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 خدا نام به

 

 

 به انگشت خودت که گیرد می هایی بهانه دلت گاهی

 ...مانی می دهان

 بزنی فریادشان باید فقط که داری هایی دلتنگی گاهی

 ... کنی می سکوت اما

 ...ات ناکرده و کرده از پشیمانی گاهی



 بیاوری یاد به را دیروز خواهد نمی دلت گاهی

 ...که هم حال و نداری فردا برای ای نگیزها

 در تنگ را هایت زانو میخواهد دلت فقط گاهی

 ...!ای گوشه ترین گوشه ای گوشه و بگیری آغوش

 ...کنی نگاه" فقط"و بنشینی شناسی می که

 می تنگ راحت خیال یک برای دلت چقدر گاهی

 ...شود

 شاید...خودت از شاید...دلگیری گاهی

 

 

 

 کیف که این با کرد می عصبیم داشت همهمه صدای

 می محکم هنوز را دستم مرام بی بود گرفته پس را

 :گفت تیزش صدای با خانمی. فشرد

 پلیس به بده تحویلش-



 عقب را دستم عصبی و کردم نگاهش چپ چپ

 را دستانم. برداشت خیز سمتم دوباره زن که کشیدم

 :گفتم و بردم باال

 زدم کیف یه نزدم که بانک چتونه بابا خوب خیلی-

  دستته تو االن که اونم

 دستتو من بده-

 بختانه خوش بگیرد را دستم کرد تالش دوباره زن

 :وگفتم بردم باالتر را دستانم. بود کوتاه قدش

 کنم نمی فرار هستم که من چته خانم د-

 :گفت لهجه با دیگر زنی

 تو بندازی باید اینو)ُدرون زندان َتِودی باید اَنَ -

 (زندان

 برایش را زبانم و دادم چین صورتی کردم نگاهش

 ابروهایش زن دادم تکان را سرم وکمی آوردم در

 :وگفتم کردم زن نگاه دوباره من پرید باال

 پلیس بزن زنگ کنم نمی فرار هستم من-



 و کردم کیفش به اشاره کرد نگاهم مطمئن نا زن

 :گفتم

 دیگه بزن د-

 :گفت دیگر زنی کرد کیفش در دست زن

 (نیست جا این مال)ِنیِسه اَِیشین-

 در بود وقتش حاال بود پایین سرش کردم زن نگاه

 فریاد صدای. گذاشتم فرار به پا و چرخیدم آن یک

 ام خنده. دویدنشان وصدای شنیدم می را هایشان

 کمی که کسی تنها ، زن همه آن میان در گرفت

 آن با پس کرد می نگاهم داشت خیال بی بود، الغر

 .بدوند زیاد توانستن نمی اه هیکل

 تشخیص خوبی به را مرد چند دویدن صدای اما

 . کردم خیابان دیگر طرف نگاه. دادم

.  بود رقصان هوا در شالم حاال تا نبود سرم کاله اگر

 . بودن دنبالم مرد سه زدم حدس درست چرخاندم سر

 به دفعه یک و کردم باال سرعت با های ماشین نگاه

 شنیدم می را ها آن فریاد صدای رفتم خیابان وسط



 وسط ریل گارد به را خودم سرعت تمام با اما

 سردش های آهن روی را دستانم. رساندم خیابان

 با البته  دو با باز و پریدم رویش از سریع و گذاشتم

 شاهزاده و آرزو کلی با بودم جوان هنوز ، احتیاط

 .بودم نیافته هنوز را سفیدم اسب بر سوار

 حتی ها آن چرخیدم رسیدم که خیابان یگرد طرف به

 عصبی سه هر.  بودن نرسیده هم خیابان وسط به

 هوا در را دستم و زدم لبخندی. کردن می نگاهم

 تاکسی برای چرخاندم سر و دادم تکان برایشان

 زد ترمز پایم جلوی خالی تاکسی. بردم باال دست

 :گفتم بودم نبسته را در هنوز و شدم سوار سریع

 بازار پشت برو-

 دیگر طرف نگاه. کرد حرکت ماشین و بستم را در

 ومردهایی زن بود پابرجا هنوز تجمع کردم خیابان

 .کردن دل و درد برای کرد می درد سرشان که

 و کردم باز چشم بود گرفته درد دستم مچ بستم چشم

 بیکاری از بودم شده خسته. کردم بارانی هوای نگاه



 دزدی و کجا من وگرنه بود تنوع برای بری جیب ،

 !کجا؟

 بود مائده هدیه که ام مچی ساعت ونگاه کردم پوفی

 .رفت می ضعف داشت دلم بود ظهر یک کردم،

 کردم سوئیشرتم جیب درون دست ایستاد ماشین

 پیاده ماشین از دادم راننده به و آوردم در را وپولم

 شلوغی ونگاه چرخیدم. گرفتم را پول وبقیه شدم

 .نداشت تمومی وقت هیچ انگار که کردم

 را ودستانم انداختم سرم روی را سوئیشرتم کاله

 از خورد می بهم حالم. افتادم وراه کردم جیبم درون

 چه. رفتم می پیاده باید که ها کوچه پس کوچه آن

 .داشتم دوچرخه داشتم دوست قدر

 غریدم لب زیر و کوبیدم دیوار به لگدی کالفه

 میاد بدم جا این از-

 ازنی هی-



 پاشنه روی و خورد چین صورتم صدایش شنیدن با

 آوردم باال چشم فقط نیاوردم باال سر چرخیدم پا

 :گفتم و کردم اش نردبانی قد ونگاه

 هان؟-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 صبح؟ از بودی کجا-

 :گفتم و چرخیدم خیال بی

 قبرستون-

 غرید و کشید را بازویم دفعه یک بروم افتادم راه

 نده باال سر وابج من به-

 پایین سر بعد و کردم الغرش صورت به نگاهی

 بود شده حلقه بازویم دور که دستش ونگاه و بردم

 :گفتم آرام و کردم

 بکش دستتو-
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 تمام با و کشیدم عقب را پایم نکشید عقب را دستش

 باال فریادش صدای. کوبیدم پایش ساق به حرصم

 .چرخید می خودش دور خمیده و کنان لی لی و رفت

 :گفتم و زدم دراری حرص لبخند

 نشو شاخ من واسه اما درازه قدت درسته من برادر-

 :گفتم دادم جلو را لبم و کشیدم را لپش و رفتم جلو

 بشی ناز-

 :گفتم و رفتم عقب من اما سایید هم روی دندان



 مو تار یه وگرنه نذار سرم به سر پس گشنمه خیلی-

 نمیذارم برات

. شدم بست بن کوچه وارد بلند قدمهای با وچرخیدم

 لنگ نیما که کردم کوچه سر ونگاه ایستادم در جلوی

 بار چند را زنگ و خندیدم باز شد کوچه وارد زنان

 شنیدم را دوید می که نیایش صدای. فشردم

 اومدم... اومدم-

 هقیاف دیدن با دفعه یک و کردم نگاهش شد باز در

  خنده زیر زدم پقی اش

 !ایه؟ قیافه چه...این-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ نیایش

 شدم عروس-

 نکردی دعوت منو چرا پس اوه اوه-

 :گفت و ایستاد سینه به دست

 کسی به نتونست جان محمد گرفتیم تصمیم دفعه یک-

 بگه



 :گفتم تعجب وبا پرید باال ابروهایم

 کیه؟ محمد-

 و شد حیاط وارد و گرفت خود به ای قیافه نیایش

 :گفت

 دیگه گلزار-

 زیر باز که فشردم هایم دندان بین درون از را لبم

 خانه وارد هم من. بیاورم باال را وکفرش نزنم خنده

 :گفتم نیایش به اما کرد مستم غذا بوی شدم

 نمیشه وگرنه باشن باید خانوادم بگو جان محمد به-

 :گفت زیر به سر نیایش

 نداره طاقت داره دوستم خیلی که نیست-

 ساله شش بچه آخه شد نمی تر درشت آن از چشمانم

 بد من از یکی او دانستم می! ها؟ حرف آن به چه و

 نگفتم تبریک جز چیزی همان برای است تر

 بهشون بگید تبریک من قول از جان خواخور-

 :گفت و زد لبخند نیایش



 بگو بهش خودت-

 گلزار پوستر دیدن با گرفت دیوار سمت را دستش

 با وباز بگیرم را ام خنده جلوی نتوانستم دیگر

 آمد نسناسش صدای باز که خندیدم بلند صدای

 ذقنبود ای-

 :گفتم گلزار به نیما به توجه بی

 بخت خوش که انشاهللا گم می تبریک بهتون خیلی-

 بشید

 دویدم آشپزخانه سمت چرخیدم سریع گرسنگی از و

 زدم یادوفر کردم باز شتاب با را در

 گشنمه-

 :گفت اخم با و آمد بیرون اتاق از پدرم

 تو؟ بیای آدم مثل شده که بارم یک واسه خوای نمی-

 پایم دو هر کمک با و کردم باز را ام کتونی بندهای

 :وگفتم آوردم در را کفشهایم

 بره یادت از آدمی که نکشیدی گشنگی هنوز-



 غرید بابا که شدم آشپزخانه وارد

 المثله ضرب چی هر کردی نابود-

 !مامان؟ کو پ-

 همسایه خونه رفته-

 دیدم که را قیمه رنگ رفتم گاز سمت طاقت بی

 برداشتم قاشقی و بشقاب رفتم سریع شد شل پاهایم

 خورم برای وخورشت برنج رفتم گاز سمت وباز

 دهان با خوردم می غذا ایستاده که جور همان ریختم

 :گفتم پر

 میره؟ جایی آدم آخه... موقع این-

 تاسف ی نشانه به را سرش شد آشپزخانه وارد بابا

 :گفت و داد تکان

 حاال نشی خفه بپا-

 :وگفتم انداختم باال را سرم

 هیچیم نکنم پیدا و اسبم بر سوار مرد من تا نه-

 نمیشه



 روش آبم یه خوری که خجالتم-

 شنیدم را مامان صدای که خندیدم پر دهان با

  خوری می سرما سرده هوا داخل بیا نیایش-

 پشت با و گذاشتم سینک روی را بشقاب ترس با

 :گفت و خندید بلند بابا کردم پاک را لبم دست

 کافیه برات همون فقط-

 در برایش وزبانی دادم چین را صورتم کردم نگاهش

 :گفتم بلند که برداشت خیز سمتم کرد اخم. آوردم

 اومدی خوش جون مامان-

 را چادرش. شد خانهآشپز وارد لحظه همان مامان

 :گفتم شیرینی خود با بود بسته کمرش دور

 عین شدی که برم کمرت دور چادر اون قربون-

 شهر همین زنای

 دور از را چادر انداخت میز روی کاغذی مامان

 :گفت و کرد باز کمرش

 پروانه پیش رفتم-



 نوشته رویش ای شماره برداشتم را کاغذ شدم خم

 :گفتم کنجکاوی با بود

 ؟خب-

 گرفتم برگه از نگاه تعجب با بود کرده سکوت مامان

 با است سینک روی بشقابم ی خیره مامان دیدم که

 :گفتم لکنت
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 بودم کرده ضعف...نیما جان به...به-



 حد تا را ام تنه باال ترس از چرخید دفعه یک مامان

 باال را دستش وار تهدید مامان که دادم عقب ممکن

 :گفت و آورد

 میشی؟ آدم ببینم کار سر بری بفرستمت-

 و کردم کج سر کمی زدم پهنی لبخند بسته لبهای با

 :گفتم

 میشم آدم من کن پیدا کار تو جانم آره-

 خداییش کشیدم جلو و گرفت را لباسم دفعه یک

 بودم ترسیده

: گفت خانم پروانه میگم چی ببین کن گوش خوب-

 هست هتلی یه کرده پیدا کار تهران تو خواهرش بچه

  میگیره پرسنل داره

 خوب؟-

 ببری مدرکتم بگی تو شرایط تهران بری باید-

 :گفتم و کشیدم را مامانم لپ و زدم لبخند باز

 دختر بشی ناز الهی ای-



 :گفت و داد هولم عقب به

 بری باید بابات با نهار بعد  کن جمع ساکتو برو-

 :گفت سریع بابا

 دارم کار کلی برم جاک من-

 سریع بابا که داد بابا به را ترسناکش نگاه مامان

 :گفت

 نیست مهم زیاد کارام حاال-

  نخندم ذلیل زن مرد آن به تا کردم جمع را لبهایم

 چیه؟ شماره این حاال-

 :گفت و رفت ها بشقاب سراغ مامان

 اسمتو بعدشم بپرس و دقیق آدرس بزن زنگ برو-

 بهشون بدی اسم قبلش یدبا که این مثل بدی

 میزنگم االن باشه-

 و بشود ، کند خدا. رفتم بیرون آشپزخانه از عجله با

 خانواده خرج کمک هم بیایم در کاری بی این از من



 وبرای شوم می گرم سر خودم هم شوم می ام

 .کنم نمی بری جیب بیکاری

 :گفتم وبلند گرفتم را وشماره نشستم تلفن کنار

 چقدره؟ قشحقو نگفت مامان-

  میلیونه یه پایش حقوق-

 چطور؟ خواب جای-

 هست جا هتل همون تو شماها واس-

 در ای دخترانه ظریف صدای که شد رنگ پر لبخندم

 پیچید گوشی

 بفرمایید-

 شدم مزاحم کار واس نویسی اسم برای ببخشد سالم-

 اسمتون بله-

 :گفتم افتخار با

 افتخاری نیاز-

 درتون؟پ اسم کردم، داشت یاد بله-



 :گفتم و کردم دیوار روی عکس ونگاه زدم لبخند

 حسین-

 باید تر سریع چه هر فقط کردم یادداشت عزیزم بله-

 بیاین

 کنید؟ می لطف و دقیق آدرس فقط حتما بله-

 کردم قطع را گوشی داد من به را آدرس دختر

 :وگفتم کشیدم وسوتی

 توپاس هتل اون از هتله این مامان-

 بخور نهار بیا-

 :وگفتم شدم بلند ذوق اب

 موخام نهار آره-

 را کالهم و آوردم در را ام مانتو و سوئیشرت سریع

 هم نیایش و نیما. رفتم آشپزخانه به انداختم رویشان

 :گفت مامان که نشستم میز پشت. آمدن

 بپزم آش بشه درست کارت کردم نذر-

 :گفت و خورد را ترشی از کمی بابا



 ازمون میشه دور-

 :گفت و انداخت باال نهشا مامان

 این دنیا، سر اون بگو کنه پیشرفت خواد می وقتی-

 خونه تو بشینه که نخونده درس همه

 :گفت طعنه با نیما

  شغل؟ شد اینم آخه-

 کنه تمیز دستشویی بکشه تی زمین باید بره االنم

 :گفت اخم با مامان

 بعدشم نشینن میز پشت و رئیسن اول از همه مگه-

 درس نه بزن بیل خودتو ی باغچه زنی بیل خیلی تو

 نه یا میشینی میز پشت ببینم کاری سر نه خوندی

 :گفتم و کردم ای خنده تک

 یه شاید خوندم رو رشته این چون من نیما جناب-

 نیست دائم اما بکنم کارارو این مدت

 :وگفت داد تکان سر مامان

 مطمئنم میتونه نیاز-



 :گفتم و گذاشتم ام سینه روی دست

 بانو نکن زدم جالتخ-

 دفعه یک بدی دست از و وقت نباید بخور تر سریع-

 نیست کار دیگه اما میری بینی می

 باشه-

 دنبال نگردی بر کردن قبول اگر که ببر لباسم-

 وسایالت

 :وگفت کرد کج سر نیایش

 گرده؟ نمی بر دیگه نیاز یعنی-
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 :گفت من از زودتر مامان

 پیشش میریم ما اما نه-

 کند زاری کند قهر شود ناراحت نیایش بودم منتظر

 انگار شد آویزان لبم. خورد را غذایش خیال بی اما

 من انقدر خدا آخی. نبود ناراحت کسی رفتنم از

 ابروهاشونم به چین رفتنم با که شونم عذاب باعث

 !نیاوردن؟

*** 

 ها نیایی کردن قبولش نشدی مطمئن تا-

 :گفت و داد تکان سر بابا

 میگی چی فهمیدم چشم بله خانم میگی چقدر-

 داشت حق بابا خداییش و گفت می که بود دهم بار

 می سیمانی دیوار به را سرش آخر بار برای اگر

 . کوبید



 :وگفت کرد نگاهم مامان

 دیگه بردی مدارکتو تمام-

 :وگفتم زدم زوری لبخند کردم کج سر

 بار یک برم شکسته سر با خواد یم دلت اگر مامان-

 دیوار تو بکوبم سرمو تا بگو دیگه

 :وگفت زد خند نیش نیما

 بگو نیایش جان مامان بگو-

 :گفت اخم با مامان

 بزن حرف کم برو-

 :گفتم و گرفتم را بابا دست رفتم باعجله

 به نکردینم کنید حالل دیدید ما از بدی و خوبی آقا-

 کشم می مجازاتشو دنیا اون میرم درک

 وگفتم؛ کردم نگاهش خندید بلند نیایش

 دعوت منو عروسیتون واس نامردی بگو گلزار به-

 نکردی



 :گفت و کرد اخمی نیایش

 آقاس هم خیلی محمدم-

 :وگفتم کردم مامان آمده بر شکم نگاه

 خواهر یه بگو نبودم من اومد پسرت گل اون اگه-

 ها داره باحال

 :وگفت خندید بابا

 دختر بدو د میکنه کلتو نگاهش اون با االن-

 غریدم که رفتیم بیرون کوچه از

 چرا تو گرفتن خونه واس محله همه این آخه-

 کردی انتخاب اینجارو

 دوما بابامه خونه این نکردم انتخاب من که اوال-

 ندارن خیلیا همینم دختر نکن ناشکری

 بود شده ناپدریم او داشت شکر جای اما نگفتم چیزی

 پدری که مردی پاک چشم و مهربان ربسیا مردی ،

 به مادرم حق در کرد مردانگی و ما حق در کرد



 برایش احترام داشتم دوستش ام واقعی پدر اندازه

 . بودم قائل

 بود شده حامله سالگی یک و چهل سن در مامانم

 که آزمایشاتی با اما افتادس عقب بچه بودم مطمئن

 به درمپ و است سالم کامال برادرم فهمیدیم داد

 نمی چیزی وقت هیچ چند هر رسید می آرزویش

 باشد خودت خون از که ای بچه باالخره اما گفت

 ...دیگریست چیز

 هم با کرد حساب را پول بابا شدیم پیاده تاکسی از

 :وگفتم کردم اطراف نگاه شدیم ترمینال وارد

 شم می خرجت کمک بشه جور کار این اگر-

 مرد که هیزیتج واس کن جمع پولتو خواد نمی-

 بری سریع اومد سفید اسب بر سوار

 :وگفتم خندیدم

 که لباسی دست یه و هستم من بیاد وقتی اون نچ-

 سوار مرد هری نخواست خواست که خواست تنمه

 بیاد بعدی اسب بر



 :گفت و خندید بلند بابا

 نمیاریا کم نیاز تو دست از-

 و در بی شهر اون تو میرم دارم تازه نمیارم نچ-

 معرکس پس خوشگلم کاله این بیارم کم کرپی

 تهران...باال بیا تهران-

 چکشی گوشی نگاه رفت جوان پسر طرف سریع بابا

 باال سر. بود ظهر از بعد ۳ ساعت کردم دستم در

 می عینکش پول کردم رویم روبه دختر ونگاه آوردم

 را دستش در گوشی من های لباس کل پول شد

 این از میدادم را محقوق اولین اصال داشتم دوست

 کنم پیشرفت دارم دوست هم من خریدم می ها گوشی

 .بیاد بدش که کیه اصال

 :وگفتم زدم چشمکی بردم آسمان به سر

 باشه؟ بشه، جور-

 بابا بیا نیاز-



 هم با رساندم بابا به را خودم دو با و بردم پائین سر

 من تا ایستاد بابا سوم ردیف شدیم اتوبوس سوار

 کنارم هم بابا نشستم پنجره وکنار رفتم ، بروم داخل

 :گفت و نشست

 اونجاییم هفت تا-

 :گفتم و خواباندم را ام صندلی سریع

 خأل تو رفتیم ما اونجا تا پس-

 بگی تهران برسیم تا نیستی مامانت مثل تو خوبه-

 حسین خاک سر بریم اول

 هتل برو اول: گفت بهم اومد خودش حسین بابا نچ-

 پیشم بیا شد که اوکی

 :گفت و خندید بابا

 اومدی وقتی شدی اذیت بقیه از بیشتر تو دونم می-

 رشت

 :وگفتم کشیدم پایین طرف به را لبم



 بود سخت برام مائده از دوری فقط البته همچین هی-

 کالفم بدجوری که اونجا بارونی دائم هوای این با

 کرده

 :وگفت خندید بابا

 مائده پیش میری داری باز -

 :وگفت صندلی به داد تکیه هم بابا شد، یقعم لبخندم

 میاد خوابم خیلی که بخوابیم-

. افتادم مائده ویاد کردم مسافران ونگاه چرخاندم سر

 بزرگتر من از دوسال فقط.  بود ام واقعی عمه مائده

 یک مثل او با ام رابطه بودم وابسته او به خیلی بود

 مدت یک و رشت آمد می زیاد بود، صمیمی دوست

 که گرفتم می عزایی چنان رفتنش موقع اما ماند می

 که حال و. آمد نمی طرفم اش جذبه آن با مامان

 دو گاهی و آمد نمی هم همان دیگر بود کرده شوهر

 .گشت می بر زود و آمد می شوهرش با روز
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 ینپای. رفتم پایین اتوبوس های پله از کشان خمیازه

 بردنشان باال وهمراه کرد باز را دستانم رسیدم که

 . دادم بدنم به قوسی و کش

 نگرفته را خودم اگر که شدم پرت جلو به ویکدفعه

 دیدم که برگشتم شتاب با. میشدم پا کله حتم به بودم

 دادم چین صورتی. خندد می دارد باز دهان با بابا

 :وگفتم

 بخندی آب رو-

 :گفت و افتاد راه بابا-



 که تهران تو ریختی خستگیتو تمام باش زود-

. افتادم راه دنبالش به و کردم نازک چشمی پشت

 ۸ ساعت. دادیم را هتل آدرس و شدیم تاکسی سوار

. باشیم نرسیده دیر کردم می خدا خدا و بود شب

 عالی موقعیت واین بودم کار دنبال بود وقت خیلی

 .خواندم درس همه این که منی برای بود

 یادم را بری جیب که کسی همان ستاره به آمد میاد

 بود بد اش مالی وضع او زدم لبخند آگاه ناخود ، داد

 با داشت عالقه هم وخیلی نداشت را دانشگاه پول

 خبره خیلی. آورد می در را خرجش بری جیب همان

 اولین یادمه بده یاد منم به خواستم ازش روز یه بود

. بود شلوغ ونخیاب تو کردم بری جیب که باری

 کلی نفهمید وطرف زدم جیب واقعا دیدم که بعدشم

 که شخصی همان نزدیک رفتم وبعدم کردم ذوق

 :گفتم و انداختم پایش زیر را وکیف زدم را کیفش

 شماست؟ مال کیفه این ببخشید-



 خیال بی من اما کرد نگاهم مشکوک چطور یادمه

 یحمتفر بعد به روز ان از. ورفتم انداختم باال شانه

 باعث شاید بود کیفشون وبرگردوندن زنی کیف

 . کنن توجه وسایلشون به بیشتر میشدم

 محتویات و کنم باز را کیفی شد نمی وقت هیچ

 ماهرانه را کاری بود بخش لذت اما ببینم را داخلش

 بودم دیوانه اما نبود درستی کار. دادم می انجام

 ...دیگر

 و کشیدم یسوت کردم بزرگ هتل نگاه ایستاد تاکسی

 :گفتم

 روغنه تو نونمون کنم کار جا این من اگه سعید ببین-

 :وگفت کرد فرو پهلویم در را انگشتش بابا

 شد دیر شو پیاده-

 کاله. پریدم وپایین کردم باز را ماشین در سریع

 از لحظه همان که انداختم سرم روی را سوئیشرتم

 غریدم. شد کشیده سر پشت

 بابا دیگه نکن اه-



 وگفت؛ برداشت را ساک داد را تاکسی پول بابا

  کن رفتار خانمانه-

 :وگفتم کردم جیبهایم توی را دستانم

 هست که همینی-

 البی وارد شد باز در و رفتیم ورودی در سمت هم با

 می طول دقیقه چند که بود بزرگ انقدری البی شدیم

 ببینی را جا همه تا کشید

 جوانی انمخ برد پذیرش سمت و گرفت را دستم بابا

 :گفت

 اومدید خوش-

 :گفت رویی خوش با بابا

 ممنون سالم-

 بکنم بهتون میتونم کمکی چه-

 کار واس بود نوشته اسم دخترم-

 :گفت و زد لبخند زن



 کنن راهنماییتون گم می بله-

 کردم هتل تجمالتی البی نگاه وباز زدم پهنی لبخند

 کرد جلب را ام توجه جوانی مرد صدای که

 یاینب دنبالم-

 فرم با بود ضعیفی و جوان پسر کردم نگاهش

 راهرو وارد افتادیم راه دنبالش. جا همان مخصوص

 همه اصال کردم می راهرو پوش کف نگاه و شدیم

 واس من میشه یعنی خدایا. بود تجمالتی آنجا چیز

 کنم؟ کار جا این همیشه

 زد در به تقه چند و ایستاد در جلوی پسر

 بفرمایید-

 که را اتاق و شدم خم پهلو از کرد باز را در پسر

 زدم دید بودن آنجا هم دیگر نفر چند

 داخل برید بفرمایید-

 :گفت و گرفت سمتم را پوشه بابا که بروم خواستم

  نمیام داخل دیگه من-



 :گفتم و گرفتم دستش از را پرونده

 واسم کن دعا جدت جان-

 :وگفت زد لبخند

 دختر برو-

 چاق نسبتا مردی. شدم اتاق وارد گرفتم نگاه او از

 کرد من به سرتاپایی نگاه بود ایستاده میز پشت

 گفتم؛ سریع

 رئیس سالم-

 اما بود من سمت همه نگاه. پرید باال ابروهایش

 را دارم کش لبخندهای آن از هم باز. نکرد معذبم

 :وگفتم زدم

 کار واسه اومدم-

 :وگفت داد تکان سر مرد

 که کسایی تمام گمب باید اما دخترم اومدی خوش-

 کردیم استخدام داشتیم الزم

 آویزان لبهایم و شد محو کم کم لبخندم



 کوبیدم رشت از همه این بدبخت من چرا؟ آخه د-

  جا این اومدم

 :وگفتم کردم بقیه نگاه ومن نگفت هیچی مرد

 شدید؟ انتخاب شماها-
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 و فشردم دستم در را ندهپرو دادن تکان سر آرام

 :گفتم

 برم من دیگه هیچی پ-



 :وگفتم کردم چاق مرد نگاه

 رئیس خدافظ-

 دخترم شرمنده بازم-

 من سرم فرق بر بخورد مهربانیش اما بود مهربانم

 ..خواستم می کار هتل آن در خواستم می کار

 به وسر کردم باز را در رفتم در وسمت چرخیدم

 رفتم بیرون زیر

 !از؟نی شد چی-

 :گفتم آرام و افتادم راه

 کردن استخدام میخواستن که کسایی همه هیچی-

 نبود احتیاج من به دیگه

 چیه؟ مدرکت گفتی-

 خوان نمی یعنی خوان نمی وقتی کرد می فرقی چه-

  باشم داشته هم دکترا من حاال  دیگه

 کردی می اصرار یکم باید جان نیاز-



 کنم کار چی هدیگ نه میگه طرف وقتی بابا خیال بی-

 ببوسم؟ پاشو برم

 البی وارد باز. شد من با قدم وهم کرد پوفی بابا

. کرد می فریاد و داد پرسنل سر داشت زنی شدیم

 که انداختم سرم روی را سوئیشرتم کاله عصبی

 گرفتم نمی کسی اگر که شد سبز پایم جلوی چیزی

 با گرفتنی چگونه هم آن. میشدم پا کله بار این حتما

 .سوئیشرتم کاله

 بلند قد پسر دیدن با که بابا سمت چرخیدم شتاب با

 در بزنم بابا به خواستم می که حرفی رویم به رو

 به نگاهم که کردم صاف را سوئیشرتم. ماسید دهانم

 چشمان نگاه حرص با بود خدمتکار پس افتاد تی

 :وگفتم کردم اش مشکی

 جای تو پامون زیر کردی رو تی زرتی بپا جلوتو د-

 بشم پا کله مونده همین باکالسی این به

 بدید پس پولمو باید میگم من-



 نگاهش چرخاندم سر که بود بلند انقدر زن صدای

 :گفت سریع بود پذیرش در که دختری. کردم

 بدم پس پولتونو میتونم ببینم کنید صبر لحظه چند-

 :گفت و کوبید خوان پیش روی زن

 اقامت جا این هم لحظه یک من وقتی میتونید که بله-

 پولو که قانونه این کردم کنسل رو رزرم من نداشتم

 برگردونید بهم

 :گفت بابا که چرخیدم ها آن سمت کامل

 نیاز خوبی-

 :گفتم و رفتم جلو بابا به توجه بی

 شده؟ چی-

 :گفت و کرد من به پایی سرتا نگاه چرخید زن

 داره؟ ربطی شما به-

 پیش پشت دختر به و گرفتم او از نگاه و کردم اخمی

 نتواند که زدم حرف رویی خوش با جوری خوان

 ندهد را جوابم



 شده؟ چی عزیزم-

 :گفت کالفه دختر

 کردن کنسل بعد اما کردن رزرو اتاق قبل از ایشون-

 پولو باید که کسیم نیستم جریان در که من االن

 نیستش االن برگردونه

 :گفتم و کردم زن نگاه

 ؟کردید رزرو روزایی چه شما-

 :گفت و کرد اخمی زن

 کردم کنسل اما کردم رزرو چارتری روزای-

 کردم دختر نگاه و گرفتم زن از نگاه اخم با باز

 :وگفتم

 روزای تو برگردونید بهشون پولو ندارید حق شما-

 ای هزینه هیچ بشه کنسل اگر رزرو چارتری

 نمیشه داده برگشت

 زد جیغ وزن پرید باال ابروهایش منشی

 دیگه؟ هستی کی تو چه وت به اصال-



 سرم روی را سوئیشرتم کاله باز انداختم باال شانه

 :گفتم و انداختم

 قانونه این-

 داشت لب به لبخند که بابا سمت شدم دور ها آن از

 رفتم

 بریم-

 همان چرخیدم سریع اما رفتیم خروج در سمت هم با

 چی نظافت پسر نگاه رفتم می عقب عقب که گونه

 کشید می تی داشت که کردم

 کن دقت بیشتر پسر هی-

 کارش به توجه بی وباز کرد من به نگاهی نیم پسر

 حالی در چاق مرد آن که بچرخم خواستم. داد ادامه

 سریع. داد می تکان برایم را دستش آمد می سمتم که

 :گفتم ایستادم

 پیش میاد داره کنم فکر گندهه شکم این ببین پسر-

 من



 کی؟-

 دیگه رمب: گفت که یارو همین-

 :گفت و رسید ما به زنان نفس مرد ایستاد کنارم بابا

 اتاقم بیا-

 :گفتم و زدم داری کش لبخند سریع

 بخواه جون شما-

 :گفتم سریع لکنت با کوبید پهلویم در آرنجش بابا

 بریم چشم بله...ب-
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 چون .افتاد راه به من از جلوتر و زد لبخند مرد

 دستم خوشحالی از عادتم حسب بر بودم او به پشت

 ودست گرفتم پیشانیم جلوی سایبان حالت بردم باال را

 بار چند و گرفتم ام چانه زیر دستم همان مثل دیگرم

 . زدم هد ریتم با

 غرید میزد موج درونش خنده که صدایی با بابا 

 زشته نیاز-

 چی افتنظ پسر دیدم که کنم بابا نگاه چرخاندم سر

 :گفتم و انداختم باال ابرو و کردم اخمی کند می نگاهم

 برس کارت به-

 خاطر به بیچاره ومن ایستاد دفعه یک چاق مرد

 اگر که خوردم او به شتاب وبا مستقیم نزدنش راهنما

 .شدم می خورد که بخدا نبود گوشتها آن

 :وگفت برگشت سریع مرد

 خوبی؟-



 :وگفتم ادمد تحویلش را پهنم لبخند رفتم عقب

 عالی-

 هم من کرد من نگاه وبعد کرد چی نظافت نگاه مرد

 زدم اشاره و دادم چین بینی. کردم چی نظافت نگاه

. کرد تندی اخم پسر. بکند را کارش یعنی که تی به

 .ترسیدم می اخمش از انگار حاال

 رفتم دنبالش به ذوق با ومن افتادم راه دوباره مرد

 رفتیم اتاق همان سمت . شدیم راهرو وارد هم باز

 و نیامد جلو باز بابا رفت داخل و کرد باز را در مرد

 مقدمه بی مرد که شدم اتاق وارد من. ایستاد عقب

 :گفت

 همراهته؟ تحصیلیت مدارک-

 :وگفتم رفتم اتاق در سمت سریع

 لحظه یه آره-

 این از وقبل بردم بیرون را دستم و کردم باز را در

 لبخند گرفت قرار دستم فک در پوشه بزنم حرف که



 را پوشه رفتم مرد سمت شدم اتاق وارد ودوباره زدم

 :وگفتم گرفتم طرفش

 دارم داری هتل لیسانسه-

 :گفت و داد تکان سر

  زدم می حدس-

 کرد قالب هم در را دستانش نشست میزش پشت

 داد ادامه و گذاشت میز وروی

 تکمیل داشتیم الزم که نیروهایی گفتم که جور همین-

 یه تونم می داری لیسانس که این خاطر به اما شد

 بکنم برات کارایی

 :وگفتم رفتم جلو قدمی ذوق با

 کنم می تمیز خوب بخدا کنم می بگید کاری هر-

 :گفت و رفت باال اش هشتی ابروهای مرد

 تحصیالتت گرفتی کم دست خودتو چرا جون دختر-

 هم وقتا گاهی اما شده کم کار درسته نیست کم که

 کنه می رو آدم به بخت



 :گفتم و دادم باال را ابرویم یک

 بکنم باید کار چه پس-

 :گفت و کشید اش شقیقه کنار را اش اشاره انگشت

 کوتاه مدت یه و بدی امتحان باید اول کار این برای-

 اون نه یا بیای بر عهدش از تونی می ببینم کنی کار

 بندیم می داد قرار موقع

 بفهمم که کردم می اش تیره ایلبه نگاه کنجکاوی با

 دهد دستم خواهد می کاری چه

 مال هتل این که اینه اونم داریم مشکلی یه اینجا ما-

 هستم اجرایی مدیر ومنم اونه اصلی مدیر پسرمه

 :وگفتم زدم پهنی لبخند باز

 مجرده؟ پسرتون-

 :وگفت شد ریز وچشمانش شد گیچ

 !چطور؟ آره-

 :گفتم و شد تر پهن لبخندم

 گفتید می چیهی-



 گم را بحثش انگار و زد زل من به ثانیه چند مرد

 :گفت بود کرده

 گفتم؟ می چی...چی-

 :گفتم شمرده شمرده

 اجرایی مدیر وشما اصلیه مدیر پسرتون که این-

 :گفت و داد تکان سر

 اداره خودمو هتل کیش برم باید من که این و بله-

 من نظر زیر مدت یه شما بمونم جا این تونم نمی کنم

 مدیر میشی خوبه کارت دیدم اگر کنی می کار

 اجرایی

 تکرار خودم برای را هایش حرف شمرده شمرده

 خود نا و شد درشت چشمانم حرفش فهمیدن با کردم

 رفت باال فریادم آگاه

 کنی می شوخی-

 و کوبیدم دستم کف در مشتی من اما خورد جا مرد

 :گفتم



 گفتم تله جلوی اون از دونستم می دونستم می-

 وای...منه بخت های ستاره هتل های ستاره اصال

 اجرایی مدیر میشم من پسر

 :وگفتم بردم جلو را دستم

 قدش بزن-

 در خودم نگاه بعد و کرد دستم به نگاهی مرد

 عقب دست سریع بود خاصی کردم غلط یک نگاهش

 و زدم را همیشگیم لبخند بردم گردنم وپشت کشیدم

 :گفتم

 کردنش ذوق کی هر دونید می...کردم ذوق...چیزه-

 داره بدی ظاهر...شکلیه این مدلم منم...دیگه مدله یه

 !نیست؟ بامزست، اما
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 و کردم جمع جلو به را لبم. بود ام خیره هنوز مرد

 :گفتم و کشیدمش چپ سمت

 دیگه؟ حله دیگه پس خب-

 :گفت و داد تکان سر مرد

 پر فرم باید ببینم کارتو خوام می که مدت نای تو-

 میخواد هم ملیت وکارت شناسنامه فتوکپی کنی

 هست پرونده تو-

 ...میدم فرمم یه کن پر داد قرار فقط پس خب-

 :وگفت کرد پروندم نگاه و شد ساکت

 بری؟ داری جایی جا این-



 خانه برد می را سرم مامان دانستم می اما بود مائده

 باال سر. زندگی برای هم آن بروم اددام عروس تازه

 :وگفتم انداختم

 نه-

 اتاقی واسه کن پر میدم که هم فرمی این پس خب-

 بدیم بهت میخوایم که

 :وگفتم آمد کش لبم بازم

 ممنون-

 :گفت و زد لبخند مرد

 جون دختر میاد پیش خیره چی هر-

 :وگفتم کردم در نگاه چرخیدم

 بره بگم بابام به برم من پس-

 نداری که ،شوهر بره بده امضا تا چند بیاد فقط آره-

 نشده پیدا شاهزادم هنوز نه-

 در و رفتم در سمت سریع.  پرید باال ابروهایش باز

 :وگفتم زدم بابا به چشمکی کردم باز را



 بفرمایید-

 لبخند همان برای شده حل چی همه فهمید خوب بابا

 اتاق وارد و داد دیگرش دست به را ساکم زد پهنی

 .شد

*** 

 بیرون آسانسور از خدمتکار همراه ایستاد آسانسور

 در رفتیم مستقیم و شدیم پهنی راهروی وارد رفتم

 اطراف نگاه که همانجور. پیچیدیم دیگری راهروی

 :گفتم کردم می

 بخوابه؟ همینجا که هست کسی من مثل اینجا-

 مدیرا اتاق ولی هستیم جوری همین بیشتریامون-

  داره فرق

 اتاقی در جلوی کردم صاف ای سینه و زدم لبخند

 :گفت و گرفت طرفم کارتی ایستاد

 شدی موندگار اگر همیشگیت اتاق هست تو اتاق این-

 هست تو مال همیشه واسه اینجا



 :گفتم و گرفتم دستش از را کارت

 ممنون-

 بیا بپوش اونارو گذاشتن  فرم لباس برات ها بچه-

 با تا میشن معج کنفرانس اتاق تو همه امشب پایین

 بشن آشنا جدید نیروهای

 میام باش-

 بودم دیده کردم دستم توی کارت نگاه من و رفت او

. کشند می در روی قفل روی را کارت فیلمها در

 باز اما کردم امتحان بار چند و بردم جلو را کارت

 اما کشیدم را کارت بیشتری دقت با و شدم خم نشد

 در نگاه ایستادم وصاف کردم پوفی. نشد باز هم باز

 :گفتم و کردم رنگ سفید

  کن داری آبرو-

 به لگدی حرص با.  نشد باز اما کشیدم را کارت باز

 پایم زدم فریادی رفت غش دلم خودم که کوبیدم در

 می خودم دور کنان لی لی و گرفتم دست در را

 .چرخیدم



 باش آرام-

 رم حیوان به انگار باش آرام گفت طرف جوری

 حرف آن که کسی نگاه چرخاندم سر دگوی می کرده

 در سطل ونگاه دادم چین بینی دیدنش با. کردم زد را

 :وگفتم گذاشتم زمین روی را پایم.  کردم دستش

 دیدی؟ آینه تو خودتو مگه-

 :گفتم سریع اما برود خواست کرد اخمی

 کنی باز درو بلدی-

 از را وکارت زد پوزخندی گرفتم سمتش را کارت

 پهلو از کامال در سمت وچرخید یدکش بیرون دستم

 روی آهسته را کارت که کردم دستش ونگاه شدم خم

 بخوای االن از خدا ببین. شد باز آرام ودر کشید قفل

 .بخدا نمیشه کنی ام ضایع اینا جلوی

 :وگفتم کردم اش ژولیده موهای نگاه برود چرخید

 کنی؟ می کار ریختی این نمیدن گیر بهت-

 :گفتم و انداختم باال شانه خیال بی هم من نزد حرفی



 ممنون حال هر به-

 ایستاد بغلی اتاق کنار افتاد راه و نزد حرفی هم باز

 .کشیدش قفل روی و آورد بیرون جیبش از کارتی و

 با. کردم باز کامال را ودر گرفتم دست در را ساکم

 یک خواب تخت. شد باز گوش بنا تا نیشم اتاق دیدن

 و بود شیک اما بود ای ساده اتاق.  بزرگ اما نفره

 کردم باز را دستانم انداختم زمین روی را ساک تمیز

 می در صدا دهانم با. دادن قر به کردم وشروع

 می قر که جور همان میزدم بشکن.میدادم وقر آوردم

 بود در جلوی که پسری دیدن با چرخیدم می دادم

 عقلم فهمید پسر مطمئنم اما نبودم خجالتی. زد خشکم

 .است کم

 :وگفت داد تکان را دستش در کارت پسر

 موند جا دستم این-

 دادم چین هم را چشمانم.  دادم تحویلش را پهنم لبخند

 :گفتم مظلومانه و

 ممنون-



 از را کارت که بردم پیش را ودستم رفتم سمتش

 :گفت و کشید عقب دست اما بگیرم دستش

 داری؟ سالمتم کارت-

 از را کارت رصح با گرفت را لبخندم جای خشم

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش

 الزمه سالمت کارت عمت-

 :وگفتم زدم اشاره در به

 شو محو-

 را در حرص با ومن گذاشت عقب قدم زد پوزخند

 ادا وبا آوردم در در به رو زبانی کوبیدم رویش

 :گفتم

 !داری؟ سالمتم کارت-

 .زشتت موهای اون با داری تو نه پررو بچه
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 جلوی چرخی کردم مرتب را زرشکیم سارافن یقه

  خوردم آینه

  مدیر خانم بریم-

 باز لحظه همان کردم وبازش رفتم در سمت باعجله

 نگاهش عصبی. شد سبز پایم جلوی لعنتی تی آن

 :گفتم و کردم

 بکشی تی رو اینجا االن همین باید جا همه این-

 نگاه انداخت آبی سطل درون را تی اما نداد را جوابم

 رفتم بیرون هم من. شد دور و کرد من به سرتاپایی

 را خودم بلند قدمهای با رفتم دنبالش وبه بستم را در

 :وگفتم رساندم او به



 چیه؟ اسمت-

 :گفتم من اما داد را جوابم نه سمتم چرخید سرش نه

 بشم هتل اجرایی مدیر قرار نیازه من اسم-

 زیر و کرد پایی سرتا نگاه باز چرخاند سر بار این

 :وگفتم بردم نزدیکش سر نشنیدم که گفت چیزی لب

 هوم؟-

 کردم اخمی. چرخاند سر و نگفت چیزی باز اما

 :وگفتم

 برات بذارم اسم خودم مجبورم نگی اسمتو-

 را لبم.ایستاد آسانسور وجلوی نگفت چیزی هم باز

 :وگفتم کردم کج

 خواستی خودت باش-

 من از زودتر واو شد باز رنگ طالیی سورآسان در

 البی دکمه. شدم وارد سرش پشت هم ومن شد وارد

 پرسیدم کنجکاوی با ومن زد را

 هستی؟ جلسه تو هم تو-



 جواب که بود الل انگار بابا ای.  نداد را جوابم باز

 :گفتم کالفه داد نمی را هایم سوال

 میکنی کار جا این وقته خیلی-

 سمتم عصبی و کوبید زمین ویر را سطل دفعه یک

 :گفت و چرخید

 نداره ربط تو به من اسم که این اول-

 داد ادامه او که گذاشتم عقب قدمی ترس از

 از دست که گفتم اینم شدم استخدام امروز همین منم-

 نپرسی سوال من از انقدر برداری سرم

 :گفتم و کوبیدم اش سینه تخت آوردم باال دست

 اخالق بد ندی جواب یخوامم کردی رم حاال چته-

 خوام می تورو اسم بگی نیست الزم اسمتو اصال

 اصال برو اعصاب دکتر یه حتما ولی آخه چیکار

 نداری اعصاب

 چه تو به-

 :گفتم و انداختم باال شانه



  چه من به اصال آره-

 انداختم باال ابرو کرد می نگاهم خشمگین هنوز

 :وگفتم

 من برندار برام بهجذ تریپ حاال خب بابا کنار بکش-

 جذبم خدای خودم

 بردم دست خیال بی و چرخیدم پرید باال ابروهایش

 بندازم سرم روی را سوئیشرتم کاله که گردنم پشت

 :گفتم و کوبیدم زمین بر پا عصبی کاله نبود با اما

 ایه مسخره فرم چه این بابا ای-

 کردم فرمم جیبهای در را دستانم شد باز آسانسور در

 یکی دیدن با رفتم بیرون آسانسور از بلند هایقدم وبا

 :گفتم رفتم سمتش سریع ها خدمتکار از

 کجاست؟ کنفرانس اتاق-

 بریم باید همه بریم بیا-

 از افتادیم راه بود خودم سن هم انگار که دختر آن با

 :وگفتم کردم دختر نگاه چشم گوشه



 کنی؟ می چیکار جا این شما-

 رزرواسیون-

 پرسید او که دادم تکان سر

 چی؟ تو-

 :وگفتم انداختم غبغبه در بادی

 اجرایی مدیریت-

 داری پیش در سختی روزای پس-

 :وگفتم زدم کشداری لبخند

 سخت روزای همین واس شدم ساخته من-

 :گفت که پیچیدیم دیگر راهروی در

 سالته؟ چند-

 :وگفتم آوردم بیرون جیبم از را دستانم

 همیش تکمیل داره سالم سه و بیست-

 کردی؟ ازدواج-

 ندارم قصدشو خودم نه که ، نه نه یعنی نه،-



 زدم لبخند هم من کرد نگاهم لبخند وبا چرخاند سر

 :وگفت ایستاد دختر.

  داخل بریم-

  کردم رنگ ای قهوه دهنه دو در ونگاه چرخیدم

 آمد جلو اعصاب بی همان باز که گذاشتم جلو قدمی

 :گفتم بیعص. شد وارد عجله وبا کرد باز را ودر

 نداره ادب اصال این-

 نشنیدیم صداشو تاحاال ما شده استخدام امروز-

 :وگفتم گذاشتم جلو قدمی

 غازه شبیه شندیم من-
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 نفری چند شدیم شلوغ سالن وارد خندید ریز دختر

 می حرف هم با و بودند ایستاده بقیه و بودند نشسته

 :گفتم و کردم دختر نگاه چرخاندم سر. زدند

 کنی می کار اینجا کی از شما-

 هستم کار به مشغول جا این که میشه ماهی یک من-

 برای دستی دختر رفتیم طویل میز سمت هم با

 :گفت و داد تکان دیگر دختری

 عزیزم میذارم تنهات فعال من-

 از یکی وروی رفتم جلو رفت واو نگفتم چیزی

 میز تا ام فاصله نگاه نشستم میز پشت های صندلی

 بود وجب پنج گرفتم وجب و بردم جلو دست.  کردم

. بذارم میز رو دستامو نمیتونستم بود زیاد خیلی

 جلو را صندلی و فشردم زمین روی را پاهایم



 در سالن.همانا ناهنجار وصدای همانا من کار. کشیدم

. چرخید من سمت ها نگاه وهمه رفت فرو سکوت

 چین وچشمانم آمد کش لبم همه بین گرداندم چشم

 نگاه وهمه شد سالن وارد مدیر لحظه همان. خورد

 آزاد ام شده حبس نفس. شد کنده من از باالخره ها

 نشست میز رأس مدیر. شدم بلند میز پشت از و شد

 .نشستن میز وپشت آمدن هم بقیه و

 :گفت و کرد همه به نگاهی مدیر

 شدن استخدام داشتیم نیاز که هایی نیرو تمام امروز-

 نداریم نیاز کسی هیچ به ثانوی اطالع تا وما

 بگوید نبود یکی زد می حرف و زد می نفس نفس

 برای زدنت نفس نفس کنی آب را شکم آن کمی

 شود می خوب راه قدم چهار

 هرکسی دیدم اما کنم معرفیتون خودم خواستم می-

 شماها. بهتره بشناسنش بقیه و کنه معرفی خودشو

 بدم و توضیحات بقیه من تا کنید معرفی تونخود

 :گفت و دستش بغل مرد به کرد رو



 برید جلو ترتیب به کنید شروع شما-

 هم چی نظافت مگر کردم اخالق بد پسر همان نگاه

 !کرد؟ می پیدا حضور باید جلسه آن در

 مالی مدیر هستم موسوی احمد-

 و شد کج لبم. شد می مالی مدیر هم باید ابهت اون با

 هستم فالن بگوید میخواهد حتما کردم پسر نگاه باز

 را خودشان نفری چند گرفت ام خنده. چی نظافت

 بی رسید پسر آن به نوبت باالخره تا کردن معرفی

 :گفت و شد بلند جایش سر از خیال

 واسه دلیلم دونم ونمی هستم چی نظافت هستم سام-

 چیه جلسه این تو بودن

  دمکر مدیر نگاه کنجکاوی با

 سال سه اون با خوندن پروندتون  از چون شما-

 سوپروایزر میشید دارید هتل توی که کاری سابقه

 داری خانه



. بود زده زل ای نقطه به او اما کردم پسر نگاه سریع

 میز وسط االن بودم من اگر ها بود خری عجب

 :گفت مدیر. رقصیدم می ذوق از داشتم

 بعدی نفر-

 که من بغلی نفر به بتنو و شد شروع معارفه باز

 را خودش وداشت ایستاد رسید بود باالیی سن زن

 زن. ایستادم هم من سریع ذوق از کرد می معرفی

 او کردم نگاهش چرخاندم سر. شد ساکت دفعه یک

 :وگفتم انداختم باال ابرو کرد می نگاهم هم

 بده ادامه-

 :گفت سریع زن

 هستم فنی مدیر-

 :گفتم سریع شد تمام حرفش تا

 ...ن من-

 :گفت و آمد حرفم وسط مدیر دفعه یک

 ...اسمشون که جوان خانم این-



 از اما دهم ادامه من بود منتظر انگار کرد سکوت

 خودم مگر پرید حرفم وسط که نیامد خوشم کارش

. کنم معرفی را خودم بقیه مثل میخواستم بودم الل

 :گفتم و نشستم جایم سر همان برای

 هستم افتخاری-

 مدیر موقتا اینجا کوتاهی مدت تا افتخاری نمخا بله-

 دائمی باشم راضی کارشون از اگر هستن اجرایی

 گیرن می منو وجای میشن

 آب بطری نگاه و کردم نازک برایش چشمی پشت

 را درش داشتم برش شدم خم کردم میز روی معدنی

 .کشیدمش سر و ریختم لیوان وتوی کردم باز

 که جور همان رفت می سر ام حوصله داشت دیگر

 یکی که کردم می بقیه نگاه داشتم بود دستم در لیوان

 :گفت پسرها از

 میارن؟ تشریف کی پسرتون-

 :گفت و نشست صاف مدیر

 میاد برم من که این از بعد پسرم-



 :گفت لودگی با ها دختر از یکی

 مدیر جناب هست شما اخالقیه خوش به-

 می شکمش که جوری خندید اش گنده شکم آن با مرد

 :گفت و لرزید

 شید می متوجه میاد حاال-

 :گفت و شد جدی وکمی

 خوب بزرگی این به هتل که اینه تالشمون تمام ما-

 با جا این از صد در صد مشتری که بشه اداره

 به وظایفتون همتون میخوام پس بیرون بره رضایت

 خیلی کارتون بعضیاتون بدید، انجام احسنت نحو

 درسته بعضیاتون و دونید می خوب و حساسه

 این تمام با اما بزرگتره خب اما کمتره کارتون

 کیش توی خودم هتل مثل هم اینجا میخوام تفاسیر

 باشه همه زبانزد

 سر از او و دادن تکان سر هایش حرف تایید به همه

 :گفت و شد بلند جایش

 قوی پشتکار و جدید روز فردا از پس-
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 در بدجوری.  ایستادم زور به ومن شدن بلند همه

 از بعد.  دستش از بودم ناراحت. بود زده برجکم

 هر رفتیم بیرون بزرگ سالن از یک به یک جلسه

 حرف پر من اما بزند حرف داشت را یکی کسی

. بگویم برایش ذوقم از بزنم حرف برایش نبود کسی

 پشت از دفعه یک کسی که بودم فکر در جور همان

 من به که کسی اما شدم پرت جلو به خورد من به

 زدم صدایش عصبی گذشت کنارم از عجله با خورد



 بپا جلوتو یارو هوی-

 و زدم کمرم به را ودستم کردم نچی چرخید وقتی

 :گفتم

 اعصاب بی سامی که تویی باز-

 :گفتم و برداشتم سمتش قدمی

 دستت؟ گیری نمی تی دیگه که خوشحالی االن-

 :گفت تعجب الکم با

 رفتنت واس کن اماده خودتو-

 میمونم دائمم مونم می شده که هم تو چشم کوری از-

 معرفی نذاشت حتی که دیدی بچه دارن نمی نگهت-

 خودتو کنی

 :گفتم نیاورم کم که این وبرای رفت هم در ابروهایم

 داشت دلیل کار اون خب-

 :گفت و زد پوزخند

 دلیلی چه-



 :وگفتم کردم صاف گردن

 چه تو به خودت قول به-

 ندارم جواب بگو-

 :وگفتم کوبیدم زمین بر پا

  دارم-

 رفت افتاد راه خیال بی و چرخید

 دنبالش به عجله با رفت بعد و آورد در مرا حرص

 :وگفتم دویدم

 بشنوی؟ خوای نمی شد چی پس-

 نه-

 و میرفتم راه پهلو از من و میرفت راه مستقیم او

 اگر بیاورم کم نداشتم دوست .بود او رخ نیم به رویم

 برای بیاورم کم نداشتم دوست باز بروم بود قرار هم

 :گفتم سریع همان

 مدیر پسر خاطر واس-



. کرد نگاهم چرخاند سر تعجب وبا ایستاد دفعه یک

 :وگفتم زدم پهنی لبخند

  بدونه کوچیکمو اسم کسی نداره دوست اون-

 اداعتم تعجبش حالت آن با ومن شد درشت چشمانش

 :وگفتم گرفتم بیشتری نفس به

 کوچیکمو اسم خواستم می حواس بی همین واس-

 گرفت کارو این جلوی فهمید سریع باباش که بگم

 زبانش من ی خیره و افتاد فاصله لبهایش بین کمی

 :گفت و کرد جا به جا دهانش در را

 فهمم نمی منظورتو-

 :گفتم و ایستادم سینه به دست

 دارم دفعه یک کار سابقه نبدو من چرا کردی فکر-

 اصلی مدیر پدر جای اونم اجرایی مدیر شم می

 جیبم توی را دستانم خیال بی من و شد ریز چشمانش

 :گفتم و کردم

 کنم کار خودش پیش من داره دوست دلم عزیز-



 و کرد بازی گلویش سیبک با کمی آورد باال دست

 :گفت

 مدیری؟ پسر زن تو-

 :گفتم و زدم لبخند

 نامزدیم تقریبا اما نه-

 :گفت و داد تکان بار چند را سرش

 باشه مبارک-

 هست که مبارک-

. شدم دور او واز گذشتم او کنار از من بار این و

 پسر بگو حاال مزخرف دروغ آن با گرفت ام خنده

 هم خودت نامزد که کند می تو نگاه اصال رئیس

 .کردی

 شاهزاده با حاال هم من ها شد می کاش ای اما

 اما بود تیره اسبش همیشه کردم می ازدواج هایمرویا

 .برف همچون شد می سفید بار این

 غریدم لب زیر پراند جا از مرا جیبم توی لرزش



 لرزوندیم ریشتری هشت زلزله انگار روحت تو ای-

 خو

 جواب سریع خانه شماره دیدن با آوردم در را گوشی

 دادم

 جنگ وزیر سالم به-

 جلسه؟ رفتی-

 تمرف بله بله-

 شد چی-

 شد پیچی پیچ-

 باش جدی نیاز-

 گفتم شدم بلند منم بودم معارفه ی جلسه بابا هیچی-

 ترکم تو که روزه سه هستم افتخاری نیاز

 بلندگو روی تلفن بود آن از نشان نیما قهقهه صدای

 بود

 نسناس بخندی آب رو-

 دوری که حیف-



 کاکا نبودی عددی باز بودی نزدیکم واال-

 با باشه کارت به حواست کن ومشتم نیاز خوبه-

 کنن قبولت که بده انجام کارتو دقت

 چشم چشم-

 نکن کلکل باهاشون-

 چشم چشم-

 کن یادداشت بعدش سریع میگه مرده چی هر-
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 چشم چشم-

 درد ای-

 :گفتم و خنده زیر زدم بلند صدای با

 هست واسمح برم شدت کبود صورت اون قربون-

 نیاز بخند حاال میشه بدتر بدی تذکر زیاد میدونی

 ببینه

 بریز زبون کم-

 ببینم لپتو چال بخند نیاز جان-

 :گفت خنده با مامان

 گزیت شش زبون دست از-

 گذاشت ارث برامون اینو ات حسین بابا کنم چیکار-

 دیدنش برو سر یه تونستی اگر بیامرزتش خدا-

 میرم چشم-

 بخور شام برو حسابت به مریخت پول برات-

 میدن بهمون-



 زیاد هوله هله میشه گرسنت شبا نصف میدونم-

 بخور اتاقت تو بذار بخر برو میخوری

 :گفتم و شد باز نیشم

 کردی؟ پیدا تخت زیر پوستاشو-

 نیاز کثیفی خیلی-

 میشم تمیز بگیرتم شاهزاده نباش نگران-

 با کوچه سر سوفور داری تو که اوضاعی این با-

 شاهزاده حال به وای سراغت نمیاد گاریش

 به خوشگلی این به نازی این به دختر بخواد دلشونم-

 داده جون طرف بزنم لبخند یه من ای مزه با این

 برام

 رو ها مرده این برم منم بخور غذاتو برو مادر باشه-

 کنم خاک

 :گفتم و خندیدم بلند

 افتادیا راه کلک-

 بد تاثیر یعنی باشی تو که دخترم-



 مامی؟ نداری کار-

 گذاشتم برات بالشتتو باش خودت مواظب نه-

 ممنون-

 کردم فروشگاه ونگاه انداختم جیبم در را گوشی

 وهر داشت خارجی های خوردنی کلی رفتم سمتش

 کمی. آمدن می هم از تر مزه خوش نظر به کدام

 که متفاوت های طعم با چیبس کلی و خریدم تنقالت

 ...بودم عاشقشان

  

 تخت روی را خودم و گرفتم آغوش در را الشتب

 لبخند وبا ریخت تخت روی دارم نم موهای. انداختم

 کار هتل آن در بود آن از بهتر چی. کردم سقف نگاه

 را تالشم تمام و بودم رسیده آرزویم به باالخره. کنم

 برای بتوانم و کنن قبولم که این برای کردم می

 .بمانم آنجا همیشه

 کشید خودم روی را پتو و گذاشتم سرم زیر را بالش

 :گفتم لب زیر و زدم را خواب چراغ کلید



 تو امید به خدایا-

*** 

 وقتی توئه دست کامال امروز میرم دارم من خب-

 باشه میزم روی کردی که کارایی گزارش اومدم

 بله-

 مشکلی نوشتم برات میز رو کاغذ روی ام شماره-

 بزن زنگ داشتی

 باش-

 میرم من پس-

 اتاق از و کشیدم عمیقی نفس هم ومن رفت باالخره

 و بستم چشم نبود کسی کردم راهرو نگاه رفتم بیرون

 :گفتم لب زیر

 انجام کارایی چه باید اجرایی مدیر یه ببینم بگو نیاز-

 بده؟

 کردم باز را کوچکم انگشت و کردم مشت را دستانم

 :وگفتم



 ممستقی امور و پذیرش واحد بر کامل نظارت یک-

 ها مهمان

 :وگفتم زدم خندی نیش

 خودمه ک خورا-

 و کردم باز را بعدی وانگشت برداشتم را بعدی قدمی

 :گفتم

 مستقیم صورت به شکایات به رسیدگی دو-

 کردم باز را بعدی انگشت

 مستقیم غیر طور به فیزیکی وضع به رسیدگی سه-

 :گفتم و زدم شیطانی لبخند

 کارم این عاشق-

 :گفتم و کردم زبا را بعدی انگشت

 پرسنل با مناسب رفتاری داشتن-

 :گفتم و آمد کش لبم

 ...ب که کیه منتهی اما بخواین جون شماها-



 هوا به وفریادم رفتت نفسم.  شکست ام بینی خدا آخ

 رفت

 پلکهایم الی از و گذاشتم صورتم روی را دستانم

 کردم رویم به رو دیوار نگاه

 شدی سبز مراه جلوی که کنه لعنتت...خدا ای-

 چرخیدم سریع ترساندم نفر یک گفتن نچ نچ صدای

 و بستم آهسته را چشمانم اعصاب بی سام دیدن با

 گذاشتم قلبم روی را دستم

 متوجه مدیر چرا دونم نمی داری مشکل میگم هنوز-

 نمیشه تو بودن عادی غیر

 نیما سهم که هایی لگد آن از یکی میگه شیطونه

 بزند حرف تر کم که بزنم او به را هست
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 کردم باز را چشمانم و کشیدم ام بینی زیر دستی

 :وگفتم

 چرخید می راهرو تو االف ندارید کار شما مگه-

 را سیگارش پاکت کرد جیبش درون دست خیال بی

 :گفتم سریع شد درشت چشمانم آورد در

 نکنیا روشن-

 :گفت و گذاشت لبش بین سیگاری نخ خیال بی او

 داره مشکلی یه چهار و پنجاه اتاق پنج طبقه-

 لبهایش بین از را سیگار حرص با و رفتم سمتش

 شدم کوبیده دیوار به نکشید لحظه به کشیدم بیرون

 :گفت خشم وبا فشرد ام سینه به را دستش

  کنی کارو این نداری حق دیگه-



 مترسید پسر ان از نترس دختر مامانم قول به من

 وقتی و بود سرخ همیشه اش مشکی چشمان

 ترساند می مرا شد می خشمگین

 بکشی...سیگار... راهرو تو...نباید..ن-

 نداره ربطی کسی هیچ و تو به-

 نبود عادی کارهایش گرفتم دیوار از تکیه رفتم عقب

 از حتی عمرم طول در که بود کسی تنها او

 . ترسیدم می چشمهایش

 :فتموگ گرفتم دیوار از تکیه

 !داری؟ سالمت کارت چی تو-

 آوردم باال را دستانم ترس از گذاشت سمتم قدمی باز

 :وگفتم

 خوبی تو اصال کردم غلط-

 :گفت که بروم برداشتم قدم سریع

 اما کنن تمیز اتاقو رفتن بیرون رفته صبح 5۴ اتاق-

 میاد اتاق داخل از هم صداهایی یه نمیشه باز در



 :وگفتم چرخیدم کنجکاوی با

 اومده؟ دزد یعنی-

 برایش زبانی. رفت چرخید و کرد نگاهم چپ چپ

 به را خودم عجله وبا چرخیدم وسریع آوردم در

 .رساندم آسانسور

 کردم اتاق جلوی تجمع نگاه رفتم بیرون آسانسور از

 :گفتم شدم نزدیک که تجمع به کردم بیشتر را سرعتم

 خبره چه-

 :وگفت کرد نگاهم خدمتکاری

 نمیشه باز در کنیم می کاری هر-

 نمی صدایی گذاشتم در روی را گوشم رفتم جلو

 زدم در به تقه چند. شنیدم

 هست؟ تو اون کسی-

 :گفت خدمتکاری

 جیبم از را سیم بی و کردم نگاهش نمیده که جواب-

 درخواست بودن داده یادم را آن با کار آوردم در



 اتاق وارد کسی چه ببینن کنن چک را ها فیلم کردم

 :گفتم و کردم دیگر خدمتکاری نگاه بعد .شده

 نداره فرقی بگیر اتاق این بغلی اتاق کارت برو-

 اقامت توش کسی که کدوم هر راست یا چپ دست

 نداشت

 دارم کارت من-

 بیا پس خب-

 سریع شد باز در رفتیم سه و پنجاه اتاق سمت هم با

 :گفتم و شدم اتاق وارد

 بیاد کسی نیست الزم-

 را بود داده من به مدیر که لهت نقشه قبل شب

 اتاق با اتاق هر تراس شدم ومتوجه کردم بررسی

 .ندارند هم با چندانی فاصله بغلی

 تراس نگاه کردم باز را ودرش رفتم تراس سمت

 جوب یک ی اندازه به اش فاصله کردم بغل اتاق

 خودم و گذاشتم کوتاه دیوارک روی دست. بود پهن

 مثل چشمان باال از. ردمک پایین نگاه کشیدم باال را



 نگاه وباز گفتم ایشی. دیدم را اعصاب بی سام عقاب

 که کردم بلند پا گفتم علی یا لب زیر کردم بغل تراس

 زد فریاد پایین از کسی

 کنی؟ کشی خود خوای می-

 که جمعیتی حاال اما بود سام کردم پایین نگاه سریع

 دیوانه ی پسره. کردن می نگاه مرا بودن پراکنده

 خیال بی. کشاند من سمت را همه توجه چطور ببین

 با را دیگرم پای گذاشتم تراس ولبه کردم بلند پا

 کردم بلند سرعت

 خدا یا-

 ایستادم تراس لب. شد بلند پایین از همه هوی صدای

.  کردم پایین نگاه کردم آزاد را ام شده حبس نفس و

 کشیده پرده رفتم پایین آرام. نبودش اعصاب بی سام

 بود ناشیانه کارم اما گذاشتم شیشه را بودگوش دهش

 به را خودم. شنید صدایی شد می  شیشه آن با مگر

 غرید کسی که کشاندم گوشه

 !شدی؟ دیوونه-



 :گفتم و کردم تعجب سام دیدن با چرخیدم ترس با

 !کردی؟ پرواز-

 !ای دیوونه واقعا تو-

 :گفتم و گذاشتم ام بینی روی دست

 تراسه رو کسی بفهمن خوام ینم بابا نگو هیچی-

 :گفتم عصبی و کشیدم سرک وباز

 نیست پیدا هیچی-

 تعجب با ایستاد کنارم درست و سام آمدن پایین با

 :گفتم و کردم نگاهش

 کنی می پرواز انگار واقعا نه-

 یک اما کرد پنجره ونگاه گرفت من از نگاه سام

 ی گوشه سمت شتاب وبا گرفت را بازویم دفعه

 چسبید هم وخودش چسباندم دیوار به دمکشان تراس

 کردم نگاهش درشت چشمان با. من به

 ...کا چی-



 سریع و شدم خفه دهانم روی دستش تمام نشستن با

 .اتاق به زد اشاره

 دیدم تعجب کمال با کردم اتاق نگاه چشم گوشه از

 باز کشویی در لحظه وهمان است رفته کنار پرده

 آرام سام که واردی به چسبیدم بیشتر ترس با. شد

 :گفت

 نیستیم دید تو-

 کشیدم می که نفس حتی که بود تنگ جایمان انقدر

 خیره ومن بود اتاق ی خیره او. شد می هم تر تنگ

 از نبود خوشگل بود ژولیده همیشه. رخش نیم ی

 .جذاب و بود ترسناک بیشتر نبود اصال من نظر
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 ترسم می-

 اتاقم تو میرم سریع منم میرن میشن خسته نترس-

 تیز گوشهایم شد باعث اتاق توی پسر دختر صدای

 شود

 چی؟ بفهمن اگر-

 می همو فهمن می بهتر چه اصال بفهمن درک به-

 گیرمت می میام خوایم

 ...اما-

 میشه چی آخرش ببنیم بذار اصال پرستو خیال بی-

  نگاهم دچرخان سر سام شد بلند دختر گریه صدای

 روی هنوز که دستش به زدم اشاره چشم با کرد

 آمد پسر صدای که کشید عقب را دستش. بود دهانم

  نریز اشک عزیزم-



 دیگر اما گوید می چه دخترک ببینم بودم منتظر

 :گفتم آرام. نیامد صدایی

 !شد؟ چی-

 اونجام؟ من مگه آخه-

.  آمد صدایی کردم حس که کردم نازک چشم پشت

 واین آمد صدا باز. کردم کج وسر کردم تیز گوش

. چیست صدای کردم می فکر داشتم تر طوالنی بار

 . مالیدن را چشمانش کرد شروع سام که

 دختر تو شیرینی خیلی-

 بودم شده کالفه

 داخل؟ بریم-

 :گفت و انداخت باال ابرو

 نه وضعیت این تو-

 وضعیتی؟ چه-



 صدا آن باز نزد حرفی و صورتم روی گرداند چشم

 صدای دفعه یک و رسید گوشم به بلندتر بار این ها

 . کرد درشت را چشمانم دختر ناله

 و دادم هولش عصبی کشید گردنش پشت دستی سام

 غریدم

 اومدی؟ چرا تو اصال-

 :گفت و کرد نگاهم خشمگین باز

 می پرتت جا همین از بزنی حرف دیگه کلمه یک-

 پایین کنم

 حس را شرمی بی از حجم آن تا کرد می پرت کاش

 آب قطره قطره بیچاره ومن شد بیشتر صداها. نکنم

 که کردم بغل تراس نگاه.  کردم می حس را شدنم

 نیوفتد بهش بودم چسبیده که پسری چشم به چشمم

 .بودم گرفته درد گردن

 یک دیوانه پسر نزدیکی طرف یک ها آن صدای

 که مردی وصدای سیم بی خش خش صدای طرف



 و پراند جا از را دویمان هر دز صدا را ام فامیلی

 کرد قطع را دو آن صدای

 افتخاری خانم-

 در جیبم از را سیم بی ناچار من و بست چشم سام

 آوردم

 بله-

 یک پسری با داشت اقامت اتاق توی که دختری-

 شدن اتاق وارد پیش ساعت

 :گفتم و شد کج لیم

 ممنون بله-

 دادم خبر حراست به من-

 :وگفتم دادم تکان سر

 ممنون بله-

 که کنم بود شده دور من از که سام نگاه چرخاندم سر

 ثانیه به اما ماند باز دهانم. پرید بیرون برهنه پسر

 باال فریادش وصدای. شد پرت اتاق به پسره نکشید



 مثل را پسر که سام نگاه باز دهان همان با. رفت

 نگاهم عصبی او که کردم انداخت اتاق درون گونی

 :گفت عصبی و کرد

 !چیکار؟ اومدی قبرستون این تو-

 :گفتم و انداختم باال شانه رابستم غارم اندازه دهان

 بیرون پرید تارزان مثل لخت اون چه من به-

 :وگفتم زدم پنجره به دست وبا

 هللا یا-

 رو و گرفت جلویم را دستش اما بروم جلو خواستم

 :گفت اتاق به

 حموم تو برو گمشو-

 حمام در لحظه همان رفتم جلو و زدم کنار را دستش

 کرد تخت ی گوشه پتوی زیر دختر نگاه شد بسته

 درشت سام چشمان. کشیدم را کشویی در چرخیدم

 زدم لب و بیرون به زدم اشاره انگشت با شد

 برگرد اونجا از-



 را ام تنه باال. کوبید شیشه به را دستش کف عصبی

 و دادم تکان آرام و بردم باال را دستانم کشید عقب

 :گفتم

 آرم آرام-

  کشید فریاد و کوبید شیشه به باز

 میرسم حسابتو-

 اتاق داخل صدایش که کشید عربده جور چه ببین

 را دستانم و زدم گشادی لبخند خیال بی من اما. آمد

 پرده و کردم بسته و باز خداحافاظ معنای به برایش

 :گفتم و کردم دختر نگاه. کشیدم را

 بپوش لباستو پاشو-

 بود مردانه لباس چه هر کردم اتاق کف لباسای نگاه

 ولباس کردم باز را در رفتم حمام سمت برداشتم را

 :گفتم و انداختم  حمام توی را

 بیرون بیا بپوش زود-



 اشک زیر به سر که کردم دختر نگاه و بستم را در

 و رفتم اتاق در سمت. پوشید می لباس و ریخت می

 :گفتم

  کن آماده خودتو-

 گرفته صدای با دختر که کنم باز را در خواستم

 :گفت

 ...که نگید میشه...میشه-

 :وگفتم رفتم حرفش میان

 ببینم اومدم فقط من نیست مربوط من به چیا این-

 نه یا هست اتاق تو کسی

 منتظر در جلوی حراست کردم باز سریع را ودر

 :گفتم آهسته بود

 بیرون میان دارن خودشون-

 اومد بغل اتاق از سام که رفتم کنار در جلوی از

 را سیم بی. انداختم باال ابرو و دادم چین بینی. بیرون

 رفتم سمتش و گذاشتم جیبم در



 کار تو منه به هتل این مسئولیت دلم عزیز نبود در-

 نکن دخالت منم

 لبهایش بین از فشرد می هم روی که را دندانهایش

 :گفتم و کشیدم باال بینی. دیدم

 میکنه اخراجت خورده بهم انگشتت بفهمه دلم عزیز-

 یه اگر میگم بهش چیو همه که منم حساسه خیلی آخه

 نباش دلیل دنبال شدی اخراج وقت

 وجود با زدم لبخند. شدم دور او از خیال بی وباز

 ها کس جور این اما داشتم چشمهایش از که ترسی

. شد می بدتر رفتارشان ترسیده مقابلشان طرف ببینن

 اعصاب آن به اعتنایی دیگر اصال همان برای

 .نداشتم ضعیفش

*** 
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 آقای حرفهای به. وکشیدمش زدم گازی را پاستیل

 آن کاری روز اولین برای کردم می فکر مهدوی

 اش عهده از خوب: گفت وقتی رضایت یعنی حرفش

 و کمرم زیر بردم دست. شد آب دلم در قند آمدی بر

. کردم وبازش زدم لبخند. آوردم باال را پولش فکی

 .بود گذاشته خودش از هم عکسی چه شیفته خود

 ام حوصله بود پذیرش بخش کارکنان از یکی کیف

 ناخود بودم زده سر جا همه به که بس بود رفته سر

 هم پولی بیچاره. بزنم را کیفش خواست دلم آگاه

 .بهش میدادم خودم یکم کاش نداشت

 چه به ببینم صبح تا کنار وگذاشتم ستمب را کیف

 .بدهم پس را کیفش توانم می روش



 فکر پسر دختر وبه زدم ماری پاستیل از گازی باز

 و داشت اقامت هتل در خاص قانون با دختری کردم

 دو وهر بودن آنجا خانواده همراه که عمویی پسر

 دو آن ازدواج با همان برای بودن قهر باهم خانواده

 را خودشان کار دیگر ها آن چند هر. دننبو موافق

 با اما شود راضی بود مجبور هم خانواده بودن کرده

 به ختم خانواده دو هر رضایت و بازی پلیس کمی

 .رفتن بیرون هتل از ها آن و شد خیر

 چیز وهمه کردم آویزان تخت از را سرم و چرخیدم

 بعد تا که بود این کارم بدی. کردم نگاه ته و سر را

 باید اضطراری مواقع در و نبود بیشتر ظهر از

 .شدم می حاضر

 شتاب با. کردم دهان در را پاستیل بقیه و کردم پوفی

 حوصله که منی برای شد نمی جور این رفتم باال

 را لباسهایم سریع. شد نمی نداشتم را نشستن جا یک

 کردم تنم را ام طوسی شرت سوئی. کردم تنم

 کاله روی که نرمش خز گوشهای آن با بودم عاشقش



 چه داشتم دوستش اما بود گونه بچه چند هر.  بود

 .دیگر بودم بچه منم داشت اشکالی

 برق ایستادم آینه جلوی انداختم سرم روی را کاله

 مداد و کشیدم لبم روی بار چند و برداشتم را لبم

 میز روی های پول. کشیدم چشمهایم توی را مشکی

 را گوشی و اقات در کارت ریختم جیبم در را

 .رفتم وبیرون برداشتم

 داشتم گوشی داشتم دوست چقدر بود خلوت راهرو

 گوش هندزفری وبا داشتم درونش آهنگ عالمه یک

 خدا. داشتم دوست بزرگها هندزفری آن از. کردم می

 می گوشی همه از اول من داد می من به پولی یک

 . خریدم

 سریپ که بزنم را دکمه خواستم شدم آسانسور وارد

. دادم را جوابش ومن کرد سالم.  شد آسانسور وارد

 :گفت که شد بسته آسانسور در

 منه اتاق بغل اتاقت-

 :گفتم و کردم کج سر



 مدیری؟-

 هستم مالی مدیر دستیار نگی بگی-

 :گفت که دادم تکان سر

 ری؟ می جایی-

 عمم خونه میرم رفت سر حوصلم-

 :گفت و برد موهایش توی دستی

 شدی؟ زد زبان نیومده-

 :گفتم ذوق با

 میگن؟ چی-

 :گفت و شد ام خیره نه که نگاهم چرخاند سر

 خوشگلیت از گیت بامزه از-

 :گفتم و زدم داری کش لبخند

 بگو جدید چیز یه میدونم خودم که اینارو-

 دلربا-

 :گفتم و کردم صاف ای سینه شد محو لبخندم



 میگه؟ همیشه دلمم عزیز آره-

 :گفت و کرد ریز چشم

 !دلت؟ زیزع-

 :گفتم و زدم داری کش لبخند باز

 میبره دل هات خنده نخند جایی میگه بهم همیشه آره-

 !داری؟ نامزد-

 :گفتم و بردم زیر به سر زده خجالت

 زیاده هتل کارای یکم کنیم می نامزد زودی به-

 شده شلوغ سرش دلم عزیز

 :گفت تعجب با

 !کیه؟ مگه-

 :گفتم و کردم کج سر آوردم باال سر

 باشه خودمون بین-

 مهدوی پسر-



 دستانم من و شد باز آسانسور در پرید باال ابروهایش

. رفتم بیرون آسانسور اتاقک از و کردم جیبم توی را

 و رفتم سمتش بود درسا شیفت.   رفتم پذیرش سمت

 :گفتم

 بهم بزن زنگ بود نیاز بهم میرم دارم من درسا-

 :وگفت خندید کرد کالهم نگاه

 تبامزس چه-

 دالم دوسش-

  عزیزم برو-

 بسته و باز را انگشتانم بار وچند آوردم باال دست

 ها تاکسی از یکی سمت. رفتم بیرون هتل از و کردم

 :گفت ذوق با رفتم

 بفرمایید-

 :گفتم سریع



 نمیگیری دوبله اگه هتلم همین کارمند من حاجی نه-

 سوبله دوبله میخوای اگر اما بریم بشیم سوار بپر

 برم نم بگیری

 :وگفت خندید پیرمرد
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 کشی؟ می حجله دم رو گربه-

 :وگفتم انداختم باال شانه

 دیگه ایم بیچاره بدخت شما مثل هم ما-



 جون دختر شو سوار بیا-

 هم پیرمرد نشستم جلو رفتم بنشینم عقب که این بجای

 :مگفت و کردم نگاهش. کرد حرکت و شد سوار

 میرم سیدخندان-

 جان بابا باشه-

 مشت در را جیبم درون پسته از کمی و زدم لبخند

 :گفتم و آوردم بیرون جیبم واز گرفتم

 بگیری جون بخور پسر بیا-

 دستش کف در را پسته ومن کرد باز را دستش

 :گفتم و ریختم

 بارونیه هوا فردا انگار-

 المشم بارونه هم سر پشت روز چند کرده اعالم آره-

 برفه

 :گفتم و کردم نگاهش سریع

 برفه؟ رشتم-

 دخترم اره-



 مامان وبا آوردم بیرون جیبم از را گوشی ترس با

 بدون پیچید گوشی در که مامان صدای گرفتم تماس

 :گفتم کردن سالم

.  بگیره پارو دوتا بره بفرس نیمارو االن همین-

 ببینید بشید بیدار هی کنید کوک ساعت شب نصف

 سریع رسید که انگشت بند یه به.  باشه نزده برف

 ...کنن پارو برفارو برن بابا با نردبون نیمای

 یه گازی موتور انگار دختر خبرته چه... نیاز نیاز-

 میده گاز داره ریز

 :وگفتم دادم بیرون را نفسم

 بیاد برف قراره-

 گرفته پارو باباتم میدونم-

 گربه یه خونه اون باشه حواستون خدا تورو مامان-

 به وای روسرمون بریزه میخواد سقفش رو پره می

 ...حا

 :گفت و آمد حرفم میان باز



  میدونم-

 :گفتم و دادم تکان سر

 مائده خونه میرم دارم-

 نیست؟ دیر-

 گردم برمی بعدم پیششون شام میرم-

 نمونیا شب-

 کار سر بیام اونجا از سخته صبح مونم نمی نه-

 نداری موندن حق نباشه سختم-

 چیزهایی چه دخترش امروز نداشت خبر من امانم

 زن کرد می خیال نشنید که هایی چیز چه و ندید که

 که من گوش چشم و کنن نمی رعایت جوان شوهر و

 .میکنن باز را است بسته

 چشم باشه-

 میشه تموم پولت برو-

 باشه حواستون پس باشه-



 باش-

 :گفت پیرمرد که کردم قطع را گوشی

 نوادتیاخوا نگران خیلی-

 دارم رو خانواده همین دنیا دار از حاجی کنیم چه-

  بیوفته اتفاقی براشون ندارم طاقت

 خدا دست بسپارشون باشه خدا به توکلت-

 ماشین سرد ی شیشه به دادم تکیه وسر نگفتم چیزی

 :گفتم و

 گوشه کامل سال یک روحیه این با من مرد که بابام-

 زیاد شدتش خیلیم بودم رفیق بابام با آخه شدم نشین

 می نفس فقط که مرده یه مثل شدم منم رفت وقتی بود

 واقعا اما اومدم خودم به سال یک بعد اما. کشه

 ندارم دیگرو غم یه طاقت

 نباش نگران نمیشه چیزی-

  کنم دورشون خونه اون از کنم جمع پول باید-

 تونی می که انشاهللا-



 والموپ دیگه بعد بخرم گوشی یه فقط تونم می آره-

 کنم می جمع

 :گفت و خندید مرد پیر

 جوونا شما دست از-

*** 

 آمد طاها صدای که زدم را واحدشان زنگ

 تویی نیاز-

 :گفتم و انداختم باال ابرو

 میارم در اداشو دارم نه-

  تو بیا-

 بهم را ام کرده یخ دستای شدم وارد سریع شد باز در

 تا کشید طول کمی. رفتم آسانسور سمت و مالیدم

 سه دکمه و داخلش پریدم عادت طبق رسید آسانسور

 خودم برای چشمکی چرخیدم آینه سمت و فشرم را

 .فرستادم هم وبوسی زدم



 رویم روبه مائده رفتم بیرون تا شد باز آسانسور در

 شد سبز

 بودم منتظرت دیروز-

 :گفتم و کردم طاها نگاه کردم کج سر

 یادش دنمکر سالم االن بودم داده تحویلت تربیت با-

 رفته

 بوسید را صورتم و کشید آغوشم در خنده با مائده

 عزیزم چطوری

 که نکردی سالم بازم-
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 ببینم داخل بریم بیا-

 خانه وارد. کرد سالم طاها رفتیم خانه سمت هم با

 مبل سمت و. انداختم پایین سرم روی از را کاله شدم

 :گفتم و انداختم رویش ار خودم رفتم

 کنجکاوی بعد شام اول مائده-

 بیارن میزنم زنگ اما نکردم درست شام-

 خوام می شیشلیک من پس-

 :گفت و رویم به رو نشست طاها

 بگو میخوای چی هر نکش خجالت-

 که لیمو دلستر با میخوام شیشلیک دیگه گفتم-

 عاشقشم

 و مکرد طاها شکم نگاه رفت تلفن وسمت خندید مائده

 :گفتم



 تو میسازن پک سیکس میرن مردم بکش خجالت-

 سازی می انداز دست میری

 :گفت و خندید بلند طاها

 باشگاه میرم فردا از-

 می هم رو شوما پک سیکس میریم نمی انشاهللا پس-

 یبینه می مائده بینیم نمی که ما البته بینیم،

 :گفت و نشست کنارم آمد مائده

 چطوره؟ کارت-

 :گفتم و گرفتم خود هب ای قیافه

 مدیر خانم بگید بهم نیست بهتر-

 :گفت و گرفت را دستم مائده

 رسیدی آرزوت به خوشحالم خیلی-

 :گفتم و مائده سمت چرخیدم سریع

 همه به کال یعنی بشه جور هم شاهزاده این اگه-

 رسم می آرزوهام



 کیه شاهزاده-

 بیادش منتظرم میادش دیگه مدت یه شنیدم هتل مدیر-

  بزنم شومخ

 دیوونه-

 عمته-

 طاها سمت خیال بی من اما کرد نگاهم چپ چپ

 :گفتم و چرخیدم

 اما خودش یا باباشه مال دونم نمی هتل مجرده پسره-

 شوهرم اگر هست خوشگلم حتما پولداره باالخره

 !بده؟ بشه،

 خواست تورو اومد اونم-

 :وگفتم کردم اخم

 صد نه دل یه بندازه بهم نگاه یه کافیه بخواد دلشم-

 میشه عاشقم دل

 :گفت و فشرد را دستم مائده

 زهرا بهشت بریم دنبالت میام جمعه-



 کارم بی جمعه من دمتگرم آی-

 باباجی پیش میریم بعدشم پس-

 شده تنگ براش دلم بریم آره-

 :گفت و رفت آشپزخانه سمت و شد بلند مائده

 قهوه؟ یا چای-

 نسکافه-

 :گفت آرام و خندید طاها باز

 خوام می هبچ-

 :گفتم آرام هم من

 آشپزخونس تو که اونی به دادی درخواست اشتباه-

 بگو

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 زوده میگه-

 اصال کنم ازدواج من بابا چیه بچه دیگه زوده خب-

 نشیم دار بچه میذارم شرط



 :گفتم و زدم چشمکی من و پرید باال ابروهایش

 فهمی نمی داغی االن مزاحمه بچه-

 :گفتم و خندیدم بود ام خیره

 بزن گولش میخواد بچه دلت خیلی اگر-

 چی؟ یعنی-

 :گفتم و گرفتم دندان به لب

 گفت نباید که چیو همه-

 خندیدم بلند صدای با من و شد درشت چشمانش

 خندید می چی به-

 مائده از را نسکافه لیوان بود بهت در طاها هنوز

 :گفتم و گرفتم

 برو بی بفهمه مامان یعنی دیدم چیزی یه امروز-

 برگرد میگه برگشت

 دیدی چی-

 :گفتم و انداختم باال ابرو



 :گفت نمیشه داره منکراتی مورد-

 :گفت دفعه یک مائده

 برگشت فرانسه از طاها برادر دیروز نیاز راستی-

 آورد برام چی بگو

 نداشتیم حاال تا فرانسوی سوغات جانم ای-

 :گفت و رفت خوابشان اتاق سمت شد بلند سریع

 گوشی خودش خودمو واس پیش ماه یک طاها-

 برامون برادرشم اما دارم دوستش خیلی خریده

 آورده گوشی

 :گفتم طاها وبه زد برق چشمانم

 داری گلی داداش چه-

 :گفت مائده باز

 بدم اونو کنم استفاده کنم باز رو گوشی میگه طاها-

 دارم دوست خریده برام خودش چون اما کسی به

 گذاشتم تو واس اینم باشه دستم همون

 :وگفتم شدم بلند ذوق با آمد بیرون که اتاق از



 برم الرجت بردارشوهر قربون الهی-

 آمد وجلو خندید

 خیلی ایران از اونجا اما معروفه مارک که این با-

 تره ارزون

 :گفت و گرفت سمتم را جعبه

 شد تو قسمت حال هر به-

 :گفتم باز دهان وبا گرفتم را جعبه

 !فون؟آی-

 آخرین این تره پایین مدلش اما همینه خودمم مال-

 بازاره تو مدل

 :گفتم درشت چشمان با

 میکنه سوپرایزم هی داره خدا وای-

 :گفتم و بردم آسمان به سر
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 نکشی دماغم از کنی می خوشحالمون انقدر خدایا-

 خوامت می خیلی دمتگرم بیرونا

 :گفت و شد بلند طاها زدن را خانه در گزن

 بدم یاد چیز چندتا بهت تا توش بنداز کارتتو سیم-

 چشم به ای-

 بود مشکوک چیز همه اما. رسیدم هم آرزو این به

 ذوق اون برسم آرزوهایم به یکی یکی که این! نبود؟

 خواستم می نکند ترساندم می هم کمی اما کنار به

 من به حالی یک عمری آخر خواسته خدا بمیرم

 !بدهد؟



* 

 رم می تاکسی با بابا خواست نمی-

 نزن حرف انقدر بشین-

 مائده و طاها. بستم را ودر نشستم عقب صندلی روی

 گوشی صورتی خز قاب نگاه برسانن مرا میخواستن

 زیبا بسیار وقاب داد من به مائده را گوشی.  کردم

 امروز: گفت داد من به طاها را من سلیقه وکامال

 آن از من دانست می بود دیده را این بازار بود رفته

 .بود خریده برایم آید می خوشم ها چیز

 من دیگر کرد نصب برایم را ها برنامه تمام خودش

 که اینترتی و. بودم مجازی دنیای در همه مثل هم

 .کنم اندازی راه چطور داد یادم طاها

 دیدنت؟ بیاد کسی میذارن نیاز-

 بیاد کسی کنیم می زندگی اینجا چون ما بابا آره-

 گن نمی چیزی کوتاه مدت یه بمونه حتی یا دیدنمون

 پیشت میام گاهی من پس آهان-



 صبحش فردا تا کارم بی ظهر از بعد از من بیا آره-

 نا افتاد ماشین ی شیشه روی که باران های قطره

 رفت همیشه برای بابا که شبی گرفت دلم آگاه خود

 .گرفت می دلم اما داشتم دوست ار باران بود بارانی

 نیاز اینجا خوشگله چه-

 :وگفتم کردم هتل نگاه

 داره چیزایی یه اصال ندیدی اتاقاشو تازه خیلی-

 میمونه باز دهنت

 جا این بیام شب یه دارم دوست-

 :گفتم و صندلی دو بین شدم خم

 خودتونه مختص اس ویژه داره اتاقایی یه اتفاقا-

 را اش گونه سریع من و دکر نگاهم چپ چپ مائده

 :گفتم و بوسیدم

 دارم عمر تا تونم هدیه این ممنون چی همه بابت-

 نمیره که نمیره یادم

 :گفتم و کردم طاها نگاه و



 تپه نشه اندازا دست این باشه حواست-

 انداختم سرم روی را کاله ومن خندید بلند طاها

 دادم تکان دست سریع پریدم پایین ماشین از وسریع

 آخر بود نگرفته شدت هنوز باران دویدم هتل توسم

 با اهورا وفقط بود سکوت در جا همه و بود شب

 :وگفتم رفتم سمتشان. بودن پذیرش در سورن

 نباشید خسته-

 :گفت و بود چرت در اهورا

 میاد خوابم هستیم-

 جان پسر بخور قهوه-

 :گفت بودم زده حرف او با زیاد امروز که سورن

 شبه یک ساعت تو میاری کجا زا انرژی همه این-

 میدزدم بابام جیب از-

 :وگفتم خندیدم هم من خندید بلند صدای با اهورا

  پرید خوابتم بیا-

 :گفتم و گرفتم ضرب خوان پیش روی



 باش گرگ همیشه ببین-

 منتظر و شد درشت من مقدمه بی حرف از چشمانش

 :گفتم و بردم گردنم پشت ،دست کرد نگاهم

 گفتم خوندم جا یه از ،منم باش گرگ دیگه همین-

 گفتم هم شما به خوبه حتما

 شانه من و کرد من به ای صفیحه اندر عاقل نگاه

 :گفتم و انداختم باال

 ..!   بزار باش،تخم مرغ برو میخوای چه من به اصال-

 ،صدای رفتم آسانسور وسمت شدم دور آنجا از و

  خندیدم، هم من و شنیدم را دو هر بلند ی خنده

 در از سام دیدم لحظه همان شدم آسانسور اردو

 که یک ی طبقه از دیدم امروز. شد وارد ورودی

 تر طرف آن اتاق چند طبقه همان در آمد بود اتاقش

 می آسانسور سمت داشت. شد مستقر من اتاق از

 را پایم سریع شد می بسته داشت آسانسور در. آمد

 سام .شد باز دوباره در گرفتم در جلوی کردم بلند

 تحویلش را دارم کش لبخند. آمد وجلو کرد نگاهم



 نگذاشتم اما شود بسته خواست دیگر بار چند در دادم

 را پایم سریع برسد سام بود مانده دیگر قدم یک

 در ام قهقه صدای و شد بسته اسانسور در و کشیدم

 عصبی پسرک بود حقش. پیچید اتاقک

 لبم رفتمگ آینه به رو و آوردم در جیبم از را گوشی

 . گرفتم خود از وعکسی دادم جلو را

 طبقه در آسانسور که کردم مرتب سرم روی را کاله

 اما شود وارد کسی بودم منتظر شد باز در ایستاد سه

 .شد بسته ودر فشردم را دکمه باز نیامد کسی

 آسانسور باالخره.  آمد می خوابم کشیدم خمیازه

 در جلوی سام که بروم بیرون خواستم ومن ایستاد

 کنارش از خواستم رفتم جلو خیال بی. شد سبز

 مرا شتاب با و گرفت را بازویم دفعه یک که بگذرم

 :گفت خشمگین و کشید خودش سمت

  ندارم رو یکی تو بازیای بچه حوصله من-

 باشی؟ داشته گفت کی-

 بینی می بد نیوفت در من با-



 وعصبی نتوانستم ای ذره اما بروم عقب کردم سعی

 رسیده خودش به کمی بود کرده تغییر کردم شنگاه

 حفظ را تعادلم کرد رهایم شتاب با. نبود ژولیده بود

 :وگفتم کردم

 هاست دیوونه مثل رفتارت برو دکتر یه حتما-

 کرمه وجودت تو برو دکتر یه هم تو-

  دیوونست توئه بهتر-

 :گفتم و رفتم عقب قدم چند که سمتم برداشت خیز

 باش آروم هیش-

 بار این که آمد سمتم بیشتری شتاب با بار این

 دنبالم ها راهرو آن در. گذاشتم فرار به پا و چرخیدم

 آن نرسد من به که دویدم می شتاب با ومن دوید می

 جیبم از را کارت باشتاب اتاق در جلوی. وحشی

 دستم از کارت بکشم قفل روی خواستم کشیدم بیرون

 پایش صدای ماا شوم خم خواستم تا افتاد زمین روی

 چشمان با بچسبم در وبه بچرخم وحشت با شد باعث

 :گفتم زنان نفس و کردم می نگاهش درشت



 نمیشه سرت...شوخی-

 :گفت و کوبید سرم پشت در به

 نه-

 :گفتم و بستم چشم
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 کنم نمی شوخی باهات... دیگه باشه...باشه-

 آهسته را مچشمان. شنیدم می را هایش نفس صدای

 سریع بود شده دماغ خون کردم ونگاهش کردم باز

 :گفتم

 !میاد؟ خون بینیت از چرا-

 اش بینی زیر را شصتش انگشت گذاشت عقب قدم

 :گفت و کشید

 آخره تذکر باش نداشته کارم به کاری-



 و چرخید وسریع اش بینی زیر شد پخش کمی خون

 را در سریع و شد اتاقش وارد کردم نگاهش.  رفت

 کوفت بهم

* 
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 فهمید شد می بودم کار به مشغول بود روزی چند

 حتی کردم می کار خر مثل. راضیه من از مهدوی

 .نبود مربوط من به که کارهایی



.  کردم اطراف ونگاه زدم ام چانه زیر را دستم

 البی های مبل روی و بود شده تمام ام کاری ساعت

 و کردم می فکر مائده های حرف  به. بودم تهنشس

 هم آن و بود گفته من به فقط که بزرگی مشکل

 دلم افتد می که اشکهایش به یادم بود نشدنش باردار

 با هم آن افتاد می اتفاق این باید چرا گیرد می آتش

 بفهمد اگر دانم نمی که طاها مثل دوستی بچه مرد

 من چند هر. کند می کار چه شود نمی دار بچه مائده

 درمان دنبال به باید کرده پیشرفت علم گفتم مائده به

 .باشد جریان در هم طاها باید گفت می او اما باشد

 کمی تا رفتم فروشگاه سمت شدم وبلند کشیدم آهی

 لواشک کمی و چیپس و ،پفک پاستیل. کنم خرید

 همان که رفتم آسانسور سمت آمدم بیرون و خریدم

 .شد هتل وارد دختری با مدید را سام لحظه

 البته بود زیبا. کردم دختر نگاه و کردم ریز چشم

 سمت آنها. اش نخودی بینی با داشت آرایش زیادی

 تا. رفتم دنبالشان به سریع هم ومن رفتن آسانسور

 سام. شدم وارد سرشان پشت هم من شدن وارد



 دست کردم نازک چشمی پشت. کرد نگاهم و چرخید

 را دکمه زودتر سام که بفشارم ار دکمه بردم پیش

 .فشرد

 و بود زده لبخند که کردم دختر ونگاه ایستادم صاف

 مگر! بود؟ دخترش دوست یعنی. بود خیره جایی به

 بدون هم آن بیاورد هتل به را دخترش دوست شد می

 بدهند؟ گیر او به که این

 رو و زدم چشمکی. کرد می نگاهم کردم سام نگاه

 یعنی که دادم تکان را سرم و مکرد اشاره دختر به

 شدم او خیال بی پرید باال ابروهایش. است کسی چه

 پرسیدم دختر واز

 دخترشی؟ دوست-

 :گفت آرام و کرد نگاهم تعجب با هم دختر

 دوستشم-

 :وگفتم کردم سام ونگاه کردم تعجب هم من

 داری؟ اجازه مگه-



 چه تو به-

 :وگفتم انداختم باال شانه

 برسه حسابتو تا میگم خیکی کهمرتی اون به من-

 ؟ مفتشی-

 :وگفتم دادم تکان سر

 آره-

 سریع اما رفتم بیرون سریع ومن ایستاد آسانسور

 وغرید گرفت را بازویم

 تو و دونم می من بزنی حرفی-

 :وگفتم کردم نگاهش چرخاندم سر

 نداد؟ گیر بهت کسی  چطوری اصال نکن تهدید منو-

 :وگفت کرد اخم

 دن نمی گیر که ما مهمونای به-

 :گفتم و چرخیدم سمتش کامل زدم پهلو به دست



 بیاری برداری دخترتو دوست اس خاله خونه مگه-

 میشه جا این که باشه جوری این ندن بهت گیر

 دوست یکی یکی فردا از منم پس.  سرا کاروان

 بیارم بردارم پسرامو

 غرید هایش دندان الی از

 برداری سرم از دست که من از خوای می چی-

 سیریش؟

 و سرش پشت دختر به زدم واشاره انداختم باال شانه

 :گفتم

 کاری من کن رعایت قانون بره کن رد نخودیو اون-

 ندارم کارت به

 نگاه باز. کرد آباد کجا نا ونگاه چرخاند سر عصبی

 :وگفتم کردم دختر

 بیرون میام فردا خونه برو میگه سام نخودی هی-

 مد می بهت شامم بینمت می

 نفسم راه دفعه یک. کرد می نگاهم تعجب با دختر

. فشرد می را گلویم بزرگش دستان با شد بسته



 بزنم جیغ کردم سعی. افتاد دستم از تنقالتم پالستیک

 را گلویم بیشتر اما کوبیدم دستش به. شد نمی اما

 را هایش دندان او و دادم می جان داشتم. فشرد

 و قرمز یچشمها با و فشرد می دستانش همراه

 بی. نداشت فایده زدم لگدش. بود ام خیره خشمگینش

 چکید چشمم گوشه از اشکی قطره شدم جان

 . افتاد هم روی وچشمانم

 تند را وهوا افتادم زمین روی کرد رهایم شتاب با

 .زدم چنگ را زمین و کشیدم نفس باز. بلعیدم

 کنی دخالت من کارای تو نداری حق-

 نگاهش وخشمگین تار دیدی با بردم باال سر شتاب با

 سینه به خشمگین وبا شدم بلند زور به زمین از کردم

 زدم وفریاد کوبیدم اش

  بکن خواد می دلت غلطی هر روانی-

. افتاد کرد می نگاهم ترحم با که دختری به نگاهم

 کردم عوضی آن ونگاه لرزید ام چانه

 عوضی-



 گلویم روی را دستم شدم دور او از بلند قدمهای با

 نیست یادم چکید اشکم قطره باز وناخواسته فشردم

 شاید. نبودم اهلش اصال بودم ریخته اشک کی دقیقا

 این بار واین بود بابا فوت سالهای همان بار آخرین

 . بدهد کشتنم به بود نزدیک که روانی احمق پسر

 کوبیدم بهم را در و شدم اتاقم وارد شتاب با

 باز هوس عوضی ی پسره-

 ایستادم آینه جلوی و آوردم در سرم از را مقنعه

 .بشکند دستش الهی. بوده شده قرمز گردنم

 آوردم در متشنج اعصابی با را فرمم لباسهای

 و کردم باز را موهایم. کردم تنم را وسوئیشرتم

 پسر آن گفتم می مهدوی به باید کردم، پایم را شلوارم

 هیچ دیگر شد می خشمگین وقتی نداشت درستی حال

 دیوانه واقعا نکند ، چه کشتم می اگر ، فهمید نمی

 !است؟

 در صدای لحظه همان که انداختم سرم روی را کاله 

 . آمد



 دیدنش با. کردم وبازش رفتم در سمت بلند قدمهای با

 آورد باال را دستش که بزنم فریاد خواستم شدم کفری

 :گفت و
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 توئه مال این-

 وبا کشیدم دستش از را تنقالت پالستیک خشم با

 :گفتم تهدید

 ...بخوره بهم انگشتت دیگه بار یک فقط-



 :وگفت امد حرفم میان

 گی؟ می دلت عزیز به-

 شد خیره گلویم روی نگاهش ماسید دهانم در حرفم

 و آمد جلوتر او اما رفتم عقب سریع آمد سمتم ،قدمی

 باز در به بیدمچس ترس با آورد باال دست دفعه یک

 شصتش وانگشت گذاشت گردنم کنار را دستش. شده

 گرفت گردنم از نگاه. کشید گردنم روی آرام را

 :وگفت کرد چشمانم ونگاه

 نکن عصبیم-

 :وگفتم زدم پس را دستش 

 می من به دست حقی چه به اصال داری رو خیلی-

 ...بگم مهدوی به اگر زنی

 میکنه اخراجم-

 بنده می باهات عمری داد قرار نه پ-

 درونش پاستیلی بسته که دیگرش دست رفت عقب

 :گفت و داد تکانش و آورد باال را بود



 من مال این-

  پرید باال ابروهایم

 :گفت و چرخید

 نبود من دختر دوست-

 بود من دختر دوست آره-

 می اتاقش سمت که جور وهمان انداخت باال شانه

 :گفت رفت

 باشه اتاقم تو باید االن بود من دختر دوست اگر-

 دیگه هست-

 ببین بیا-

 شدنت اخراج واسه بستم کمر میبینم میام چی پس-

 سام میگم میدم مهدوی نشون شد کبود گردنم که فردا

 قاتله هم میاره دخترشو دوست هم اعصاب بی

 سرش پشت و زدم می حرف جور همان نبود حواسم

 :گفت و چرخید سمتم دفعه یک بودم افتاده راه

 زنی می حرف یخیل-



  هست که همینی-

 اعصابی رو-

 هست که همینی بازم-

 افتاد راه و چرخید باز

 بیامرزم خدا بابا و مامان از دستی پشت یه تاحاال-

 قصد راست یه اعصاب بی توی وقت اون نخوردم

 کردی جونمو

. کشید قفل روی را وکارتش ایستاد اتاقش جلوی

 سرم پشت به ونگاهی کرد من به نگاهی چرخید

 :گفت و زد پوزخندی انداخت

 کن چک برو-

 اتاق. شدم اتاق وارد گرفتم او از رو ایستادم صاف

 :وگفتم دادم چین را ام بینی بود ای ریخته بهم

 اون حال به وای میشه گم بارش با شتر اینجا-

 نخودی

 :گفتم دختر نبودن با کردم باز را حمام در



 کجاست؟-

 باشه باید که کسی پیش-

 :وگفتم چرخیدم سمتش کردم زری چشم

 رفته؟ اتاق کدوم-

 کنی کمکش گفت می تو به بفهمی تو بود قرار اگه-

 من نه

 نگی که خوام می-

 :گفتم و رفتم بیرون اتاق از

 برخوردم وگرنه بزنی بهم انگشتتم نداری حق دیگه-

 میشه جدی

 اش خیره چشمان به نگاه چرخیدم اما بروم خواستم

 :گفتم و کردم

 بده و استیلمپ پول-

 بچه-

 نه؟ یا میدی-



 نه-

 دی نمی پسش پس-

 هایش جیب در مدام کرد جیبش در دست تعجب با

 :وگفتم خندیدم. گشت می

 منه دست نگرد-

 کرد دستم در پاستیل نگاه و آورد باال سر تعجب با

 :گفت و کرد اخمی

 !ماهری-

 :گفتم و انداختم باال را ابروهایم از یکی

 نه؟ یا میدی پولشو-

 و شد کشیده دستم از پاستیل زدن بهم چشم یک در

 :گفت

 زدن قاپ تو منم هستی ماهری بری جیب تو اگه-

 ماهرم

 بسته اتاق در دیدم که بروم چرخیدم شد ریز چشمانم

 سام سمت. کلید نه داشتم کارت نه زد خشکم. شده



 داده تکیه در چوبه چهار به سینه به دست چرخیدم

 و ساییدم هم روی داندن.  کرد می ونگاهم بود

 غریدم

 نامردی خیلی-

 :وگفت گرفت در چوب چهار از تکیه

 تو بیا-

 بشه؟ چی که تو بیام-
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 صبح تا تیپت این با میخوای داری دوست جور هر-

 کارت ، ببینه بیاد مهدوی تا بمون راهرو این تو

 داره اون اتاقتو

 ن؟ندار یدک مگه-

 دست ما اتاقای مال مهمان اتاق مال اما دارن-

 مهدویه

 ربع سه شلوار به یادم دفعه یک و کوبیدم زمین بر پا

 شلوار دیدن با بردم پایین سر باشتاب افتاد وگشادم

 سرم بر خاک. شد درشت چشمانم ام فیلی ودمپایی

 بردم باال سر. بودم آمده پسر آن جلوی چگونه من

 باز بغلی اتاق در یکدفعه  کردم بازش اتاق در ونگاه

 رابهم در عجله وبا کردم پرواز اتاقش سمت شد

 .چرخیدم زنان نفس. کوبیدم

 تابی. بود گوشی در سرش و بود ایستاده پنجره کنار

 :گفتم و دادم گردنم به

 بدن بهم اتاق یه میگم میرم-



 دادن هم اونا-

 دم می پولشو خب...خب-

 :گفت و ردک سرتاپایم نگاه کرد بلند سر

 برو-

  شد آویزان لبم

 ،حاال گرفتم می قرض لباساتو بودی دختر کاشکی-

 خاکی چه میاد ظهر که مهدویم دنبالم میاد طاها صبح

 بکنم سرم تو

 بزرگ و گرد مشکی چرمی مبل روی را خودش

 :گفت و انداخت ونرمش

 کنه می درد سرم بزن حرف کمتر-

 :وگفتم نشستم اش ولبه رفتم تخت سمت

 کنم می جبران بخدا بدن بهت اتاق یه بگی یریم-

 کنی؟ می جبران جوری چه-

 :گفتم و دادم بیرون فوت با را نفسم شد کج لبم



 میری؟-

  دن نمی اتاق من به-

 بیرون وضعی چه با. کردم موهایم توی را دستانم

 بی زشت ی پسره. بودم اتاقش در هم حال بودم آمده

 آورد سرم بالیی چه ببین ریخت

 اومد سرت چی ات فوضولی یه سر بینب-

  شد نمی جوری این شدی نمی وحشی تو اگر-

 :گفتم و کردم اخم هم من کرد اخم

 تو از بدتر بشم خر منم ترسم می ازت نکن فکر-

 شم می

 افتاد دستی فوتبال به نگاهم اما گرفتم او از نگاه

 :گفتم ذوق با و پریدم جایم از زد برق چشمانم

 !ری؟دا دستی فوتبال-

 دختری؟ مطمئنی-

 صدای وبا زدم پلک بار چند طرفش چرخاندم سر

 :گفتم نازک



 نیست؟ مشخص-

 :وگفت شد بلند جایش سر از

 نیست مشخص سرندپتی نه-

 به چه مژه همه این با من پتی سرند: گفت من به

 پتی؟ سرند

 :وگفتم بردم جلو سر عصبی آمد سمتم

 بینی نمی مژمو-

 را انگشتش بود ردشگ در چشمانم بین چشمهایش

 :گفت و داد هولم عقب به و گذاشت پیشانیم روی

 کنی؟ بازی بلدی-

 :وگفتم زدم پوزخند

 برم می هم همیشه کنم می بازی شرطی محلمون تو-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 کن شروع پس-



 را هایم آستین. ایستادم میز پشت رویش روبه رفتم

 :گفتم و ممالید بهم را دستانم کف کشیدم باال

 سوسکت میخوام باش آماده اعصاب بی سامی خب-

 کنم

 اما بود ای حرفه هم او شد شروع بازی و شدم خم

 غیر داشتم دستی فوتبال عشق عمر یک که منی

 سعی بود اش دروازه نزدیک توپم. ببازم بود ممکن

 گل را توپ محکم  ومن بگیرد را توپ جلوی کرد

 پردیدم پایین الوبا. رفتم باال جیغم صدای. کردم

 . چرخیدم

 خم. داد تکان تاسف نشانه به را وسرش کرد نگاهم

 :گفتم که کرد شروع باز شد

 بمون لحظه یه-

 :وگفتم دادم چین را ام بینی کرد نگاهم آورد باال سر

 نمیاد؟ بویی یه-

 :گفت و کشید بو



 نه-

 میاد سوختگی بو یه چرا-

 من نه سوخته خودتم دماغ کن بازیتو-

 تر دقت با شد شروع باز شدم خم ودوباره خندیدم بلند

 گل گذاشتم می اگر نبودم نیاز اما کرد می بازی

 دست زود اما زد را توپ محکم بار یک. بزند

  شود گل نگذاشتم و جنباندم

 آماده بعدی گل واس خودتو اعصاب بی سام خب-

 تاریخ تو که بزنه گلی میخواد گلی نیاز که کن

 بنویسن

 ...عم-

 انداختم باال ابرویی. ماند نیمه حرفش او و دش گل

 :وگفتم

 قدره حریفت-

 :وگفت کرد اخمی

 دیگه بسه-



 :گفتم و رفتم تخت سمت خندیدم

 شاخ ما واس دیگه اعصاب بی سامی شدی سوکس-

 نشو

 :گفت و زد آتش سیگاری

 زنی؟ جیب-

 :وگفتم کردم جور و جمع را خودم خوردم جا

 گفته؟ کی نه-

 :گفت و زد سیگارش به پکی

 کس هیچ-

 :وگفتم آوردم در جیبم از را گوشی

 کلی فردا تا بهتره جوری این مهدوی زنم می زنگ-

 دارم کار

 :گفت که بودم مهدوی شماره دنبال

 چیه؟ دلت عزیز اسم-



 دست بود؟ چه اسمش واقعا ایستاد حرکت از دستم

 گوشم کنار وسریع کشیدم مهدوی شماره روی

 صدای شنیدن با کرد می همنگا منتظر هنوز گذاشتم

 :گفتم خوشحالی با مهدوی

 سالم-

 اومده پیش مشکلی دخترم سالم-

 گذاشتم جا و کارتم بیرون اومدم اتاق از من فقط نه-

 شماس دست کارتا میگن

 نظافت واس سام به دادم امروز بود من دست بله-

 :گفتم و کردم بود زده پوزخند که سام نگاه تعجب با

 ممنون بله-

 ندارید کاری خب-
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 دارم چرا...چ-

 دخترم؟ چی-

 گوشی؟ لحظه یه-

 :گفتم و زدم لبخند بردم پایین را گوشی

 درد باهام پسرش مورد در داره دوست دیگه باباشه-

 کنه دل و

 :گفت که بروم بیرون خواستم

 بمون جا همین تو بیارم کارت میرم-

 سریع و کشیدم راحتی نفس رفت رونبی که اتاق از

 :گفتم مهدوی به



 کی ، چیه دونم نمی اسمشم که پسرتون مهدوی آقای-

 میان؟

 :گفت و خندید مهدوی

 ...اسمش پسرم-

 :گفت و شد ساکت

 دخترم دستت گوشی لحظه یه میکنه صدام خانمم-

 باشه-

 صدای که انداختم نرمش کاناپه روی را خودم

 پیچید گوشی در مهدوی

 هفته دو یکی شهبد پسرم گفتم می داشتم بخشیدب-

 میاد دیگه

 :وگفتم زدم پهنی لبخند

 حاال سالشه چند ای برازنده اسم چه به به-

 :گفت بود کاری مشغول انگار مهدوی

 میشه ساله سی دیگه ماه چند-



 :گفتم لب زیر و آمد کش بیشتر لبخندم

 دلی عزیز عجب-

 گفتی چیزی-

 ندارید؟ کار خب نه..نه-

 بگیر سام از کارت برو نه-

 چشم بله-

 بار چند را اسمش لب زیر و کردم قطع را گوشی

 :گفتم

 شهبد...شهبد...شهبد-

 بلند جایم واز کردم سام نگاه اخم با شد باز اتاق در

 :وگفتم شدم

 سکته داشتم توئه دست کارتا زنی نمی حرف چرا-

 کردم می

  کنی جمع و حواست کردن ورور جای باشی تو تا-

 اذیتم هی تو حاال برسه حسابتو نگفتم شهبد به اگر

 کن



 دیگه؟ میگی دلتو عزیز-

 :وگفتم دادم گردنم و سر به تابی

 ابروئه چشمت باالی گفتی بهم بفهمه دلم عزیز بله-

 بی که کردی می خفم داشتی که بفهمه اگر اخراجی

 کشتت می برگرد برو

 دلت عزیز خطرناکه چه-

 بیا میشه مافیایی یه باشه وسط که نیازش حرف بله-

 ببین و

 :گفت و گرفت سمتم را کارت

 سر زود تو حرفیه پر این با دلت عزیز بیچاره-

 میمره میذاره

 میزنم حرف من بره می لذت اتفاقا-

 :گفت که کشیدم دستش از را کارت

 شکلیه چه ببینمش رو مافیا آقای این دارم دوست-

 :گفتم و چرخیدم سمتش



 خوشگل دخترای گیر زشت یپسرا همیشه دیدی-

 االن. خوشگل پسرای گیر زشت دخترای یا افتن می

 منه ریخت بی شهبد

 تکان دستم در را گوشی پرید باال دوابروهایش هر

 :وگفتم دادم

 تلفنمه منتظر شهبد برم-

 ببندم را در خواستم رفتم بیرون و کردم باز را در

 :گفتم و زدم لبخند

 اعصابی بی خیلی-

 :گفت غافلگیرانه و بطر بی او اما

 چالت-

 :گفت لپم چال ی خیره او اما پرید باال ابروهایم

 خاصه-

 :گفتم و زدم پهنی لبخند

 لپمه چال عاشق اصال میگه همیشه دلمم عزیز-

 نیازم بخند میگه همیشه



 داره حق دلت عزیز-

 البته مهربونه انقدر میشی آشنا باهاش میاد زودی به-

 دونم مین رو شماها با فقط من با

 کنی؟ می کار نمیشه ناراحت-

 به من اجتماعیه کامال مرد یه دلم عزیز نه که البته-

 کرد استقبال اونم اومدم عالقم خاطر

 اتاقت تو برو دیگه باشه-

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 کنه می درد هنوز گردنم کنم نمی فراموش کارتو-

 دمغری و کوبیدم در به عصبی کوفت بهم رویم را در

 مزم خوش پاستیل کنه گیر گلوت تو-

 بخور تو چیپس برو-

 .شدم دور آنجا از و کوبیدم در به لگدی

 را تنقالتم پالستیک بستم را ودر شدم اتاقم وارد 

 را وچیپس نشستم رویش رفتم تخت وسمت برداشتم

 :گفتم عصبی و کردم باز



 ببخشید یه اما گردنم رو میکشه دست اومده پررو-

 بگه که نیست زشتش دهن اون تو
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 :وگفتم جویدم لذت وبا گذاشتم دهان در را چیپس

 خفه من پاستیل با مطمئنم نیستم راضی که من-

 می کرم میکنی بو اتاق اون تو میری می میشی

 این جواب وگرنه نسیتم ای کینه که حیف اصال زنی،

 دادم می پس خون با کارتو



 ونشست نرفت پایین دستم اما خوردم را بعدی پسچی

 گفتن می همه. فشردم را چالم جای ام گونه روی

 . خاصه گفت او اما زیباست

 :گفتم و دادم تکان راست و چپ به سریع را سرم

 مهدوی پسر فقط نه-

*** 

 اش شده ورنگ شده تراشیده اسم روی را دستم

 :وگفتم کشیدم

 کردی رنگش دوباره که شد خوب-

 :گفت و گذاشت ام شانه روی دست مائده

 منتظرتیم ماشین تو طاها منو-

 باشه-

 :گفتم و نشستم قبرش سنگ کنار. رفتن وطاها مائده

 نمیای؟ خوابم به دوساله چرا بابا-

 اومدی خوابم به بار آخرین ببینمت دارم دوست 

 به حواسم تمام منم. باش نیما مواظب گفتی بهم یادته



 موتور نبود حواسم اگر روز اون که این تا بود نیما

 شد می داغون و پاش رو افتاد می سعید بابا

 دادم ادامه و کشیدم آهی

 جیب تو دستم کنم کار که شدم دور اینا مامان از-

 شدم گنده خرس مامان قول به بسه دیگه بره خودم

 اصال میدی؟ من به پول یکم مامان بگم نیست زشت

 می خوب جشون،خر کمک بشم کنم می کار دارم

 نه؟ کنم

 :گفتم و زدم لبخند

 هم کسی هیچ ، هیچ ندارم که خواستگار بابا ترشیدم-

 کردن جادوم میگه که ،مامان نمیاد خوشش من از

 :وگفتم خندیدم بلند صدای با

 آورده بزرگا خمره این از دونه یه سری اون سعید-

 بندازم و ات ترشی آوردم نیاز میگفت بود

 :وگفتم کردم قبرستان گاهون بردم باال سر



 نفس تا که خوام می شما مثل خوام می مرد یه-

 حیام بی ،خیلی باشم عاشقش منم باشه عاشق آخرش

 نه؟

 سن که هست سنی یه مامان قول به نیستم نه 

 غریبه یه به کنی می فکر که سنی همون ازدواجه

 آدمم منم خوب. کست همه بشه که یکی به داری نیاز

 خواد می عشقا ینا از دلم دیگه

 :وگفتم کردم اسمش نگاه باز

 بچه برا مادرا پدر که دعاها همون از کن دعا برام-

 دعام که میدونم ، خیری به عاقبت کنن می هاشون

 سفید اسب با حتما شاهزادم کن دعا پس کنی می

 بهتر چه که باشه دارم هتل باشه

 :وگفتم شدم بلند جایم از

 براش عالمه یه دلم که یمبزن سری یه باباجی به بریم-

  شده تنگ

 دور آنجا از و کشیدم قبر روی دیگر دستی شدم خم

 . شدم



 :گفتم و شدم طاها ماشین سوار

 شدید گشنمه که بریم بزنید-

 :گفت و انداخت راه را ماشین طاها

 سیرمونی شکمته اون تو چی نیاز گرسنته همیشه تو-

 نمیشی چاقم نداره

 انداز، دست آقای بخوردم چقدر میدونم من که اوال-

 عمه که بنداز خوشگلت شکم اون به نگاهی یه شما

 ببینه پک سیکس یه میمونه دل به آرزو بیچارم

 :گفت و چرخید سمتم مائده

 این از داره هتل میگی که یارو این پسر اگه نیاز-

 چی؟ باشه گنده شکم کچل پسرای پیر

 :گفتم و انداختم باال شانه

 دالم دوس گنده مشک داره اشکال چه-

 کچل؟-

 دالم دوست-

 پسر؟ پیر-



 دو...دو-

 :وگفت زد خنده زیر طاها

 نداله دوس-

: گفت باباش دیشب دیگه نکنید خالی دلمو تو بابا ای-

 سالشه سی

 :گفت و خندید هم مائده

 دادیم آمادگی بهت ما-

 عکس شاید زنم می مدیرو یارو جیب فردا اصال-

 باشه پولش کیف تو پسرش

 :گفت تعجب با وطاها کرد نگاهم چپ چپ مائده

 بلدی؟ مگه-

 :وگفتم بردم گردنم پشت دست

 نیست؟ حالیتون شوخی-

 ای خبره حتما گفتم گفتی تو که جور این واال نه-

 :گفتم لب زیر



   دیگه هستم-

 بیرون از طاها. زدم پهنی لبخند ومن نشنیدن دو هر

 هشد پیر خیلی.  رفتیم باباجی خونه وبه گرفت غذا

 همیشه که گونه همان بود مهربان گونه همان اما بود

. کرد می آب دلم در قند و حسینی شبیه تو: گفت می

 پیش کم و بود پا رو هنوز اما خورد می غذا زور به

 بود راضی پرستارش از. کند کمکش پرستار آمد می

 .است مهربان گفت می و
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 گذشته از و ماندیم اش قدیمی خانه رد غروب تا

 که زمانی از خانه آن وخاطرات حسین بابا از گفتیم

 ایران از هنوز عمو شدیم می جمع آنجا در همگی

 شادمان خاطرات. بود زنده جون مامان بود نرفته

 .بود هم گیر دل ،اما کرد می

. رفتن و رساندن هتل به مرا وطاها مائده غروب

 سمت دارن همه دیدم که شدم هتل وارد زنان سوت

 . دوند می چپ سمت راهروی

 وارد و دویدم بقیه مثل هم من آمد می فریاد صدای

. بودن ایستاده آنجا هتل کارکنان بیشتر شدم راهرو

 :گفتم بلند و رفتم جلو

 !خبره؟ چه جا این-

 :گفت و برگشت سمتم ستاره

 شدن دیوونه دوتا این-

 کی؟-

 مالی مدیر و سام-



 و بودن گرفته را سام نفر سه رفتم جلو عجله با

 :گفتم و رفتم جلو را مالی مدیر دونفر

 جنگه؟ میدون مگه خبره چه-

 :گفت مالی مدیر که کردم سام بینی خون نگاه

 نبودی؟ سام اتاق تو دیشب مگه-

 کشید عربده وسام شد درشت چشمانم

 حیوون چه تو به-

 کنه یم اخراج تورو هم بشنوه مهدوی پسر اگه اینو-

 اینو هم

 سام. گفتم می باید چه بود گردش دونفر آن بین نگاه

 بزند کنار را بودنش گرفته که نفر سه آن کرد سعی

 :گفتم سریع

 نه مگه...مگه.. سام اتاق برم گفت خودش شهبد-

 سام؟

 مدیر که داد من به را خشمگینش نگاه کردم سام نگاه

 :گفت مالی



 میشه یچ ببینیم گم می مدیر به من باشه-

 :گفتم و چرخیدم عامل مدیر سمت سرد خون

 بگو بهش شهبد زنم می زنگ االن همین من باش-

 میشه تو حرف همون که نبودم جریان در گفت اگر

 جریانه در: گفت اگر اما درسته دونفر ما واخراج

 تویی میشه اخراج که کسی

 گوشی. بود کافی ترسش همان را گلویش سیبک دیدم

 به کردم شروع دلم ودر آوردم نبیرو جیبم از را

 کردم باز را گوشی قفل و شماردن

 ...س...دو...یک-

 ببخشید-

 سر نشست گوشم در سام پوزخند وصدای شد کج لبم

 :وگفتم بردم نزدیکش

 بابت؟-

 :گفت و زد کنار را نفر دو آن دست

 کردم دخالت که-



 :گفتم و دادم تکان سر

 حقت در مدار االنم دیگس چیز تو ی وظیفه آفرین-

 نمی هیچی پسرش و مهدوی به کنم می بزرگواری

 درصد صد آبرویی بی این خاطر به بگم اگه که گم

 میذارم دستت کف حسابتم هیچ کنن می که اخراجت

 سری یه چسبه نمی من به ها وصله این ضمن در و

 بهش منم بگم سام به: گفت جان شهبد که هست کارا

 گفتم

 :گفتم و کردم سام نگاه چرخاندم سر

 نه؟ مگه-

 مدیر سمت چرخیدم باز ضایع نداد را جوابم هم باز

 :گفتم و مالی

 نمی اگه حتی داره کامل اطمینان من به شهبد-

 شک درصدی تو گفتن با سام اتاق رفتم من دوسنت

 پیش رفتم کاری واس حتما دونست می و کرد نمی

 سام



 بر سوار شاهزاده آرزوهای زدم خند پوز دلم در

 دوست چقدر که بود خصوصیاتی این. دبو اسبم

 .باشد داشته ام آینده همسر داشتم

 :گفت تعجب با ستاره

 ...مد پسر و تو واقعا-

 :گفتم و چرخیدم سمتش سردی خون همان با

  برسید کارتون به نیست بهتر شد تموم نمایش دیگه-

 سمتش خواستم تا شد رها سام شدن متفرق جمعیت

 و شد بلند مالی مدیر فریاد صدای دفعه یک بچرخم

 او به باز خواست که کردم سام نگاه افتاد زمین روی

 گرفتم را ودستش رفتم سمتش ترس با کند حمله

 میکنی؟ چیکار-
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 مالی مدیر. بود شده سفت بدنش زد می نفس نفس

 می خم و پیچ و بود گذاشته صورتش روی دست

 :گفتم و کردم قیهب نگاه. خورد

 دیگه برید-

 :گفت خشنش شدت به صدای با سام

 بار هر باشم نداشته برخورد باهات دیگه وقت هیچ-

 ...با مطمئن ببینم

 :گفتم آهسته و فشردم را بازویش

  هتلی تو-

 کردم رها را بازویش سریع داد من به را نگاهش

 :گفتم و گذاشتم عقب قدمی

 میشه بد برات-



. بیشتر اش بینی وخون بود شده تر ژولیده موهایش

 خواستم رفتم سمتش وسریع کردم مالی مدیر نگاه

 غرید سام که شود بلند کنم کمکش

 برو خودت گمشو-

 بود جالب و شد بلند و گذاشت زمین روی دست مدیر

 هم دیگری چیزهای ها آن قبل انگار زد نمی حرف

 مالی مدیر. نداشت را دادن جواب روی که شده

 :گفت و کرد من به نگاهی

 پنج خرج پیره پدرم مادر مدیر نگید هیچی توروخدا-

 میدم من بچرو تا

 :وگفتم دادم تکان سر من اما زد پوزخند سام

 گم نمی چیزی برو-

 :گفت و کرد سام به نگاهی مالی مدیر

 ببخشید گفتم چی نفهمیدم-

 چرخاندم نگاه. رفت مالی مدیر گرفت او از رو سام

 غریدم دنبو کسی راهرو در



 میکنی؟ کار چی دیوونه-

 را دستش رفتم سام سمت کردم راهرو نگاه باز

 نبود در که اتاقی کشیدم مهدوی اتاق سمت و گرفتم

 در. بود پذیرش به نزدیک چون بود من مال مهدوی

 بستم را در کشیدمش داخل و کردم باز را اتاق

 :وگفتم

 کنی نمی تاییدم میزنم حرف من چرا-

 دستمالی رفتم میز سمت کردم اش بینی خون نگاه

 بینی خون بردم باال دست رفتم سمتش وباز کشیدم

 :گفت عصبی و کشید عقب سر کردم پاک را اش

 خودم بده-

 :گفتم و کشیدم عقب را دستم

 ببینم بکش دستتو-

 پاک را خونش که جور همان بردم جلو دست وباز

 :گفتم کردم می

 بود؟ پشیمون انقدر که گفت چی-



 :گفت و کرد نگاهم

 گه نمی چیزی بودی من اتاق بفهمه شهبد-

 :وگفتم زدم داری کش لبخند

  داره اطمینان بهم دلم عزیز نه-

 :گفت و رفت باال ابروهایش از یکی

 رفتی که پسری هم کشتم می تورو هم بودم من اگه-

 اتاقش

 نیستی تو که شکر خدارو-

 :وگفتم رفتم عقب

 فکر همه االن چون نمیزنه مهدوی به حرفی کسی-

 کنن خراب خودشونو نمیان پسرشم نامزد من میکنن

 که

 پرسید و ایستاد سینه به دست

 !کنن؟ می فکر-

 دادم تکان سر کالفه



 دیگه همون دیگه کنی می پرت حواسمو بابا ای-

 فهمیدن همه

 :گفت و گذاشت در دستگیره روی را دستش

 ناپاکه چشم نده رو یارو این به-

 میدونم خودم-

 :گفت و کرد ریز چشم چرخاند سر

 !کرده؟ً کاری مگه-

 :وگفتم انداختم باال ابرو

 گفتم کرد تعریف ازم یکم روز اون اما کرده غلط-

 شد خفه شهبدم نامزد

. رفت حرف بی و کرد باز را در و داد تکان سر

  آوردم در برایش وزبانی دادم چین را صورتم

 احساس بی-
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 فراغت آقای ممنون خوبه چیز همه-

 وارد بود مرتب چیز همه آمدم بیرون انبار از

 پشت دستی. فشردم را همکف ودکمه شدم آسانسور

 گردن وکمی بودم خوابیده بد قبل شب.  کشیدم گردنم

 کرده  اعالم بود سرد هوا حسابی امروز ، داشتم درد

 حسابی که رشت جمله از آید می برف جا همه بودند

 .بود ترسانده مرا

 صدا مرا سیم بی در موقع همان شد باز آسانسور در

 رفتم جلو. است شلوغ پذیرش جلوی دیدم ومن زدن



 هیچ من و کرد می فریاد و داد و بود ایستاده مردی

 . فهمیدم نمی هایش حرف از

 شده چی-

 :گفت پذیرش مسئول نیایش آقای

 بگید افتخار خانم به مشکلتون تونید می بفرمایید-

 غرید و کرد نگاهم چرخید مرد

 اتاق برگشتم رفتم من وقتی چرا هتلیه؟ چه این-

 نشده ومرتب کثیفه هنوز

 باشید آروم لحظه یه-

 :گفتم و نیایش آقای به کردم رو

 کن پیچ داری خانه مسئول-

 نیستش متاسفانه-

 :گفتم تعجب با

 کجاست؟ پس باشه کارش سر باید االن-

 نزده حرفی کس هیچ به نیمدو نمی-



 نیستم راضی هتل این از اصال من-

 :گفتم رویی خوش وبا کردم مرد نگاه

 نظر از ما هتل وگرنه اومده پیش مشکلی حتما-

 داره قرار اول درجه تو نظافت

 نشده تمیز هنوز اتاقم بینم می بله-

 :وگفتم کردم نیایش نگاه

 کدومه؟ آقا اتاق-

 سه و دویست اتاق-

 :گفتم و دادم تکان سر

 کردید؟ استفاده هم هتل این امکانات از شما-

 :گفت و کشید اش شقیقه روی دستی مرد

 سمینار از خسته من خانم ندارم حوصله اصال-

 اس ریخته بهم اتاقم بینم می برگشتم

 استفاده امکاناتش از رایگان تونید می شما اینجا-

 می بهتر حالتون حتما سرتون به ماساژ یکم با. کنید



 می تون تحویل تمیز و اتاق زمان مدت این وتو شه

 دیم

 نیست رایگان دونم می اما-

 در کوچیک کار یه این اما نیست رایگان که البته-

 هست ما کاری کم مقابل

 و متمدن مرد اتفاقا رفت نمی باال صدایش دیگر مرد

 بود آرامی

 اتاق هم ما کنید می کوتاه استراحت یه شما تا پس-

 دیم می ویلتونتح تمیز

 ممنون-

 اختیارتون در خدمات بهترین میسپارم ها بچه به-

 بذارن

 را خدمتکار سه سریع مرد رفتن با داد تکان سر مرد

 نظر مورد طبقه به سرعت وبا زدم صدا

 لیست سراغ رفتم مدیریت اتاق به و فرستادمشان

 دیدم که را سام اسم رفتم ها تماس وشماره کارکنان



 اتاق از عجله وبا گرفتم گوشی با را شماره سریع

 کردم مچی ساعت نگاه. آمدم بیرون

 جواب. شد می پیدایش مهدوی کم کم و بود ظهر یک

 فشردم را ودکمه شدم آسانسور وارد کالفه ، نداد

 گوشی در اش گرفته صدای. گرفتم تماس دیگر وبار

 پیچید

 بله-

 :گفتم سریع

 کجایی؟ معلومه هیچ-

 :تگف و کشید ای خمیازه

 چه تو به-

 :گفتم و کردم اخمی

 اخراج واس گفتم که بگو منو تربیتی بی خیلی-

 نیستی ببینه نرسه مهدوی که بیا بگم سریع نشدنت

 نکن دخالت من کارای تو-



 کار گزارش گفتم سوخت برات دلم نکردم دخالت-

 این تو کردن کار بفهمی که بدم واجبه انگار اما ندم

 داره قانون هتل

 ام عصبی داشت دیگر. کردم قطع ویشر را گوشی

 .بزند حرف درست نبود بلد اصال کرد می

 سه و دویست اتاق سمت عجله با ایستاد آسانسور

 . بودن کار مشغول نفر سه هر. رفتم

 گرده برمی زود چون تر سریع فقط ها بچه-

 :گفت کرد می مرتب را تخت داشت که دختری

 ؟کرده کثیف جارو این انقدر تنهایی این-

 و کردم کثیف و گلی زمین ونگاه انداختم باال شانه

 :گفتم

 باش نداشته تمیزی توقع مردا از-

 سریع دختر. داشتم وبرش رفتم تی سمت وخودم

 رساند من به را خودش

 من بدین افتخاری خانم نه-



 بشه تموم کارا زود بذار دستشویی سراغ برو تو-
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 به کردم شروع هم ومن رفت و داد تکان سر تردخ

 چه هر اما بود چه جای دانم نمی ها لکه. کشیدن تی

 پاک تا کشیدم تی بار چندین. شد می پاک سخت بود

 به گرفت درد زود بود حساس که راستم دست. شد

 .نیاوردم خودم روی

 شد تموم ما کار-



 مرتب چیز همه کردم اتاق کل نگاه کردم بلند سر

 دیگرم دست در را دستم مچ گذاشتم کنار را تی. بود

 :وگفتم گرفتم

 کنید چک ها بچه زحمت بی فقط نکنه درد دستتون-

 که هست اتاقی اگر هستن مرتب دیگه اتاقای ببینید

 صدای تا بشید کار به دست سریع بوده اتاق این مثل

 نیومده در بقیه

 نبودن؟ امروز سام آقای چرا پس-

 سریع فقط دونم نمی منم-

 به دیگری نگاه. ورفتن برداشتن را وسایالشان ها آن

 ای آسوده نفس بستم را در. رفتم وبیرون انداختم اتاق

 .کشیدم

 جای هنوز کردم دستم مچ نگاه شدم آسانسور وارد

 شدید کردم می کار کمی تا هنوز بود مشخص عملم

 . گرفت می درد



 فست قسمت های بچه دیدن با شد باز آسانسور در

 بودن ایستاده سری سرتا های پنجره جلوی که ودف

 . بارد می برف فهمیدم کردن می نگاه را وبیرون

 دیدن با ببینم برف هم من که رفتم جلوتر زدم لبخند

 مهدوی. ایستادم جایم سر شد وارد در از که مهدوی

 قدمی چند هم من. آمد سمتم و زد لبخند دیدنم با

 کردم سالم سریع و رفتم سمتش

 رئیس مسال-

 :گفت و خندید

 نیستم رئیس من-

 :گفت که زدم لبخند هم من

 اتاقم تو بیا-

 حتما بله-

 کردن می سالم مهدوی به همه که حالی در هم با

 من تا ایستاد وکنار کرد باز را در رفتیم اتاقش سمت

 احترام ها خانم به که هایی مرد از. شوم اتاق وارد



 مرد خیلی اواقع مهدوی آمد می خوشم گذاشتن می

 چشم در زیادی اش گنده شکم اون فقط بود آلی ایده

 .بود

 و آورد در کشو توی از فرمی و نشست میزش پشت

 :گفت

 کن امضا اینو بشین-

 می سعی که حالی ودر گرفتم را برگه کنجکاوی با

 :گفتم چیست بخوانم کردم

 هست؟ چی-

 استخدامت داد قرار-

 :گفتم و زدم لبخند نکردم تعجب

 بودید؟ راضی پس-

 امیدوارم دادی انجام خوبی به دوهفته این تو کارتو-

 باشی پذیر مسئولیت اندازه همین به هم بعد به این از

  البته-

  کن امضا خب-



 بود؟ خبر چه امروز ببینم

 در برداشتم را میز روی خودکار مبل روی نشستم

 :گفتم خواندم می خط به خط که حالی

 بود مرتب چیز همه-

 سر شتاب با و شد گرد چشمانم حقوقم مبلغ ندید با

 :وگفتم آوردم باال

 !چقدره؟ حقوقم-

 که نوشته برگه تو-

 حقوقمه برابر دو این اما-

 :گفت و زد لبخند

 کردی امضا اول روز که بود اولیه حقوق اون-

 داره فرق مدیر حقوق

 :گفتم و شد باز نیشم

 مهدوی گلی خیلی-

 :گفت و خندید بلند



 شده دیرم من هک کن امضا-

 کردم می امضا که جور وهمان بردم زیر به سر

 :گفتم

 نیستید؟ عصر تا مگه-

 باشم؟ چی واس-

 :وگفتم گذاشتم میز روی را برگه

 دیگه همیشه مثل-

 و داد تکان هوا در و برداشت میز روی از را برگه

 :گفت

  من برکناری یعنی برگه این امضای با-

 گذاشت میز روی را برگه مهدوی شد درشت چشمانم

 :گفت و

 فقط بیاد پسرم تا بکشه طول ممکنه روزی چند یه-

 کنه تغییر نباید چیز هیچ مدت این تو روز چند

 مدیر نبود فقط من پسر نبود بیاد پیش نباید مشکلی



 سریع اومد پیش مشکلی هستش عامل مدیر اما هتله

 میکنه حل و مشکل میگی اون به

 نبیا پسرتون تا بیاین شما خب-

 نداره هتل مدیر که اینجا مثل کیش تو هتلم که اوال-

 باشم من وقتی تا پسرم که این دوما نداره هم اونجا

 نمیاد

 !چرا؟-

 آویزان که را کتش رفت کنار میز ازپشت و خندید

 :گفت و برداشت بود کرده

 میوفته اتفاقی جور همه پسر و پدر بین-

 مهدویو کردم در نگاه چرخاندم سر شد زده اتاق در

 :گفت زودتر

 بفرمایید-
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 دیدنم با بود سه و دویست اتاق مرد همان شد باز در

 :گفت من به رو و مهدوی به کرد سالم زد لبخند

 تالشتون شما اما شد دیر که این با کنم تشکر اومدم-

 من رضایت واس کردید

 :فتمگ و کردم مهدوی نگاه چشم گوشه از

  بود وظیفم-

 ممنون بازم-

  کنم می خواهش-

 پرسید و کرد ریز چشم مهدوی بست را در که مرد

 !بود؟ شده چی-



 :گفتم آهسته و گرفتم دیگرم دست در را دستم مچ

 ریخت بهم کارا یکم نبود کار سر امروز سام-

 :گفتم سریع کرد اخم مهدوی

 رفته نبوده خوب مامانش حال گفت زدم زنگ چیزه-

 یدنشد

 زدم داری کش لبخند پرید باال ابرویش مهدوی

 :وگفتم

 امروز بود منظم همیشه سام مهدوی آقای میاد پیش-

 کنم می تنبیهش اصال اومد پیش براش مشکل فقط

 خودم ترسیدم صورتم روی گرداند می چشم مهدوی

 اخراج کسی نداشتم دوست واقعا اما شوم اخراج هم

 :وگفتم کردم کج سر. شود

 تنبیهش ندادنش اطالع خاطر به روز چند این خودم-

 داره گناه نشه اخراج اما کنم می

 :گفت و کرد ریز چشم باز مهدوی

 ندیدی؟ ازش خاصی رفتار مدت این-



 نیست نرمال کاریش هیچ اون پسر کاری کجای اوه-

 انداختم باال سر. بود دلم در ها حرف آن تمام اما

 :وگفتم

 عادیه کامال نه-

 :گفت و داختان باال سر

 بشه اخراج باید این نه-

 :گفتم ترس با

 کوتاهی بار یه واسه داره گناه مهدوی آقای نه وای-

 کنم می تنبیهش خودم من بخدا بشه اخراج نباید که

 کنه تمیز اتاقارو خودش روز چند میذارم اصال

 :گفت عصبی مهدوی شد زده در باز

 بفرمایید-

 بد دادم قورت ار دهانم آب سام دیدن با شد باز در

 سام. آمد می رفت می مهدوی وقتی کاش رسید موقع

 اما کند سالم بودم منتظر بست را در شد اتاق وارد

  بود نشده تربیت اصال انگار بشر این



 سام آقای سالم-

 نگاه کند سالم مهدوی به تا آمدم ابرو پشم کرد نگاهم

 زد فریاد مهدوی اما گفت آرامی وسالم گرفت من از

 بودی؟ کجا صبح از-

 کردم بود کرده قرمز که مهدوی ونگاه پریدم جا از

 :گفتم و رفتم سام سمت عجله با

 بهش رفتی نبود خوب حالش مامانت بگو دیگه بگو-

 بزنی سر

 تیزی اخم کرد من ونگاه گرفت مهدوی از نگاه سام

 :گفت و کرد باز دهان.بزند حرف تا کردم

 اومد پیش برام کاری-

 :گفتم و کردم مهدوی ونگاه ایستادم کنارش

 مادرش دیدار از تر واجب کاری چه دیگه آره-

 دزدیدم نگاه. داد من به را خشمگینش نگاه مهدوی

 :گفت مهدوی که

  هستی افتخار خانم حرف به فقط بعد به این از-



 نیم ونگاه دادم چین بینی شنیدم را سام پوزخند صدای

 داد ادامه مهدوی. کردم رخش

 که این تا بکنی و کار همون باید بگه اون چی هر-

 بیاد هتل مدیر

 زدم پایش به پا کنار با مهدوی به بود زده زل سام

 :گفتم وآرام

 باشه بگو-

 :گفت مهدوی به اما و کرد نگاهم اخم با سام

 مقررات واقعا افتخار خانم میگم تبریک بهتون واقعا-

 فروشن می آدم خوب و میکنن رعایت

 داد جواب من جای مهدوی دپری باال ابروهایم

 افتخار خانم مثل یکی به هتل این نباشم من وقتی-

 دو وگرنه میزش پشت بشینه بیاد مدیر تا داره نیاز

 بشه تخته باید هتل این روزه

 :گفت و داد تکان سر سام



 بیان زودتر خان شهبد انشاهللا شماست با حق بله-

 کنن می شماری لحظه افتخار خانم آخه

 داد ادامه سام کردم هول شحرف آن با

 افتخار خانم نه مگه-

 :وگفتم دادم تکان سر زور به

 ...ش منتظرم که البته...ا-

 در نجاتم ی فرشته انگار مهدوی گوشی زنگ صدای

 :گفتم خوشحالی با پیچید اتاق

 جانه شهبد حتما-

 جیبش در ودست داد من به را متعجبش نگاه مهدوی

 :گفت شماره دیدن با آورد بیرون را گوشی و کرد

 اومد پیش مشکلی هر افتخار خانم برم باید دیگه من-

 تا هم سام عامل مدیر بعد میدی خبر من به اول

 کنه عمل قانونا تمام به باید میاد پسرم که روزی

 دادم تکان سر خوشحالی با

 طرفه من با نکنه یعنی میکنه عمل-
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 مهدوی. انداختم باال ابرو بار چند کردم مسا نگاه

 :گفت و آمد سمتم

  بمونه مدیر بی نباید هتل این-

 ...ام شماست با حق بله-

 بیوفته زیادی اتفاقای ممکنه-

 کند نمی خبر حادثه بله-



 مهدوی اما کردم نگاهش حرص با خندید گلو در سام

 :گفت

 دوش رو فعال هتل این مسئولیت میرم دیگه من-

 ...تونی می ببینم جون دختر توئه و عامل مدیر

 در سمت و کرد سام به نگاهی شد ساکت مهدوی

 رفت بیرون اتاق از که مهدوی رفتم دنبالش به رفت

 :گفت سام که بروم دنبالش خواستم

 فروش آدم خودشیرین برو-

  بابا برو-

 تذکر دیگر کمی در جلوی تا دویدم مهدوی دنبال به

 :گفت آخر ودر داد

 این ببره بویی من رفتن از کسی نذار امکان حد تا-

 هست کارشون به حواسشون بیشتر جوری

 باش-



 قبال رفت زود. دادم بیرون را نفسم رفت که مهدوی

 دوهفته فقط اما ماند می هفته چهار یا سه بود گفته

 .رفت و ماند

 و برف بارش وبا گذشت همیشه مثل عصر تا

 .بود شده پوش سفید جا همه زمین روی نشستنش

 کاله. کردم عوض را لباسهایم رفتم اتاقم به

 ایستادم پنجره کنار و انداختم سرم روی را سوئیشرتم

 های رشته آش هوای دلم کردم برف های دانه نگاه

 سریع آمد می برف وقتی همیشه بود کرده را مامانم

 می فراوان کشک با هم ومن کرد می درست

 .خوردم

 رفتم سرویس سمت. رفتم کنار پنجره پشت از کالفه

 بار چند نشد روشن زدم را برق کلید شدم وارد و

 که المپی سمت. نشد روشن کردم روشن خاموش

 دستم اما بردم باال دست رفتم بود نصب دیوار روی

 . نرسید



 رویش بروم نبود چیزی حمام در چرخیدم کالفه

 هم آوردن وصندلی رفتن بیرون حوصله بایستم

 باال پا زدم لبخند. افتاد آب شیر به نگاهم. نداشتم

 کردم باز را المپ محافظ کشیدم باال را خودم و بردم

 ...سو حتما بود سالم

 با نکشید ثانیه وبه کشیدم جیغ پایم زیر شدن خالی با

 با آب و رفت باال فریادم. افتادم زمین روی باسن

 روی چرخیدم. ریخت می صورتم و سر روی فشار

 بچه مثل. آمد می در داشت اشکم درد از نشستم زانو

 و گرفتم دیوار به دست. رفتم وبیرون کردم گله ها

 .شدم بلند

 شکست استخونم شکست خدا آی-

 بروم راه خواستم. شد می پاشیده بیرون داشت آب

 در وسمت برداشتم قدم آرام. داشتم درد واقعا اما

 کسی راهرو در رفتم بیرون و کردم باز را در رفتم

 باز در زدم در محکم و رفتم بغلی اتاق سمت. نبود

 انداخت من به پایی سرتا نگاه دیدنم با مالی مدیر شد



 سرم پشت از دیگر کسی صدای که کرد باز دهان

 آمد

 شده؟ چی-

 فریادم کشید تیر که چرخیدم شتاب با شدم غافلگیر

 زود مالی مدیر. گرفتم دیوار به دست و رفت باال

 آمد جلو

 شد؟ چی-

 اتاق تو زدم اشاره و کردم سام گاهن درد با

 آب..شیر-

 پرسید دوباره مالی مدیر

 کنه؟ می درد کجات-

 سمت و گرفت را دستم سام که گرفتم دندان به لب

 شد بلند من وفریاد بود سریع کارش کشید اتاق

 سام... بمیری الهی-

 کنه می درد پاش شاید-

 دغری مالی مدیر به رو و داد هولم اتاق توی باز سام



 اتاقت تو برو نیست مربوط تو به-

. گذاشتم باسنم روی دست و نیاوردم طاقت درد از

 و کرد نگاهم. کوبید بهم را ودر شد اتاق وارد سام

 :گفت و اورد باال نگاه دستم دیدن با برد پایین نگاه

 حقته-

 :گفتم درد میان در

 رفت هدر آب همه کن درست اونو برو عمته حق-

 می بیرون که آب دیدن با ردک دستشویی در نگاه

 غرید و گذشت کنارم از عجله با ریخت

 کردی؟ غلطی چه-

 :گفتم تردید با

 تربیت بی-

 سمت آهسته. شده کمتر دردم کردم می حس

 آب. گشت می مرکزی شیر دنبال سام رفتم دستشویی

 بی و زدم لبخند. ریخت می سرش روی مانند فواره

 .کجاست آب شیر بگویم شدم این خیال



 آب شیر این کجاست-

 از کرد نگاهم. خندید می چشمهایم دادم جلو را را لبم

 ریز چشمانش ریخت می سرش روی که آبی شدت

 کف که میکنم اذیتش دارم فهمید انگار بود شده

 :وگفت شد خشمگین باز و کوبید دیوار به را دستش

 آب؟ شیر کجاست-

 :گفتم سرد خون و ایستادم سینه به دست

 در پشت-

 

 [۱۳:۴۸ ۲۷.۰۲.۱۹, ]نونج

 

 ۳۰_پارت#

  

 

 



 

 فرو با در پشت ورفت گرفت من از نگاه عصبی

 در پشت از رفتم وعقب زدم لبخند آب کردن کش

 ژولیده موهای آمد بیرون کشیده آب موش مثل

 نشانه به را سرم. بود ریخته صورتش در وبلندش

 :گفتم و دادم تکان تاسف

 موهای االن تیانیس مد رو دیگه؟ مویی مدل چه این-

  مده خسته ریش ته با کوتاه

 :گفتم و موهایش به کردم اشاره دست با

 میبینه تورو ادم اه اه برس خودت به یکم چیه؟ این-

 ...یا

 او و رفتم تر عقب شدم ساکت برداشت سمتم که قدم

 تی سرما آن در دیوانه. امد بیرون دستشویی از

 چند هر آمد می برف انگار نه انگار بود تنش شرت

 بود پوشیده چه نداشت فرقی هم االن و بود گرم هتل

 که چشمهایش آن با عصبی. شد می خیس حال هر به

 غرید بود عقاب شبیه



 شکست؟ آب شیر جوری این کردی می غلطی چه-

 روی از شدم خم. کرد می چکه موهایش از آب

 روی را حوله رفتم سمتش برداشتم حوله صندلی

 :گفتم و انداختم سرش

 سرما تا بیار در لباستم ژولیدتو، موهای کن خشک-

 نخوردی

  نکرده الزم-

 می سرما سرده راهرو تو بیرون بری جوری این-

 آخه لجبازی انقدر چرا تو بابا ای ، خوری

 شتاب با گرفتم تیشرتش لبه را دستانم رفتم جلو

 :وگفتم کردم سقف نگاه. زد پس را دستانم

 ارهد مشکل هم المپه این وای ای-

 باز اما گرفتم تیشرتش لبه به دست برد باال سر تا

 آنی و زد کنار را دستم آرام بار این گرفت را دستم

 بیرون دستش از را تیشرت. آورد در تنش از لباس

 کردم مچاله درستم را تیشرت او، از شدم دور کشیدم

 :وگفتم



 خودت دور بپیچ رو حوله تو کنم می خشکش برات-

 نچای

 را وآبش چالندم خوب را لباس تمرف حمام سمت

 در. آمدم وبیرون کردم پهن کن خشک روی گرفتم

 هنوز چرا بزنم غر خواستم کردم نگاهش بستم که را

 هم را خودم هیچ که حرف دیدنش با اما نکرده کاری

. کرد می نگاهم حرص وپر عصبی. کردم فراموش

 رفتم سمتش باز نیمه دهانی با شدم اندامش ی خیره

 اش مسخره های لباس آن در چرا پهنش های شانه.

 کمر به دست! جور همان هم اندامش! نبود؟ مشخص

 عقب را ام تنه باال کمی ایستادم رویش روبه زدم

 :وگفتم اندامش روی چرخاندم چشم و دادم

 !داری هیکلی عجب پسر-

 و زدم دید دیگر ای زاویه از و شدم خم پهلو از کمی

 :گفتم

 !معرکس وای-

 :گفت و زد خند پوز



 فقط ظاهرت تو میکنم شک بیشتر روز به روز-

 دختره

 تاسف نشانه به را سرش کردم نگاهش بردم باال سر

 :گفت و داد تکان

 می جلوشون لخت مرد بار اولین واس دخترا شنیدم-

 گیرن می رو میکنن عوض رنگ صدتا بینن

 داد ادامه که کردم نازک چشمی پشت

 که دیدی انقدر که این کی داره دلیل دو رفتارت این-

 دخترونه حس اصال که این دو شده عادی برات

 نداری

 :گفتم و آوردم در سر دادن تکان با را ادایش

 با و سعیدم بابا هنوز من نفری اولین شما آقا نخیر-

 االن غلطه دومیم اون غریبه برسه چه ندیدم رکابی

 نیست؟ مشخص کشیدم خجالت من

  همشخص کامال نگاهت از چرا-

 :گفتم و کردم اندامش نگاه باز



 تا واال کردی می قائم زیر اون اینارو جوری چه-

 هیکل بد و ریخت بی پسر یه تورو بودم ندیده اینارو

 خوش ریخت بی فقط االن اما کردم می تصور

 هیکلی

 داری رویی چه-

 :گفتم و خندیدم

 شدم آب خجالت از خودتو دیگه بپوشون-

 آب نه شدم می محو بودم تو جای من-

 اعصابتی بی خود جای الحمدهللا که حاال-

 را حوله. نشستم تخت لب آرام و رفتم تخت سمت

 :گفت و انداخت هایش شانه روی

 اتاقتم تو من نمیشه ناراحت واقعا شهبد-

 :گفتم و کشیدم خیسم کاله روی دستی

 کیه؟ شهبد-

 گفتم چه فهمیدم دفعه یک که دهد جواب بودم منتظر

 :گفتم و کردم نگاهش سریع



 دیگه میاد پیش اما...اما نشه ناراحت چرا آره چیزه-

 کرد موهایش توی دستی نشست تخت لب امد هم او

 :وگفتم شدم رخش نیم ی خیره بردشان باال و

 بودی؟ کجا صبح-

 داد جواب درست بار اولین برای

 رفیقم خونه-

 بخوری؟ پاچه کله رفتی-

 بودم خونشون دیشب از خوردم اونم-

 :گفتم و دادم تکان رس

 بود شبا اون از دیشب پس آهان-

 :گفت و کرد نگاهم چرخاند سر

 فروختیم که هم تو-

 :گفتم و زدم خند نیش

 سامی چقدره معرفتم بفهمی تا مونده ها حاال حاال-

 اعصاب بی



 پرسید هوا بی

 شده؟ چی دستت-

 می را ها بخیه جای کردم دستم نگاه بردم پایین سر

 : گفت

 :گفتم و کشیدم ویشر دستی
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 جلو دستم داداشم رو میوفتاد داشت موتور بار یه-

 استخونم خودم دست رو افتاد اما نیوفته اون رو بردم

 بیرون زد

 بود دستم خیره بردم باال سر

 سریع کنم می کار باهاش یکم شده حساس دستم حاال-

 االن؟ مثل گیره می درد

 کردی؟ کار چی مگه-

 :گفتم خیال بی

 شده خشک لباست ببینم بذار هیچی-

 نم کمی لباسش رفتم حمام وسمت شدم بلند جایم از

 آمدم بیرون داشتم برش. بود خیس از بهتر اما داشت

 واو انداختم طرفش را لباس حمام در جلوی همان از

 :گفتم و زدم چشمکی. گرفت هوا در

 سر راستی راستی بفهمه شهبد اگه که بپوش-

 میکنه و جفتمون



 او. کرد تنش را لباس و انداخت تخت روی را حوله

 :گفت و ایستاد هم

 کنن درست آب شیر بیان میسپارم-

 ...شه به خودم من خواد نمی-

 :گفت و آمد حرفم میان

 به اونم بگی بهش تلفنی میخوای نیومده که حاال-

 ستدر بیان میگم خودم نیست الزم بگه خدمتکارا

 کنن

 :گفتم و کردم ریز را چشمانم

 فقط آدم عصبانیت از لحظه یه! فاذا؟ ماذا سام مستر-

 آقای میشی شکلی این بارم یه کنه فرار ازت باید

 یا اخالق بد کن روشن خودتو تکلیف ، مهربون

 !اخالق خوش

 سمت چرخید او اما زدم لبخند گرفت ام خنده خودم

 :گفت و رفت در



 کس هیچ جلوی ذاشتم نمی بودم شهبد جای من-

 بخندی

 :وگفتم رفتم دنبالش به

 ! چرا؟ وا-

 نگاه چرخید سمتم و رفت بیرون کرد باز را در

 :گفت و صورتم روی چرخاند

 چه؟ تو به-

 :وگفتم دادم چین بینی

 نداریا ثبات اصال تو بابا دادی اخالق تغییر که باز-

 :گفت و کرد اخمی

 بیرون؟ یایم راحت خونه لباس با داری عادت-

 :گفتم و کردم ام صورتی شلوار نگاه بردم پایین سر

 چشه؟ مگه-

 :گفت و زد پوزخند

 هیچی-



 اتاقش وارد وقتی تا کردم نگاهش شد دور من واز

 نداشت مشکلی بود پوشیده.  کردم لباسم نگاه باز. شد

 ...دیگر او بود مردی چه برسد زنش بداد خدا! که
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 بخیر صبح-

 افتخار خانم بخیر صبح-

 بودم حال سر فشردم را دکمه و شدم آسانسور وارد

 زیر را موهایم. داشتم خوبی خیلی حال امروز اصال

 سه طبقه.شد باز آسانسور در کردم مرتب مقنعه



 لبخند. شدن آسانسور وارد جوان مردی خوبی.بود

 می. ستندبای راحت تا رفتم عقب قدم وچند زدم

 مرا شد آسانسور وارد سام که شود بسته در خواست

 آمد سمتم کمی و کرد نفر دو آن به نگاهی دید که

 :گفتم آهسته

 سالم-

 :گفتم آهسته ایستاد کنارم و داد تکان سر

 دستی؟ فوتبال ، هستی امشب-

 تحویلش را دارم کش لبخند کرد نگاهم چرخاند سر

 :گفتم و دادم

 ببری که کنم می زیبا ضعیف یکم نترس-

 :گفت و زد پوزخند

 بیا نه ساعت امشب-

 :وگفتم دادم تکان سر

 خالی؟ و خشک-

 شام و شیرینی  صرف به نه-



 شوهر و زن شد باز آسانسور در کردم آرامی خنده

 :گفتم رفتن بیرون که

 پفک و چیپس اما نمیاد خوشم شیرینی از زیاد من-

  عاشقشم و لواشک وپاستیل

 :گفت و رفت بیرون

 بخور بخر-

 :وگفتم رفتم دنبالش به

 اینا میشه چقدر مگه دیگه نشو خسیس-

 نگاهم چپ چپ کشاندم جلویش را خودم سرعت با

 :گفتم خیال بی من اما کرد

 می من باختم من اگر بخر تو باختی تو اگه بیا اصال-

 خرم

 خورم نمی چیا این من-

 خوردی رفتی کش و پاستیلم اما-

 جلویش را خودم باز برود هک رفت کنار کالفه

 :گفتم و کشاندم



 قبول؟-

  کنم بازی خوام نمی اصال-

 :گفتم رشتی زبان وبه کردم هم در را صورتم

 (سرت بر خاک)سر تی خاک-

 درگیر یا چی یعنی بود فهمیده یا پرید باال ابروهایش

 گرفتم او از رو.بود حقش بود چه هر بود فهمیدنش

 اعصاب بی پسرک آن از شدم ودور چرخیدم

 .مغرور

 :وگفتم خندیدم اهورا دیدن با رفتم پذیرش سمت

 پسر چطوری-

 :گفت و چرخید سمتم اهورا

 اعصاب؟ بی سامی این میگفت چی-

 :گفتم سریع

 :گفتم همه به میفهمه میشنوه بابا هیش-

 :وگفت خندید مهناز



 این لبخندای کف تو هممون بخدا شکلیه این چرا این-

 بشریم

 :گفتم آهسته

 میشه؟ چی زد لبخند که بعد-

 نیست؟ جذابه-

 :گفتم و کردم هم در را صورتم

 و دست بعد بوده مو اولش کنم فکر اعصاب بی این-

 نیست جذاب هم اصال ژولیدس خیلی اورده در پا

 توپه هیکلش فقط

 :گفت و کرد مرتب را ها برگه اهورا

 هیکلش زیاد میپوشه بلند آستین همیشه که این-

 دیدی؟ کجا زا نیست مشخص

 :وگفتم ایستادم صاف

 تقریبا بینم می کنم می مقایسه که شهبد با آخه...آخه-

 هیکالس خوش این از که دلمم عزیز هیکلن هم

 مهدوی؟ آقای این میاد کی-



 میام زود گفته بهم-

 ببینیم؟ نداری عکسش-

 :وگفتم کردم مچی ساعت نگاه

 شهبد دونفرس همش اما باشم نداشته میشه مگه-

 خودشه لپتابه تو ندار نگه گوشی تو گهمی

 :وگفتم رفتم وعقب

 بینمتون می نهار موقع-

 :گفتم خودم به لب زیر کشیدم ای آسوده نفس چرخیدم

 نشه دردسر برام  شدم بزرگی بندی خالی عجب-

 نشم اخراج فقط اما بشه خواد می چی هر البته

 گرفتم تماس خانه با آوردم در جیبم از را گوشی

 :گفتم خوشحالی با پیچید گوشی در که مانما صدای

 نیستی که خسته من فرشته سالم-

 کنم کار نمیذاره سعید نه سالم-

 باید فقط داری شیشه بار شما بذاره نباید که بله-

 باشی مراقب



 خوبی؟ خودت-

 

 [۱۳:۴۸ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۳۳_پارت#

  

 

 

 

 شده؟ چی بگو گرفتت صدای قربون خوبم-

 مثل اونم افتادم بیامرزت خدا بابای یاد نیست چیزی-

 بود خیر به دست تو

 :گفتم و کردم باز را اتاق ودر زدم لبخند

 بایدکنی؟ شدم استخدام شدم مطمئن وقتی-

 حسابش؟ تو اومد پول حاال دیگه کردم می کاری



 بست قراردادم رفت اومد آره-

 شدید راحت خونه اون از دیگه شکر خدارو خب-

 زیاده قسطش-

 ترس از بوده اماده وام این عمره یه مامان الخی بی-

 گرفتید ندارید ترسی دیگه که حاال نگرفتید قسطش

 از میکوبتش خریده خونرو که کسیم اون دیگه تموم

 نیست؟ ناراحت که سعید راستی میسازه نو

 جای دیگه خونه این هست خوشحالم بیچاره بابا نه-

 نبود کردن زندگی

 :وگفتم بستم را در چرخیدم شدم اتاق وارد

 قوربان رشتیا قول به فهم چیز آدم قربون-

 (برم قربونت)بشم

 :گفت و خندید مامان

 هفته چند نیما و سعید حاال بیای تونی نمی دونم می-

 پیشت میان دیگه

 بیان باشه-



 . بگیری مرخصی دیگه ماه یک تونی نمی ببین بعدم-

 :گفتم مامان به و در به دادم تکیه چرخیدم

 شاید بیای میگم دعوتیم سعیده دایی پسر عروسی-

 ...دید کسی اونجا

 :وگفتم رفتم حرفش میان

 همش بابا دخترما پیر میگی داری رسما مامان-

 هنوز سالشه سی طرف بخدا سالمه چهار و بیست

 ادامه قصد من میگه نشسته باباش خونه گوشه

 نمایی رو ببری منو میخوای تو بعد دارم تحصیل

 بیاد اومد خوشش ما زیبای رخ از یکی بلکه کنی

 جان مامان خیال بی خواستگاری؟

 بیا تونستی اگر حاال باشه-

 بیام نمیشه صاحابه بی فعال اینجا تونم نمی-

 میزنه صدام سعید-

 برسون همرو سالم برو باشه-

  باشه-



 رفتم میز سمت و کردم قطع را گوشی

 انگار میگرده برام شوهر دنبال همچین مارو مامان-

 سالمه چهل

*** 

 مزست خوش خیلی خدایش آره-

 این یعنی داشت فرق این طعم اصال نیاز ببین-

 زیر طعمش هنوز اصال داشت ترشی طعم یه پاستیله

 زبونه

 :گفتم و دادم قورت را دهانم آب عصبی

 آب دهنمو بیشتر نمیگم هیچی هی اه دیگه کن تموم-

  میندازه

 :گفت و خندید بلند ناهید

 برات بخره میشه رد اونجا از میگم هرمشو به حاال-

 میارم

 کنه جمع اینو کیه افتاده راه دهنم آب که مهمه االن-



 چرخاندم وسر کردم نازک چشمی پشت خندید بلند

 کردم کج سر بود پیچیده البی در بچه پسر صدای

 نداشت قرار آرام جا یک که شیطان بچه پسر نگاه

 :گفتم و کردم

 میده صدا بچه این چقدر-

 جا این خانوادش دوساعته درست کرده دیونمون-

 میکنه فریاد و داد هی اینم که گیرنش نمی اما نشستن

 میدوئه

 کردم کرد می نصب را لوستر داشت که پسری نگاه

 :گفتم و

 خوبه میکنه نصب لوستر یه داره دوساعته که اینم-

 کن هوا آپلو بگن این به

 بگیرم لوستر از نگاه خواستم. خندید بلند باز ناهید

 ریز چشم رفت پایه چهار طرف بچه پسر دیدم که

. شد درشت چشمانم دفعه یک کارش دیدن وبا کردم

 . داد می تکان را پایه چهار داشت

 دویدم سمتشان عجله با



 جن توله-

 آن گفت می شدکه بلند کارگر فریاد صدای دویدم می

 زد فریاد. کرد بدتر بچه پس اما.نکند را کار

 بچه نکن-

 محکمی هول بودم نزدیکش که من دیدن با بچه پسر

 پایه چهار قدمی چند.  رفت ودوید داد پایه چهار به

 مستقیم کارگر پسر کردم حس ای لحظه فقط بودم

 ...سرم رو میاد داره

 رویم فرد وسنگینی رفت باال کمرم درد از فریادم

 .فشردم بهم را چشمانم. کرد برابر دو را دردم

 جن تخم... روحت تو...خدا آخ... وای-

 باز کمی را چشمانم و گرفتم دندان به لب درد از

 نیم در درست ی شده گرد چشم دو دیدن با کردم

 سعی دردم همان با. شد گرد چشمانم دفعه یک وجبیم

 اگر اما زده خشکش انگار اما بزنم کنارش کردم

 .چرخید می من روی چشمانش چرا بود زده خشکش



 تکان کمی شد کنده رویم از گاران پسر دفعه یک اما

 فریاد اما. فشردم بهم را چشمانم باز درد واز خوردم

 شود باز چشمانم شد باعث آشنایش

 کنی؟ می غلطی چه داری معلومه-
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 :گفت آهسته و برد زیر به سر پسر کردم نگاهش

 ...بخ-

 کرد خفه را پسر اش عربده



 برو گمشو شو خفه-

 ودوید کرد جمع را اش پایه چهار عجله با پسر

 و کرد من به بودن زده زل که بقیه نگاه سام. رفت

 زد فریاد

 کارتون سر برید-

 توانستم نمی که بیچاره من جز کرد می توجه همه به

 !بود شکسته کمرم کنم گمان بخورم تکان

 :گفت اخمش همان با کرد نگاهم باالخره

 نمیشی؟ ندبل اومده خوشت-

 :وگفتم کردم نگاهش چپ چپ

 اومده خوشم نرمهو گرم نیست آره-

 :گفتم سریع شد تر خشن همیشه از چشمانش

 بخورم تکون... نمیتونم میکنه... درد کمرم بخدا-

 غرید و کرد می نگاهم شکلی همان هنوز

 شو بلند کن تمومش-



 :گفتم وعصبی فشردم بهم درد از را چشمانم

 درد بخدا کمرم میگم... هستیا همینف زبون آدم چه-

 ! داره

 :گفت و شد خم کامال 

 بده دستتو-

 میشم نخاع قطع که... کنی بلندم بخوای جوری این-

 کتفم زیر را دیگرش دست و گرفت را دستم کالفه

 بلند صدایم که این  برای درد از کشیدم وباال برد

 قطره خواسته نا و فشردم دندانم زیر را لبم نشوم

 روی و بردم راه قدم چند کرد کمک. ریختم اشکی

 بلند صدای با وتقریبا چرخید کرد بارم و نشاندم مبلی

 گفت

 ...مرب چه تو به-

 آرام شد ساکت چرا بدانم که بردم باال سر شد ساکت

 گفتم ترس با و

 بیمارستان؟ بریم می-



 گفتم هم کسی چه به من بودم خری عحب نزد خرف

 گفتم سریع همان برای

 بیان باهام کارن بی ها بچه از کدوم ینبب-

.  رفت او اما زد صدایش عصبی رفت و نزد حرفی

 این دردهای از داشتم ترس کشیدم، کمرم روی دست

. کند درست دردسر برایم دیگر سال چند که چنینی

 ناله درد از نبودم آدمی کال اما بود بر نفس دردم

 .کنم

 نمایی نداند لبخند آمد، سمتم باز که دیدمش دور از

 کرد بلندم احتیاط با و گرفت را دستم شد نزدیکم زدم

 را دستش. کشید تیر کمرم باز برداشتم قدم آرام

 :وگفتم فشردم

 مامانم خاله ،آخه ترسم می واقعا بیمارستان بریم-

 شد فلج سالگی پنجاه سن تو... بیچاره

 درد از باز اما بود زیاد دردم کردم رخش نیم نگاه

 دادم ادامه و نزدم فریاد



 خود به خود باید چرا... فهمیدن نمی دکترا اصال-

 کنن کاری تونن ونمی بیوفته... اتفاق این

 لبخند کرد نگاهم چرخاند سر فشردم بیشتر را دستش

 جمع چشمم درون درد از که اشکی به لعنت اما زدم

 چشمانم به ام گونه خاطر بهه آمدن فشار کمی وبا شد

 لب به نگاهی. چکید ای طرهق باز چشمم گوشه از

 نگاه من و چشمم گوشه به ونگاهی کرد خندانم

 دادم ادامه و دزدیدم

 این که گفت... گفت خودش دکتر که این تا-

... ضربه یه که جوانی دوران از... میگیره سرچشمه

 ازش ساده... گرفته درد شاید خورده کمرت به

 فلج سن این تو... شد باعث همون...اما... اما گذشتی

 بشی

 تاکسی راننده بود منتظر تاکسی رفتیم بیرون هتل از

 از بنشینم ماشین توی کرد کمک سام کرد باز را در

 :وگفتم بستم را چشمانم درد

 بشینم تونم نمی-



 وارد اش باالتنه چرخاندم آرام و گرفت را هایم شانه

 کردم نگاهش. خواباند صندلی روی ومرا کرد ماشین

 گفتم و دادم بیرون را ام شده سحب نفس کرد ،نگاهم

 بشم فلج خوام نمی-

 وراجی شرایطی هر در-

 :گفتم و دادم چین بینی

 اعصابی بی شرایطی هر در-

 راننده کنار جلو بست را در و کشید عقب را خودش

 ونگاهش چرخاندم سر کرد حرکت ماشین. نشست

 کردم
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 سام هی-

 غرید وباز کرد نگاهم ندچرخا سر

 برسیم تا باش ساکت دقه دو-

 دیوانه. نزدم حرفی ودیگر چرخاندم رو و کردم اخم

 خفه: گفت می دائم بزنم حرف من گذاشت نمی اصال

 بس. زدم می حرف او با نباید دیگر من اصال شوم

 .بخشیدم می ومن بود تربیت بی او چه هر بود

*** 

 رعایت خیلی مدت یه باید اما ندیدی جدی آسیب-

 هست بند کمر یه نکن بلند کیلو یک  باال وزن کنی

 نخوره تکون زیاد کمرت تا ببندیش مدام باید

 شد می مگر. کردم نازک دکتر برای چشمی پشت

 !ندهم؟ انجام را ها کار این من

 ابروهایم. زد ای اشاره اخم با که افتاد سام به نگاهم

  پرید باال



 کمرت روی بمال داری ددر که مواقعی واس اینم-

 نوشتم برات قرصم دوتا ببند و کمربند بعدم

 :گفتم دکتر به رو و گرفتم سام از نگاه

 نبندم کمربند شه نمی-

 لبخند با آورد باال سر بود هم جذابی مرد که دکتر

 :گفت و کرد نگاهم

 معاینه موقع که خانمی همون مثل نکنی رعایت-

 میشی کردی تعریف برام

 :گفت و شد بلند هدفع یک سام

 بریم-

 که سام ونگاه گرفتم چهره خوش دکتر از نگاه

 :گفتم و کردم بود ایستاده

 بهم کنی می معرفی خوبم اعصاب دکتر یه دکتر-

 جوری را بازویم شد وخم کرد نگاهم خشم با سام

 که کرد بلندم. شود بلند جیغم بود نزدیک که گرفت

 :گفت دکتر



 ببنده بگیرید همینجا ونهداروخ از کمربند االن همین-

 نیاد پیش مشکلی تا

 :گفتم من اما نزد حرفی سام

 جون دکتر ممنون-

 باشی مواظب خیلی باید اما جوونی باش مراقب-

 :گفتم لبخند وبا دادم تکان سر

 ممنون بله-

 باشه همیشگی لپت چال بشی خوب زود انشاهللا-

 سام. شدم دکتر ی خیره و شد باز گوش بنا تا نیشم

 :گفت دکتر که گفتم بلندی آی درد از کشیدم دفعه یک

 رسه نمی کمربندم به که جوری این-

 بیرون که دکتر اتاق از. برد در وسمت چرخاندم سام

 به اعتنا بی او شوم عصبی من که این از قبل آمدیم

 زد فریاد است بیمارستان آنجا که این

 ندیدم تو لوندی به دختری-



 تمام با شد اخم به دیلتب کم وکم شد درشت چشمانم

 از را برگه. کشیدم عقب را خودم داشتم که دردی

 حرفی اما زدم زل چشمانش در کشیدم بیرون دستش

 این قانونم. آمد می بدم کردن دفاع از. ورفتم نزدم

 کند می برداشت اشتباه موردم در کسی اگر بود

 او من توضیح با است کرده اشتباه بفهمد خودش

 او کند می پیدا هم یقین بسا هچ شود نمی توجیح

 .است همان لحظه آن فکرش

 هم او شدم آسانسور وارد و گرفتم دیوار به دست

 دستانم در را کاغذ نکردم نگاهش. شد آسانسور وارد

 کوبیده آسانسور دیوارک به لگدش که کردم مچاله

 .ندادم نشان العمل عکس باز. شد

 اهنگ.بود پیچیده اتاقک در تندش نفسهای صدای

 بود مانده دیگر طبقه یک فقط کردم گر شمارش

 گرفت را بازویم دفعه یک که گذاشتم جلو قدم. برسیم

 دستم از را شده مچاله کاغذ آورد باال را ودستم

 .کشید بیرون



 حتی.  شد باز آسانسور در نکرد رها را ام بازو

 اعتراض همان برای کنم کلکل نداشتم دوست دیگر

 بردم ها صندلی سمت. تیمرف بیرون هم وبا نکدم

 .ونشاندم

 تکیه وسر بستم چشم رفت داروخانه سمت حرف بی

 .دیوار به دادم

 مریض های فکر از مشکل نبود او از مشکل

 اگر که بود گذاشته تاثیر هم او روی که بود وخراب

 ...بخندد بزندو حرف مردی با دختری

 ناراحتم حد این تا حرفی هیچ حال به تا کشیدم آه

 که کرد تشبیه جوری مرا رفتار سام چرا. بود هنکرد

 .کردم نمی هم را فکرش حتی

 ببندیش؟ باید کجا-

 دست. کردم دستش در پالستیک نگاه کردم باز چشم

 کشیدم دستش از را کمربند ایستادم و گرفتم دیوار به

 :گفتم و

 برو دیگه تو برگردم تونم می خودم من-



 می بر قدم آهسته. رفتم بهداشتی سرویس سمت

 کمرم درد اما کنم رعایت که نبودم دختری داشتم

 .کنم رعایت کرد می مجبورم

 مسکن های قرص از یکی بستم را کمربند سختی به

 گرفتم تماس طاها با جا همان خوردم هم را

 بله-

 منم نفهمه مائده طاها سالم-

 !شده؟ چیزی-

 بیای؟ بپیچونی میتونی نیست خاصی چیز-

 آره-
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 ...بیمارستان خونتونم نزدیک-

 :گفت ترس با

 !شده؟ چیزی-

 نه که گفتم بابا ای-

 اومدم...اومدم-

 ندیدن با. رفتم وبیرون کشیدم صورتم روی دستی

 .کردم می تعجب ماند می اگر. زدم پوزخند سام

 سرد هوا رفتم بیرون در از رفتم خروجی در سمت

 . بود کم ، بود فرم لباس چون ولباسم بود

 رفتم پایین زور به پله چند از

 کشید طول چقدر-



 آهسته بود، نرفته پس کردم تعجب صدایش شندین با

 ها نرده به بود داده تکیه تاریکی در چرخیدم سمتش

 .آمده بیرون چرا داد می نشان دستش در سیگار

 بری میتونی دنبالم میان زدن زنگ-

 گرفت ها نرده از یهتک و زد سیگارش به پکی

 :گفت و برداشت سمتم وقدمی

 ...که حیف-

 :گفتم و کردم کج سر کرد سکوت

 سام؟ چیه من با مشکلت-

 :گفت و برداشت سمتم دیگر قدم چند

 دنبالت؟ میاد کی-

 پرسیدم سوال-

 پرسیدم منم-

 میاد؟ طاها-

 رویم روبه و زمین روی کرد پرت را سیگارش

 :گفت و ایستاد



 ندارم تو با مشکلی من-

 دل نکن توهین بهم نکن قضاوتم پس نداری اگر-

 اما گرفتن دل نه شدنم ناراحت اهل نه من نشکون

 بگیرم دل به که روزی از امان

 :وگفت کرد کج سر او بار این

 میشه چی-

 کنم نمی فکر بهش امکان حد تا-

 غریبه مرد نه شهبدت برای اما نیست بد لوندی-

 نکردم لوندی-

 :گفت و ایستاد سینه به دست

 درسته؟ مردم من-

 انداختم باال ابرو

 نچ-

 :گفتم و خندیدم که رفت هم در ابروهایش

 خب؟ کردم، شوخی-



 در را ام چانه ویکدفعه آورد باال دست اخم همان با

 :گفت و گرفت دست

 ...چیزت همه اداهات زدنت حرف هات خنده-

 و شد خم کمی بود شده درشت چشمانم کرد سکوت

 چشمان در زد زل آورد صورتم نزدیک ار صورتش

 :گفت و ام شده درشت

 نیاز نکن-

. کرد ورهایش فشرد را ام چانه که بردم پایین نگاه

 آرامش از حجم آن! بود گفته را اسمم بود بار اولین

 زد حرف خشم بدون که این بود عجیب سام در

 باز دهانم که بود کننده شوکه و آور تعجب انقدری

 .زدن رفح برای شد نمی

  نیاز-

 نگاه که سام نگاه و بردم باال سر بود طاها صدای

 با طاها چرخیدم آهسته. کردم کرد می سرم پشت

 :گفت و کرد پایم تا سر نگاه دوید سمتم عجله

 !شده؟ چی-



 :گفتم و بودم شوک در هنوز زدم زوری لبخند

 نیست چیزی-

. کرد من به پایی سرتا نگاه وباز نکرد باور طاها

 بی دیدمش چرخاندم سر گذشت کنارم از ردمک حس

 زدم صدایش اما چرا دانم نمی رفت می داشت حرف

 سام-

 نگاهی که کردم طاها نگاه. سمتم نچرخید اما ایستاد

 :گفتم آرام کرد من نگاه بعد و کرد سام به

 برم؟ میشه اما ببخشید-

 :گفتم بلند من و شد ریز چشمانش طاها

 بریم هم با بمون-

 :وگفتم کردم طاها نگاه باز

 این تا ببخشید بودم جا این چرا میدم پیام بهت شب-

 کشوندمت جا

 نیاز؟ کیه اون-

 گم می برات شب رو همه همکارمه-



 ایستادم کنارش رفتم سام وسمت گذشتم کنارش از

 :وگفتم کردم نگاهش اخم با کرد نگاهم

 نیستم کن ول که نگیرم شام یه خسیس توی از تا-

 برای دستی. کرد جیبش در ودست زد خندی نیش

 چرخیدم کامل و دادم تکان کرد می نگاهمان که طاها

 :وگفتم

  بریم-

 دوست ای لحظه که منی. برداشتیم قدم و هم با

 ترجیح را سکوت لحظه آن اما کنم سکوت نداشتم

 .بود سکوت روی کال که هم او دادم

 اطراف نگاه رفتیم بیرون که بیمارستان محوطه از

 زد صدا را سام که کسی متعجب صدای هک کردم

 کرد جلب را ام توجه

 !سام-
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 متعجب مرد. کردم عینکی مرد نگاه چرخاندم سر

 :گفت و کرد سام نگاه

 !آمریکا؟ میری نگفتی مگه جایی؟ این تو-

 مرد از نگاه کالفه که کردم سام نگاه تعجب با

 :گفت متعجب و کرد من به نگاهی مرد.گرفت

 !کردی؟ ازدواج-

 :گفتیم وسریع زمان هم دو هر

 نه-



 سام به و کرد بدل و رد وسام من بین نگاهی مرد

 :گفت

 ...تا گفتم بهت که من کردی می نبایدم-

 :گفت و رفت حرفش میان سام

 ندارم قصدشم نکردم که بینی می-

 توانستم می چشمانش از را آن بود نگران دل مرد

 :گفت و داد دیگرش دست به را کیفش. وانمبخ

 ...وگ بدی ادامه باید پیشم بیای باید سام-

 زد فریاد عصبی سام

  بیام خوام نمی-

 :گفت بود نترسیده انگار که مرد

 اگر بفهم میشه دیر داره سام گفتم بهت تهشو من سام-

 ...دیگه ندی ادامه

 کرد من نگاه کالفه شد ناراحت مرد خود بار این

 :فتوگ

 دخترشی؟ دوست-



 :گفت عصبی سام من جای

 نه-

 پرسید خودم از باز مرد

 گفت من به کنی کمک بهش باید هستی؟ کارش چی-

 دروغ فهمیدم امشب اما بده ادامه که آمریکا میره

  معلومه که حالش گفته

 را مرد دفعه یک که کردم سام نگاه بودم شده گیچ

 زد وفریاد داد هل

 می رفتار جوری چرا دکتری یه فقط تو چه تو به-

 مهمم برات انگارخیلی که کنی

 را سام بازوی رفتم جلو کرد حفظ را تعادلش مرد

 در را کارتی و کرد جیبش توی دست مرد. گرفتم

 گرفت طرفم را کارت و آمد من سمت آورد

 کنیم کمک بهم بتونیم روزی شاید-

 کارت و کشید مرد دست زیر دست سام من از قبل

 زد فریاد باز و فتادا زمین روی



  برو گمشو-

 :گفت و کرد سام به نگاهی مرد

 منتظره بدی ادامه خوای می کنی پیدا انگیزشو-

 انگیزتم

 سام. شد بیمارستان وارد رفت و چرخید واینبار

 غرید و کرد موهایش تو دستی عصبی

 دیگه بریم-

 نشستم زیاد ودرد عجله با افتاد راه به من از جلوتر

 غرید و چرخید سمتم.  ایستادم و شتمبردا را کارت

 دیگه بیوفت راه-

  دادم تکان را سرم

 بریم-

 سمت. انداختم جیبم توی را کارت و افتادم راه

 طرف نگاه بود گرفتن تاکسی قصدش رفت خیابان

  دیدم را فود وفست کردم خیابان دیگر

 رفت ضعف دلم گشنمه من سام-



 :وگفتم کشیدم شکمم روی دست. کند نگاهم نچرخید

 میشم گشنه زود به زود کنم کار چه خب-

  بیوفت راه-

 خیابان از هم با کنارش ورفتم زدم گشادی لبخند

 رفتیم فود فست وسمت گذشتیم

 بود؟ دوستت-

 چه تو به-

 کردم نازک چشم وپشت دادم چین را صورتم

 اعصاب بی سامی شدی باز-

 نزن حرف پس فهمیدی خوبه-

 کردم دیوارش روی یستل نگاه. شدیم فود فست وارد

 :وگفتم

 سیب با فصل ساالد یه میخوام پنیر پر داگ هات یه-

 بگیر خانواده نگیر کوچیکم نوشابه. پنیری زمینی

 باال ابروهای با چرخاندم وسر گرفتم دیوار از نگاه

 کرد می نگاهم رفته



 ساالد سس باشه زیاد داگه هات پنیر کن تاکید فقط-

 باشه زیاد فصلمم

 نترکی-

 نباش من نگران-

 روی را پالستیک رفتم میز وسمت شدم دور او از

 رفتم میز سمت باز شستم را دستم ورفتم گذاشتم میز

 رویم روبه و برگشت سام. نشستم پشتش وآهسته

 :گفتم و زدم ام چانه زیر دست نشستو

 بود؟ چی مرده اون با مشکلت-

 :وگفت شد خم جلو به

 چه؟ تو به گم می بهت میاد خوشت-

 یه اگه نخوردی دهنی تو تربیتی بی تو ولی نه-

 می دهنت تو زدن می دست پشت با داشتی بابا مامان

 چه تو به بگی نباید متشخص خانم یه به فهمیدی

 متشخصی؟ تو-

 متشخصه نداره سالمت کارت که عمت نه-



 :وگفتم دادم تکان را سرم کرد نگاهم چپ چپ

 فتمگ چی انگار میکنه نگام جوری یه چیه ها-
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 مامانت کنم فکر ام یکی تو خلقت عجب در واقعا نه-

 وراجی انقدر تو که خورده چیزی یه تو سر

 سر هم تو مامان حتما حرف پر بگو حداقل ادب بی-

 اصال. اعصابی بی انقدر تو که خورده چیزی یه تو

 چیز...عین لحظه یه خوبی لحظه یه هستی جوری یه

 میگیری پاچه



. زدن صدا ای شماره که رفت هم در شدید اخمهایش

 و شد بلند بگیرد من از را نگاهش که این بدون

 رد گوشم بیخ از خطر کشیدم ای آسوده نفس. رفت

 .شد

 باال وسر پریدم جا از شد کوبیده میز روی سینی

 کوبید میز روی را نوشابه. کردم نگاهش بردم

 . مروی روبه نشست ورفت

  برداشتم را ساندویچم و نکردم نگاهش دیگر

 خریدی چی خودت واس تو-

 زدم ساندویچم به گازی و کردم ساندویچم نگاه

 :وگفتم

 !همین؟-

 و کاهو و کردم فرو ساالد در برداشتم را چنگال

. کردم نگاهش و گذاشتم دهان در را سس پر گوجه

 را ساندویچش و داد تکان تاسف نشانه به را سرش

 ساندویچم به گازی وباز انداختم باال شانه. داشتبر

 فرو پنیری زمینی سیب در را چنگالم بار واین زدم



 کردم باز دهان زدم لبخند پنیر آمدن کش با کردم

 برایش عالی نشانه به را دستم. گذاشتم دهان ودر

 :وگفتم دادم تکان

 بخور یکم عالیه-

 وجل و زمینی سیب در کردم فرو را چنگال وهمان

. کنم اذیتش خواستم می خورد نمی دانستم می بردم

 :گفتم و زدم وچشمکی زدم لبخند کرد نگاهم

 بخور تمیزه دهنم-

 است االن گفتم شد درشت چشمانم دستم مچ گرفتن با

 و دهانش سمت رفتن با اما کند خورد را دستم که

 را دستم. ماند باز دهانم. پنیری زمینی سیب خوردن

 :گفت و کرد رها

 نیست مزه خوش زیادم-

 جمع را خودم زور به بود شده خشک هوا در دستم

 خیار و کردم فرو ساالد در را چنگال.  کردم جور و

 جویدم می داشتم. کردم ودهان برداشتم را وکاهو

 در دست بود دیگری جای نگاهش. کردم نگاهش



 نگاه. بود همیشه از تر ژولیده موهایش کرد موهایش

. کرد غافلگیر را نگاهم که مکرد اش مشکی چشمان

 :گفتم و زدم ساندویچم به بزرگی وگاز دزدیدم نگاه

 برام؟ میریزی نوشابه-

 از کمی گذاشت جلویم و ریخت نوشابه لیوان در

 .خوردن به کردم شروع باز و خوردم را نوشابه

 شکمم روی دستی  کردم خالی های ظرف به نگاهی

 :گفتم و کشیدم

 شدم سیر-

 بخرم؟ برات دیگه اندویچس یه میخوای-

 :گفتم و انداختم میز روی را ساندویچم فویل

 شدم سیر دیگه نه-

  خوردی غذا خرس اندازه-

 :وگفتم زدم لبخند

 خورم می میتونم دارم دوست داره مشکلی اینم چیه-

 میشه گشنت باز دیگه دقه دو که بریم شو بلند-



 :گفتم و شدم بلند میز پشت از

 می پاستیل فقط خورم نمی زیچی صبح فردا تا نه-

 خورم

 کشیدم دست سرما از آمدیم بیرون فود فست از هم با

 :گفتم و بازویم روی

 شد بدتر خوردم هم نوشابه پسر سرده خیلی-

 می اگرم البته نپوشیدم چیزی منم که بینی می-

 در کتمو بگذرم خودم از نیستم مردا این از پوشیدم

 یکی تو شونه رو بندازم بیارم

 کی نیست معلوم که ژولیده توی خواست کی االح-

 این از منم تازشم. کنی کارو این حموم میری کی به

 محکم شونم رو انداخت کت پسره اگه نیستم دخترا

 دمتگرم بگم بگیرمش خودم دور

 ؟ میکنه کارایی چی شهبد این پس-

 :وگفتم زدم سینه به دست

 یمکن می ای دیگه ی عاشقانه کارای دلم عزیز منو-



 :وگفت کرد ریز چشم کرد نگاهم چرخاند سر

 کارایی؟ چه-

 :گفتم و زدم خجلی لبخند

 گفت نمیشه که چیو همه-

 :گفت دفعه یک و کرد ریز چشم

 خستم دیگه بریم بدو-

 به هم من. ماند تاکسی منتظر و رفت خیابان لب

 سوار وسخت آهسته آمد تاکسی باالخره رفتم دنبالش

 .نشست کنارم هم سام شدم ماشین
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 برات میخرم باشه-

 نره یادت باشه قرمز نیاز-

 دارم کار االن باشه میگم دیگه کردی دیوونم نیایش-

 خری می دیگه رنگ یه ری می تو دیگه دونم می-

 :گفتم و کردم پرت میز روی را خودکارم عصبی

 گفتم بار صد رفته داداشت اون به نفهمیت زبون-

 خرم نمی اصال زنی می خودتو حرف باز باشه

 شد راحت خیالت

 خسیس بابا برو-

 پرت میز روی را گوشی کرد قطع را تلفن وباالخره

 گوید می است ساعت یک نفهم زبان ی بچه کردم

 او و باشه گفتم بار وهزاران بخر قرمز اسکیت

 ...باز



 را دهش امضا های برگه شدم بلند میز پشت از کالفه

 . رفتم بیرون اتاق واز برداشتم

 .زدم را زمین زیر دکمه و رفتم آسانسور سمت

   دیدم را انبار مدیر آسانسور در شدن باز با

 براتون بود درست چیز همه بفرمایید اژدری آقای-

 کردم مهر

  دخترم نکنه درد دستت-

 باشه تکمیل چیزش همه که انبار بده خیرتون خدا-

 میشه کم من کارای نصف

 :گفت و زد لبخند

 برسم کارا بقیه به برم من پس-

 نباشید هم خسته بله-

. زدم را همکف ودکمه برگشتم آسانسور داخل به

 در شب فردا بود ظهر از بعد دو کردم ساعت نگاه

 شده زیاد کارها کمی و داشتیم عروسی تاال قسمت

 باز آسانسور در نبود زیاد آنچنان من واسه البته بود



 تاالر در گذراندم را راهرو سه. تاالر سمت تمرف شد

 .دید دور همان از شد می را همه تالش و بود باز

 :گفتم بلند و شدم مجلل تاالر وارد

 همگی نباشید خسته-

 گوشه که کردم سام نگاه. دادن را جوابم همه تقریبا

 کارت به آمد یادم. بود فکر در اما بود ایستاده ای

 اصرار دکتر که دارد مشکلی چه سام که این و دکتر

 .شود می دیر وگرنه برود پیشش سام داشت

 :گفتم بلند او به نزدیک و رفتم سمتش

 اعصاب؟ بی چطوری-

 :وگفتم زدم لبخند کرد نگاهم

 مرگش خبر یا نامش یا میاد خودش یا نرو فکر تو-

 نداشتم او از هم حرف انتظار البته نگفت چیزی

 :گفتم و چشمانش در شدم دقیق ایستادم رویش روبه

 نیست قرمز امروز نچ-

 :وگفتم زدم چشمکی صورتم روی چرخاند نگاه



 تو راستی عادیه امروز اما قرمزه چشمات همیشه-

 کشی؟ می سرمه چشمات

 بود مشکی چشمانش گفتم جدی من اما زد خند پوز

 زیاد نه البته بود کرده خاصش کمی وهمان همیشه

 .کمی اما

 :وگفتم کشیدم کمرم روی دستی

 اوف شدم خسته شدم ور اون ور این انقدر امروز-

 بدتره که فردا تازه

  نداری خاصی کار که تو-

 و کم بزنم سر جا همه به باید دائم میکنی فکر-

 نباشه کسری

 ...ام-

 اولین برای من که همراهش تلفن خوردن زنگ با

 داد را تلفنش جواب و ماند نیمه حرفش دیدم می بار

 بله-



 خیلی. کیست ببینم کردم تیز را گوشم اویکنجک با

 .نه یا دارد دختر دوست بدانم داشتم دوست

 نمیام من-

 حواسم تمام اما است بقیه به حواسم مثال که چرخیدم

 بود او به

 ندارم حوصله دونی می گلی نکن اصرار-

 ای مسخره اسم چه بود گلی اسمش پس گلی اوه

 .نداشتم دوستش

 میشه چی ببینم باش-

 کردم جیبهایم درون ودست دادم جلو را زیرینم لب

 :گفت عصبی سام که

  میام باشه میگم مخی رو گلی-

 قطع حرص با را گوشی کردم نگاهش چرخاندم سر

 :وگفتم چرخیدم سمتش کامل. کرد

  نیومده دستش شما اخالق  خانم گلی انگار-

 :گفتم سریع کرد ریز چشم



 عصابیا بی چه تو دونه می حتما گلی چیزه نه-

 نیست که خر ندونه چرا هستی

 پرسیدم کنجکاوی با من که نزد حرفی

 انگار اما اومدی شهرستان از من مثل معلومه تو-

 فقط من حالت به خوش البته داری دوست هم جا این

 مائده پیش فقط اونم که ریخته اینجا فامیلم و فک

 گیره انقدر دارم دایی یه ندارم بقیشون حوصله میرم

 کنه می دیوونم تهران اومدم نهات بفهمه

 آوردم در را ام دایی ادای و انداختم گلوی در بادی

 باشه دور خانواده از دختر میده معنی چه-

 :گفتم و کردم هم در را صورتم

 اون ندارم خودشو بی های تعصب حوصله اصال-

 تازه نیا درم کبریت قوطی تو برو بیا میگه باشه

 من میدید ساعت ۲۴ دبو رفته حسین بابا که اوایل

 بود سرم باال همش اما افتادم اتاق گوشه بده حالم

 پسر دوست بری ممکنه که هستی سنی تو میگفت

 بگیری
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 :وگفتم خندیدم هم من خندید گلو در سام

 من داری دوست جا این حالت به خوش خالصه-

 ای هفته از بیشتر فتهگ مامان که دارم رو مائده فقط

 کنم می خورد پاتو قلم اونجا بری بار یه

 زدم چشمکی من که پرید باال ابروهایش از یکی

 :وگفتم

 یا دختر نیست درست جوونن شوهر و زن میگه-

 و چشم کنن کاری یه ممکنه بره خونشون مجرد پیر



 مائده به من خبره بی من مامان بشه باز گوشمون

 ...مید آموزش

 می تعریف برایش داشتم ،چه شدم ساکت دفعه یک

 توجه بی و حرف پر انقدر که دهد مرگم خدا! کردم؟

 .ام

 به که وسری دیدم را لبخندش نیمچه بار اولین برای

 خجالت از بار اولین برای. داد تکان تاسف ی نشانه

 :وگفتم بردم زیر به سر

 برم دیگه من...من-

 :گفت که بچرخم خواستم رفتم عقب عقب قدم چند

 اس هرساله همی دور گرفتن مهمونی یه دوستام-

 ندارم حوصله برم ندارم دوست صمیمیه جمعشون

 بدم یکیشونو یکی جواب باید فردا از نرم اما

 :گفت که کردم نگاهش بردم باال سر

 بریم بیا هم تو داری دوست اگر-



 شد باز نیشم کم وکم خندید چشمهایم اول حرفش آن با

 به آمد یادم که است خدایم از ویمبگ کردم باز دهان

 دروغ صدها باید دروغ یک با که من به لعنت شهبد

 میدادم تحویل دیگر

 میام بده اجازه اگه بگم شهبدم به باید من چیزه-

 خواستی اگه میرم هفت ساعت من حال هر به-

 ...بیای

 :وگفتم رفتم جلو را رفته عقب قدم چند شدم ساکت

  بگو شمارتو-

 شدم مخاطبانم وارد آوردم بیرون جیبم از را گوشی

 :وگفتم آوردم باال سر و اعصاب بی سامی ونوشتم

  باش داشته شمارمو میزنم تک بهت دیگه بگو-

 را وگوشی کردم ثبت را شماره گفت را اش شماره

 :گفتم و دادم تکان دستم در

 داری ها مرنامه برنامه این از اعصاب بی سامی-

 دیگه؟



 ای برنامه چه-

 حرفا این و اینستگرام و تلگرام مینه-

 :وگفتم انداختم باال شانه. کرد نگاهم چپ چپ

 نداری؟ تو دیگه دارن همه چیه خو-

 :وگفتم گذاشتم جیبم در را گوشی نزد حرفی

 دیگه دارم شمارتو میفهمم خودم-

 می نروم بود ممکن مگر. شدم دور او واز چرخیدم

 این بود هرفت سر ام حوصله رفتم می هم خوب رفتم

 را خودم کمی داد نمی اجازه هم لعنتی درد کمر

 را شاهزاده این من تا نمیامد هم خان شهبد. کنم تخلیه

 .ببینم

*** 

 با. بپوشم لباس کمربند با شد نمی لعنتی شد نمی

. انداختم زمین وروی کردم باز را کمربند حرص

. چرخیدم آینه سمت وباز کشیدم حرصی پر نفس

 .کردم مرتب گردی بار را لباس



 اون بود چی شد این آهان-

 کامل را ام سینه تا کشیدم باال را تاپم یقه کمی

 چون وساده کردم انتخاب اسپرت را لباسم. بپوشانم

 همی دور بیشتر. باشد چنانی آن مهمانی نکنم گمان

. کردم انتخاب اسپرت لباس همان برای.بود دوستانه

 می داشتیم که این برای اما گذاشتم آزاد هم را موهایم

 .بستمش رفتیم

. شدم تلگرام وارد و برداشتم تخت روی از را گوشی

 نوشتم برایش داشت تلگرام سام

 دارم بیام داد اجازه دلم عزیز اعصاب بی سامی-

 دنبالم بیا میشم آمده

 را یکی بود فرستاده برایم قشنگی استیکرهای مائده

 برایش باشه بود ونوشته بود اعصاب بی که

 خدارا و نداد را جوابم اما خواند را پیام. ستادمفر

 هیچ به پسر آن از جواب ومنتظر داشتم عادت شکر

 .نبودم وجه



 و چپ بار چند را لبم کردم باز را آرایشم لوازم کیف

 .آوردم بیرون را چشم خط و کردم راست

 مائده حرف به افتاد یادم

 میشی عوض خیلی دیوونه نکن آرایش زیاد نیاز-

 طاها کنی آرایش من عروسیه واسه نداری حق اصال

 میکنم کلتو بشه منصرف اگر

 ام خنده اش عروسی از قبل حرفش اوری یاد با

 روی را لبم بار وچند کردم تکمیل را آرایشم. گرفت

 نیما اسپری دزدکی نبودم هم رشت دیگر. مالیدم هم

 نه خودم برای وقت هیچ شد آویزان لبم. بزنم را

 داشته یکی داشتم دوست اما عطر هن خریدم اسپری

 .باشم

 که پالتویی کردم تنم را پالتو عجله با شد زده اتاق در

. بودمش خریده تازه انگار اما داشتمش بود دوسال

 پوشیدم می سوئیشرت همیشه بپوشمش نداشتم عادت

 لباس داشتم سوئیشرت که انقدری بودم عاشقشان

 می حساسا انداختم سرم روی هم شال. نداشتم خانه



 پالتو و شال به چه را من. شدم خانم خیلی کردم

 .بود زشت اما میدادم ترجیح را کاله همان

 برداشتم تخت روی از بود نو پالتو مثل که را کیفم

. رفتم در وسمت گذاشتم درونش را گوشی و کمربند

 بود اش لی شلوار جیب در دستانش. کردم باز را در

 باال سر.  ردک می بازی کفشش نوک با داشت و

 :وگفتم بستم را در رفتم بیرون آورد

 بریم-

 کردم حس را عطرش بوی گرفت صورتم از نگاه

 :گفتم و شد آویزان لبم

 داری؟ عطر-

 نمی جواب پرسیدم سوال بود خوب کرد نگاهم باز

 دهد

 بزنم منم بدی داری عطر میگم-

 

 [۱۳:۴۸ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون



 

 ۴۱_پارت#

  

 

 

 

  شد آویزان لبهایم دپری باال ابروهایش

 ندارم اما خوام می عطر منم آخه-

 چیه؟ دونی می که مرد و زن تفاوت-

 :وگفتم کردم نازک چشمی پشت

 پیس دوتا نداره مردونه زنونه دیگه عطره ، عطر-

 گردی می بر مهمونی میری زنی می

 من افتاد وراه داد تکان تاسف نشانه به را سرش باز

 :وگفتم رفتم دنبالش به هم



 مردونه زنونه بهونه چرا بدی خوای نمی خسیسی-

 می سرت دور رو لقمه چرا دم نمی بگو میاری

 چرخونی

 بزن حرف کمتر میریم اونجا-

 !وا-

 :گفت و چرخید وسمتم زد را آسانسور دکمه

 زیادنیست؟ آرایشت-

 :وگفتم انداختم باال را ابروهایم

 داره دوست اینجوری دلم عزیز خوبه خیلیم نخیر-

 نیست دلت عزیز که النا-

 یادشم به اما نباشه-

 وارد زودتر من شد باز آسانسور در ، زد خند نیش

 :وگفتم کردم آینه نگاه و شدم آسانسور

 بابا نیست که زیاد-

 :گفت و سمتش چرخیدم



  که نزدم زیادی چیز من توروشنایی ببین-

 :گفت و چرخید اما کرد می نگاهم

 دونم نمی-

 :وگفتم کردم اش شده بمرت کمی موهای نگاه

  خانم گلی واس رسیدی خودت به یکم هم تو بابا نه-

 :وگفتم چرخیدم آینه سمت باز

 داری؟ دخترم دوست تو-

 نه-

 :وگفتم کردم مرتب کمی را موهایم

 چی؟ قبال-

 داشتم آره-

 :وگفتم چرخیدم سریع

 زدید؟ بهم یعنی نیست دیگه چرا پس-

 :وگفتم یستادما صاف کرد نگاهم چرخاند سر اخم با



 چرا نمیدم جواب بگو بود سوال برام چیه خب-

 کنی می شکلی اون چشماتو

 :گفت و گرفت من از نگاه

 نزنی حرف دیگه جا اون تا میشه-

 یه فقط اما میزنم حرف دلم تو خودم واس میشه بله-

 سوال

 سرم کمی دار کش لبخند با من و کرد نگاهم منتظر

 :وگفتم کردم کج را

 بینم می امشب که کسایی جز دخترت دوست اون-

 ،هست؟

 برود خواست گرفت من از نگاه شد باز آسانسور در

 :وگفتم گرفتم را بازویش سریع که

 هست؟-

 :گفت عصبی

 هست-



 زدم ،لبخند کردم رها را دستش آهسته کردم سکوت

 :گفتم و

 بریم-

 کردم سکوت آنجا تا من خواست سام که جور همان

 سام های ونگاه بودم عجبشت در هم خودم که سکوتی

 زیاد اما کردم سکوت. کرد می غافلگیرم گاهی که

 بس. زدم فریاد خودم سر بر که انقدری کردم فکر

 !دیوانه؟ کنی می فکر چقدر است

 کردم آپارتمان نگاه. شدیم پیاده دو هر ایستاد تاکسی

 ساختمان نگاه هم او کردم سام نگاه چرخاندم وسر

 :گفت اما کرد می

 دونستم؟ نمی من بودی کن گوش حرف درانق-

 شم می کم ناراحت ام خنده اهل ام شوخی اهل-

 ارزش برام دارم چیز یه اما کوه مثل دارم معرفتم

 ندارم غرور کنن فکر همه شاید غرورمه اونم داره

 وقتی بشنوی صدامو نداری دوست تو وقتی اما



 دقیقه چند که کنم می سکوت منم کن سکوت میگی

 وراج نگی بهم زدنم حرف واس بعدم

 دادم تحویلش را لبخندم کرد نگاهم چرخاند سر

 :وگفتم

 وراج نگفته بهم تو غیر به کسی حاال تا-

 :وگفتم چرخاندم سر

 منتظرتن دوستات بریم-

 می مقابل طرف که شود می زده حرفهایی یه گاهی

 خبر چه دلش در است خبر چه درونش اما خندد

 نمی زبان به را احتیمنار که بودم کسی من ؟ است

 می را ام ته  تا گاهی سام حرفهای آورم ونمی آوردم

 این شاید دادم می تحویلش را لبخندم فقط اما سوزاند

 برای ارزشی و ندارم غرور که این پای بگذارنن را

 می من خیال بی گویم می من اما نیستم قائل خودم

 .بسوزانم هم را او نیست الزم سوزم

 مهمانی آن به داشتم دوست که بیش بود عجیبی شب

 فقط را این دانم نمی. نبودم همیشگی نیاز اما بروم



 مهم برایش من اصال که سام کردم می حس خودم

 .است چگونه من حال بفهمد بخواهد که نبودم

 چرخاندم چشم گم در سر شدیم ساختمان وارد هم با

 طرف این از بیا-

 را انسورآس دکمه شد راهرو وارد رفتم دنبالش به

 :گفت و چرخید فشرد

 تقریبا نفریم بیست شلوغه جمعمون-
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 هنوز خوبت اخالقه این با جالبه و خوبه خیلی-

 رفیقن باهات

 انداختم باال شانه رفت هم در اخمهایش

 سام مستر تلخه حقیقت-

 وارد هم او شدم وارد زودتر من شد باز آسانسور در

 :گفتم و کردم آینه نگاه. زد را سه ودکمه شد

 میشم جور زود همه با من نباش من نگران-

 نیستم نگران-

 :وگفتم کردم نگاهش چرخیدم

 میادا بهت کنی نمی کوتاه یکم موهاتو چرا-

 :وگفتم آوردم باال دست سریع کرد باز لب

  مو چه من به هم واقعا ، چه من به شدم متوجه بله-

 آخه بود مربوط چه من به تو پشم و

 و کشید دندان زیر وار حرصی را زیرینش لب

 وسط باری چند را انگشتش سه آورد باال را دستش

 کشید ابرویش



 بیرون آمد که شلوغی صدای شد باز آسانسور در

 :گفتم و رفتم

 امشب برسه ها همسایه بداد خدا-

 :گفت و آمد بیرون هم او

 نندار مشکلی بقیه باش آروم فقط تو-

 هستم زلزله من انگار میزنه حرف جوری یه-

 :گفت و چرخید سمتم کامل

 !نیستی؟-

 :گفتم و انداختم باال وابرویی زدم داری کش لبخند

 باشه شیطون خوبه دختر-

 :گفتم آهسته و بردم جلو سر

 مریضه نباشه شیطون که دختری-

 :گفت و کرد نگاهم چرخاند سر کمی

 االن؟ سالمی تو-

  مریضی تو سالمم من جونم آره-



 :وگفتم کردم ای خنده کرد اخم

 زیادی تو اما میاد بدم شیطون مرد از خداییش نه-

 نمیشه شاهده خدا عسل تو بکننت سر تا ببین خشکی

 خوردت

 :گفت و گذاشت عقب قدمی

 میشی ناراحت میزنی حرف زیاد میگم بعد-

 ناراحت من اگه بگو رو جمله این بار هزار ده شما-

 واقعا من زشته میبری کار به که کلمه ونا اما بشم

 میشم ناراحت

 :وگفت داد تکان سر

 از اونجا رفتیم وقتی خواهشا خانم زلزله خانم نیاز-

 اصال نخند خودی بی انقدر نیار در بازیا شیرین این

 کنی تعریف اونا واس چیزی نیست الزم

 انقدر شد می تر درشت چشمانم حرفش کلمه هر با

 .شد باز چشمانم همراه هم هانمد تا داد ادامه



 درست من! دیگه؟ بازی...شیرین گفتی تو... االن-

 !شنیدم؟

 :وگفت برد پایین را سرش وکالفه کرد پوفی

 بزنم؟ حرف تو با طور چه من-

 :وگفتم کردم نگاهش شدم خم کمی

 آب دلم تو قندای فعال بذار نزن حرف خودت جان-

  حالمون و حس تو بزن بعد بشه

 :گفت و کرد مانمچش نگاه

 بریم-

 کنم می کشفت دارم تازه المصب اعصاب بی سامی-

 !نیاز-

 :گفتم و کنارش رفتم سریع

 نیاز جان-

 :وگفتم زدم چشمکی کرد نگاهم تعجب با

 دیگه بگو-



 :گفت و داد بیرون را نفسش بست چشم

 بریم هیچی-

 نگاه. فشرد را زنگ سام خانه در جلوی رفتیم باهم

 گاهی اما اش اخالقی سگ آن تمام با کردم رخش نیم

 که اولی روز از البته شد می مهربان پوستی زیر

 من با کمی انگار است کرده پیشرفت خیلی دیدمش

 .بود شده صمیمی

 شد تر واضح صداها و شد باز در

 ها بچه اومد سام  به-

 کرد من به نگاهی اول پسر و آمد کشیدن هو صدای

 :گفت و گرفت سام سمت را دستش بعد و

 ...باالخ که نگو-

 تعجب با رفت باال حرفش ادامه جای به آخش صدای

 سام دست در که کردم دستش نگاه و کردم نگاهش

 .شد می فشرده داشت

 استخونم شد خورد...خیال بی... سام باش...باش-



 وارد و گرفت را کیفم بند کرد رها را پسر دست سام

 هنوز ومن کشید خودش دنبال به هم مرا و شد خانه

 می تکان را دستش درد از که کردم می پسر نگاه

 صدای اما بودم نکرده سالم او به هنوز ومن داد

 ازدحام وبا بچرخانم سر شد باعث جمعی دسته سالم

 .شوم رو به رو پسر دختر

 :وگفتم کردم سام نزدیک را خودم

 جواب تکی ما کردن سالم سرودی اونا نیست ضایع-

 کنیم سالم بشیم صدا مه هم تو منو بیا. بدیم

 لبخند وبا گرفتم او از نگاه کرد من به نگاهی نیم

 :گفتم

 کنید تقسیم بگم سالم یه یا کنم سالم تک تک االن-

 بینتون
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 چپ چپ افتاد سام به نگاهم. رفت باال خنده صدای

 اما ودب داده تذکر مثال گرفت ام خنده. کرد می نگاهم

 دیگه نبود خودم دست کنم چه

 کنم می سالم سامم طرف از سالم خانوما آقایون-

 باشه من واس سوابش بذار نیست اهلش چون

 و آمد سمتم دختری. شد بلند همه ی خنده  صدای باز

 :گفت

 عزیزم اومدی خوش-

 ممنون-

 :وگفت کرد سام نگاه

 بشینید بیاین سام اومدی خوش-



 :وگفت کرد من ونگاه

 بیاری در پالتوتو اتاق تو بری میتونی-

 ممنون باش-

 اتاق وارد. رفتم وسمتش کردم اتاق در نگاه چرخیدم

 را پالتو های ودکمه گذاشتم زمین روی را کیف شدم

 دختر دوست ها دختر آن از کدام یعنی. کردم باز

 بوده؟ سام سابق

 بود دخترا اون همه مثل لباسم دقیقا اوردم در پالتورا

 را گوشی. ریختم دورم ومرتب کردم باز را مموهای

 جمع سمت. رفتم بیرون و آوردم بیرون کیفم از

 .رفتم

 بشین ما کنار بیا عزیزم-

 نگاهم چرخاند سر لحظه همان هم او کردم سام نگاه

 زدم لبخند. پرید باال ابروهایش دفعه یک اما کرد

 کردم ها دختر نگاه. نشستم دختر همان کنار ورفتم

 :گفت ها پسر از یکی که

 کنی؟ نمی معرفی سام-



 هم باز و بود مبل دسته روی آرنجش کردم سام نگاه

 مالید می را اش پیشانی وسط انگشتانش با داشت

 :گفتم دهد نمی جواب دیدم

 هست نیاز اسمم هستم سام همکار و دوست من-

 هتلی؟ تو یعنی-

 بله-

 :گفت ام کناری دختر

 نیومد آورد بهونه ارسالمپ ندیدیم و سام وقته خیلی ما-

 پا. بود نکرده تغییر حالتش هنوز کردم سام نگاه

 به بود پسری کنشان گرم مجلس ، انداختم پا روی

 دست در را مجلس هم خوب الحق که احسان اسم

 دختر ده هر خیره کردم ها دختر نگاه باز. بود گرفته

 ی گزینه کدام داد تشخیص شد نمی واقعا اما شدم

 .ستا بوده سام

 عزیزم بفرما-



 ظرف  از را وشیرینی کردم دختر نگاه لبخند با

 برداشتم

 ممنون-

 احسان که زدم ام شیرینی به گازی رفت کنار دختر

 :گفت من به

 کنی می تحمل جا اون و سام این جوری چه-

 اومدم کنار اما سخته-

  دیدش می میومد دانشگاه که موقع اون باید تو-

 پرسیدم کنجکاوی با

 !ر؟چطو-

 بود بهتر خیلی اما بود اخالق بد هم موقع اون-

 یه بگو االن اما میداد تحویلمون لبخند تا سه روزی

 نمیده تحویلمون بار یه سالی لبخند نیمچه

 :گفت و برداشت را چایش فنجان دختری

 خورد ای ضربه بد دیگه داره حق سام البته-



 چشم پشت با که کردم دختر ونگاه کردم ریز چشم

 که کردم سام نگاه. خورد را چایش کردن نازک

. شد بلند جایش سر از و زد آتش سیگاری عصبی

 آهسته ام کناری دختر که رود می کجا ببینم خواستم

 :گفت

 سام جز کردیم ازدواج ما ی همه-

 :گفت و زد لبخند کردم نگاهش

 بیاد خودش به کاش-

 شده؟ چی مگه-

 نمی  دمچرخان سر. نداد را جوابم و زد لبخند فقط

 دختر از یکی خالی جای اما بود رفته کجا سام دانم

 چشم و شدم بلند جایم سر از سریع. کرد متعجبم ها

 از نداشت بیشتر اتاق دو آنجا. خانه در چرخاندم

 و دستشویی در دو آن فهمیدم درها روی عالمت

 ها اتاق از یکی در رفتم ها اتاق سمت. بود حمام

 توی کردم نگاه را سرم پشت چرخیدم. بود باز نیمه

 .نبودم دید



 شنیدم را سام صدای رفتم جلو

 بیرون برو-

 بزنم حرف خوام می ساله پنج بزنم حرفامو بذار-

 ذاری نمی

 بیرون گمشو-

 بده طالقم خواد می مهرشاد کنم می خواهش سام-

 درک به-

 زد فریاد سام دفعه یک و پرید باال ابروهایم

 هرزه بیرون برو-

 کردم نگاه چرخیدم وسریع گذاشتم نمدها روی دست

 نبود بلند صدایش انقدری انگار اما آید می کسی ببینم

 .بشنود کسی که

 نداری خبر هیچی از تو سام-

 اصرار اگر بخدا. بیرون کنم پرتت یا بیرون میری-

 جا این پامم عوضی توی حضور خاطر به نبود گلی

 ذاشتم نمی



 سام؟ کیه دختره اون-

 کشید عربده بار این سام و شد باز دفعه یک در

 بیرون برو-

 سر سام بود ام خیره دختر. زد خشکم در جلوی

 :گفت دختر به باز اما دید مرا چرخاند

  برو-

 شنیدم سرم پشت از صدایی

 کارا این بخدا کنی می کارو این چرا جان مستانه-

 نیست تو شأن در

 سر من اما. آمد بیرون اتاق از من ی خیره مستانه

 اش بینی خون دیدن با کردم سام نگاه اندمچرخ

 شدم اتاق وارد و چرخیدم

 که شدی دماغ خون باز-

 که را کاغذی دستمال جعبه اتاق در چرخاندم چشم

 سمتش وباز کشیدم بیرون برگ چند رفتم سمتش دیدم



 چشمان نگاه گذاشتم اش بینی زیر را دستمال رفتم

 :گفتم و کردم قرمزش

 شد قرمز بازم-

 هنوز مستانه چرخاندم سر و زدم لبخند بود ما خیره

 یکی. بود شده شلوغ اتاق در وجلوی. کرد می نگاهم

 :گفت ها دختر از

  بریم ها بچه-

. بردش وکشید گرفت را مستانه دست دختر وهمان

 :گفتم و کردم سام نگاه باز چرخاندم سر

 اورد در یارو این نیوردی در دلم از تو-

 هوا وبی گرفت دستم از ار دستمال آورد باال دست

 :گفت

 نداشتی؟ ای دیگه لباس-

 کردم لباسم نگاه بردم پایین وسر فشردم بهم را لبهایم

 :گفتم و

 چشه؟ مگه-



 خم سریع کشید صندلی  زیر لگدی چرخید عصبی

 لب کشید، تیر کمرم دفعه یک بگیرم را صندلی شدم

 .گرفتم دندان به
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 ام بسته چشمان. شد حلقه کمرم دور دستش دفعه یک

 غرید واو شد درشت دفعه یک

 نبستی؟ کمربند-



  فشردم لبم روی بیشتر را دندانم

 نه؟ ، نیست مهم بشی فلجم لباس یه خاطر به-

 :وگفتم کردم رها دندانم بین از را لبم

 کرد می چاقم کمربنده بود زشت خب-

 :وگفتم زدم گشادی لبخند سمتش چرخیدم

 خوبم وگرنه گرفت االن لحظه یه-

. بود گرفته درد خیلی نبودم خوب اصال گفتم دروغ

 :وگفتم زدم چشمکی کرد می نگاهم اخم با

 دیگه؟ بود سابقت دختر دوست همون اون-

 :وگفتم انداختم باال ابرو من اما کرد ریز چشم

 میومده ریخت بی توی به البته بودی سلیقه بد چه-

 که میبوده خوشگل باید قضیه طرف یه اقلحد ولی

 جفتتون ماشاهللا اما بشه نصف نصف بچتون حداقل

 بهم رابطتون که خواست می خدا بودید ریخت بی

 بی اون خوشگم من بگیر یاد شهبد منو از. خورده

 ریخت



 سمت.  بگیرد آرامش که این برای شاید بست چشم

 :وگفتم رفتم در

 خودم بیا ، باش زشت اون خیال بی بابا بریم بیا-

 کنم می جور خوشگلشو یه برات

 زد صدایم که بودم برنداشته را بعدی قدم

 نیاز-

 :وگفتم وچرخیدم زدم لبخند

 دارم دوست میشم جوری یه نیاز میگی تو اصال-

 نیاز جان بگم

 جلو دست. آمد سمتم و کشید دندان به را زیرینش لب

 وبا شیدک باال را رویه لباس زیپ دفعه یک و آورد

 :گفت حرص

 باال بکش اینو حداقل هست افتضاح که لباست-

 :وگفتم بردم پایین سر

 قشنگه باز مدلش این بابا ای-



 هم خودم که کشید خوش سمت حرص با را زبپ

 غرید صورتم در و شدم کشیده جلو

 نشه باز-

 باال دست. بود چرخش در چشمانش بین چشمانم

 :وگفتم بردم

 نکن رم قطف بگی تو چی هر اوکی-

 :گفتم که نکرد رهایم

 حاال بازه کال دیگه میشه خراب زیپه جوری این-

 بکش هی

 بیرون اتاق واز گرفت را دستم اما را زیپم کرد رها

 کنار برد مرا و شدیم بزرگ سالن وارد هم با. رفت

 جو اما کردم نگاه همه به لبخند با. نشاند خودش

 همه بود کرده سنگینش بیشتر وسکوتشان بود سنگین

 .نبود درست اصال این و بود سام سمت ها نگاه

 تیک را پایش و بود فکر در که کردم مستانه نگاه 

 .داد می تکان وار



. کرد می سام نگاه عمیق که کردم احسان نگاه

 :گفتم عصبی

 خبر چه دیگه خب-

 اما دادم تحویلشان لبخند. چرخید من سمت ها نگاه

 دست در هنوز که نماندستا ونگاه رفت پایین ها نگاه

 من به نگاهی نیم کردم احسان نگاه. کردن بود هم

 نگاهم تعجب با. کردم اشاره ابرو با سریع ومن کرد

 وابرو چشم برایش وباز فشردم هم روی دندان کرد،

 جایش از و فهمید را منظورم سریع نبود خنگ. آمدم

 :گفت و شد بلند

 بازی؟ میاد کی ها بچه-

 :وگفتم بردم باال عسری را آزادم دست

 من-

 و کردن دیگر هم نگاه کردم نگاه همه به منتظر

 سام فقط آمد باال دستانشان یکی یکی باالخره

 :وگفتم بردم باال را سام دست بودن مانده ومستانه

 میاد سامم-



 :وگفت کوبید بهم دستی احسان

 زمین رو بشینیم همه پس-

 :گفت پسرها از یکی

 بازی؟ چه-

 :وگفت زد لبخند احسان

 چشمک-

 :گفت ها دختر از یکی

 !کرد؟ بازی چشمک میشه جمعیت این با آخه-

 :گفت و کرد همه نگاه احسان

 یکیمون. بشیم یکی دونفری کنیم می کاری یه خب-

 بزنه چشمک یکیمون کنه بازی

 :وگفتم خندیدم بلند دفعه یک

 زن چشمک نقش-

 :وگفت زد بشکنی احسان

 دقیقا-



 شدن فشرده به تفاوت بی من ماا فشرد را دستم سام

 :گفتم دستم

 حله آقا-

 :وگفتم کردم سام نگاه شدم بلند جایم سر از و

 پایین بشینیم-

 :گفتم آهسته و دادم چین بینی داشت اخم

 وقت االن  فعال نیار در بازی اعصاب بی بابا پاشو-

 بازیه

 من. نشستیم زمین روی بقیه مثل دو هر و شد بلند

 یار خودشان برای  هم بقیه و مبودی هم با وسام

 کردن انتخاب

 دستا دارن زن چشمک نقش که اونایی االن خب-

 باال

 :گفتم و کردم سام نگاه
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 !هستی؟ نیستی، بلد چشمک که تو-

 دختر از یکی به رو احسان. بردم باال دست خیال بی

 :گفت ها

 بیار کاغذ قلم گلی-

 دختری همان است گلی شدم متوجه تازه که یدختر

 بازی در هم مستانه. برد را مستانه و آمد که بود

 نزدیک سر. بود سام به نگاهش دائم و کرد شرکت

 :وگفتم بردم سام

 نکنه نگات دیگه مستانه کنم کاری یه میخوای-

 :گفتم و زدم لبخندی کرد نگاهم چرخاند سر



 بیارم در حرصشو-

 !ای بچه-

 :گفتم و کردم یا خنده

 خوای؟ می-

 باهاش بخوام که نیست مهم برام اون اصال ببین-

 توجه یکم حتی لیاقت اون بدم حرصش یا کنم بازی

 توجه بهش فهمونی می بهش کارت این با نداره

 کردی

 :وگفتم دادم تکان را سرم

 سلیقه بد اما کنی می عمل ای حرفه اومد خوشم نه-

 و ناز کردی می انتخاب و من مثل یکی باید ای

 خاص چال دوتا با خوشگل

 لبخند بار دومین برای وامروز گرفت اش خنده باز

 به باید بود زیاد پیشرفتم من خدای. نشاندم لبش به

 تر سخت هم شکستن قول شاخ از بدهند مدال من

 .بود



 بازی قانون هست کسی نوشتم قرعه تا ده خب-

 ندونه؟

 :وگفتم چرخاندم سر

 من بله-

 :گفت و کرد نگاهم تعجب اب احسان

 !واقعا؟-

 :گفتم و دادم تکان سر

 خب نکردم بازی نیستم بلد آره-

 تا های برگه این ببین بدم، توضیح برات بذار خب-

 یا عدد یه توش که قرعه میگن بهش وکوچولو شده

 اینا از یکی رو بعد نویسیم می کوچیک کلمه یه

 یدبا بیوفته کی هر دست برگه این چشمک مینویسم

 به توئه دست برگه مثال زدن، چشمک به کنه شروع

 میزنی بشه متوجه کسی که این بدون چشمک یه من

 که وسط میندازم خودم قرعه بعد میکنم صبر یکم من

 زده چشمک من به دستشه چشمک که کسی بفهمونم



 :گفت دیگر پسری

 بمونه نفر یک فقط تا دی می ادامه ترتیب همین به-

 طول توی اگر البته هست ندهباز نفر یک اون که

 واون کنه اعالم میتونه بشه متوجه کسی چشمکات

 ای بازنده تو وقت

 :گفت دیگر دختری

 که کسی وسط بندازه قرعشو الکی یکی اگرم-

 نزدم چشمک این به من میکنه اعالم زده چشمک

 اس بازنده اون وقت اون

  چرخید می بینشان نگاهم گیج

 فهمیدی؟-

 :گفت احسان که دادم تکان سر مطمئن نا

 تموم بازی بشه بازنده بار دو از بیشتر کسی هر-

 میشه مجازات نفر یه واون میشه

 ترساندم گوشم دم از صدایی دفعه یک

 کنم می فرضت بازنده تو هنگ چشمای این با-



 :وگفتم کردم نگاهش چرخاندم سر

 بشیم مجازاتم بدی روحیه باید یاریم باهم ما که اوال-

 کن کمک پس همیمبا جفتمون

 ها؟ بچه اید آماده-

 :گفتم و گرفتم سام از نگاه

 آره-

 قرعه یک کسی هر انداخت وسط را ها قرعه احسان

 سر. بود عدد یک فقط کرد باز را برگه سام برداشت

 ریز را چشمانم. گرفتم نظر زیر را همه و بردم باال

 :گفت گوشم دم سام که بودم کرده

 گلیه دست-

 :گفتم آهسته

 زد؟ چشمک مگه طمئنی؟م-

 کن اعالم تو-

 :گفتم بلند

 گلیه دست-



 :گفت زاری با وگلی چرخید گلی سمت نگاها همه

 چشمک هنوز که من فهمیدی کجا از نیست قبول-

 نزدم

 :وگفتم کردم نگاهش چرخاندم سر

 فهمیدی؟ کجا از-

 میاد دستش چشمک وقت هر شناسمش می ساله ده-

 میشه قرمز هیجان از صورتش

. زد پایم به آهسته را پایش که خندیدم بلند دفعه یک

. شد شروع بازی دوم سری و فشردم بهم را هایم لب

 ای برگه کدام هر باز و انداخت را ها قرعه احسان

 وباز آوردم باال سر. بود عدد ما مال هم باز برداشتیم

 چرخش در نگاهم نزد حرفی سام بار این شدم خیره

 در را برگه و زدم ندلبخ. زد چشمک پسری که بود

 :وگفتم فشردم دستم

 زد چشمک بهم-

 کی؟-



 آبیه پلیور  پسر اون-

 یک که انداختم وسط را قرعه من چرخاند سر سام

 :گفت احسان دفعه

 نزدم چشمک هنوز که من-

 :گفتم و کردم پسر ونگاه شد درشت چشمانم
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 !زد چشمک این اما-

 :گفت ای موزیانه لبخند با پسر



 زدم؟ چشمک کی من-

 کردم سام نگاه چرخاندم سر و پرید باال ابروهایم

 :وگفتم

 ...نگ مگه-

 را حرفم پسر آن سمت به خشمگینش نگاه دیدن با

 که این ترس از ومن خورد تکان ای لحظه. خوردم

 :وگفتم گذاشتم پایش ران روی دست نکند کاری

 کنم می خواهش-

 زود نداشت آشنا و غریبه بود افتاده جا یمبرا خشمش

 .رفت می در کوره از

 شمایید بازنده بار این خب-

 تیزش نگاه هنوز سام. شد ریخته وسط ها قرعه باز

 نفر آخرین. کرد می بازی تفاوت بی که بود پسر به

 اسم دیدن با برداشتم را برگه و بردم پیش دست

 .که نبود چشمک وقت االن بستم چشم. چشمک

 چشمکه قرعمون-



 کردم بقیه نگاه من و گرفت پسر آن از نگاه باالخره

 نگاه خوب را جا همه. کردن می دیگر یک نگاه

 لبخندی گلی. زدم چشمک گلی به نفر واولین کردم

 را کاغذش وباالخره بقیه بین گرداند چشم وباز زد

 نگاه بهم بیشتری دقت با همه بار این. انداخت وسط

 برگه هم او زدم چشمک احسان به من و کردن می

 برای بار این کشیدم نفسی. انداخت زمین روی را

 .زدم چشمک دیگر دختری

 چشمک احتیاط با باید بود سخت واقعا کار آن

 یک که دادم ادامه. نشود متوجه کسی که میزدی

 غرید سام دفعه

 کنید می بازی نشستید اید بچه مگه-

 بود مانده باقی دیگر نفر دو فقط کردم ها برگه نگاه

 که حال همان در بود حل زدم می دیگر چشمک یک

 کرد نگاهم آبی ُپلیور پسر کردن می سام نگاه همه

 و شد باز نیشش او و زدم او به چشمکی ناچار ومن

 انداختم را برگه هم من انداخت زمین روی را برگه

 :وگفت خندید واحسان



 باختید شما سمیه-

 :گفت و کرد نگاهم احسان. شد آویزان لبش سمیه

 اول میکنه هنگ آدم اولش چشمکات اون با  توهم-

 نه یا میکنه بازی داره میشه گیج

 آتش سیگاری کردم، سام به نگاهی نیم و زدم لبخند

 :وگفت ریخت وسط را ها قرعه باز احسان. زد

 بیوفته نیاز دست چشمک تو امید به خدایا-

 دود سام. بود عدد برداشتم را وبرگه گرفت ام خنده

 بقیه ی خیره که جور همان داد بیرون را سیگارش

 :گفتم بودم

 کشی؟ می سیگار تو شن نمی اذیت بقیه-

 نیست مهم بشن-

 چرخاندم چشم  خیال بی دخترها از یکی چشمک با

 :وگفتم

 زهرمار و کوفت اهل دارید سالمی جمع اومد خوشم-

 نیستید



 هستی؟ تو مگه-

 دست کردن اهمنگ وهمه گرفت ام خنده دفعه یک

 من. گرفتن من از نگاه همه ودوباره گذاشتم لبم روی

 :وگفتم انداختم زمین روی را برگه

 شود چه کنم مستم من کن فکر-

 میشه رو زیر دنیا-

 شد تمام دور آن باز که کردم صدایی بی ی خنده

 بار. شد خنک من ودل باخت آبی ُپلیور بار واین

 هم باز برداشتیم اهار برگه و شد انداخته قرعه دیگر

 که افتاد مستانه به نگاهم کردم بقیه نگاه. بود عدد

 اما نبود زیبا شدم اش خیره. کرد می وسام من نگاه

 چند هر بود کرده پیدا ای زنانه چهره نبود هم زشت

 .باشد داشته هم بچه یک حتما باید سن آن با

 زد چشمک دیدم گلیه دست آقا-

 :گفت واحسان رفت هوا به گلی فریاد

 بیارید منو کفشای اون شد تموم بازی -



 :وگفت کشید جیغی گلی

 میمیرم خدا به احسان-

 کن بوش ثانیه سی فقط عزیزم میری نمی-

 کنم بو من تره باال بیهوشیم از دوزش اون المصب-

 کما میرم روز دو تا

 بلند هم گلی. شد بلند سام دفعه یک که گرفت ام خنده

 :شدوگفت

 کنم آماده شام برم گرسنشه سام-

 ایستادیم شدیم بلند همه

 :گفت سریع احسان-

 بشه مجازات باید بگیرینش-

 را اش بینی که حالی در را احسان کفشهای دختری

 می و میزد فریاد خنده با گلی.  آورد بود گرفته

 .شود مانع خواست



 یکدفعه که گلی های وفریاد بود ها آن به حواسم تمام

 صدایی و شد کشیده مموهای روی دستی کردم حس

 پراندم جا از آمد گوشم دم که

 جذابه خودت مثل موهاتم-

. بود زده لبخند پسر. کشید تیر کمرم چرخیدم عصبی

 سام دیدن با که بگیرمش فحش باد به کردم باز دهان

 کردم نگاهش چپ چپ. شدم ساکت اش خیره نکاه و

 . کردم بقیه نگاه باز شدم دور او از و

 قرار صورتش جلوی وکفش نشد قموف گلی بیچاره

 نه یا کند حبس را نفسش توانست می دانم نمی گرفت

 با داشت کم اکسیژن بود کرده او که تالشی آن با اما

 گرفته محکم اما شد جان بی پاهایش کفش کردن بو

 .بودنش

 سر سریع نبودش اما کنم سام نگاه چرخاندم سر

 او با نهمستا شد راحت خیالم مستانه دیدن با چرخاندم

 .نیست



 حال بی گلی و رفت عقب گلی صورت از کفش

 :گفت

  احسان ببرن پاتو بوی شور مرده-

 :گفت و خندید بلند احسان

 عشقم نه مگه پامه بوی همین عاشق نسترن-

 :گفت و آمد جا حالش گلی! بود همسرش نسترن پس

 احسان آقا میدم نشونت-

 :گفت پسری به ورو

 بچینیم شام میز بریم بیا اشکان-
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 هستن دوست هم با همه کردم می فکر من جالب چه

 ها اتاق سمت. بودن شوهر و زن دو به دو انگار اما

 :گفتم تعجب با نبود سام اما رفتم

 ندیدید؟ و سام-

 :گفت گلی که کردن تعجب سام نبود با من مثل همه

 کمک بیاین ها بچه-

 کردم روشن را گوشی ومن رفتن ها زن از نفر چند

 کنار که ورودی در وسمت گرفتم تماس سام وبا

 که دهد جواب سام بودم منتظر. رفتم بود آشپزخانه

 کرد جلب را ام توجه آشپزخانه در ای آهسته صدای

  بابا داره رو خیلی-

 دادم تشخیص را گلی صدای



 دیا فیلش باز کرده حالشو و عشق احمد با رفته حاال-

 گفت می روز اون احمد بیچاره کرده هندستون

 دخترمون به نه میرسه من به نه مستانه

 !داشت هم بچه پس گرفتم دندان به لب

 و عشق دنبال نرفت مستانه بعد که سامه مقصر-

 حالش

 :گفت گلی باز

 کنه نمی فکرم مستانه به اصال سام میگید چی بابا-

 رفت حالشم و عشق دنبال اتفاقا

 کیه؟ دختره این پس-

 دیگه دوستشه همون البد-

 ها خوشگله اما-

 باز مستانه وگرنه بیاد عقل به سام کنه خدا نازه آره-

 سراغش میره

 ...دی من که دختری این واال-

 کنی؟ می کار چی جا این-



 در چوب چهار میان که سام ونگاه چرخیدم ترس با

 بود وقت خیلی که را گوشی. کردم بود ایستاده خانه

 موهای ونگاه آوردم پایین گوشم از بود شده قطع

 :وگفتم کردم اش ژولیده

 شدی؟ ژولیده باز چرا-

 :گفت و گرفت من از نگاه سام

 بریم شو حاضر زود شام بعد-

 این به بریم کجا ساله شب ترین طوالنی امشب اما-

 زودی

 :گفتم و شد آویزان لبم کرد نگاهم باز

 بریم االن همین خوام نمی هم غذا اصال باشه-

 نگاه. ورفت گذشت کنارم از و کوبید بهم را در

 :گفتم لب وزیر کردم مستانه

 بیچاره همینه لیاقتت-

*** 

 کن نیت خانم نیاز خب-



. کردم نیت و بستم چشم دادم وقورت جویدم را انار

 :گفتم و کردم باز چشم

 کن باز-

 با گلی. بود مانده گلی اصرار به که کردم سام نگاه

 خواند ایشزیب صدای

 

 فکنم صحرا به صبر و کنم دریا دیده

 فکنم دریا به خویش دل کار این اندر و

 آهی برآرم گنهکار تنگ دل از

 فکنم حوا و آدم گنه اندر کنش

 جاست آن دلدار که جاست آن خوشدلی مایه

 فکنم جا آن مگر را خود که جهد کنممی

 خورشیدکاله مه ای قبا بند بگشا

 فکنم پا در زده سودا سر زلفت چو تا

 سرمست تا بده باده فلک تیر امخورده



 فکنم جوزا ترکش کمر دربند عقده

 افشانم روان تخت این بر جام جرعه

 فکنم مینا گنبد این در چنگ غلغل

 خطا و است سهو چو ایام بر تکیه حافظا

 فکنم فردا به امروز عشرت چرا من

 

 :گفت لبخند وبا آورد باال سر بودم گلی ی خیره

 انشاهللا خیره-

 غزل آن اما آوردم نمی در سر ادبیات از زیاد

.  بد هم بود خوب هم نفهمم که نبود سخت انقدری

 و ام بسته خالی من است فهمیده هم حافظ که واین

 .شدم زده خجالت هم او پیش من

 بخونم؟ میخوای تفسیرشم-

 میشم ممنون آره-

 خواند و کرد دستش در کتاب نگاه گلی



 این از سخت و! خطا کردی کاری فال صاحب ای -

 المثل ضرب مصداق برخالف ولی پشیمانی کار

 ، ندارد سودی دگر پشیمانی گوید می که معروف

 پشیمانی توانی می تو و.  است آور سود تو پشیمانی

 و نموده مجهز پاکدامنی و صداقت حربه با را خود

 موفقیت شاهد... شاءا إن و بروی مشکالت رفع به

 . گرفت خواهی آغوش در را

 باید همه جلوی نگذاشته آبرو برایم هم حافظ واقعا

 راز دیگه حافظم ببین هستم؟ گو دروغ من گفت می

 .نیست دار

 :وگفت کرد سام نگاه گلی
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 عزیزم توئه نوبت-

 :گفت مکثی از وبعد نگفت چیزی سام

 کن باز-

 واندخ وباز کرد باز گلی

 

 آمد بالین به بیدار دولت سحرم

 آمد شیرین خسرو آن که برخیز گفت

 بخرام تماشا به سرخوش و درکش قدحی

 آمد آیین چه به نگارت که ببینی تا

 گشای نافه خلوتی ای بده مژدگانی

 آمد مشکین آهوی ختن صحرای ز که

 بازآورد سوختگان رخ به آبی گریه



 آمد مسکین عاشق فریادرس ناله

 ابرویست کمان هوادار باز دل مرغ

 آمد شاهین که باش نگران کبوتر ای

 دوست و دشمن از مخور غم و بده می ساقیا

 آمد این و بشد آن ما دل کام به که

 بهار ابر دید چو ایام عهدی بد رسم

 آمد نسرین و سنبل و سمن بر اشگریه

 بلبل از بشنید حافظ گفته صبا چون

 آمد ریاحین تماشای به عنبرافشان

 

 

 هم بد هم بود خوب هم تعبیرش و سام فال بود جالب

 تذکر هم داشت مژده

 :گفت گلی

 مشخصه چی همه باشه تفسیر به نیاز نکنم فکر-



 :گفت و داد تکان سر سام

 خواد نمی نه-

 :وگفت خندید احسان

 رفیقه حافظ با سام بابا آره-

 تکان سر اشکان گفت چیزی اشکان گوش در گلی

 :وگفت شد بلند یشجا سر واز داد

 کرده آماده چیزی یه همتون واسه گلی-

 را سبد. آمد بزرگ سبدی با وبعد رفت اتاق سمت

 :وگفت گذاشت میز روی

 بده یادگاری یه همتون به گرفت تصمیم امسال گلی-

 :گفت و کرد من نگاه

 چی همه نریمان رفتن با که نبود شما واس فقط-

 شد جور

 اما نفهمیدم من که تهرف کسی چه ببینم چرخاندم سر

 :گفت اشکان

 خانم نیاز شما واس این-



 انار که کلیدی جا کردم کلیدی جا نگاه چرخاندم سر

 ای ساده چرم و بود کوچکی بسیار ی شده خشک

 گرفتمش اشکان دست از ذوق با بود آویزان کنارش

 :گفتم و

 نازه چه-

 : گفت و رفت بقیه سراغ اشکان

  کرد پیدا اناراشو تا کشید طول کلی-

 کرد دستش در کلیدی جا به نگاهی کردم سام نگاه

 :گفتن احسان و نسترن. گرفتش مشت ودر

 ...و سام انداختن مچ نوبت-

 :گفت عصبی سام

 دیگه بریم خوایم می-

 برید ذاریم نمی نندازید مچ تا نزن حرفشم-

 :گفت و کرد هیکل درشت تقریبا پسری ونگاه

 نه یا بدی ستششک تونی می امسال ببینم پاشو-

 :گفت و زد لبخند پسر



 هستیم سامم کوچیک ما-

 : گفتم ذوق با

 چیه؟ شما اسم-

 :گفت و کرد نگاهم پسر

 علیرضا-

 :گفتم و کردم سام نگاه

 است پیش در سختی نبرد پس-

 :گفت و شد بلند دفعه یک سام

 نیاز بریم پاشو ندارم حوصله من-

 :گفت و شد بلند هم گلی

 نکنید صرارا ها بچه خیال بی-

. شوم آماده تا رفتم اتاق سمت و شدم بلند هم من

 بروم بیرون اتاق از خواستم پوشیدم را وشالم مانتو

 آمد پچ پچ صدای که

 بده طالقش خواد می احمد-
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 نیست مربوط من به-

 همین واسه احمد میگه تو از دائم اون دیگه هست د-

 بده طالقش دخوا می

 :گفت عصبی سام

 اون به برگردم باز اگر من کن فرو پوکش مخ تو-

 این حال به وای کنم نمی انتخابشم دیگه اصال ساال

  شده عوض چیز همه...که



 سام داشتی دوستش تو-

 ...تو من-

 آرام و دادم چین را صورتم رفت حرفش میان گلی

 کفتم

 بده فحش بذار-

 سام باش مودب-

 هر داشتم دوستش که خندیدم جدم هفت گور تو من-

 بعدشم کردم منم میکنه خریتی یه زندگیش تو کی

 کردم داغ دستمو پشت

 داری؟ دوستش سام کیه نیاز-

 کن تموم نکنم مارت زهر شبی آخر خوای می گلی-

 چرتُ  سواالی این

 نازه خیلی که این و باشه خوره نمی بدی دختر-

 هست شیرینم

 !گلی-

 :مگفت و رفتم بیرون



 ام آماده من-

 :گفت و چرخید سمتم گلی

 که خوشحالم اما بینمت می باره اولین که این با-

 شدم آشنا باهات

 بیا سام-

 :وگفت کرد نگاهم سام زد سام صدای اشکان

 بریم بیا-

 باشه-

 :گفت وآهسته گرفت را دستم گلی رفت سام

 کنیم می فکر ما ی همه اما نمیره بار زیر خودش-

 هست مستانه خاطر به حالش این

 :گفتم آهسته هم من

 داشته؟ اینم غیر اخالق سام مگه-

 :وگفت کرد سام به نگاهی گلی



 نمیشد عصبی زود انقدر اما بود حرف کم کال سام-

 مستانه تازه میشه خشمگین بد  اصال خوبه که االن

 فرق خیلی رفتارش اون با سام کرد می تعریف

 داشته

 چرا؟ الاص شدن؟ جدا هم از ساله چند-

 دوست با مستانه خیانت دلیلش ساله شش به نزدیک-

 بود احمد همون سام

  پرید باال ابروهایم

 شده عصبی خیلی سام سال سه دو این تو-

 شدن؟ جدا ساله شش گی نمی مگه-

 آره-

 شده؟ عصبی ساله سه دو چرا پس-

 :گفت و کرد ریز چشم گلی

 که باشه مستانه خاطر به خواست می اگر واقعا آره-

 شد می اینا از زودتر باید

 :گفتم و دادم دیگرم دست را کیفم



 مشکوکه زیادی تون سام این-

 ...ک سعی بینیش می بیشترم همکارشی تو که حاال-

 بیا نیاز-

 :وگفتم چرخاندم سر

 اومدم-

 :وگفتم کردم گلی نگاه

 ...باز وگرنه برم-

 با رفتم سام وسمت زدم لبخند وفقط کردم سکوت

 همان نریمان فهمیدم تازه و کردم فظیخداحا همه

 با هم شاید یا بود رفته خبر بی که بود آبی ُپلیور پسر

 .من جز دانستن می همه چون خبر

 غریدم ومن شدیم آسانسور وارد

 برسونن مارو نداشتن ماشین کدوم هیچ دوستات این-

 میاد گیر زور به شب وقت این هم تاکسی تازه

 :گفت ربط بی او اما

 خندی؟ می انقدر دونه می شهبد-



 :گفتم تعجب با

 !داره؟ مشکلی خندیدن مگه-

 :گفت و کرد جیبش در را دستانش از یکی

 آره تو های خنده-

 رفت بیرون زودتر او شد باز ودرش ایستاد آسانسور

 و کرد نگاهم چرخید. شدم رفتنش ی خیره ومن

 :گفت

 دیگه بیا-

 :وگفتم رفتم بیرون سریع

 ...حر بعضی که حرفی کم انقدر-

 :وگفتم کردم نگاهش و کردم سکوت

 نداری؟ دوست رو مستانه دیگه واقعا-

 منتظره تاکسی-

  شد آویزان لبم تاکسی دیدن با چرخاندم سر

 کردیا جاشو همه فکر-



*** 
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 دیگه؟ مرتبه چیز همه پس-

 خوبه چیز همه آره-

 کردم تاالر جمعیت به اهینگ کشیدم ای آسوده نفس

 چیز وهمه بود شب هشت ساعت. رفتم بیرون و

 در وسمت کشیدم ای خمیازه خستگی از. مرتب

 را خودم ، جیبم توی لرزی.  پیچیدم بعدی راهروی

 بیرون را گوشی کردم جیبم توی دست. لرزاند هم



 جواب وسریع زدم لبخند مائده اسم دیدن با اوردم

 دادم

 ...عم سالم-

 ایستادم جایم سر. کرد ساکتم اش گریه صدای نشنید

 :گفتم ترس وبا

 شده؟ چی-

 نیست؟ خوب حالم نیاز-

 کنی؟ می گریه چرا عزیزم شده چی-

 ترساندم عمیقش نفس

 زدی؟ اسپری عزیزم مائده-

 کجاست...دونم...نمی-

 کجاست؟ طاها نکن دیوونم مائده...مائده-

 !نیاز-

 بیشتر اش بریده بریده ونفسهای اش گریه صدای

 ترساندم



  پیشم...بیا-

 بیار طاقت اومدم...اومدم-

 می اتاق به باید نبود همراهم پولی هیچ دویدم بار این

 باز درش که آسانسور درون را خودم شتاب با. رفتم

 گوشی وارد.  فشردم را دکمه وسریع انداختم بود

 گذاشتم گوشم دم کشیدم طاها اسم روی را ودستم شدم

 که زن آن کن خورد اعصاب صدای شنیدن با اما

 در بنفشی جیغ است خاموش گوشی کرد می اعالم

 .کشیدم آسانسور اتاقک

 با رفتم اتاق وبه دویدم باز آسانسور ایستادن با

 را سوئیشرتم برداشتم را پولم کوچک کیف سرعت

 ...و برداشتم

*** 

 کنم می سکته دارم کن باز مائده کن باز-

 دادم هولش سریع رسید گوشم به که در تیک صدای

 ودکمه رفتم آسانسور سمت سرعت تمام با رفتم داخل

  کردم ها شماره نگاه. فشردم را



 بدو بدو-

 دویده ساعت یک آن که انقدری. شد باز آسانسور در

 آسانسور در. بود نمانده برایم جانی بودم وپریده بودم

. رفتم بود باز که خانه در سمت رفتم بیرون شد باز

 مبل روی که مائده دیدن با کردم باز را در بشتا با

 دویدم سمتش وحشت با بود افتاده ولو

 مائده-

 نفسم مبل کنار اسپری دیدن با زدم زانو پایش جلوی

 بستم وچشم دادم بیرون شتاب با را

 خدا به کشتیم مائده کشتیم-

 چیزو همه...نیاز فهمید چیزو همه-

 گرفتم تدس در را اش کرده یخ دست کردم باز چشم

 :وگفتم

 فهمید؟ چیو همه کی-

 وبلند گفتم نچی. رفت باال هقش هق صدای مائده اما

  گرفتمش آغوش در و نشستم کنارش شدم



 !کجاست؟ طاها عزیزم شده چی-

 :گفت بغض با و برد عقب سر

 حسابای نخوابید شب داشت کار خیلی طاها دیشب-

 غروب کار، سر رفت صبحم. بود ریخته بهم انبار

 شام زود خستم خیلی مائده گفت خونه اومد که

 باشه گفتم منم بخوابیم بخوریم

 کرد پاک را هایش اشک دستمال وبا کشید باال بینی

 داد ادامه و

 بگم بهش چیو همه امشب همین که گرفتم تصمیم-

 :وگفتم دادم جلو را لبم

 بود خسته بیچاره که امشب همین-

 :گفت من جواب جای به

 بگم بهش تخت تو هستیم باهم و شب وقتی گفتم-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ وچپ فشردم بهم را لبهایم

 جوری این حرفای وقت موقع اون گفتم بار صد-

 همین عالقه فقط نیست



 باشه داشته تاثیر شاید گفتم میدونم چه-

 حاال؟ داشت-

 :گفت بغض با و لرزید اش چانه

 نه نیاز نه-

 شد؟ چی ببینم بگو نکن گریه انقدر-

 زدم عطر کردم آرایش پوشیدم خوشگل لباس-

 :گفتم اختیار وبی کردم کوتاهش لباس نگاه

 میدی منم به عطر یه مائده-

 کردم ای خنده تک شد خشمگین مائده چشمهای

 :وگفتم

 بگو بابا باشه-

 !نیاز کردم کارو این چرا وای...تخت تو رفتیم-

 :گفتم شده درشت چشمان با

 !کردی؟ کار چی مگه-

 :وگفت ریخت اشکی قطره-



 می... خواست می بود ای دیگه چیز فکر تو اون-

 ...خواست

 وباز کردم نچی رفت باال اش گریه صدای باز

 :وگفتم گرفتم را دستش

 میذاریم خماری تو انقدر کنی نمی تعریف که سلایر-

 شد؟ چی ببینم بگو درست

 کنه سپری من کنار و آروم شب یه خواست می اون-

 گفته دکتر گفتم نمیشم دار بچه من تمگف یهو من اما

 میشه؟ چی ببینیم تا کنیم شروع و درمان باید
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 هم دیگه شکستی پرشو و بال زدی بیچاررو بگو-

 وسط زدی کننده شوکه خبر یه هم ببره لذت نذاشتی

 حالش و عشق

 !نیاز-

 عهد روز ولط همه این ، گم نمی که دروغ بابا ای-

 دیگه چیز واس که بغلش تو شب میذاشتی باید

 حالشو جهت همه از یعنی بگی بهش شده نزدیکت

 همون میشه شوکه کال میدونی که تو بابا بگیری

 بگو بهش غروب

 کنم؟ کار چی حاال-

 رفته؟ کجا-

 بیرون زد خونه از پوشید لباساشو دونم نمی-

 باشه تنها خودش با بذار کن ولش-

 چی؟ میده طالقم هبگ اگه-

 :وگفتم شدم بلند



 جوری زده خدا رو بیچاره اون بابا کن جمع پاشو-

 شی نمی دار بچه بگن هم دنیا دکترای تمام عاشقته

 بیاره برات هوو یه بره شاید فقط نمیکنه ولت

 رفت باال فریادش صدای

 !نیاز-

 :گفتم و کردم بلندی ی خنده

 روسیع چه وسط از دونی نمی بابا کردم شوخی-

  جا این کشوندی منو توپی

 :وگفتم چرخیدم سمتش

 خرج پول خر مثل که بود پوال خر این از طرف-

 دامادم بود قشنگ عروسش لباس ،انقدر بود کرده

 بود جذاب خیلی

 گرده؟ برمی طاها یعنی-

 داره نیاز خلوت یکم به فقط برنگرده چرا-

 خوردی؟ شام-

 :وگفتم آوردم در تنم از را سوئیشرت



 خستم خیلیم میاد در صداش داره شکمم واال هن-

 میکنم گرم برات االن داریم شام-

 ممنون باش-

 نگاه پشت از رفت خانه آشپز وسمت شد بلند مائده

 :وگفتم کردم واندامش لباس

 وسط که این واس شده عصبانی طاها خودم جان به-

  کردی نابود رو بچه ، زدی حالش

 چطور؟-

 با که آرایش این اندامو ینا و لباس این با المصب-

 چه بیچاره معلومه برجاست پا هنوز گریه همه این

 حالیه

 !نیاز-

 نیاز میگه میگم من چی هر بابا خب-

*** 

 میگم؟ چی شنوی می-

 :گفتم و کردم نگاهش خمار چشمهای با



 هوم-

 شدیم آشنا باهم طاها منو شد جوری این دیگه آره-

 هوم-

 ممیگ قصه برات دارم مگه نیاز-

 :گفتم زاری با

 خستم بخدا مائده شبه دو ساعت-

 زنه می شور دلم نیومده هم طاها نیاز نمیاد خوابم-

 بزنه من شور دلت بده مرگ منو خدا-

 دیوونه نکنه خدا-

 بخوابم من بذار طاها جان-

 بکپ بابا باش-

 پیامک صدای اما بستم کامل را وچشمانم زدم لبخند

 کرد اخمی دهمائ. کرد درشت را چشمانم گوشی

 :وگفت

 میشه درشت چشمات خوب گوشی واس-



 :وگفتم برداشتم مبل روی از را گوشی

 بابا نداده پیام بهم کس هیچ تاحاال شب موقع این-

 چشمانم. بود تلگرامی پیام. کردم باز را گوشی قفل

 را گوشی نه یا بینم می درست داشتم شک شد درشت

 :گفتم گرفتم مائده سمت

 چیه؟ اسمش ادهد پیام که این-

 :گفت و کرد ریز چشم مائده

 اعصاب بی سامی-

 :گفت و آورد باال سر

 کیه؟ این-

 کردم باز را وپیامش کشیدم خودم سمت را گوشی

 دنبال رفتی هتل اداره جای به جریانه در دلت عزیز-

 گذرونی؟ خوش

 بود من به پیامش اولین زدم لبخند

 شد باز نیشت نوشته چی-



 این. بود سام پیام پی حواسم تمام اما کردم مائده نگاه

 داشت؟ هم دیگری مفهوم یعنی نیستم من فهمیده یعنی

 شدید چشمانم سوزش اما کردم گوشی صفحه نگاه

 مائده خانه بنویسم برایش بردم پیش دست بود شده

 ...اما هستم
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 نیمه را مانمچش بود اعصابم روی در کوبیدن صدای

 به لگدی کردم بود پایم زیر که مائده ونگاه کردم باز

 وغریدم زدم او

 کن باز درو پاشو د-

 کرد نگاهم ترس وبا پرید جا از

 شده؟ چی..چی-

  بابا کن باز درو پاشو-

 کشیدم سرم روی را پتو شد بلند جایش از سریع

 پیچید خانه در مائده صدای

 زد ورش دلم طاها بودی کجا دیشب از-

 امد طاها برادر صدای پشتش و

  داداش زن بود من پیش-

 وغریدم زدم کنار را وپتو کردم پوفی

 سر برم بزنم چرت یه بدبخت من بذارید سحر کله-

 کار

 سحره کله شما شهر تو نه ساعت وروجک هی-



 روی نگاهم نشستم سیخ ویکدفعه شد گشاد چشمانم

 نوم بود نه ساعت دقیق شد خشک دیواری ساعت

 کوبیدم سرم بر. بودم می کار سر صبح هفت باید

 زدم وفریاد

 مائده شدم بدبخت-

 و پریدم جایم از. شد بلند طاهر ی خنده صدای

 :وگفتم دویدم سرویس وسمت

 بخندی آب رو-

 به نگاهی. پریدم بیرون شستم را صورتم سریع

 را ام مقنعه رفتم مبل وسمت کردم پژمرده طاهای

 :گفتم کردم می سر که جور همان برداشتم

 در باشم پیشش بخوام من که نذار تنها خونه تو زنتو-

 چقدرم هر شوهر و زن بزرگ آقا قول به ضمن

 بخوابن هم کنار باید شب بازم باشه شکراب بینشون

 :وگفتم کردم طاهر نگاه

 میاره سالمتی سالم-



 :گفت و خندید طاهر

 شده پارسال از تر دراز زبونت-

 هم را وگوشی زدم چنگ مبل یرو از را سوئیشرت

 :وگفتم برداشتم

 دیگه میشه تر افتاده جا سن مثل زبون-

 :وگفت آمد سمتم مائده

 تاکسی بزنم زنگ بذار-

 :گفت طاهر که نه بگویم خواستم

 رسونمش می من داداش زن خواد نمی-

 خوب پسر یه میگن این به دمتگرم-

 جلوی ورفتم شدم اتاق وارد رفتم مائده اتاق سمت

 مرتب چیز همه. کردم خودم به نگاهی ایستادم آینه

 کشیدم لبم روی و برداشتم را مائده رژ کمی بود

 بدم چیزی یه بهت وایسا-

 :وگفتم مالیدم بهم را لبم



  نکن بحث باهاش-

 :گفت و رفت کمد سمت

 کنم نمی-

 :گفتم و سمتش چرخیدم

 علم نیست بزرگی مسأله اصال درمان دنبال برید-

 هکرد پیشرفت

 ریم می کنم می صحبت باهاش باشه-

 :گفت و آورد بیرون ای جعبه کمد توی از

 تو مال نزدم ازش هنوز خریدم تازه و عطر این-

 :گفتم و آمد کش لبم

 داریم؟ مگه هم تو از بهتر عمه-

 امروز من خاطر به ببخشید نریز زبون برو بگیر-

 کار سر میری دیر

 :گفتم و دادم تکانش و گرفتم دستش از را جعبه

 ارزید می-



 نرسم دیرتر که برم وگفتم دویدم در سمت

  زنم می زنگ بهت-

 باش-

 :وگفتم کردم طاهر نگاه

 شد دیر طاهر بریم-

 :وگفتم کردم طاهر به ونگاهی کردم طاها نگاه

 میام منم االن برو-

 :گفتم طاها به آهسته رفت و داد سرتکان طاهر

 گفت می شاید مائده ناراحتی که نیستی تو فقط این-

 سخت خیلی اون واس داره دوست بچه اما زوده االن

 تنها که هست وقتم چند نمیشه مادر بشنوه که بوده تر

 فهمیدی شبه یک فقط تو میاد کنار خودش با داره

 یه خدا مداوا دنبال بیوفت کن درکش پس حالتو ببین

 نزن زبون زخم نیار کم اما میده بهتون سالم بچه

 من رو اینا باشه پشتتون هم خدا ات باشید هم پشت

 یه جون آقا قول به اما بالغی عاقلی خودت بگم نباید



 همون درست االنم کنه نمی کار عقل هست جاهایی

 نبین خودتو فقط کن فکر درست پس هست موقع

 :وگفتم زدم چشمکی رفتم عقب

 نشد درست اگر حتی کنید حلش باهم-

 :موگفت بردم باال دست زد جانی کم لبخند

 عمه شوهر چاکر-

 آسانسور جلوی طاهر رفتم بیرون دویدم در سمت و

 باز را جعبه در شدیم آسانسور وارد باهم بود منتظرم

 :وگفتم آوردم بیرون را عطر کردم

 باهام بود پارسال ، که نگرفتی زن هنوز شد چی-

 کنم می ازدواج تو از زودتر من انداختی کل

 کردم بو را طرع اول من و کرد ای خنده تک طاهر

 :گفتم لب وزیر بستم چشم بود معرکه

 مائده تو فدای-

 زدم خودم به دوبار فقط وسواس با



 شأن در که زنی هنوز میدونی میگیرم زنم انشاهللا-

 نشده پیدا باشه من

 

 [۱۳:۴۸ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 5۳_پارت#

  

 

 

 

 اوهو-

 شدید میاد بارون بپوش اینو-

 قضیه خواب مارو برهب آب دنیاررو میگن اوه اوه-

 همینه



 و کردم تنم را سوئیشرت شد باز آسانسور در

 اندختم سرم روی را کالهش

 وروجک بدو-

.  دویدیم  ماشین کنار تا رفتیم بیرون دویدیم هم با

 :وگفتم خندیدم نشستم که ماشین توی

 بارونیه عجب پسر-

 :گفت و کرد روشن را ماشین طاهر

 شد شروع شب نیمه از-

 :وگفتم کردم ای خنده

 شکر خدارو-

 :گفت طاهر و آمد در حرکت به ماشین

 بوئه خوش عطرت-

 :وگفتم زدم لبخند

 داد بهم مائده-



 تور خواستگار چندتا بندم می شرط عطره همین با-

 کنی می

 که بدهم را جوابش خواستم کردم نازک چشمی پشت

 وپیامش سام به افتاد یادم

 وای-

 شد؟ چی-

 بود صفحه همان هنوز ردمک روشن را گوشی سریع

 واز کردم پوفی بود معنی بی دادنم پیام دیگر اما

 آمدم بیرون صفحه

 کنی می کار...هتل گفت می طاها-

  آره-

 رسونمت می راهمه تو اوکی-

 است نشده ناراحت یعنی بستم وچشم دادم تکان سر

 حرف انقدر اگر بود مائده تقصیر. ندادم را جوابش

 بخوانم را پیامش که نبودم داربی موقع آن تا زد نمی

 .ندهم جواب اما



 ریخته بهم یکم دارو و قرص بازار-

 :گفت می مائده-

 نیست دائم گذره می اما آره-

 :وگفت کرد عوض را ماشینش ی دنده

 هستی؟ راضی کارت از تو-

 لذت برام کارش هم خوبه حقوقش هم خیلی اوهوم-

 بخشه

 میبره؟ حساب تو از کسی اما جالبه هتل تو کار آره-

 برن می که بله-

 قیافه من بردم نمی حساب درصدی بودم من واال-

 گیره می خندم بینم می تورو

 تونی نمی همین واسه بازه نیشت دائم سبکی کال تو-

 ببری حساب

 :گفتم و کردم هتل نگاه

 شلوغه چقدر-



 دارید زیاد مهمان امروز حتما-

 یبر نیست جا که اونجا دار نگه همینجا حتما-

 که میشی خیس-

 نداره اشکال-

 :گفت و کرد نگاهم چرخید

 بمون نه-

 را چرمش کاپشن عقب صندلی روی از شد خم

 سمتم شدم پیاده هم من شد پیاده ماشین از و برداشت

 :وگفت گرفت هردویمان سر باال را کاپشن آمد

 بدو-

 هر ی خنده صدای.  دویدیم هتل سمت باهم و خندیدم

 نفس. دویدیم ورودی در جلوی تا بود باال دویمان

 :گفتم خنده وبا چرخیدم ایستادیم دو هر زنان

 ...هس خوبی همراه-



. شدم ساکت ما قدمی چند باران زیر در سام دیدن با

 من سمت باز اما کرد سام به نگاهی چرخید طاهر

 :وگفت چرخید

 وروجک رفتم من-

 :گفتم و زدم لبخند گرفتم سام از نگاه

 رسوندیم که ممنون-

 کنم می خواهش-

 ودوید گرفت سرش روی را کاپشن وباز چرخیدم

 خیس. کردم سام نگاه چرخاندم سر لبخند با. رفت

 مثل. بود صورتش روی اش ژولیده وموهای بود

 سمتش. خشمگین سیاهش وچشمان داشت اخم همیشه

 :وگفتم رفتم

 ...بی اما بدم جوابتو خواستم دیشب شرمنده-

 :گفت و آمد حرفم میان

 داره ستگیمخ-

 :گفتم و شد تر جمع لبخندم



 چیه؟ منظورت-

 شب جریانه در بری عمت خونه نمیذاره که مامانت-

 گذرونی؟ می کی کنار و

 چرخاندم نگاه فقط نکردم اخم اما شد محو لبخندم

 :گفت و زد پورخند صورتش روی

 عقده دیگه شهر یه میرن که هستی دخترایی این از-

 میکنن خالی هاشون

 هتل وارد عجله بدون و چرخیدم اما نگفتم چهی باز

 :گفت سریع دیدنم با ستاره. شدم

 شدیم نگرانت هممون دختر تو کجایی-

 :وگفتم زدم جانی کم لبخند

 برام بود اومده پیش خانوادگی مشکل یه-
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 :وگفت سمتم آمد و داد مشتری به را برگه اهورا

 که ما حتی داد انعام هممون به داماده نای دیشب-

 نداشتیم طرف اون به ربطی

 خوبه خیلی-

 :گفت و کرد ریز چشم ستاره

 نیاز؟ شده چیزی-

 :وگفتم دادم تکان را سر

 بیام بیارم در سوئیشرتم برم عزیزم نه-

 شد محکم ادکلن جعبه دور ،دستم شدم دور ها آن از

 قضاوت دب. بودم شده قضاوت. دادم قورت را بغضم

 .دانست بدکاره مرا واضح کرد



 کوبیدم بهم را ودر شدم اتاق وارد

 بیشعور بزنم حرف باهات دیگه اگه نیستم نیاز-

 میز روی ادکلن وهمراه آوردم در را سوئیشرتم

 کردم می فکر که جور همان. رفتم بیرون گذاشتم

 جمله از زیاد همه وکار بود آمده زیاد برایمان مهمان

 .کردم می رسیدگی همه به ایدب که من کار

 می استراحت یکم اتاقم میرم خستم خیلی من ها بچه-

 .بزنید زنگ اومد پیش مشکلی اگر کنم

 برو باشه-

 جونم ممنون-

 :گفت و خندید اهورا

 کنم می واست کار همه من جونم بگو فقط تو-

. شد سبز رویم روبه سام که بروم چرخیدم خندیدم

 شدم واردش رفتم سانسورآ وسمت گرفتم او از نگاه

 را وسرم کشیدم گردنم پشت دستی. فشردم را ودکمه

 .کردم راست و چپ



 اتاقم سمت خستگی وبا رفتم بیرون ایستاد آسانسور

 خودم رفتم تخت سمت مستقیم و شدم اتاق وارد. رفتم

 .انداختم تخت روی را

*** 

 بردم پیش دست کردم باز چشم تلفن زنگ صدای با

 دادم جواب و برداشتم را وشیگ آلود خواب و

 بله-

 دارن کار شما با اومدن وخانمی آقا افتخار خانم-

 هستن تون عمه گویا

 میام االن باش-

 وروی کشیدم ای خمیازه گذاشتم جایش سر را گوشی

 اما بودم خوابیده ساعت یک فقط. نشستم تخت

 .بود آمده جا حالم حسابی

 دست با را ابروهایم. کردم مرتب را خودم شدم بلند

 به سریع را خودم. رفتم بیرون اتاق واز دادم باال

 رفتم وجلو زدم لبخند دیدمشان دور از. رساندم البی



 صحبت ستاره با داشت که شنیدم می را مائده صدای

 کرد می

 رفته همین خاطر به البد بود خسته خیلی دیشب آره-

 کنه استراحت

 داشتیم کار خیلی امروزم بود خسته آره-

 زدم لبخند کردم طاها هنگا

 افتخار خانم-

 :گفتم و ایستادم حراست دیدن با چرخاندم سر

 اومده؟ پیش مشکلی-

 ببینید فیلم یه بیاید باید  فکرکنم بله-

 میام بمونید لحظه چند یه بله-

 باشه-

 :گفت شنیدم که کردم مائده نگاه چرخاندم سر باز

 همین واسه داشتم نگهش بیدار شب نیمه تا دیشب-

  شد بیدار خواب از دیر صبح



 روی برگه درون چیزی داشت که افتاد سام به نگاهم

 .نوشت می پذیرش پیشخوان

 سالم-

 :وگفت چرخید ذوق با مائده

 عزیزم سالم-

 کردید سوپرایزم-

 برات میشه الزمت گفتم گذاشتی جا پولتو کیف-

 آوردم

 :وگفتم کردم پولم کیف نگاه

 پاستیل برم خوام می امشب میشه الزمم که بله-

 بخرم

 :وگفت آورد باال را دستش در پالستیک طاها

 خریدم برات-

 شد حل چی همه پس اوه اوه-

 :وگفت کرد طاها نگاه ذوق با مائده



 دکتر پیش میریم فردا-

 امشب کار سر برم باید من فقط شکر خدارو آخی-

 کشیده طول منم کار بوده زیاد مهمان چون

  برو عزیزم باشه-

 نگاهم که حالی در گوشش ودم بوسیدم را شا گونه

 :گفتم کرد می نگاهم که بود سام به

 حل چی همه برید پیش عشق با وقتی نخور غصه-

 میشه

 :وگفت بوسید را ام گونه

 بشم دختر تو قربون-

 نکنه خدا-

 :وگفتم رفتم عقب

 فعال-

 رفتم وسریع گرفتم دستشان از را وکیف پالستیک

 ها دوربین اتاق سمت هم وبا رنجبر آقای سمت

 را اش فامیلی که دیگر مردی شدیم اتاق وارد. رفتیم



 سالم هم منم. کرد وسالم شد بلند جا از دانستم نمی

 :گفتم و کردم

 چیه؟ مشکل-

 :گفت رنجبر آقای

 هم با هست فاصله بینشون اتاق چند که اتاق دو این-

  دارن آمد و رفت

 :وگفتم کردم نگاهش

 هستن فامیل شاید-

  نیستن هن-

 :وگفت کرد اشاره مانیتور به

 تا سه اتاق یکی این تو پسره تا سه اتاق این تو-

 هتل واس بفهمن اگر ندارن بهم ام ربطی هیچ دختر

 میشه بد

 سراغشون میرم باشه اوف-



 اما بود دیشبم شب نیمه حتی کردم کارو این بار چند-

 وگرنه نبودم من صبح از نبودید سراغتون اومدم

 گفتم می میومدم

 باشه نفهمیده کسی کنه خدا گذشته همه این وای-

 میشه باز جا این به هم پلیس پای وگرنه

 متاسفانه بله-

 وگرنه نفهمه کسی لطفا فقط سراغشون میرم من-

 بدیم پس جواب باید هممون

 بله-

 گرفت قرار راهم سر سام آمدم بیرون اتاق از سریع

 سمت دویدن هشبی و رفتن راه تقریبا او به توجه بی

 همان فشردم را ودکمه شدم وارد رفتم آسانسور

 سینه به ودست کردم پوفی. شد وارد سام لحظه

 .برسد نه طبقه به آسانسور تا ایستادم

 در که سام صدای که بود رو به رو به نگاهم

 پیچید آسانسور

 نیاز-



 :گفت باز نگذاشتم محلش است من با انگار نه انگار

 ...نی-

 تاریکی و آسانسور اتاقک شدید دنخور تکان با

 ...رفت هوا به فریادم مطلقش
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 رفت برقا نترس-



 با وباز گرفتم آسانسور دیوارک به دست وحشت با

 شدن حلقه با. رفت هوا به جیغم اتاقک خوردن تکان

 .برید کال ، ام بریده بریده نفس، کمرم دور دستانش

 کرد خشکم گوشم متری میلی در صدایشو

 نیاز نترس-

 شد پخش و ام بریده نفس آن به شد نفس اش زمزمه

 وقبل. کردم می حسش خودم نزدیکی که گردنی در

 :گفت بگشایم اعتراض به دهان که این از

 نخواستم معذرت مستانه حتی کس هیچ از حاال تا-

 ...اما

 واستخ می نداشتم اعتماد گوشهایم به کرد سکوت

 کار این شخصیت آن از واقعا! کند؟ خواهی معذرت

 در کرده انصافی بی چقدر فهمیده حتما اما بود بعید

 چیزی اش خواهی معذرت شنیدن با حال هر به حقم

 وبا بودم شکسته دل همان من شد نمی عوض

 گذاشتن کنار با حتی ، اش خواهی معذرت

 .بخشیدمش نمی هم باز ، غروروش



 گفتم بد-

 او و پیچید تاریک اتاقک در صدایش زدم ندخ نیش

 :گفت

 بهت رو حرفا اون وقتی چرا زنی نمی حرف چرا-

 نکردی؟ دفاع خودت از زدم

 کوبیدم اش سینه تخت هم من اتاقک شدن روشن با

 و کردم می نگاهش خشمگین. دادم هولش عقب وبه

 دل بود؟ مهم مگر اما بود اخم بی بار اولین برای او

 پیش ساعت چند دقیقا بود سادگی نهما به شکستن

 بی به را ها حرف آن خشمگین چشمان همان بود

 معذرت یک با حاال کرد بیان شکل ترین رحم

 حاال تا چون بخشیدمت سام آقای باشه بگویم خواهی

 .خواستی من از اما نخواستی معذرت کسی هیچ از

 :گفتم وار تهدید و آوردم باال را دستم

 ، نمیشم ناراحت بودم گفته شون نزدیک دیگه من به-

 ...بشم اگر اما نمیشم

 :وگفتم کردم بیرون به نگاهی شد باز آسانسور در



 که حرفایی نکن خرج من واسه تو خواهی معذرت-

 یه منو تو نمیشه درست خواهی معذرت با زدی

 ...گذرونده مرد یه با و شب که کردی خطاب بدکاره

 دمز فریاد ومن کرد درموهایش دست کالفه

 هر تاحاال احمقه این میگی یا داریم؟ بدترم این از-

 تموم االنم اومده کوتاه زده حرف بازم گفتم چی

 ازت خدا سوزوند تهمو تا حرفت این آقا نه میشه؟

 همین نگذره

 قدم چند وهنوز آمدم بیرون اتاقک از بلند قدمهای با

 که دیگر صدایی و اش عربده صدای که بودم نرفته

 آسانسور اتاقک به که مشتش یا بود دشلگ دانم نمی

 او از کارش آن از تفاوت بی و زدم خند پوز. خورد

 .شدم دور

 زدم ودر ایستادم اتاق جلوی

 روی در و آمد می بلند زدن حرف و خنده صدای

 بود پایش شرتی فقط که پسری دیدن با. چرخید پاشنه



 کردم اخمی. شرتی چه هم آن شد درشت چشمانم

 :وگفتم

 باهاتون خوام می بپوشید لباس تونید می حظهل یه-

 کنم صحبت

 :وگفت کرد من به پایی تا سر نگاه پسر

 راحت تا باش من مثل هم تو خوای می راحتم من-

 باشی

 شنیدم اتاق در را ها دختر صدای و شد ریز چشمانم

 کردم نبود مشخص چیزی که اتاق به نگاهی نیم

 :وگفتم

 میدونید؟ چیزی هتل قانون از-

 بده توضیح برام تو نه-

 تا اتاقشون تو برن بیان بگو دخترا اون به برو-

 بدم توضیح براتون

 :گفت بلند و چرخاند دهانش در را زبانش

 بیار پولمو کیف مجید-



 تارزان مثل هم او کرد باز کامال را در دیگر پسری

 گرفت مجید همان دست از را کیفش پسر. بود

 :وگفت

 نشه داتپی دیگه میری بدم چقدر-

 ودر برد پسر آن گوش نزدیک سر دفعه یک مجید

 پسر. گفت گوشش دم چیزی بود ام خیره که حالی

 :وگفت خندید

 بدیما تونیم می بیشترم پول میگه راست مجید-

 کشیدم هم در چهره پیچید درمشامم که بویی با

 معلوم نداشتن عادی حالت ها آن زدم حدس درست.

 وبی گذاشتم عقب میقد. کشیدن می چه داشتن نبود

 دکمه بردم دهانم ونزدیک آوردم در جیبم از را سیم

 :وگفتم فشردم را

 .. حرا-

  بگیرش مجید-



 جایش سر دفعه یک اما برداشت خیز سمتم مجید

 چرخاندم سر. بود سرم پشت اش ترسیده نگاه ایستاد

 .بود آمده موقع به درست زدم لبخند. سام دیدن با

 را مجید موهای دفعه کی گذشت من کنار از سام

 کوبید را سرش و برد اتاق سمت شتاب با و گرفت

 زدم وفریاد شد گرد چشمانم. دیگر پسر سر در

 !کنی؟ می چیکار-

 جیغ صدای کرد پرت اتاق در را دو هر سام اما

 و کردم روشن را سیم بی ترس با رفت باال ها دختر

 :گفتم

 نه طبقه بیاین حراست ها بچه-

 باز دهانم لباسهایشان دیدن با آمدن بیرون دخترها

 خواستم من و دویدن اتاقشان سمت ها دختر. ماند

 کوبیدم در به ترس با شد بسته در اما شوم اتاق وارد

 کنید باز درو-

 کوبیدم در به باز. رفت باالتر فریادشان صدای اما

 زدم صدا را وسام



 کن باز درو سام-

 کردم پسری نگاه ترس با در ای یکدفعه شدن باز با

 :وگفت کرد نگاهم خونی بینی با که

 کردیم غلط-
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 باال سام مشت. دویدم اتاق وداخل زدم کنار را پسر

 گرفتم را ودستش رفتم جلو ترس با رفت

 دیوونه کشتیش-



 خواست را دستش. کرد می ناله دستش زیر پسر

 کشیده هم خودم شبودم گرفته محکم چون اما بکشد

 رفت باال فریادم کمرم درد واز شدم

 آخ-

 آمد حراست وصدای ایستاد حرکت از

 شده؟ چی-

 :گفتم درد با و نشست کمرم روی دیگرم دست

 بیاد پلیس بزنیم زنگ-

 کرد ناله پسر

 کنم می... خواهش نه-

 غرید حرص با سام

  شو خفه-

 :گفت و کشید عقب را سام و آمد جلو حراست

 نمیشه بد پلیس بزنیم زنگ افتخار خانم-

 :گفت من جای سام



  نه-

 :وگفتم دادم تکان سر

 لطفا بزنید زنگ نه-

 پایین میاریم اینارو ما برید شما باشه-

 :گفتم و کردم رها را سام دست

 بیارید هم دخترارو-

 هستن؟ راضی مهدوی آقای مطمئنید-

 زد فریاد و گرفت را مرد ی یقه بار این سام

 خریه چه مهدوی کن اجرا و قانون-

 برای نتوانست اما بزند عقب را سام کرد سعی مرد

 :گفت همان

 خودتون پای شد چی هر باش-

 :گفتم و کردم پسر نگاه نگفتم چیز

 بیاد کوتاه تا بده پول پلیس به برو حاال-



 بیرون اتاق از بود کمرم روی دستم که جور همان

 در بین از ها دختر دیدم که رفتم آسانسور سمت رفتم

 :گفتم و سمتشان چرخیدم. کنن می نگاهم اتاق

 پایین بیاین باید بشید آماده برید-

 :گفت دخترها از یکی و شد باز کامال در

 کشی؟ می وسط رو ما چرا-

 ببینمتون دائم دارم دوست اومده خوشم ازتون-

 بودیم کاره هیچ که ما-

 قاتا تو من بدین شهادت بیاین میخوام بودم من آره-

 بودم اونا

 بفهمن ما از چیزی نذارید کنم می خواهش-

 :گفتم و دوربین به زدم اشاره

 اون کرده ثبت رو ها لحظه تمام بینی می اونو-

 هست توش خوشگلتونم لباسای

 :وگفتم چرخیدم

 پایین بیاین سریع-



* 

 وتازه بود شب ۱۲ کردم ساعت نگاه شدم اتاق وارد

 زمین روی را تنقالت پالستیک. شدم فارغ کار از

 . کشیدم دراز تخت وروی انداختم

 دلم شد راحت خیالم ها وپسر دخترها بردن از بعد

 خواستن می اگر بود حقشان ها آن اما سوخت هم

 نفری شش باید نبود جایش هتل باشن راحت و آزاد

 خوش را روز چند آن که میگرفتن خانه رفتن می

 ما از یرغ کسی واگر دارد قانون که هتل نه بگذرانند

 این اما شد می بد هتل برای دادیم می گزارش

 .است چیز همه به حواسمان ما که بود امتیاز خودش

 جیبم در دست و چرخیدم آرام لرزید جیبم در گوشی

 باز کردم باز را قفلش آوردم بیرون را گوشی کردم

 بود داده پیام تلگرام در سام هم

 نزد؟ زنگ مهدوی-

 ونوشتم شد کج لبم

 زدن نه-



 چی؟ دلت عزیز-

 نوشتم حوصله بی

 چه تو به-

 .وخوابیدم زدم غلتی آهسته کردم خاموش را گوشی

* 

  رفتم بیرون آسانسور از

 افتخار خانم بخیر صبح-

 :وگفتم کردم خدمتکار نگاه لبخند با

 بخیر هم شما صبح-

 :گفتم وبلند رفتم پذیرش سمت

 بچه چطوره حالتون)زکان؟ ایسه چطور حال شیمی-

 (ها

 :وگفت آورد باال سر اهورا

 کردی کوالک دیشب شنیدم-

 :وگفتم زدم چشمکی



 بود مختصر خاک یه-

 :گفت و آمد نزدیک ستاره خندید اهورا

 انداخت راه سام طوفانشم-

 بود سونامی نبود که طوفان اوم-
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 :گفت و خندید بلند ستاره

 این تو کنم می تعجب داشتیم رزروی تا ده امروز-

 داریم مسافر چقدر فصل



 شکر خدارو که خوبه-

  داریم داماد عروس یه امشب-

 !واقعا؟ گفتم ذوق با

 باشن جا این میخوان عروسیشون شب آره-

 پول پدر بسوزه-

  حرفی یه بگی مارو داری بهترشو این از که تو-

 :وگفتم زدم لبخند

 میده نجاما برام شهبد اینارو از بهتر آره-

 هستی عروسم لباس فکر به راستی-

 :وگفتم گرفتم خود به ای قیافه

 بخر لباستو اونجا ایتالیا میریم باهم گفته شهبد واال-

 !واقعا؟-

 :وگفتم دادم تکان سر

 بابا آره-



 نگاه. زد حرفی آریا وبا آمد پذیرش سمت سام دیدم

 :گفتم اهورا به رو و گرفتم او از

 خانمت عروس واس میکنی ارک چه تو جان اهورا-

 :گفت و خندید اهورا

 جون نیاز نشده پیدا هنوز من خانم عروس-

 :وگفتم زدم چشمکی

 بده که ،کیه بخواه جون تو عزیزم میابم برات خودم-

 با بار این که افتاد سام به نگاهم باز خندید بلند ستاره

 :گفتم و گرفتم نگاه تفاوت بی. کرد می نگاهم اخم

 می بشم منم دادم انرژی بهتون صبح ولا دیگه خب-

 دونبال کار

 :گفت و خندید آریا بار این

 زدنتم حرف رشتی این عاشق-

 زد فریاد تقریبا سام 

 من بده و پانچ اون-



 :وگفتم بردم باال دست

 رفتم من-

 . رفتم اتاق سمت و گرفتم فاصله آنجا از

 را مامان وشماره برداشتم را تلفن نشستم میز پشت

 داد جواب مامان بوق چند بعد گرفتم

 جانم-

 مامان سالم-

 کردی ما یاد عجبی خانم نیاز سالم-

 خوبید؟ شما بخدا بودم گرفتار-

 رو همش میشم اذیت خیلی روزا این نه که خوب-

 خوابیدم تخت

 میکنه چیکار داره نیومده هنوز ببین وروجکو-

 میره تو به اخالقش میگه که سعید-

 دیگه ی فرشته یه خدا لتونحا به خوش پس جان ای-

 میده بهتون داره



 واقعا؟ بیای نمیتونی نیاز-

 تونم نمی بخدا-

 هم جمعه بیا شب شنبه پنج تعطیلی که جمعه-

 برو زود صبح شنبه عروسیه

 نیاد اما بیام بتونم شاید بیاد مدیر اگر بخدا دونم نمی-

 تونم نمی

 بیاد شاید مونده هفته دو که حاال-

 حتما ممیا بیاد باشه-

 نمیشی؟ که مزاحمشون چطوره؟ عمت-

 هیچ مزاحم من نشن من مزاحم اونا جان مامان نه-

 نمیشم کسی

 برس کارت به برو باشه-

 باشه-

 سر کشیدم آرامی نفس و گذاشتم جایش سر را گوشی

 که بود درگیر انقدری مامان صندلی به دادم تکیه

 .هست بابا فوت سالگرد هفته آخر بود رفته یادش



 را گوشی سریع رفت هم در اخمهایم آوریش یاد از

 گرفتم تماس مائده با و برداشتم

  جانم-

 مائده سالم-

 خوبی؟ عزیزم سالم-

 بابا خاک سر هفته آخر بگم زدم زنگ مائده خوبم-

 بگیریم مراسم

 ندارم حرفی من باش-

 بیاریم جونم آقا-

 نیاد؟ کسی دیگه دنبالش میریم طاها با عزیزم باشه-

 بیاد؟ که داریم کیو دیگه-

 چی؟ اینا مامانت واال دونم نمی-

 نگفتم بهش اصال مائده نیست خوب حالش مامانم-

 خوبه خودمونم همین عزیزم باش-

 پزم می غذا براش خودمم-



 !وا-

 آشپزخونه تو گیرم می وسایالشو تونم می جا این-

 داشت دوست خیلی قیمه بابا کنم می درست جا این

 گرفتی میمتوتص انگار بگم چی-

 آره-

 بخوای تو چی هر عزیزم باش-
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 سمت. گذاشتم را وگوشی کردم خداحافظی مائده با

. شد باز در کنم باز را در خواستم تا رفتم اتاق در

 نازک چشمی پشت سام دیدن با شدم خم پهلو به کمی

 :وگفتم کردم

 داشتید؟ کاری-

 را ودر شد اتاق وارد کرد باز کامل ار در او اما

 :گفتم و ایستادم سینه به دست. بست

 دارید؟ کاری گفتم-

 کنی می بیان ساده انقدر جانم و عزیزم چرا تو-

 :گفتم و پرید باال ابروهایم

 چی؟ یعنی-

 :وگفت کرد نگاهم باز و اتاق در چرخاند نگاه

 نیاز؟-

 :گفتم هوا بی

 ...نی جان-

 :گفتم عصبی و مکرد اخم شدم ساکت



 چیه؟ ها-

 کردم؟ می کار چی بودم شهبد جای من دونی می-

 :گفت و آمد نزدیکتر قدمی کردم می نگاهش منتظر

 بخندی نه بزنی حرف میذاشتم نه-

 :گفتم و بردم باال هم را وسرم بردم باال دست

 دلم عزیز جای شما که شکر بار هزاران خدارا-

 خودخواه آدم نیستید

 :وگفتم مبرد پایین سر

 برم خوام می من کنار برید شده تموم کارتون-

 بخنده خودم واسه فقط دلم عزیز دارم دوست اگه-

 خودخواهم من قبول باشه من واس قشنگش حرفای

 گیرا چه نگاهش و بودم اش مشکی چشمان ی خیره

 کردم می حس که گیرا انقدر بود نشسته چشمم در

 حرف فکر در. قلبم های رگه به میخورد گره دارد

 این به تا که را دلی لرزاند نگویم دروغ که هایش

 .بود نلرزیده سن



 که لکنتی با بار اولین برای و دزدیدم نگاه سریع

 :گفتم نبود منطقی برایم اصال دلیلش

 برم باید...با-

 جلویم را دستش که بروم خواستم عجله با رفتم کنار

 دادم بیرون را نفسم کالفه و بستم چشم ، گرفت

 نیاز-

 گفتنش نیاز. نیاز جان نگویم که فشردم بهم را لبهایم

 بگویم داشتم دوست مالحضه بی که نازی از بود پر

. حسین بابا قول به دار وخود بودم قهر اما نیاز جان

 ...نازش و هست نیاز

 دستی؟ فوتبال میای شب-

 :گفتم قاطع و کردم باز چشم

 نه-

 در قبل ی عجله همان با من و کشید عقب را دستش

 راه بلند قدمهای با. رفتم وبیرون کردم باز را اتاق

 انگار بود عادی غیر زدنم نفس نفس این اما میرفتم



 راهروی در. بودم کرده شرکت میدانی دو مسابقه در

 بردم پایین سر گرفتم دیوار به دست پیچیدم بعدی

 .بستم وچشم

 نه داره اعصاب نه سام میاد، داره شهبد نیاز-

 باش خیالش بی پول نه احساس

 :گفتم قاطعانه و کردم بلند سر دادم تکان سر

 من نه میخوره مستانه بدرد سام-

*** 

 جلوی ای بچه دختر رفتم بیرون شد باز آسانسور در

 :گفت وبورش بلند موهای با شد سبز راهم

 دالم جیش من-

 :گفتم و پرید باال ابروهایم

 بگو مامانت به برو خاله-

 :گفت و برد شپشت را دستانش

 میتنه دعوا باعمو داره ، نمیده گوش حرفم به مامانم-

 بابا ای-



 :گفت و کوبید زمین روی را پایش

 ریخت-

 :وگفتم گرفتم را دستش شدم خم سریع

 بریم بدو جا این به نزنی گند خاله نه-

 جوراب. رفتیم بهداشتی سرویس وسمت دویدیم باهم

 :گفتم و کشیدم پایین را سفیدش شلواری

 خاله بشوری خودتو میتونی-

 داده یادم بابام آره-

 برو پس-

 آینه در نگاهی و ایستادم صاف. شد دستشویی وارد

 لب زیر و کردم مرتب را ورم یک موهای. کردم

 :گفت و آمد بیرون که میخواندم شعر خودم برای

 خاله تردم-

 :وگفت سمتش چرخیدم

 انتمام پیش بریم بیا حاال دختر گل تو به آفرین-



 :گفت ترسیده چشمان وبا کشید عقب را خودش

 ترسم می عمو از من-

 مگر بچه عموی شدم وکنجکاو شد ریز چشمانم

 بود ترسیده گونه این بچه که بود هیوال

 نترس پیشتم من بریم خاله بیا-

 نمیام نه-
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 در نگاه سریع شد باعث بیرون آشنای فریاد صدای

 را بچه دست شدم خم سریع چرخاندم سر باز کنم

 :وگفتم گرفتم

 شد چی ببینم بریم بدو خاله-

 با دویدم بیرون توجه بی من اما افتاد گریه به بچه

 دویدم بچه با هم من دوید البی سمت که اهورا دیدن

 زد می فریاد وبچه

 نمیام من-

 عوضی بیرون گمشو-

 یک که اشینیم مثل سام ی عربده صدای شنیدن با

 روی پاهایم گذارند می ماشین ترمز روی پا دفعه

 .ایستادم ویکدفعه شد کشیده زمین

 :گفت و داد تکان را دستانم بچه

 نمیام...نمیام من-



 با زدم کنار را اهورا جمعیت سمت افتادم راه باز

 دفعه یک و شد درشت چشمانم گریان مستانه دیدن

 :گفت و گرفت را مستانه بازوی سام

 بکش خجالت عوضی برو-

 یک بچه دختر سام به بود زده زل گریه با مستانه

 :گفت گریه با دفعه

 مامان-

 به دختر نگاه دیدن با و بردم پایین سر متعجب

 دست. آمد می دلش چطور. شد پاره دلم بند مستانه

 چسبید و دوید مستانه سمت وبچه کردم رها را بچه

 به نگاهی نیم حتی رحم بی ی مستانه. مادرش به

 را چشمانم جلوی خون شدم عصبی.  نکرد دخترش

 غریدم و رفتم جلو گرفت

 برید جا این از لطفا-

 تر عصبی من و کرد نگاهم چرخاند سر مستانه

 زدم فریاد

 لیاقت بی بیرون گمشو-



 میگی چی تو-

 بیرون گمشو میگه مگه نشنیدی-

 من اما برداشت سمتش قدمی و کرد سام نگاه مستانه

 چشمانش در و شدم اش ومانع کشیدم جلو را خودم

 :وگفتم زدم زل

 مادر نکن کوچیک خودتو این از بیشتر بیرون برو-

 دیگه باش بهت چسبیده که طفلی اون فکر به نمونه

 یه بپری شاخه اون به شاخه این از که نیستی مجرد

 موردت در افتخار با شد بزرگ بذار داری فرشته

 زیر به سر نه بگه

 از کوبید ام سینه قفسه به غافلگیرانه و دفعه یک

 خواست مرا او اما رفتم فرو سام آغوش در پشت

 زد فریاد وهمزمان بزند کنار

 کنی؟ می کار چی وحشی هرزه-

 آمد جلو حراست. گرفتم را سام دست عجله با

 شده؟ چی-



 :وگفتم مستانه به زدم اشاره

 کنید بیرون و خانم این-

 و گرفت دست در را ام همقنع آمد سمتم مستانه اما

 :گفت و کشید خودش سمت کمی

 بودی کجا تو بودم من عالقش تمام که زمان اون-

 :وگفتم زدم برایش هم وچشمکی زدم لبخند

 کردم می بازی لی لی خونمون حیاط تو داشتم من-

 به را مستانه سر پشت از سام که کرد نگاهم تیز

 غرید و داد هول عقب

 بشن راحت دستت از عده یه هک نشدم قاتلم  تا برو-

 با و گرفت عصبانیت با را دخترش دست مستانه

 کردم بقیه نگاه و ایستادم صاف. رفت بلند قدمهای

 :وگفتم

 زل شیدو می جمع همه میشه چیزی یه تا خبره چه-

 برسید کارتون به برید  میزنید



 به را سرم اش بینی خون دیدن با چرخیدم سام سمت

 همه کردم اطراف نگاه. مداد تکان راست و چپ

 :گفتم و زدم چشمکی. رفتند می داشتن یکی یکی

 بیرون؟ بریم-

 آورد در را سیگارش پاکت کرد جیبش توی دست

 روی را دستم که بیاورد بیرون سیگاری نخ خواست

 :وگفتم گذاشتم سیگارش پاکت

 نمیشه جا این دونی می-

 در سمت بلند قدمهای وبا رفت عقب حرص با

 جیبم توی دست. رفتم دنبالش به هم من. رفت خروج

 مهم اما بود سرد هوا. آوردم بیرون دستمالی کردم

 .نبود

 سام هی-

 زد فریاد و زد آتش سیگاری

 یه این بگی این به حیفه زن  وهللا به نیست زن این-

 کثافته



 به محکمی پک و ایستاد رویش روبه رفتم و خندیدم

 بینی زیر ار ودستمال بردم باال دست زد سیگارش

 :گفتم و گذاشتم اش

 کثافته این از نگو میاد بو دیدم-

 ادامه من و شد پخش دستم کف در سیگارش دود

 دادم

 خداوکیلی؟ کردی انتخاب اینو طور چه-

 ندارم اعصاب اصال نیاز-

 بال و درد)میان سر اونو بوخوره بال و درد تی-

 (سرش وسط بخوره

  فتگر من از ونگاه فشرد بهم را لبهایش

 برادر بخند)نوانا درون دیل تی بخند جان برار بخند-

 (بمونه نذار دلت تو بخند جان

 :وگفتم کردم کج سر زد لبخند کرد نگاهم

 داشت مزیت یه فقط مستانه این-



 اش بینی زیر دیگه ببینم کردم نگاه کشیدم عقب دست

 کردم چشمانش نگاه بردم باال نگاه نیست خونی

 :وگفتم

 کردم آشتی باهات من که هبد نذرتو برو-

 من و زد سیگارش به پکی وباز آورد باال دست

 :گفتم و گذاشتم جیبم در را دستمال

 تو غم چی هر و مستانه اعصاب بی سامی خیال بی-

 درک به بره دنیاست

 :گفتم و رفت عقب

 برم من-

 که بودم شده دور فقط قدم چند گذشتم کنارش از

 زد صدایم

 نیاز-

 :گفتم و سمتش چرخیدم

 نیاز؟ جان بگم بهت هی اومده خوشت-

 :گفت جدی او اما



 حرفمو کن فراموش-

 دادم تکان سر

 کنم می سعی-

 از و چرخیدم. دادم تکان دست برایش کرد سکوت

 که لبخندی بود نشسته لبهایم روی لبخند شدم دور او

 انقدری بود سخت مفهموش. بود گنگ برایم دلیلش

 که را لبخندی کنم جمع کردم می سعی که سخت

 ... اما بود نافهموم دلیلش
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 زدم لبخند.شد باز در زدم در به که آرام ضربه چند

 :وگفتم بردم باال را تنقالتم پالستیک و

 هام خوشمزه اینم-

 :گفتم و شدم اتاق وارد رفت کنار در جلوی از

 پایین برم میخوام داریم داماد عروس مهمان امشب-

 ببینمشون

 داره دیدن مگه-

  شده خوشگل اتاقشون انقدر داره آره-

 :گفتم و نشستم اش کاناپه روی

 دونستی؟ می هستن هتل این داماد عروس اولین اینا-

 بدونم که مهمه مگه-

 :وگفتم کردم ریز چشم نشست تخت لبه

 بدونم من که مهمه چی دقیقا شما واسه-

 :گفت و کرد موهایش در دست



 درسای سر شدم آشنا مستانه با دانشگاه اول سال-

 شدیم دوست هم با کم کم بودیم هم با عمومی

 :وگفتم کشیدم جلو را خودم کمی

 ...یا بود ریختی همین هم موقع اون چیزی یه فقط-

 بود ریختی همین-

 تکان تاسف ی نشانه به را وسر آمد کش پایین به لبم

 :وگفتم دادم

 نبود؟ انهمست از بهتر-

 کرد می رام آدمو زبونش با بود زبون خوش مستانه-

 پسندیدم نمی من که داشت بخصوصی اخالقای اما

 شد می بحثمون وقتا خیلی همین واسه

 : گفتم کنجکاوی با

 !چی؟ سر مثال-

 :گفت و کرد دستی فوتبال به اشاره

 کنیم؟ شروع-

 :وگفت شد بلند هم او شدم وبلند دادم تکان سر



 آزادی دختر کرد می زندگی تنها اینجا چون همستان-

 کنار موضوع این با عنوان هیچ به من که بود

 نمیومدم

 :وگفتم گرفتم دست در را ها دسته

 چی؟ یعنی-

 سر ومن شد طوالنی سکوتش گذاشتم وسط را توپ

 :وگفت شد ام خیره بردم باال

 متعصبم زیادی گفت می-

 ادد ادامه واو رفت باال ابروهایم از یکی

 آزاد و راحت میگرفتن دوستامون که مهمونیایی تو-

 ، شال بدون پوشید می باز و کوتاه لباسای میومد

 کرد می رنگ موهاشو دائم حتی

 :وگفتم ایستادم صاف

 بودی؟ حساس موهاش و پوشش روی تو یعنی-

 :وگفت داد تکان سر



 چیزا این اومدم بار جوری این من خب دقیقا آره-

 مهمه برام

 باشه؟ چادری میخواستی یعنی-

 :وگفت خندید گلو در

 باشه درست لباساش نباشه آزاد همه این فقط نه-

 باشه سرش رو شال مردا جلوی

 آهان-

 :وگفت کرد اخمی دفعه یک

 واسه داد نمی اهمیت حرفام به وقت هیچ اون اما-

 بود قهر و بحث بیشتر دوستی مدت اون تو همین

  نباشه مهم زاچی این براش که کسی با رفت بعدم

 بود تو دوست اونم که-

 صمیمی-

 :وگفتم دادم باال را ابروهام

 خریتی چه پس ، او-

 کن شروع-



 :گفتم و بردم پایین نگاه

 بلکه نکن شکایت دیگران از میگه همیشه آقابزرگم-

 از تر راحت پوشیدن کفش چون بده تغییر خودتو

 دنیاست کردن فرش

 باشه؟ راحت مستانه میذاشتم باید یعنی-

 :وگفتم خندیدم

 حاضر اون دیدی و رسید سوم بار به وقتی باید نه-

 بگذره مدلیش این آزادی از تو دل خاطر به نیست

 بهت که بدی ادامه انقدری نه کنار ذاشتیش می

  کنه خیانت

 و زدم چشمکی و ایستادم صاف زدم را اول گل

 :گفتم
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 خودم افتخار به اول گل اینم-

 :گفت و کرد نگاهم و آورد باال سر

 سرت شال جا همه بخواد ازت شهبد اگر چی تو-

 میگی؟ چی باشه

 : گفتم و دادم جلو کمی را لبم

 میشه بحثم باهاش یکم خب اوم-

 :وگفتم کردم سوئیشرتم کاله به واشاره کردم سکوت

 شال به میدم ترجیح اینو من-

 گردنم طرف دو که موهایم هونگا برد پایین نگاه

 :وگفت کرد بود آمده پایین

 نداره ایم فایده اصال که-



  دیگه کنم می پنهان موهامو نهایت بابا چرا-

 :وگفتم گذاشتم وسط وباز برداشتم را توپ

 به باز باش مطمئن نیست االنم نبوده عاشقت مستانه-

 این بود عاشقت اگر میکنه خیانت بازم بیاره دستت

   نکنه عملی بخواد که نبود یچیز چیا

 :وگفت انداخت باال شانه

 نبودم منم-

 کرد میز نگاه او اما کردم نگاهش بردم باال سر

 :وگفت

 قصد به احمد سراغ رفتم کرده خیانت فهمیدم وقتی-

 شده گرفته بازی به که غیرتم واسه اونم زدمش کشت

 نبودم ناراحت اصال اما بود

 :گفتم من و ردیمک شروع را بازی وباز خندیدم

 عاشقی و عشق این مزخرفه چه-

 چرا؟-



 نمی دلم اصال داره زیاد درگیری اما واال دونم نمی-

 بشم عاشق خواد

 چی شهبد پس-

 داشتنه دوست اس عالقه اون-

 مارو گرفتی-

 او و ایستاد حرکت از دستانم حسین بابا حرف یاد با

 :وگفت ایستاد صاف زد گل

 تو افتخار به من گل این-

 :گفتم دستی فوتبال میز ی گوشه خیره

 گفت می همیشه بهم بود مامانم عاشق حسینم بابا-

 داره فرق عاشقی با داشتن ودوست عالقه بابا نیاز

 هست هم عالقه هست همیشه داشتن دوست گفت می

 زمین به وساده کنه می گرفتار بار یک عاشقی اما

 وقتی موندم، عاشق خوردم زمین من گفت. زنتت می

 داشتن دوست بعد عاشقی فقط اولش میشی عاشق

 . کنارش میاد



 :گفتم و آوردم باال سر زدم لبخند

 وعالقه داشتن دوست از تر شیرین عاشقی گفت می-

 دوتا اون با تفاوتش دنیاست یه عاشقی گفت می اس

 اونو چون داشت قبول و عشق واول بود عاشق اون

 دوست با میگفت و میدونست داشتن دوست از باالتر

 سعید بابا وقتی که گفت همینارو. میشه تکمیل داشتن

. گفت کلمه یه فقط ،مامان مامان خواستگاری اومد

 دارم دوست فقط

 :گفتم و شد تر عمیق لبخندم

 مامانم هنوز که نبرد عشقشو اما رفت حسین بابا-

 رو میکشه دست بابا خاک سر میره سعید با وقتی

 عشقم سالم گه می قبرش سنگ

 :وگفتم فشردم دستم در را دسته

 باشه مرد اون مثل میشم عاشق باشه بابام مثل شهبد-

 میشم عاشقش

 :وگفتم رفتم عقب

 پرید امشب بازیم حس-



 :گفت که بروم عقب چرخیدم

 مرد؟ بابات چرا-

 :گفتم آرام و افتاد هم روی چشمانم

 زد صدام صبح نماز واسه شد بیدار خواب از-

 بخوابم بذار بابا خیال بی گفتم بشم بلند نشد حوصلم

 پتوت زیر از شیطونو پاشو گفت میخونم غذاشو

   سرم رو کشیدم پتورو من اما کن بیرون

 :وگفتم سام سمت چرخیدم

 میداد کیف بارونی و بود سرد هوا میدونی آخه-

 نیایش سر مامان شدم می بیدار کاش اما بخوابی

 اباب مطلق واستراحت بود آخرش های ماه بود حامله

 خوندن نماز به کرد شروع

 :وگفتم بردم زیر به سر و زد چنگ گلویم به بغض

 دیوونستا نیاز نگی میگم چیزی یه

 نمیگم االن اما هستی-



 بزنم لبخند که آن وبدون کردم نگاهش آوردم باال سر

 :گفتم

 مخصوصا گوشمه تو خوندنش حمد صدای هنوز-

 گوشمه تو همون فقط تنهام وقتی

 :گفت و آمد جلو

 ندی ادامه خوای می-

 :وگفتم زدم لبخند

 تا کردم گریه ساال همون بار آخرین من سام خوبم-

 اوردی در گریمو تو که پیش هفته دوسه همین

 :وگفتم گذاشتم گلویم روی دست کرد ریز چشم

 شدی می قاتلم داشتی که یادته-

 دادم ادامه من و ماند گردنم ی خیره

 برد خوابم شنیدمن صدایی دیگه خوند نمازشم سالم-

 دیدم شدم بیدار رفتن مدرسه واسه ساعت یک بعد

 تا چون کردم تعجب برده خوابش سجاده کنار بابا

 صداش طرفش رفتم سرکار رفت می باید موقع اون



 تکون اما برد خوابت خودتم دیدی خان تنبل گفتم زدم

 :گفتم موهاش تو کردم دست کنارش رفتم نخورد

 بود سبک خوابش بابام ادند جواب بازم اما پاشو-

 ...بود یخ صورتش روی کشیدم دست
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 ادامه به دادمش ترجیح که سکوتی کردم سکوت

 .بدهم ادامه که نماند منتظر هم او هایم حرف دادن

 :وگفتم چرخیدم



 بشم عاشقش باید که باشه کسی شهبد امیدوارم-

 کنج کوچک یخچال توسم گذشت کنارم از سام

 :گفت و رفت دیوار

 میخوری؟ نوشیدنی-

 یخچال از قوطی دو. بستم مثبت ی نشانه به چشمانم

 هوا در کرد پرت برایم را ویکی آورد بیرون

 :گفتم و گرفتمش

 داری؟ خانواده ،اصال چی تو-

 :گفت و کرد باز را قوطی ودر کرد نگاهم چپ چپ

 طور چه گفتم ،خوبه اومدم عمل به بوته زیر از نه-

 اومدم باز

 :وگفتم خندیدم بلند

 کردم شوخی بابا نکن ترش-

 شدن پاشیده با اما کردم باز را قوطی در هم من

 صورت که فشار با هم آن بیرون به داخلش محتوای



 وجیغی بستم را چشمانم. کرد خیس را وسوئیشرتم

 .کردم دور خودم از را وقوطی کشیدم

 گاز چیز آدم آخه مسا کنه کارت چی بگم خدا ای-

 میکنه پرت دار

 کردم باز کمی را چشمانم.شد کشیده دستم از قوطی

 پاک به کرد وشروع نشست صورتم روی دستمالی

 . کردن

 خوشگلم سوئیشرت رو لکش االن لباسم به زدی گند

 میمونه

  بگیر دهن به زبون-

 میشه لک االن خوام نمی-

 :گفت و رفت عقب

 آب زیر ببرش االن همین بیار در-

 روی از را کالهش کردم باز را سوئیشرتم زیپ

 لحظه همان. آوردم در تنم از وکامل انداختم سرم

 شنیدم در پشت از را زنی صدای



 سام پیش اومدم سر یه آره-

 و گرفت را دستم ویکدفعه شد درشت چشمانش سام

 .افتاد زمین روی سوئیشرتم. کشیدم

 ...ک چی-

 کشیدنم داخل و مدهان روی دستش تمام نشستن با

. شد درشت امکان حد تا چشمانم. دیواری کمد توی

 و نشست شکمم روی دستش که بروم جلو خواستم

 کرد زمزمه گوشم دم غافلگیرانه

 برات چیو همه بره بذار مامانمه نیاز باش آروم-

 میدم توضیح

 شدم خفه-

 چرت انگار فقط بود دهانم جلوی دستش چون اما

 ام گفته

 نیاد در صدات اما دارممی بر دستمو-

 عزیزم سام-



 چشم کشیدم نفس برداشت را دستش دادم تکان سر

 آمد زن صدای باز که بستم

 جان؟ مامان نیستی ، سام-

 اما تاریک و بود تنگ جا سمتش چرخیدم آرام

 روشن را داخل کمی در الی و در زیر های روزنه

 یعنی که گذاشت اش بینی روی دست.بود کرده

 آمد صدا باز که نگفتم هیچ. باشم ساکت

 ریخته بهم انقدر چرا اینجا پسر تو ای شلخته چقدر-

 آخه اس

 :گفتم گوشش ودم بردم جلو سر

 نزنه سرش به لباسات کردن تا هوس کن دعا-

 روی چشمانش. بردم عقب سر و زدم گشاد لبخند

 این نبود درست نزدیکی آن چرخید می صورتم

 سریع که گذاشتم عقب قدم. نبود درست اصال فاصله

 خودش به مرا وبیشتر نشست کمرم پشت دستش

 ادکلنش بوی کمد در آمد می باال سخت نفسم.چسباند



 هم آویزانش های لباس تمام روی انگار بود پیچیده

 .بود زده ادکلنش از

 کیه؟ مال این-

 کردم می دعا من و آمد می هنوز مادرش صدای

 . ها حس آن شود تمام تا برود زودتر

 و چرخاند مرا یکدفعه اما گرفت من از نگاه سام

 و چسبید من به باز هم وخودش چسباندم کمد گوشه

 غرید

 نمیره؟ چرا پس-

 کمد در الی از مادرش دیدن با کردم در الی نگاه

 . طرف این آمدیم چرا فهمیدم

 مادرش صدای وبعد آمد بیرون از گوشی صدای

 تو؟ رفتی کجا پسر جاست این که گوشیتم-

 نگاه. ام پیشانی وسط خورد می مستقیمش اینفسه

 :وگفتم کردم نگاهش بردم باال

 میشه بد حالم داره-



 میره االن-

 سوئیشرتم-

 :گفت آرام و آورد پایین سر

  برات خرم می یکی-

 به را وسام دادم بیرون را نفسم در صدای شنیدن با

 دادم هل عقب

  کردی خفم بابا کنار بکش-

 نگه را خودش و شد باز در ، در با برخوردش با

. رفت هم در اخمهایش اما نخورد زمین که داشت

 :وگفتم گذاشتم ام سینه ی قفسه روی دست

 جا وجب دو تو اون ،تو تو منو کن درک بابا-

 ...فیس تو فیس همچین ایستادیم

 :وگفتم دادم تکان را سرم

 شدم تو به که نبودم نزدیک انقدر دلم عزیز به واال-

 میکنه ستموپو بفهمه اگر

 :وگفتم کردم سوئیشرتم نگاه و آمدم بیرون



 میخری برام مارکشو اما همین عین-
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 میخوای؟ مارکم-

 اصال شدم، پنهون تو اون هم شده خراب این هم بله-

 کردی؟ پنهان چرا ببینم بگو

 لبهایش بین برداشت سیگاری رفت میز سمت-

 :فتگ و گذاشت



 می گیر دید می تورو بگیرم زن داده گیر وقتیه چند-

 داد

 منو بعد آخه شه می ریخت بی من زن کی بگو ایش-

 بخواد که دید نمی تو حد در منو باش مطمئن دید می

  بده گیر

 راضی خود از-

 :گفتم و برداشتم زمین روی از را سوئیشرت

 شاه هیچی که زیبا تو برابر در خان ریخت بی-

 به هستم زیبا فقط ، شهبدم حد در اما هستم زیباها

 نمیشه زنم هیشکی اخالقم خوش که بس بگو مامانتم

 کنم پیدا زن بشم اخالق بد یکم باید

 :گفتم و رفتم تنقالتم سمت

 خورم می تنهایی خودم اینارم-

 شد بلند عصبانیش صدای تقریبا که رفتم در سمت

 بری؟ خوای می شکلی این-



 موهای با سفیدم جذب تیشرت دیدن با بردم پایین سر

 :وگفتم چرخیدم شد کج لبم. بازم

 چیزی یه بیاد کن رد هست حواست اومد خوشم نه-

 بپوشم

 بپوش همونو چه من به-

 میرم جوری همین خیال بی باشه-

 و تخت روی زد چنگ شد خشمگین چشمانش باز

 :وگفتم زدم داری کش لبخند. آمد سمتم

 را اعصاب بی سامی که یکس افتخار نیاز نیازم من-

 کشاند می جنون به دیوانگی از

 روی و کشید دستم از را پالستیک و سوئیشرت

 روی را خودش مشکی سوئیشرت. انداخت زمین

 غرید و انداخت ام شانه

 تنت بکن-

 :گفتم و کردم بزرگش های آستین توی را دستانم



 مائده که اونی خداییش اما هستا بو خوش عطرت-

 معرکس داره

 :وگفت انداخت سرم روی را سوئیشرت کاله

 اومد؟ دار ادکلن باالخره-

 :گفتم و دادم تکان سر

 زنونه عطر بوی چیزی یه فقط داد بهم مائده اوهوم-

 میشه؟ داده تشخیص هم از طور چه مردونه و

 دونم نمی-

 مردونه و زنونه یکیه بوهاش گم می هنوزم که من-

 به به بگن میشی در مردم کنار از که اینه مهم نداره

 عطری چه باکالسی خانم چه بویی چه

 را وسایلهایم شدم خم رفت هم در شدید اخمهایش باز

 :گفتم و برداشتم

 اعصاب بی سامی بای-

 نیاز مخی رو-

 :گفتم و دادم تکان برایش ودستی کردم باز را در



 مخ تو یا مخه رو یا همینه نیاز-

 االن دوشی هر-

 فکرمی، به همش یعنی مخ وت درسته مخ رو ده نه د-

 !هستی؟ که نیستی

 ابروهایم وسط را انگشتش که کردم نگاهش منتظر

 :گفت و داد هولم عقب به و گذاشت

 مخی رو فقط نه-

 :وگفتم خندیدم

 همینه تخصصم چاکرم-

 :وگفتم دادم تکان دستی

 اعصاب بی بینمت می-

 چرخاندم سر ایستادم در جلوی رفت اتاقم سمت

 کردم باز را در و داد تکان دست باز کرد می نگاهم

 .شدم اتاقم وارد



 تنم که لباسی عطر بوی بردم پایین وسر بستم را در

 بود بو خوش.شد لبهایم مهمان لبخند باز بلعیدم را بود

 :گفتم و کردم اتاقم نگاه و آوردم سرباال. وگیرا

 دیگه اعصابی بی سامی-

*** 

 هستا خوب پختتم دست-

 :گفتم و دمچرخی و زدم لبخند

 بیوفته جا باید عمو مونده هنوز-

 اما پزم می زیاد قیمه من که این با عالیه که بوش-

 دیگس چیز یه قیمه این بوی

 کنم درست غذا جا این گذاشتید که ممنون-

 یکم میری داری عوضش دخترم داره اشکال چه-

 بذار برام

 :وگفتم دادم تکان را دستم توی دستمال و خندیدم بلند

 بخورید هم شما بابامه واس این نذارم چرا بتهال-

 بفرستید فاتحشو



 حتما باشه-

 بیام بشم آماده برم من بیوفته جا این تا خب-

 که میذارم محکم دار در ظرف تو برات بعد باشه-

 نریزه

 میریم بعد زهرا بهشت میریم اول چون ممنون اره-

 بریزه ممکنه عمم خونه

 جمع خیالت برو باشه-
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 آسانسور سمت مستقیم و آمدم بیرون آشپزخانه از

 از بعد سه کردم ساعتم ونگاه فشردم را دکمه. رفتم

 می دوش باید حتما بودم گرفته غذا بوی بود ظهر

 روزی چند. داشتم کار سام با قبلش اما گرفتم

 به حتی را دلیلش بود ونیامده بود گرفته مرخصی

.  نیست روزی چند که داد پیام فقط بود گفتهن من

 حرف او با نشد داشتم کار انقدر اما آمد امروز صبح

 .بزنم

 جیبهایم در دست رفتم بیرون شد باز آسانسور در

 ایستادم اتاق در جلوی رفتم سام اتاق وسمت کردم

 را دستم اتاق توی فریاد صدای که بزنم در خواستم

 کرد خشک هوا در

  کنم مین کارو این-

 زد فریاد سام باز که بردم در نزدیک سر

 نیست مربوط هیچ من به درک به-

 مطمئن کردم اطراف ونگاه فشردم هم به را لبهایم

  چسباندم در روی را گوشم نیست کسی شدم



 خورده زیادی گوه دکتر اون بردارید سرم از دست-

 هایفرمایش خورده نه دارم اونو ی حوصله نه من

  شما

 :گفتم چی اول روز رفته یادتون که نای مثل

 چسبیدم در به وکامل کردم باز را دهانم بودم کنجکاو

 پراندم جا از اش عربده بار این که

 من حال این باعث شماها بردارید سرم از دست-

 شدید

 از. بود شده تمام انگار اما بشنوم صدایی بودم منتظر

 گلویی. افتادم دکتر کارت ویاد گرفتم فاصله در

 ضربه دو مکث کمی با بردم باال ودست کردم صاف

 زدم در به

 برو گمشو-

 :گفتم بلند و پرید باال ابروهایم

 گمشو بگو بعد دره پشت کی ببین اول اعصاب بی-



 وبه رفتم عقب قدم چند ترس با شد باز شتاب با در

 کردم نگاه رویم روبه عصابنیه شدت وبه ژولیده پسر

 زد فریاد که

 ایخو می چی ها-

 :وگفتم دادم جلو را لبم کردم اخمی

 من اونم کنی می خالی من سر تو عصبانیت چرا-

 کنم دعوتت اومدم که خسته ی بیچاره

 قدمی جسارت با کرد می نگاهم گونه همان هنوز

 :گفتم و کردم خم کمی را ام باالتنه گذاشتم جلو

 داری؟ بابامو سالگرد مراسم حوصله-

 جواب دیدم رسناکت حسابی و بود قرمز چشمانش

 بردم سرم پشت را ودستانم ایستادم صاف دهم نمی

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

  نه گفتن بهم چشمتون بله-

 :وگفتم بردم باال را دستانم از یکی

  دارم کار کلی که برم من اجازه با پس-



 نفس و گرفت در چوب چهار به را دستانش از یکی

 :وگفتم دادم تحویلش را دارم کش لبخند. کشید عمیقی

 اعصاب واسه زبون گاو گل میگه همیشه مامانم-

 خب اما نه یا خوبه ببینم نداشتم تجربه من واال خوبه

 باشه داشته تاثیر شاید بخور

 لبخند هنوز. کرد نگاهم آمد باال اش رفته پایین سر

 :وگفتم انداختم باال ابرویی داشتم

 برم؟-

 دیگه؟ مبر ،پس برو گی می داری دیگه اره 

 :گفتم و چرخیدم پاشنه روی

 رفتم-

 میکنی اعالم هی چرا-

 چرخاندم سر چسباندم ام بینی زیر به را دستم پشت

 :گفتم و کردم نگاهش

 چرا گی می بهش کنه می اعالم هم گویا ساعت-

 کنی؟ می اعالم



 :گفت و بست نیمه تا را در شد اتاقش وارد چرخید

 میام میشم اماده-

 را ام شده مشت دست و کشیدم جیغی خوشحالی از

 عصبی و شد باز در یکدفعه که دادم تکان هوا در

 :گفت و امد بیرون

 بینتت می یکی یهو زشته-

 :گفتم و شد خشک هوا در دستم

 طبیعی غیر تو چه من به دیگه خوشحالیه ببینن خب-

 هستی

 :وگفتم کردم صاف را ام یقه

 اتموه تو بزن شونه یه برو برو درسته کارم من-

 ...ببینه مو این با تورو جونم آقا که

 که این ومثل آوردم جلو را ودستم کردم سکوت

 کردم جون آقا شبیه را صدایم است دستم عصا

 :وگفتم



 کوتاه اینو موهای بابا بیار زنی مو ماشین اون طاها-

 چشمشه تو کن

 چشمهای آن داد تکان پایین لب زیر دیدم را زبانش

 که خدا به بود گرفته اش دهخن کرد تغییر هم قرمزش

 چشمکی. کرد می داری خود اما بود گرفته اش خنده

 :وگفتم زدم

 چه ببینم هاتو خنده اون بیرون بریز بچه ترکی می-

 خندی می طور

 :وگفتم کردم ریز چشم

 بخندی؟ بلدی جدی-

 را صورتم. بست را در و شد اتاق وارد  چرخید باز

 و دادم نشان برایش در به رو وزبانی کردم هم در

 رفتم اتاقم سمت سریع

*** 

 را ام شده خشک موهای کردم تنم را مشکی پالتوی

. گذاشتم ور یک را موهایم جلوی و سرم باالی بستم

 سرم روی را مشکی وشال زدم لبهایم به لب برق



 زدم خودم به بودم عاشقش که را مائده ادکلن انداختم

. زدم مخود به بار چهار بار دو جای به بار واین

 حلوا دیس رفتم تخت سمت و بلعیدم عمیق را بویش

 نوشتم سام وبرای برداشتم هم را وگوشی برداشتم را

 هم داماد واال شد دیر بریم بفرمایید طبیعی غیر آقای-

 ذاره نمی منتظر همه این

 که انداختم آینه در دیگر نگاهی کردم ارسال را پیام

 بود نوشته کردم بازش سریع آمد پیام

 نکردی باز درو زدم در اتاقت دم اومدم زلزله-

 در کردن باز با رفتم اتاق در سمت و خندیدم بلند

 :وگفتم خندیدم باز سام دیدن و اتاق

 بریم بزن میاد خوشم ازت داره تازه-
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 ها تیپه خوش-

 :وگفتم کردم مائده نگاه و بستم را عقب صندوق در

 بگی؟ اینو که دنبالم اومدی-

 نگاه ، بود ایستاده طاها کنار که سام به که همانجور

 :گفت میکرد

 کنه می نگاه خیره چه جون آقا ببین گفتم-

 :وگفتم گذاشتم دستش کف در را سوئیچ

 کنه کوتاه موهاشو طور چه میکنه فکر داره حتما-

 :وگفت خندید بلند مائده

 آوردی خودت با اینو شد چی-



  میای گفتم ذارم می سرش به سر شده رفیقم هتل تو-

  نه: گفت

 درک به گفتم

 میام پس: گفت اونم

 :گفت و خندید بلند باز مائده

 خاصه خیلی چشماش به کردی دقت-

 میکشه سرمه کنی می حس هم تو مائده-

 :وگفتم انداختم باال شانه من کرد نگاهم تعجب با مائده

  بخدا دارم حسو این-

 آخه میزنی بیخود رفح چرا-

 بریم بیا بابا باشه-

 بشم دور جا این از نمیذاره قیمه بوی-

 میخوری بمونی منتظر دیگه ساعت چند فقط دیوونه-

 دیگه

 میده مزه باهاش کنیم درست ساالد خونه بریم باشه-



 :گفت باز مائده که ها آن سمت افتادیم راه

  زنه نمی حرف اصال جوریه یه اما-

 واال بگم چی-

 نگاهش چرخاندم سر ایستاد ویکدفعه گرفت را دستم

 :گفت و کرد ریز چشم کردم

 خبراییه؟ بینتون نکنه-

 :گفتم حرص وبا کشیدم عقب را دستم

 اون یا باشیم هم با ما میخوره اون به من چیه آخه-

 من یا کنه می دق

 ...اما-

 پسرو دختر یه تا قدیمیا زن این عین شدی بریم بیا-

 هستن هم مال دوتا این میگه میبینه باهم

 :گفت و دوید دنبالم به

 بدیم آزمایش چندتا باید گفته دکتر-

 خب-



 دنبالش میریم شنبه دیگه هیچی-

 بره پیش خوب انشاهللا خوبه-

 پسره دست توئه گوشی اون-

 بود دستش در ام گوشی کردم نگاهش بردم باال سر

 :وگفتم دادم تکان سر

 حلوا میخواستم دستش دادم شدیم پیاده ماشین از-

 باشه دستم

 او به حسابی رسمی تیپ کرد نگاهم چرخاند سر سام

 راه مشکی کت تک با باز یقه مشکی پیراهن آمد می

 .بود شده مرتب کمی هم موهایش راه

 گوشش دم را خودش گوشی سام اما شدیم نزدیکشان

 رفتم بزرگ اقا سمت. شد دور ما از و گذاشت

 :وگفتم

 طوره؟چ پسرمون احوال-

 :گفت و زد لبخند

 بود هم نیما کاش-



  میومد حتما نداشت مدرسه اگه-

 که بوسیدم را سرش شدم خم داد تکان سر

 :گفت غافلگیرانه

 داره دوست-

 :وگفتم کردم اش طوسی چشمان نگاه کردم کج سر

 کی؟-

 را منظورش. کرد اشاره سرم پشت به وابرو چشم با

 پای جلوی ماا کنم نگاهش که نچرخاندم سر فهمیدم

 :وگفتم زدم زانو بزرگ آقا

 همین ، جون آقا همکارمه اون-

 :وگفت کشید صورتم کنار ودستی زد لبخند

 و نگاهش بابا عزیز کنم نمی اشتباه سن سال هفتاد با 

 داره دوستت خوندم

 :وگفتم ساییدم هم روی دندان

 ندارم که من باشه داشته بذار بابایی باشه-



 طرف ومرا گرفت را شالم بهل اما شوم بلند آمدم

 :گفت گوشم ودم کشاند خودش

 نکن انکار-

 بزرگ اقا ی خیره کشیدم عقب را وخودم بستم چشم

 .میبود نباید که کسی درگیر بود درگیر فکرم اما شدم

 نه؟ یا بچرخونم رو حلوا این وروجک هی-

 :گفتم و طاها سمت چرخیدم سریع

 بچرخون شلوغه تا نکنه درد دستت آره-

 میان دارن اینا بابام میدارم نگه شو یکم باشه-
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 سام به نگاهی نیم رفت طاها. دادم تکان سر لبخند با

 بابا قبر سنگ کنار. میزد حرف داشت هنوز کردم

 برداشتم گلی برگ نشستم بودیمش شسته گالب با که

 :گفتم آرام و

 زده چی دونم نمی ، دهش عوض بابات ساقی بابا-

 من؟ به داده گیر

  رم می طاها با منم-

 :گفتم و کردم بلند سر

 ببر هم رو میوه میتونی اگه باشه-

 بعد بیان طاها خانواده بذار نه-

 برو پس باشه-

 :گفتم و کردم قبر سنگ نگاه باز رفت هم مائده

 قیافه یا تیپش خوره؟ می بهم پسره این چیه بگو تو-

 ریختش؟ بی ی



 اخالقش؟ اون یا

 کنی؟ می حرفی پر اونم واس-

 :وگفتم کردم نگاهش بردم باال سر

 داره دوست حرفیمو پر اون-

 :گفت آرام و نشست رویم به رو

 بیامرزتش خدا-

  کشیدم سنگ روی دستی

 دیگه برم من-

 :گفتم و کردم نگاهش سریع

 هستی شامم گفتم که من چرا-

 زیاد احتمال به کرد می نگاهم فقط نداد را جوابم

 بیاید که شد نمی رویش

 رو مائده و طاها هم ، تعدادیم همین شبم ببین-

 می بر خوریم می شام زود جونمو آقا هم ، شناختی

 گردیم



 :وگفتم زدم لبخند داد تکان سر

 درست چی خانم نیاز ببین و پختم دست بخور بیا-

 کرده

 کرد هوس کنم فکر تاکسیه راننده بیچاره-

 :گفتم و کوبیدم ام پیشانی بر ام حواسی بی از

 شد زشت چقدر سرم به خاک وای ای-

  گذشت که حاال-

 :وگفتم زدم چشمکی

 نه خوبه خیلی بوش-

 آخه مچکری خود از انقدر چرا تو موندم واقعا-

 :وگفتم انداختم باال ابرویی

 دارم مچکریم خود از واال-

 :وگفت کرد سرم پشت به نگاهی

 کنه می نگاه بد بزرگت آقا-

 :وگفتم زدم موهایش به اشاره



 وسط بزنه قیچیه یه دنباله فقط موهاته خاطر واسه-

 موهات

 :وگفتم بردم پایین سر و خندیدم کرد نگاهم چپ چپ

 حالشو میکنه اذیتم خیلی اعصابه بی سامی این بابا-

 بگیر

 یا کنی می اذیت تو زنی می خود بی حرف چرا-

 من؟

 میگه خواد می دلش چی هر پرروئه چه ببین بابا-

 ...بارم یه تازه

 سام. کند ام خفه خواست می که نگفتم کردم سکوت

 :وگفت شد بلند

  مادربزرگم خاک سر میرم من-

 طاها خونه بریم بعد بیا برو باشه-

 . رفت او و دادم تکان سر

 :گفتم و کردم سیاه سنگ نگاه باز



 اعصابه بی اما پاکه چشم یعنی نیست بدی پسر-

 باید آدم گفتی می یادمه داره درستی ذات نهوگر دیگه

 باشه درست ذاتش

 :گفتم آرام

 داشت تاکید دکترش که چیه بیماریش دونم نمی فقط-

 درستیه کار دونم نمی بدونم دارم دوست پیشش بره

  دکتره؟ به بزنم زنگ تو نظر به نه یا

 کنه؟ نمی نابودم بفهمه سام اگه بعد

 می ازش باشه ونخودم بین کشه سر خیلی اون آخه

 که منو اما میشه عصبانی وقتی مخصوصا ترسم

 نمیارم کم میشناسی

 ما از خیلی که دیدنش با چرخاندم سر و کردم پوفی

 بود او دست هنوز تلفنم آمد یادم تازه بود شده دور

 .نداشتم الزمش چند هر

 وروجک سالم-



 طاها مادر پدر شدم بلند سریع طاهر صدای شنیدن با

 نفر چهار هر با. بودن آمده برادرش و خواهر و

 .آمدن هم طاها و مائده. کردم پرسی واحوال سالم

 عزیزم؟ چطوره مامان-

 :گفتم و زدم لبخند طاها مادر به

 خدمتتون داره سالم خوبه-

 :گفت و کرد مائده ونگاه زد مرموزی لبخند

 باشه تو عروسی فکر به باید کم کم دیگه-

 دست مائده که کردم ئدهما نگاه و رفت باال ابرویم

 :گفت پاچه

 نیاز پخت دست خونه بیاین شب حتما جان مامان-

 داره خوردن

 ما فقط داره خوردن خانم عروس پخت دست بله-

 بسیاره وقت اما دعوتیم دوستامون از یکی خونه شب

 جان نیاز پخت دست خوردن واسه



 برای که کردم زوم طاهر روی و چرخاندم نگاه

 پس. بود شده زیر به سر پررو سرپ آن بار اولین

 من بین شود مطمئن خواست می همان برای مائده

 پسر آن با من خواست می یعنی. نیست خبری وسام

 دلش حتما آمد می دلش چطور کنم ازدواج هرکول

 !شود تکرار باز دلبر و دیو خواست می

 خشمگینش چشمان و اخالق آن با سام که خدا به

 می رویش سر از وسه که طاهری به داشت شرف

 :گفتم بلند و چرخاندم سر. بارید

 رفت کجا سام دونم نمی-
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 مادر؟ کیه سام-

 :گفتم گشادی لبخند وبا چرخاندم سر

  دوستمه-

 باشد عادی هم باید داد تکان وسر زد لبخند هم او اما

 جنس با دیگرش پسر و دختر طاها از غیر به

 می خود دوست را وهمه بودن راحت خیلی خالفم

 .بود شده عادی چیزها آن زن آن برای دیگر دانستن

 سمتشان و برداشتم را میوه ظرف شدم دور ها آن از

 :وگفتم ایستادم طاهر جلوی گرفتم جلویشان رفتم

 بردار-

 خشن چه-

 :گفتم و زدم خند پوز

 مارمولکی چه هیکلت عکس بر میدونم که من-

  هستی



 :گفت و کرد ای خنده تک

 نمیایم؟ میایم بهم-

 : گفتم و رفت هم در صورتم

 گیرم می تهوع حالت من دیگه میایم بهم زیاد انقدر-

 :وگفتم شدم دور او از

 کنم پخش رو میوه میرم-

 :گفت سریع طاها

 میرم من بده-

  برم می خواد نمی-

 راهم سر که کسی هر جلوی و شدم دور ها آن از

 ، ایستادم پسر دو جلوی. داشتم می نگه را ظرف بود

 :گفت و گذاشت سرش باالی را عینکش پسر

 خیار یا بردارم موز االن اوم-

 :گفتم و کردم نگاهش

 خیار-



 خیار؟ چرا-

 موز خب-

 موز؟ چرا-

 حلقت تو بکنی چون-

 بود عصبی هم باز چرخیدم سریع صدایش شنیدن با

 غرید و کشید دستم از را میوه ظرف

 بچرخونه اینو نبود دیگه کس-

 ببرم داشتم دوست خودم اما ببرم بده گفت طاها-

 :وگفتم گرفتم را بازویش د کر سرم پشت به نگاهی

 میدی؟ انجام بخوام چیزی یه-

 چی؟-

 گم می بریم بیا-

 کشیدم را ودستش کردم نچی کرد سرم پشت نگاه باز

 :گفتم و ایستادم درختی زیر

 کنی؟ بازی نقش یکم بلدی-



 چی؟-

 :گفتم حرص وبا بستم چشم

  چی چی  نگو هی قطار مثل کن گوش خوب یکم-

 :وگفتم کردم باز چشم

 خوشم ازش اما دارم خواستگار فهمیدم تازه من-

 هم عاشق مثال که کنی بازی نقش تونی می نمیاد

 هستیم؟

 می نگاهم فقط اما چیست جوابش ببینم تا شدم ساکت

 و دادم تکان صورتش جلوی آوردم باال را دستم کرد

 :گفتم

 هستی؟-

 :گفت و گرفت من از نگاه

 ندارم حوصله-

 گفتم خواهش با و کشیدم را کتش آستین

 که منم مامان خواستگاری میان وگرنه خدا رو تو-

 هیچی دیگه شوهر دنبال



 شدم نزدیکش قدمی کرد نگاهم پرید باال ابروهایش

 :وگفتم کردم کج سر زدم چشمکی

 هستی؟-

 :گفت و رفت عقب

 بریم-

 :وگفتم کشیدم باال بینی

 دیگه؟ هستی یعنی بریم این االن جان سام-

 دیگه بیا-

 :وگفتم افتادم ره

 هستی؟ بگی سخته انقدر-

 ..! بابا هستی کی دیگه تو

 لب زیر طاها خانواده نگاه دیدن با بردم باال سر

 :گفتم

 ماس به نگاهشون ببین-



 اب که را دستش حرارت اما بچرخانم سر خواستم

 پایین نگاه شد باعث کردم حس دستم شدن گرفته

 الی در را انگشتانم خودم و زدم لبخند. ببرم

 :گفتم و کردم انگشتانش

 بهتره شکلی این-

. بود دستانمان ی خیره که کردم طاهر نگاه لبخند با

 بود دستی به فکرم اما باز ونیشم بود طاهر به نگاهم

 که دستی گرمای به فشرد می شدت با را دستم که

 نامحرمی دست اولین که این به نبود بیان قابل حسش

 ام عمه شوهر که طاها حتی داشتم دست در که بود

 پیش دست من اما آورد جلو دست بار اولین بود

 می را دستم بود دومی بار که سامی سام، اما. نبردم

 بار اولین این شد تکرار بارها که نزدیکی و گرفت

  بود؟ او چرا ها

 همان با بارها اولین داشتم دوست من اقعاو چرا

 بی اعصاب بی سامی نه باشد اسبم با سوار شاهزاده

 ...ریخت
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 کرد سام به عمیقی نگاه طاها مادر شدیم که نزدیک

 چپش چپ نگاه مائده. کرد مائده نگاه چرخاند سر و

 در هم مرا باید دانست می وقتی بود حقش بود من به

 .گذاشت می جریان

 :گفت و زد زوری لبخند مائده

 هست جان نیاز همکار سام آقای-

 لب وزیر فشردم را دستش کرد سام نگاه طاها مادر

 :گفتم



 زشته کن سالم-

 لبخند وبا چرخاندم سر. داد تکان سر زور به سام اما

 :گفتم

 میشی خسته پایین بذار رو میوه ظرف-

 طاهر او ی خیره وطاهر بود طاهر ی خیره سام

 :وگفت کرد ریز چشم

 در جلوی صبح روز اون که نسیتید همونی شما-

 بودید؟ هتل

 :گفتم زودتر من

 خودشه آره-

 :گفت و کرد صاف گردنی طنین

 مدیره؟ تو مثل-

 :گفتم و کردم صاف گردن خودش مثل هم من

 نه-

 کارس؟ چه پس-



 ...سوپ-

 هتل مدیر-

 که گفت تخصصش از چنان و آمد حرفم میان چنان

 . زد خشکم

 شده باز دهان. شد سام ی وخیره آمد کش لبش طنین

 :گفتم لبخند وبا بستم را ام

 عجوله یکم سام ،اما سوپرایزه بگم خواستم می-

 ریز چشم داد باال را ابروهایش از یکی کردم نگاهش

 :وگفتم کردم

 بگو آرزوهات از باش راحت-

 کرد می بیداد نشدرو تعجب که صدایی با مائده

 :گفت

 که گفتی اما...اما-

 :گفتم و مائده سمت چرخیدم سریع

 بهتره خونه بریم شد سرد دیگه هوا نظرم به-



 چرخیدم سرد خون من اما سایید هم روی دندان مائده

 :گفتم و طاها خانواده سمت

 خوشحال واقعا آوردید تشریف کشیدید زحمت خیلی-

 شدم

 برایش داشتم ستشدو. کرد اخم مادرش بار این

 سلیقه عنوان هیچ به طاهر واقعا اما بودم قائل احترام

 .نبود من ی

*** 

 بیامرزه باباتو خدا بود مزه خوش خیلی-

 :وگفتم خوردم را دوغم از کمی

 جان نوش-

 :گفتم و کردم بزرگ آقا نگاه

 جون؟ آقا نظر واما-

 :وگفتم کردم کج سر زدم ام چانه زیر را دستم

 کنی؟ اعالم تو مثبت نظر خوای نمی جون آقا-



 با را لبش مرتب همیشه مثل و خندید بزرگ آقا

 :گفت و کرد سام نگاه کرد پاک دستمال

 یادت هنرشو خوب نازنین دخترم خوبه پختت دست-

 داده

 ها حرف آن شد نمی.  گرفتم دندان به را باالیم لب

  زد؟ می سام به کردن نگاه بدون را

 میز روی برنج دیس ی رهخی که سام به نگاهی نیم

 :گفتم و کردم صاف گلویی کردم

 خاطر به وبوش طعم ،این توش ریختم دارچین-

 همینه

 :گفت و کرد نگاهم سام

 بیامرزه خدا-

 :گفتم و کرد بقیه نگاه دادم تکان سر

 نکنه درد شماهم دست-

 .گفتن جانی نوش وطاها مائده

 :گفت و شد بلند سام 



 بگیرم تماس باید ببخشید-

 : گفت و گرفت کارش اتاق سمت را دستش طاها

 باشید راحت تونید می اونجا-

 و کردم مائده نگاه. رفت اتاق وبه کرد تشکری سام

. است کرده سیاه دانستم می کشید تیر ام بازو باز

 آورد گیرم خانه آشپز در رسیدیم خانه به وقتی نامرد

 ام بازو از که ویشگونی طرف یک غرهایش ،

 .رفت نفسم لحظه همان فطر یک گرفت

 بهتر چه اصال کنم ازدواج طاهر با بود زور انگار

 دردسر برایم تا دادم نشان را مخالفتم اولش همان

 .نشود

 کردم روشنش و داشتم برش بود میز روی ام گوشی

 وسریع شد باز چشمانم پاسخ بی تماس بیست دیدن با

 پریدم جایم از

 شد؟ چی-

 رفت هوا به ریادمف بود هتل از ها تماس تمام



 ! خورده؟ زنگ گوشیم نگفتی چرا-

 اتاق وارد وعصبی رفتم اتاق سمت بلند قدمهای با

 .زد می حرف داشت شدم

 باش تماس در باهام باشه-

 غریدم و رفتم وسمتش فشردم هم روی را هایم دندان

 خورده زنگ صاحاب بی این گی نمی چرا-

 :گفت و آورد پایین را گوشی

 هستم؟ تو چیه تلفن من مگه-
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 کشیدم شماره روی دست و رفتم عقب

 سام بهت لعنت-

 گوشی در آریا صدای گذاشتم گوشم روی را گوشی

 پیچید

 بله-

 :گفتم عجله با

 زدید زنگ همه این شده چیزی-

 شدیم بدبخت که برسون خودتو نیاز وای-

 به دوختم شمچ ترس با و گذاشتم سرم روی دست

 :گفتم و سام

 !شده؟ چی-

 نیاز بیا فقط-

  دویدم اتاق در سمت

 صبر صاحب یا-



 اما بزنم فریاد سرش چرخاندم سر شد کشیده دستم

 و اش نزدیکی. نشد باز دهانم که بود نزدیکم انقدر

 به اعتماد خدای که منی بود ام خیره که چشمانش

 امس آن اصال.  بود کرده پاچه دست را بودم نفس

 نگاه. بود داده تغییر مرا های ونیاید ها باید تمام

 :گفت و صورتم روی چرخاند

 بود مزه خوش-

 دست. چیست منظورش نفهمیدم شد تنگ چشمانم

 از تر آرام و نشست بازویم روی و آمد باال دیگرش

 :گفت قبل

 گرفت؟ درد-

 درست چون است دیده بودم زده حدس بود دیده پس

 حواسش اما کردم نگاهش بود نشسته اپن روی به رو

 .بود ما به حواسش دانگ شش انگار ولی نبود ما به

 شده؟ چی نیاز-



 گذاشتم عقب قدمی آورد خود به مرا طاها صدای

 از عجله با وباز گرفتم اش مشکی چشمان از ونگاه

 :وگفتم رفتم بیرون اتاق

 اومده پیش مشکلی هتل تو برم باید-

 :گفت و شد بلند میز پشت از سریع مائده

 شده؟ چی-

 آژانس بزن زنگ برم زود باید فقط دونم نمی منم-

 :وگفت شد بلند هم طاها

 رسوندمتون می ببرم و جون آقا خواستم نمی اگر-

 آمد سرم پشت از سام صدای

 ریم می آژانس همون با خواد نمی نه-

 شالم. گرفت تماس و برداشت را سیم بی تلفن طاها

 :وگفتم رفتم رگبز آقا سمت کردم مرتب را

 اومدید که ممنون-

 :گفت و بوسید را سرم واو بوسیدم را اش گونه



 باش خودت مواظب-

 چشم-

 دیگه ساعت نیم تا میگه ندارن ماشین-

 را کتش سام. کردم سام نگاه چرخیدم و بستم چشم

 :گفت و برداشت

 میاد گیر ماشین حتما بریم-

 دید وقتی کرد مائده به نگاهی نیم کردم طاها نگاه

 را مشتش و آورد جلو را دستانش نیست حواسش

. بود چه منظورش کردم ریز چشم. داد تکان بار چند

 منظورش که چیست حرکات ان بگویم خواستم کالفه

 .برویم موتور با: گفت می فهمیدم را

 ترافیک که گاهی که موتوری داشت موتور طاها

 :گفتم و زدم پهنی لبخند. کرد می استفاده آن از بود

 میاد گیر ماشین خیابون سر حتما سام بریم آره-

 .زد اشاره در جلوی جاکلیدی به طاها



 دنیا در که خدا به من ی عمه شوهر از تر پایه 

 بزرگ وآقا.  دهد می گیر مائده دانست می. نبود

 پشت هم ومن بنشیند موتور پشت سام که کفری

 محرم نا محرم روی که بزرگ آقا هم آن سرش

 دستانمان بود ندیده زهرا بهشت در تازه بود حساس

 که همان برید می را سرم وگرنه است هم دست در

 .بود کافی بود کرده کبودم مائده

 وسمتم داد دست بزرگ آقا با سام. رفتم در سمت

 نگاهی طاها. آمدن در جلوی تا هم ومائده طاها. آمد

 :گفت و کرد مائده به

 نیاز؟ نیست تو مال کیفه اون عه-

 را سوئیچ سرعت با من و چرخاند سر زود دهمائ

 چپی چپ نگاه مائده. فشردمش مشت در برداشتم

 :وگفت کرد طاها خرج

 شکلیه؟ چه زنت کیف دونی نمی هنوز-

 زده زل من به شده ریز چشمانی با که سام به نگاهی

 :وگفتم زدم چشمکی کردم بود



 شد دیر بریم-

 دادم تکان ها آن برای دستی رفتیم بیرون خانه در از

 :گفتم سریع شد بسته که در. شدیم آسانسور وارد و

 برونی بلدی موتور-

 طور؟ چه-

 و آورد باال دست دادم تکانش و آوردم باال را سوئیچ

 :گفت و کشیدش دستم از

 که زنی می یخ-

 اون تو خبره چه ببینم بریم مجبوریم نداره اشکال-

 صاحاب بی هتل

 :گفت و رفت بیرون زودتر او و شد باز آسانسور در

 دلته عزیز که صاحابش-

 :وگفتم گذاشتم قلبم روی دست

 واسم که هتل مشکالت این ، دلم عزیز آره وای-

 نمیذاره حواس

 کجاست؟-



 ماشینشه کنار-

 موتور روی دستی رفتم ماشینش سمت زودتر خودم

 :وگفتم کشیدم

 میتونی؟ چطوره؟-
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 وگفت کرد تنش را کتش آمد جلو و زد زخندیپو

 باش پارکینگ در کردن باز فکر به تو-

 :گفتم و آوردم باال را ریموت



 نشناختی رو دلبرانه نیاز انگار واقعا نه-

 :وگفت کرد اخمی

 بریم شو سوار-

 کردم رعایت را فاصله نشستم وپشتش کردم بلند پا

 :گفتم و گرفتم پشت را ودستم

  بریم بزن-

 زدم لبخند کرد حرکت و کرد روشن را تورمو

. رفتیم بیرون و رفت باال در فشردم را وریموت

 سرش پشت را سرم. خورد صورتم به سرما سوز

 :گفتم بلند نداشت فایده اما بردم

 بندیم می قندیل اونجا تا-

 :گفت و کشید عقب را خودش کمی و بلند هم او

 سردته؟ خیلی-

 برسیم تا برو زودتر نداره اشکال اما آره-

 :گفتم سریع رفت خیابان گوشه سمت او اما

 کجا؟-



 که کردم نگاهش شدم خم پهلو از کمی ایستاد کامل

 را کت چرخید کمی و درآورد را کتش دفعه یک

 :گفت و گرفت سمتم

 بپوشش-

 :گفتم شده گرد چشمان با

 که جا اون تا میمیری شدی؟ خل-

 بریم بپوش نمیشه هیچی-

 یشهنم که جوری این-

 بپوش-

 شانه روی وجدان عذاب با و گرفتم دستش از را کت

. آورد در حرکت به را موتور باز واو انداختم هایم

 نمی حس را صورتم دیگر که بود حدی به سرما

 که کردم راستم سمت نگاه چرخاندم سر. کردم

 نگاهم بودن درونش پسر دو که باالیی مدل ماشین

 کنار که پسر خورد می هم روی هایم دندان کردن

 گرفت ترمز موتور لحظه همان. زد لبخند بود راننده

 دستانم ترس با شدم پرت جلو به بود هوا بی وچون



 رفت باال سرعتمان وباز گرفتم سام کمر دور را

 کمرش دور از را دستانم داشتم وحشت که باال انقدر

 .کنم باز

 عجب  بخورد باد کمتر صورتم که بردم پایین سر

 سرما آن توی موتور آن با ها بودم کرده غلطی

 بی هم که بیچاره سام تازه رسید می هتل به جسدم

. کرد می تحمل را سرد وباد بود جلو هم بود لباس

 :گفتم و بردم جلو سر کمی

 خوبی؟-

 :وگفتم بستم چشم نداد را جوابم

  میشه چیزیت یه سام سرده خیلی-

 رسیم می االن نمونده چیزی-

 سرمای و شدید باد آن در مبرد پایین سر باز

 کردم می حس را عطرش بوی سوزش استخوان

 ریزی ترمز. بود زدم کتش به که عطری همان

 خیلی سرما آن در. چسبید کمرش به پیشانیم گرفت



 گرمای هم بود کمرش دور که دستانم حتی بود گرم

 .کرد می حس را تنش

 بود بخش لذت ام پیشانی به رسید که گرمایی انگار

 ...بستم را وچشمانم بکشم عقب توانستمن که

 با کشیدم عقب سر نشست دستم روی سردش دست

 کامل ام گونه خمار چشمان موتور وترمز هتل دیدن

 .شد باز

 پیاده و گذاشتم زمین روی را ام شده خشک پاهای

 صورت دیدن با چرخید سمتم شد پیاده هم سام. شدم

 :وگفتم بردم زیر به سر قرمزش

  ببخشید-

  روب-

 شدم وارد دویدم هتل سمت و چرخیدم دادم تکان سر

 سر. کردن می صحبت باهم پذیرش جلوی نفر چند

 می صحبت هم با داشتن هم مردی و زن چرخاندم

 .کردند

 :گفتم و رفتم جلو



 شده؟ چی-

 و آمد سمتم خوان پیش پشت از سریم دیدنم با آریا

 :گفت

 نبود عمد از بخدا-

 :گفتم و کردم ریز چشم

 نبود؟ عمد از یچ-

 سرش بود نشسته که اهورا نگاه برد زیر به سر آریا

 :گفتم و کردم بود گرفته دستانش میان را

 خبره؟ چه جا این-

 :وگفت آورد باال سر آریا

 رزرو یک درجه اتاق آقا و خانم این پیش روز سه-

 اشتباه آریا منو اومدن مهمون چند چون اما کردن

 مجبور بعد دیگه یکی به دادیم اینارو اتاق و کردیم

 دو درجه نگفتیم و بدیم بهشون دو درجه اتاق شدیم

 هست

 زدم فریاد وناخواسته شد درشت چشمانم



 !چی؟-

 نیاز باش آروم-

 سمتم مرد و زن چرخاندم سر وکالفه زدم خند نیش

 :گفت سریع آریا میامدن

 هتل اسم روزنامه تو فردا کردن تهدید نگارن خبر-

  زنن می

 کردید بیچارم آریا وای...وای-

 هستید؟ اجرایی مدیر شما-

 را کت کردم حس هایم شانه روی را سام کت تازه

 :گفتم و انداختم دستم روی برداشتم

 بله-

 :گفت و زد خندی پوز مرد

 اصلی مدیر نه نمیشه مدیریت درست اصال اینجا-

 طور چه هتل این اجرایی نه عامل مدیر نه هست

 چرخه می داره

 :گفتم تعجب با



 !نیست؟ عامل مدیر-

 :وگفت کرد من به سرتاپایی نگاه زن

 پیدا حضور جا این االن نباید بود اگر نظرتون به-

 کرد؟ می

 :گفت سریع آریا

 دنیا به بچه که این مثل امروز بود دار بار زنش-

 نیست کال شبا اون چند هر رفت می باید میومد

 زنگ ناال همین نیست حالیم چیزا این من خانم ببین-

 آبروی من شاهده خدا وگرنه بیاد کل مدیر زنید می

 می گذاشتید کاله سرمون شما که راحتی به اینجارو

 برم

 باشید آروم لحظه یه محترم اقای-

 :گفت و آورد باال دست مرد

 روشن تکلیفم باید امشب بودم آروم چی هر کافیه نه-

 بشه

 کنم؟ کمکتون تونم می-



 بود ایستاده کنارم که یجوان مرد نگاه چرخاندم سر

 :گفتم عصبی و کردم

 نکنید دخالت لطفا نه-

 دست چرخاند وسر زد لبخند کرد نگاهم جوان مرد

 :گفت و مرد سمت برد پیش

 هتل مدیر هستم مهدوی شهبد-
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 مردی رخ نیم خیره. شد باز چشمانم همراه دهانم

 غافلگیرانه واو بودم منتظرش مدت همه این که بودم

 .بود آمده

 که پوزخندی به سینه به دست که افتاد سام به چشمم

 را دهانم. کرد می نگاهم بود مشخص خوبی به

 :گفتم و بستم سریع

 مشکلتون تونید می دیگه اومد جان شهبد بله اوه-

 بگید بهش

 با و کرد نگاهم چرخاند سر لبخند همان با شهبد

 کرده تعجب.  شد ریز چشمانش لیحشم لبخند همان

 تعجب تا بود بدتر شدنم ضایع اما داشت حقم خب بود

 :گفتم و کردم کج سر زدم لبخند هم من. او

 رو بقیه من تا کن حل و مشکلشون اومدی که خوبه-

  کارشون سر بفرستم

 بنده ، شد محو لبخندش و پرید باال ابروهایش بار این

 خیلی من که حرفهایی از بود شده شوکه گمانم به خدا

 .کردم می بیان دوستانه



 .بود هم در اخمهایش باز کردم سام نگاه

 ...شم-

 :گفتم سریع و کردم آریا نگاه 

 برید هم اهورا و تو ، کارشون سر بفرس رو بقیه-

 بیام تا من اتاق تو

 .برود آبرویم کل به و بزند حرف ترسیدم می

 گفت و کرد زبا دهان که کنم شهبد نگاه چرخاندم سر

 ..نی-

 و رفتم حرفش میان باز و کردم استفاده سیاستم از

 :گفتم

 نیاز جان-

 به لعنت ای ، درشت چشمانش و پرید باال ابروهایش

 چشم همه آن جلوی هم ان بود آمده موقع بد چه من

 :گفت و داد تکان سر ،کالفه بود شده دوخته ما به که

 جناخرا دوتا این اتاق تو برن نیست نیاز-



 آریا نگاه. شد آویزان لبهایم من اما و زد را حرفش

 که مردی نگاه بعد و کردم بود زیر به سر که

 رضایتش از نشان لبش روی لبخند اما داشت شکایت

 دلم. بود میز روی سرش کردم اهورا نگاه. بود

 می تنبیه حداقل اما بود بد کارشان سوخت برایشان

 .بشوند اخراج که این نه شدن

 :گفتم آریا به آرام

 بریم بیا-

 نگاه ایستادیم اهورا کنار شدیم دور ها آن از هم با

 :وگفتم کردم دو هر

 کرد؟ کار چی انگاری سهل یه ببینید-

 بدبخت بیاد گیرم کار تا بشم اخراج دارم قسط کلی-

 شدم

 نکنه خدا-

 ملتمسانه قرمزش چشمهای وبا کرد بلند سر اهورا

 :گفت و کرد نگاهم



 کنه نمی اخراج خوایب ازش تو-

 ومرد زن با لبخندش با داشت که کردم شهبد نگاه

 چگونه بود کرده اخراج نیامده او. کرد می صحبت

 . نکند اخراج را ها آن بگویم توانستم می

 کنم می خواهش نیاز-

 :گفتم و کردم آریا نگاه

 بشه آروم بذار یکم که دیدی عصبیه فعال اون-

 زنم می حرف باهاش

 :گفت و کرد منگاه شهبد

 بهشون بدین پی آی وی یه-

 :گفتم خدمتکار به رو و چرخیدم و دادم تکان سر

 پی آی وی ببرید اتاقشون از رو وسایالشون برید-

 ده شماره

 باشه-

 نشناختی؟ دلتو عزیز-



 اش مشکی چشمان با کردم نگاهش چشم گوشه از

 گفتم خودم از دفاع برای ، من به بود زده زل

 حواسم لحظه یه اصال بودم شده چهپا دست انقدر-

 شد پرت

 کت و آورد پیش دست ایستاد رویم روبه آمد نزدیک

 پوز کردم نگاهش بردم باال سر گرفت دستم از را

 آمد کنارم از شهبد صدای بار این که زد خندی

 بشه تسویه آقا دو این با-

 :گفتم ناراحتی با و کردم نگاهش چرخاندم سر

 باشه-

 :گفت و کرد سام به پایی تا سر نگاه

 کنید؟ می کار هتل این تو هم شما-

 یک روی و  گرفت انگشتانش سر با را کتش سام

 :گفت و داشت نگه اش شانه

 نه االن-

 :گفتم سریع ومن کرد ریز چشم شهبد



 کاریش ساعت االن داریه خانه سوپروایزر سام-

 نیست

 و کرد ریز چشم باز و کرد نگاهم چرخاند سر شهبد

 :گفت

 !ام؟س-

 چی؟ یعنی رفت باال ابروهایم از یکی

 :وگفتم کردم استفاده فرصت از من اما

 نه...آقا سام نه... سام آقا-

 :وگفتم کردم سام نگاه کالفه

 نمیشه؟ هماهنگ چرا-

 و کرد ای خنده تک شهبد اما کرد می نگاهم فقط سام

 :گفت

 اتاقم تو بیا-

 :گفتم و زدم پهنی لبخند

 حتما-



 کجاست؟ نم اتاق راستی-

 میدم نشونت بله-

 :وگفتم زدم چشمکی کردم سام نگاه

 بیام؟ من تا میدی نشون اتاق-

 منه؟ ی وظیفه مگه-

 :وگفتم دادم چین بینی

 ؟..بدی نشون تو میشه چی مگه-
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 :گفت و چرخید

 شرمنده نیست من کاری ساعت-

 :فتموگ بردم جلو دست و کردم پوفی

 دنبالم بیاین-

 های جیب توی دست. شدیم راهرو وارد افتادیم راه

 :وگفتم کردم ام پالتو

 نشن؟ اخراج نمیشه-

 کار سر بیان نباید روز چند فقط نیستن اخراج-

 :گفتم گیج و چرخاندم سر

 چی؟ یعنی-

 همین بیان نباید هتلن این تو مرد و زن این وقتی تا-

 :گفتم و شد باز نیشم

 مهربونی ستمدون می-

  بفهمن تا نصفه ماهشون این حقوق شن می تنبیه اما-

 بدن انجام درست و وظیفشون



 مهربونی خیلی بابا-

 :گفت و زد لبخند

 جا؟ این چیه وظیفت هستی جالبی دختر-

 هستم اجرایی مدیر-

 :گفت و داد تکان سر

 خوب چه-

 بردم زیر به وسر زدم داری کش لبخند بسته لبهای با

 :گفتم و

 بودیم منتظرتون اینا از زودتر-

 بیام نشد نبودم ایران-

 می یعنی جان ای.  بود رفته خارج پس بستم چشم

 .ام شاهزاده بشود او شود

 :گفت که شدیم بعدی راهروی وارد

 نیازه؟ اسمت-

 بله-



 :گفتم و ایستادم اتاقش در جلوی

 شدیم رد که هم راهرو اون از شماس اتاق جا این-

 باشم پذیرش نزدیک باید استج اون من اتاقم

 اخراج دوتا اون نکنه پیدا اطالع بابام فقط ممنون-

 نشدن

 :وگفتم زدم لبخند

 شدن می اخراج داشتن گناه نمیگم نه-

 فردا چیه به چی دونم نمی و اومدم تازه چون فقط-

 بده توضیح چیو همه برام اتاقم بیا وقت اول صبح

 کجاست؟ شما اتاق دونم نمی من فقط حتما بله-

 :گفت و زد لبخند

 بری تونی می تو دونم می خودم-

 اما بروم وچرخیدم گذاشتم عقب قدم دادم تکان سر

 :گفتم و چرخیدم سریع

 بهتره باشید توجه بی زده زیاد حرف جا این-

 حرفایی چه-



 :وگفتم انداختم باال شانه

 زیاده شایعه خب اما دونم نمی-

 :گفت و داد تکان سر

 هست مساله این کاری ایه محیط همه تو-

 :گفتم لبخند با

 باور هیچیو شما دیگه هست بدترم تازه جا این بله-

 باشه؟ نکنید

 از وچرخیدم دادم تکان سر کرد می نگاهم تعجب با

 ی سینه در که شوم راهرو وارد پیچیدم. شدم دور او

 لباسش نخورم زمین که این ترس از. رفتم فرو کسی

 غرید که زدم چنگ را

 شدی؟ هول-

 :وگفتم کردم اخمی دیدنش با بردم باال سر

 رفتی که تو-

 :گفت و کرد سرم پشت به نگاهی

 شدی جدا ازش زود چه دوری همه این بعد-



 :وگفتم کردم نازک چشمی پشت

 اتاقش تو برم کنم عوض لباسمو میرم دارم-

 به ای قیافه.  کشید دندان به کامل را زیرینش لب

 انداختم باال ابرویی. شتمگذ کنارش از و گرفتم خود

 خدمتکاران از یکی. رفتم آسانسور سمت لبخند وبا

 .کرد می نگاه را درونش و بود دستش پالستیکی

 این؟ چیه-

 جا اتاقا از یکی تو اسمارتیزه کنم فکر دونم نمی-

 بودن گذاشته

 گذاشتم دهان در برداشتم دستش کف از را یکی

 :وگفتم

 جان نوش بخور-

 خواستم. شدم آسانسور وارد لبخند با من و خندید

 آسانسور وارد سام دفعه یک که بجوم را اسمارتیز

 سرفه به. پرید گلویم در واسمارتیز پریدم جا از شد

 کردم سرفه بار چند. گرفتم دیوار به ودست افتادم

 :گفت و نشست کمرم روی دستش



 بخور هوله هله کمتر-

. رفت ایینپ اسمارتیز باالخره تا دادم قورت دهان آب

 زدم کنار را دستش و ایستادم صاف عصبی

 میزنه غر هم میکنه کمک هم بابا کنار بکش-

 :گفتم و کردم نگاهش. فشرد را ودکمه رفت عقب

 نیست؟ سردت خوبی-

 خوبم-

 بزن صدام هستم من بود بد حالت خالصه-

 دلتی؟ عزیز پیش که تو-

 :وگفتم کشیدم ام یقه روی دستی ایستادم صاف

 گردم می بر بمونم که نمیرم-
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 باال را دستم آورد در مرا حرص و زد پوزخند باز

 :گفتم عصبی و آوردم

  میکنما خطی خط صورتتو ناخونام همین با-

 به من و رفت بیرون زودتر او شد باز آسانسور در

 :گفتم و رفتم دنبالش

 بهت شد عصبی دلم عزیز اعصاب بی سامی دیدی-

 سام گفتم

 :گفت طعنه با

 شد عصبی مطمئنی-

 با نه میاد اولت به آقا نه خداییش ولی معلومه خب-

 آخرت

 :گفت و گرفت قرار راهم سر و چرخید دفعه یک



 هستم آقا گفتنم آقا بی من-

 :گفتم و خندیدم

 (بشم خودم قربون خودم)قوربیان مر من-

 نه آخرت به نه میاد اولت نه خانم زلزله ضمن در-

 ...بگ باید

 :گفتم و رفتم حرفش میان

 میدی؟ یاد من به چیو داری االن بابا خب-

 !خودتی؟ کواال-

 نگاه سرم پشت دختر سه وبه چرخیدم سریع تعجب با

 :گفت بهت با و آمد جلو دخترها از یکی. کردم

 خودتی؟ کواال-

 داریا مرض ساره میکنی همچین چرا بابا اه-

 آغوشم در زد جیغی و خندید ندبل صدای با دختر

 خزید

 کواال چطوری-



 :گفتم حرص با و کوبیدم کمرش در

 گفت باز گفت باز-

 دستانش بین در را صورتم کشید عقب را خودش

 :گفت و گرفت

 بزن لبخند-

 نشو لوس-

 ببینم چالتو میخوام ساره جان-

 و کشیدمش باال کرد شل را خودش او و م زد لبخند

 :گفتم

 که ای بچه هنوز سرت بر خاک-

 :گفت دختر دو وبه چرخید ذوق با ساره

 منو کواالی چاله دیدید بچه وای-

 غریدم لب وزیر گفتم نچی

 ببینا حاال-

 :گفت و کرد نگاهم باز ساره



 چشم دوست تا سه نگفتی رفتی که رفتی نامرد-

 داری؟ انتظار

 :وگفتم زدم جانی بی لبخند

 ودنب خوب حالم مدت یه میدونی که خودت-

 پیشانیم به پیشانی آورد جلو سر و داد تکان سر ساره

 :گفت و چسباند

 یادمه  کواالم آره-

 :گفتم و فشردم را بازویش

 می تکرار هی حاال بیرونا میکشم حلقت از زبونتو-

 کنه

 :گفت دفعه یک و کرد سام به نگاهی ساره

 !کردی؟ ازدواج-

 بدهم را جوابش نداد فرصت او و شد درشت چشمانم

 :گفت سریع و

 کواالیید؟ این شوهر شما وای-



 بخدا ساره حرف آن وبا بستم حرص با را چشمانم

 را من و شد می باز ای حفره همانجا کاش که

 کشید می درونش

 میشه؟ هم شما سوار-

 و خندید بلند وساره کردم می ساره نگاه حیرت با

 :گفت

 پشتتون کافیه جوری این درصد صد حرفیه چه-

 درست ، سواره کولتون روی وقت ناو کنید بهش

 گم؟ می

 غریدم عصبی

 ببینمت جا این باید چرا نمیشی نیست چرا تو ساره-

 آخه؟

 با هم او من خدای اوه. کردم سام نگاه چرخاندم سر

 ساره بود آمده خوشش انگار کرد می نگاهم لبخند

 .بود گرفته سخره به مرا

 :گفت و خندید بلند ساره



 تازه که شمارتو اون من بده داشتنی دوست کوالی-

 کردم پیدات

 را آن که نداشت فایده بودم آورده کم ساره برابر در

 :گفتم و کردم سام نگاه زار قیافه با نگوید

 دارم کار بنویس باش زود-

 :گفت و آورد در کیفش از گوشی ساره

 میایم داریم اما تبریزه بچه شوهرم کردم ازدواج منم-

. شوهرامن خواهر هم دوتا اینا کنیم زندگی تهران

 اومدید؟ کجا از چی شما

 همکارم ایشونم هتلم این اجرایی مدیر من جان ساره-

 کردید فکر شما که چیزی اون نه هستن

 و رفت باال وابروهایش فشرد هم به را لبهایش ساره

 :گفت

 ببخشید اوه-

 شمارمو بنویس زدی گند دیگه-

 :گفت و کرد نگاهم ساره. گفتم برایش را شماره



 ببخشید-

 :گفت و کرد سام ونگاه

 گفتم که جوری این اصال نیازه منظورم نه...کواال-

 نیست

 :وگفتم دادم بیرون را نفسم

 کنی درستش خوام نمی برو بیا عزیزم-
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 :گفت و بوسید را ام گونه سریع ساره



 کواال بای-

 سام که بودم اش یخال جای ی خیره. رفت دوید و

 :گفت

 بریم-

 :گفتم و افتادم راه

 دیگه باشه داشته ساره مثل دوست چهارتا آدم-

 نداره دشمن به احتیاج

 :گفتم و ایستادم اتاق در جلوی

 بخیر شب-

 :گفت که بکشم دستگاه روی را کارت چرخیدم

 کواال بخیر شب-

 نگاهش چرخاندم سر عصبی ایستاد حرکت از دستم

 :گفت که کردم

 فهمیدم می اینا از زودتر باید میاد بهت خیلی-

 و آوردم در را ادایش و کردم هم در را صورتم

 :گفتم



  سام برو-

 :گفت و چرخید کرد ای خنده تک سام

  خیر به شب-

 را نفسم.بستم را در شدم اتاق وارد کردم باز را در

 کردم فکر شهبدی به و دادم تکیه در به. دادم بیرون

 .نبود بد اش چهره آمده تازه که

 و کردم باز سرم از را شالم رفتم تخت سمت

 خوش اما بود معمولی. کردم تصور را لبخندهایش

 .نبود اعصاب بی سام مثل بود رو

 موهایم انداختم تخت وروی آوردم در تنم از را پالتو

 در را شلوارم.  رفتم هایم لباس سراغ کردم باز را

 پیامک دایص که کردم پا را شلوارکم و اوردم

 از را وگوشی رفتم پالتو سمت. پیچید اتاق در گوشی

 پیام سام تلگرام در شدم واردش اوردم بیرون جیبم

 بود داده

 دارم تب کواال-

 نوشتم سریع



 بخور بر تب عمته کواال-

 در تن از را بافتم و انداختم تخت روی را گوشی

 بود نوشته کردم گوشی نگاه اوردم

 میای بشه چیزی نگفتی مگه-

  نوشتم و برداشتم را گوشی

 بخواب بخور قرص نگیر جدی زدم حرفی یه من-

 میشی خوب

 هستیا گو دروغ هم تو اما ندارم که قرص-

 سراغ انداختم تخت روی را وگوشی گفتم بابایی برو

 همراه کردم تنم برداشتم بندی تاپ رفتم کمد

 .سوئیشرت

 ریختم ام شانه یک روی کردم جمع همه را موهایم

 ولبه رفتم تخت سمت. انداختم سرم روی را وکاله

 دراز تخت وروی برداشتم را گوشی نشستم اش

 تمام با داشت فرق بار این اما بود داده پیام باز کشیدم

 داشت فرق هایش پیام



  را گله گرگ آخرین-

 کشت آهویی آن

 خاطر به گرگ که

 چشمانش

 شد خوار گیاه

. چرخید یم پیامش ی کلمه به کلمه روی چشمانم

 نوشتم برایش

 بود؟ من مال مطمئنی پیام این-

 نوشت تا کشید طول کمی

 فرستادم جوری همین-

 نوشتم و دادم جلو را لبم

 بود؟ خوشگل شهبدم-

 نوشت سریع

 داشتم انتظار که ریختی بی همون-

 نوشتم و کردم بلندی ی خنده



 نیست که تو ریختیه بی به-

 ؟ریخت بی میگی من به انقدر چرا تو-

 نوشتم و خوابیدم شکم روی زدم غلتی

 بی نباشه من ی سلیقه کی هر دیگه ریختی بی-

 ریخته

 دقیقا چیه تو ی سلیقه-

 نوشتم و دادم چین بینی

 داشته ریش ته همیشه مرد دارم دوست من خب اوم-

 نشه بلند وقت هیچ موهاشم باشه

 نوشت او و فرستادم را پیام

 دیگه-

 نوشتم و کردم فکر باز

 باشه برنز پوستش. باشه هم چهارشونه باشه بلند قد-

 بپوشه مردونه پیرهن برنداره، اصال ابروهاشو

 دوست تیشرتم گاهی البته بزنه باال آرنج تا آستینشم



 ازش وقتی که باشه کننده مست عطرش بوی. دارم

 کنی حس بوشو جور همین میشی جدا

 بجوا تا ماندم منتظر و خندیدم وبلند فرستادم را پیام

 بود پایین به نگاهم نویسد می دارد دیدم وقتی دهد

 .شد ارسال پیامش باالخره که چیست ببینم

  چرته خیلی سلیقت-

 بخواد دلت-

 نوشت سریع

 شبیه؟ اینا کدوم به دلت عزیز این حاال-
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 یعنی نبود بلند قد چنان آن شهبد چون شدم ضایع باز

  داشتم دوست را او قد من و بود تر بلند قد خیلی سام

 می مقایسه سام با چرا من اصال بابا ای. را شهبد نه

 نوشتم سریع. بود بلند قد من برابر در اتفاقا کنم

 موهای ریشش ته بلندش قد دلمه عزیز خود همش-

 عطرش بوی کوتاهش

 دفعه یک اما ماندم جوابش ومنتظر فرستادم را آن

 توی دیگر اما دهد وجواب بیاید اندمم منتظر رفت

 .نیامد تلگرام

 باز طاق زدم غلت باز و گذاشتم کنار را گوشی

 ته ته. برد نمی اما ببرد خوابم تا بستم چشم. خوابیدم

 داشته تب سام واقعا اگر داشتم وجدان عذاب وجودم

 اتاق در نگاه و نشستم کالفه. هستم من مقصر باشد

 .کردم



 و بلند دامن رفتم کمد سراغ آمدم پایین تخت روی از

. کردم پا کوتاه شلوارک همان روی برداشتم گشادی

 را بود درونش ها قرص که کمد توی کوچک کیف

 اتاق از برداشتم هم را کارتم و گوشی. برداشتم

. زدم در آرام و رفتم سام اتاق سمت. رفتم بیرون

 باز در. آمد می اتاقش توی از آرامی موزیک صدای

 ریز چشم و خورد صورتم در سیگارش دود اول شد

 . کردم اش مشکی پوش رکاب بدن ونگاه کردم

 :گفتم و آمد کش لبم

 کشیدی؟ رخم به و فرمت رو هیکل که باز-

 میخوای؟ چی-

 :گفتم و آوردم باال را کیف

 سقت صبح تا آورم قرص برات خوام نمی چیزی-

 نشی

 رفت او گذاشتم جلو قدم رفت کنار در جلوی از

 .کرد قطع را موزیک صدای و پخش سمت



 بی تلگرام تو میای سالم بی اعصاب بی سام مستر-

 میریا هم خداحافظی

 :گفت و انداخت کاناپه روی را خودش

 چیه؟ مشکلش-

 ادبیه بی اما نداره که مشکل-

 :گفت و برد پایین نگاه

 شدی گیرا فال شبیه-

 :گفتم لهجه با و بردم جلو دست و خندیدم

 بگیرم فالت بده تتدس حاال-

. گذاشت دستم کف در را دستش تعجب کمال با

 و کرده نگاه را دستش وکف انداختم باال ابرویی

 :گفتم

 است بلند بختت-

 کوتاس کردم فکر اوه-

 خوبه دختر یه اقبالت و بخت تو چون بلنده خیلی نه-

 میده یاد کردنو زندگی بهت که



 شد حساس اوه-

 :وگفتم خندیدم

 احترام بهش بدونی قدرشو باید سته دختره یه-

  بذاری

 ننوشته؟ اسمشو-

 ببین لپشه چال اینم خانمه نیاز اسمش چرا-

 و آورد جلو سر دادم نشان را دستش کف انگشت با

 :گفت

 ببینم-

 جلوتر بیا-

 کوبیدم صورتش در را دستش شتاب با من و آمد جلو

 دهانش جلوی دست. پیچید اتاق در ام خنده وصدای

 :گفتم ام خنده میان ودر کردم نگاهش و گذاشتم

 بود شوخی باش داشته جنبه-
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 چند به نگاهم ام خنده میان در کرد نگاهم چپ چپ

 افتاد بود میز روی آبی لیوان در که مریمی گل شاخه

 :وگفتم رفتم جلو. کرد جلب را ام توجه و

 هم خوبی بوهای یه اتاقت گند بوی این تو میگم وای-

 هاس گل این نگو میاد

 کردم بو وعمیق بردم پیش سر

 باشی؟ شهبد پیش نباید االن-

 :وگفتم برداشتم گلی شاخه

 گل شاخه این خریده برات کی نیست مربوط من به-

 من واسه



 نیست؟ منتظرت شهبد-

 :وگفتم کردم باز را قرص کیف

 وجدان عذاب این برم من بخور قرصارو این-

 بخوابونم

 نیاز-

 :وگفتم چرخاندم سر کالفه

 نیاز؟ جان-

 :وگفتم بستم چشم بود ام خیره

 برم و بهت بدم قرصارو این اومدم میرم االن-

 فالگیریت؟ تیپ این با-

 چرخیدم راست و چپ به کمی آینه سمت چرخیدم

 :وگفتم

 هم گالرو این کنم گیس میخوام تازه قشنگه خیلیم-

 موهام تو بزنم

 رصاروق بده-



 :گفتم و دادم دستش به را ها قرص کیف

 بخوری هم استامینوفن هم توشه خوردگی سرما هم-

 میشی خوب

 رفت سرویس به و شد بلند خاصش مبل روی از

 انداختم پایین سرم روی از را کاله. رفتم آینه سمت

 گذاشتم می گل بینشان و بافتم را موهایم کردم شروع

 .بودم شده لذت غرق ومن پیچید می مشامم در بویش

 در. ببندم چیزی چه با دانستم نمی را موهایم پایین

 اتاقش در پسر یک رسید نمی نظر به چرخیدم اتاق

 میز وجلوی چرخیدم آینه سمت باز. باشد مو کش

 را موهایم که نبود هیچ نه. کردم نگاه را آرایش

 .ببندم

 میخوای چی-

 :گفتم و چرخیدم سمتش

 نداری؟ کوچولو کش یه-

 نازک چشمی پشت تنگ چشمانش و شد کج لبش

 :وگفتم کردم



 موهامو پایین نداری دیگه چیز نداری بابا باشه-

 ببندم؟

 باز را در رفت کمدش سمت و اتاق در چرخاند نگاه

 به که مارکی از اورد بیرون را اش لی شلوار کرد

 جدا را مارکش. خریده تازه فهمیدم بود وصل آن

 دستش توی کناف آورد باال دست. آمد وسمتم كرد

 بزنم لبخند شد باعث

 بلدی بابا نه-

 دستش کرد موهایم به کلی ونگاهی زد ریزی پاپیونی

 نکاهش او و بود او به نگاهم من کشید کیسم وی. را

  گیسم به

 کند گرفتارش زلفت دلی، باشد اگر آزاد-

 کند بیدارش تو چشم ای، فتنه باشد خفته ور

 رفت عقب یکدفعه و آمد باال نگاهش درشت چشمانم

 گفت و

 یهو میخونه اینو میبافه گیسشو مامانم دفع هر بابام-

 خوندم اومد یادم



 گفتم عصبی دلیل بی و کردم ریز چشم

 !باال رفته تبت انگاری-

 :گفت که کردم رفتن عزم من و کرد اخمی

 ؟ کردی خوشگل موهاتو دلت عزیز واس حاال-

 :وگفتم رفتم اتاق در سمت فشردم بهم را لبهایم

 چه تو به-

 بروم بیرون خواستم کردم باز شتاب با را اتاق در

 روی کاله اما بچرخم خواستم شد کشیده کالهم که

 را گوشم سانتی چند در اش زمزمه و نشست سرم

 حواسم تمام رویم روبه به خیره من و کرد نوازش

 .اش زمزمه شد

 باد و من میان نگذار و کن سر روسری-

 ...بشود دعوا تو ویم آشفتگی سر

 شعرش و بود گیرا صدایش افتاد هم روی چشمهایم

 چه امشب. بود هم شعر اهل او مگر شعر آن بود چه

 کردم حس را رفتنش عقب. بودم شده غافلگیر قدر



. کردم نگاهش تعحب با باز وچرخیدم کردم باز چشم

 :گفت و داد تحویلم کجی لبخند

 میگه توانا امیر شاعرش-

 غریدم هایم دندان الی از و ساییدم هم روی دندان

 یخ تشت تو بشین برو باالس خیلی تبت-

 ...شدم دور او از بلند قدمهای وبا
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 حالم اصال فشردم شکمم روی را دستانم و زدم غلتی

. بگیرم مرخصی را امروز شد می کاش نبود خوب

 .کشیدم می ماه هر باید که بود کوفتی درد چه آن

 شکمم روی را دستانم وباز نشستم تخت روی

 .فشردم

 در مریم گلهای بوی که بردم زیر به سر درد از

 لبخند و کردم ام شده گیس موهای نگاه. پیچید مشامم

 .زدم

 به لعنت کردم آینه ونگاه رفتم پایین تخت روی از

 که هر که شود می عوض چنان رویم رنگ که من

 .دارم مشکلی فهمد می ببینتم

 کردم آرایش کمی رفتم آینه سمت و شدم آماده سریع

 را ام ماری پاستیل گذاشتم جیبم در را وکارتم گوشی

 .رفتم بیرون اتاق از و برداشتم

 و کردم کج لبی. کردم سام اتاق در ونگاه بستم را در

 زدم گازی گذاشتم دهان در را پاستیل. افتادم راه

 .وکشیدمش



 نیاز-

 :گفتم و زدم لبخند پریناز دیدن با چرخاندم سر

 خیر به صبح-

 دلت عزیز شنیدم روشن چشمت بخیر هم تو صبح-

 اومده

 :وگفتم دادم تکان سر

 اومد دیشب اوهوم-

 :گفت و فشرد را دکمه واو شدیم آسانسور وارد هم با

 تاالر بریم همه گفتن استثنا بال امروز-

 ، هتل پرسنل کل بیان باید همه اما ، چرا دونم نمی

 خواسته دلت عزیز

 :وگفتم کشیدم سرم روی دستی

 رفته یادم من گفته بودم خسته دیشب حتما-

 نمیمونه یادت چیزی دیگه آمده یار دیگه بله-



 تنها. بود خلوت جا همه. شد باز آسانسور در خندیدم

 تاالر سمت پریناز با. بود حسابدار بود آنجا که کسی

 :گفت که رفتیم

 شناسی؟ می و سام تو نیاز-

 شناسم می یکم یعنی زیاد نه-

 چطور؟ و نرگس-

 :گفتم و کردم فکر کمی

 درسته؟ دیگه داریه خانه بخش-

 سامه دسته زیر آره-

 شناسم می اوهوم-

 آرام و کرد نزدیک من به را خودش کمی پریناز

 :گفت

 شده سام عاشق-

 و داد تکان سر او و چرخید سمتش سرم شتاب با

 :گفت



 حرف کالم دو پسره این آخه کردم تعجب منم واال-

 دونم نمی شده عاشقش طور چه نمیزنه

 دختر کردم تصور را نرگس و گرفتم پریناز از نگاه

 سام عاشق چگونه اما بود زیبایی تقریبا و ظریف

 سام های اخالق هنوز شاید دیوانه دخترک. بود شده

 .نیامده دستش

 جدا من از ینازپر. بودن آنجا همه شدیم تاالر وارد

 سالن در چرخاندم چشم من اما رفت بقیه سمت و شد

 و بود ایستاده ستون به تکیه سام اما بود نیامده شهبد

 که بروم برداشتم قدم. بود آباد کجا نا به نگاهش

 شد مانع سرم پشت شهبد صدای

 خانم نیاز-

 :گفت که سمتش چرخیدم

 تمدونس نمی شمارو فامیلی من اما واقعا شرمنده-

 هستم افتخار-

 تک به تک همه با سخته دیدم من افتخار خانم بله-

 جا این بیان همه گفتم بشم آشنا



 کردید کاری خوب بله-

 بریم پس-

 و کردن سالم شهبد به همه رفتیم بقیه سمت هم با

 بی. سمتش بروم زد اشاره و ایستاد سکو باالی رفت

 :گفت آرام واو رفتم سمتش حال

 بیان دیگه روز چند سپردم دونفر اون-

 دزدیدم نگاه من اما کرد می نگاهم افتاد سام به نگاهم

 :وگفتم دادم تکان سر

 دونید می صالح خودتون هرچی بله-

 بقیه به بگم نکته چندتا من پس-

 آمدم پایین سکو از. رفتم وعقب دادم تکان سر باز

 ایستادم ای وگوشه

 امروز از من خیر به همگیتون صبح دوستان خب-

 خب اما دیره کمی چند هر کنم می کار به شروع

 مثل هتل این قانون. شد رفع که داشتم مشکل کمی

 من فقط نمیکنه تغییر چیز هیچ برجاست پا قبل



 که بشم آشنا وکارتون همگی با که کردم جمع همتونو

 .نگیرم و افتخار خانم وقت زیادم

 دیگرم ودست کردم سینه به دست را دستانم از یکی

 نرگس بقیه بین چرخاندم نگاه. زدم ام چانه رزی را

 او اما کردم سام نگاه. بود سام ی خیره دیدم را

 نگاه کردم واشاره کردم اخمی. بود من به نگاهش

 او از نگاه. انداخت باال ابرویی او اما کند شهبد

 :گفت شهبد که گرفتم

 بیاین یکی یکی بقیه و کنار بیاید افتخار خانم-

 نیدک معرفی خودتون

 من میامد که کسی هر. ایستادم وکنارش رفتم باال

 می وشهبد دادم می توضیح را نامش و را کارش

 نه یا میدهد انجام خوب را کارش بگویم من خواست

 .کند می کاری کم بگوید که نبودم کسی ومن

 :وگفتم شد کج لبم آمد جلو آهسته سام

 ...سام-

 :گفتم و کردم ریز چشم
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 چیه؟ فامیلیت تو-

 :وگفت کرد شلوارش جیب توی دست

 سماوات-

 سام به بود زده زل که شهبد نگاه دادم تکان سر

 :وگفتم کردم

 ...سو سماوات سام ایشونم-

 :گفت و امد باال شهبد دست



 شد معرفی دیشب-

 نکردن کاری کم وقت هیچ عالیه کارشونم بله-

 :گفت ریز چشمان با و کرد نگاهم دفعه یک شهبد

 کم شما حتما نکرده کاری کم جا این کسی هیچ-

 افتاد اتفاق اون دیشب که کردید کاری

 :گفتم و دادم تکان سر سریع

 گذاشتم هتل این واس وقتمو همیشه من نه که البته-

 نبوده من کاری ساعت که مواقعی حتی

 اما نکردم اخراج و دونفر اون شاید افتخار خانم-

 دونفر اون فقط نه بیوفته اتفاقی چنین دیگه بار یک

 کنم می اخراج خیلیارو بلکه

 گرفت شهبد از نگاه سام کردم سام نگاه چرخاندم سر

 :گفتم و شدم بلند جایم سر از. کرد من ونگاه

  برم من میشه اگه نیست خوب حالم یکم-

 :وگفت کرد نگاهم شهبد

 اتاقم تو بیا بعد اما بری میتونی ممنون-



 باش-

 رفتم خروجی در سمت و شدم دور شهبد از

 میره یادش عاشقی و عشق کار تو دلت عزیز-

 :گفتم و چرخیدم سمتش و رفتم بیرون

 نیست خوب حالم-

 :گفت ریز چشمان با و صورتم روی چرخاند چشم

 خوردی؟ سرما-

 برای بود زشت خیلی نه گفتم می اگر گفتم می چه

 :گفتم و دادم تکان سر همان

 آره-

 می قرص خودتم باید موتوره رو دیشب خاطر به-

 خوردی

 :وگفتم دادم تکان سر

 بود خودم مال کمال امروز کاش-



 استراحت میذاره حتما بزن حرف دلت عزیز با خب-

 کنی

 :گفتم و کردم بندی خالی وباز شد کج لبم

 قهرم باهاش شد بحثمون یکم دیشب-

 کردی خوشگل الکی موهاتو پس-

 :وگفتم بردم جلو سر کرد هم در را صورتم

 نکردم درست کسی هیچ واسه موهامو من آقا هی-

 بود خودم واس

.  کرد ما به نگاهی آمد بیرون در از دیدم را نرگس

 :گفتم و کردم سام نگاه

 بلدی؟ عاشقی-

 :گفتم من و رفت باال ابروهایش

 نیست بد کن عاشقی هم تو عاشقته هست نفر یه-

 بلند صدای وبا دفعه یک و رفت هم در ابروهایش

 :گفت

 چه تو به-



 و کردم اخم خودش مثل هم من و گذاشتم عقب قدمی

 :گفتم

 گفتم؟ چی مگه کنی می رم چرا-

 نگاهش عصبی بود ما به نگاهشان که کردم بقیه نگاه

 :گفتم و کردم

  گیری جو خیلی-

 فشردم بهم را لبهایم گرفت را دستم بروم چرخیدم

 چرخاندم سر. نبود تدرس کارش چشم همه آن جلوی

 :گفتم بسته لبهای با و

 کنن می نگاهمون دارن آدم همه این بینی نمی-

 :گفت و نگرفت من از نگاه اما او

 عصبیم که نزن حرف من با چیزا این راجب دیگه-

 کنی

 ابروئه چشمت باالی بگم کافیه هستی عصبی کال تو-

 نه یا کنی می خراب سرم رو و هتل این ببینم

 نه یا-



 :وگفتم کردم ریز شمچ

 شدی مزه با-

 خورده کواال یه تنه به تنم-

 ذلیلت خدا فشردم هم روی حرص با را هایم دندان

 هم جنبه بی این دهان در را این که ساره کند

 و کشیدم بیرون دستش از شتاب با را دستم.  انداختی

 :گفتم

 منطق بی اعصاب بی عمته کواال-

 :گفت و داد تحویلم لبخندی

 کواال گفتن می بهت چرا-

 بگم برات تا بمون هه-

 یه تورو من اما کواال گفتن می بهت چرا دونم نمی-

 کنم می تصور دیگه چیز

 :گفتم کنجکاوی با

 چی؟-

 :گفت و زد خندی پوز



 میگم منم گفتی تو وقت هر-

 :وگفتم کردم نگاهش چشم گوشه از و دادم چین بینی

 می یبدجنس کشیدت سورمه چشمای اون از اصال-

 باره

 شیطنت هم تو چشمای از-
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 گوشه دکوری بذاری باید نباشه شیطون که دختری-

 خونه ی



 ندارم دوست دکوری منم-

 زیر شرفی بی شدم اش خیره چشم گوشه همان از

 .بود نکرده هم انتخابی بد نرگس. کرد نثارش لب

 بریم؟ افتخار خانم-

 :وگفتم کردم شهبد نگاه و گرفتم سام از نگاه

 بریم بله-

 کردم سرم پشت به نگاهی نیم افتادم راه شهبد همراه

 کرد می نگاهم

 نیست؟ خوب حالتون امروز-

 :وگفتم کردم رویم روبه نگاه چرخاندم سر

 نیست خوب حالم یکم بله-

 پریده رنگتونم-

 وارد من تا کرد باز را اتاق در ندادم را جوابش

 به وقت هیچ که گذاشتم اتاقی درون پا. شوم اتاقش

 مدیرت وشایسته بود بزرگ حسابی. بودم نرفته آنجا



 همه از شما آخه رفتم تند ببخشید افتخار خانم خب-

 کردید می تعریف

 واسه نذاشتن کم ها بچه واقعا اما کنم می خواهش-

 باید نبودید شما که این خاطر به هتل این وگرنه هتل

 این مدیر بی ماهه یک تقریبا اما دش می تخته درش

 میره پیش مقررات رو داره جا

 خانم نیاز متاسفم بله-

 :گفتم و ایستادم سینه به دست

 نمی تعریف دلیل بی گفتم فقط کنید تشکر نگفتم-

 کردم

 مطلب اصل سر بریم خب-

 زد واشاره نشست مبل روی کردم می نگاهش منتظر

 منشست رفتم هم من. بنشینم رویش روبه

 واسه من کنید کمک خیلی باید شما افتخار خانم-

 ندارم تجربه یعنی کنم کار هتل تو میخوام باره اولین

 چی؟ باباتون پس-



 کنید قبول اما گذاشته اختیارم در تجربیاتشو اون-

 این به هتل اونم و بار اولین واسه اونم کردن کار

 دشواریه کار درصد صد  عظمت و بزرگی

 :تموگف دادم تکان سر

 نیست سخت بیوفتید جا یکم اما بله-

 شما کمک با البته درسته-

  ندارم حرفی من-

 :وگفت زد لبخند

 نیستید ناراحت که دستم از-

 اصال نه-

 :گفت و شد تر پهن لبخندش

 بوده درست واقعا شنیدم ازتون که تعریفایی-

 کرده؟ تعریف کی-

 :گفت و مبل به داد تکیه



 این درشت و ریز اتفاقای تمام از اما بودم دور من-

 بودم خبر با جا

 ..! باشد شنیده هم مرا های دروغ آن نکند زد خشکم

 :گفتم مشهودی کامال ترس با

 چیزیایی چه مثال-

 :گفت و کرد ای خنده کرد نگاهم خیره

 بری میتونی االن فهمی می بعدا-

 و میکرد تر خراب را خرابم حال داشت هایش حرف

 :وگفتم شدم دبلن مبل روی از ترسیده

 کنید صدام میتونید داشتید کارم دارم سیم بی-

 بده همراهتو شماره ندارم سیم بی فعال من-

  بله-

*** 

 آمدم بیرون کارم اتاق از شد تمام کاریم ساعت

 نشان را مختلف جاهای و بودم پا سر دائم امروز



 به وقت هیچ این از قبل تا: گفت می دادم می شهبد

 .بود آور تعجب وبرایم نیامده هتل

 دخترانه ریز صدای که بروم آسانسور سمت خواستم

 سام و نرگس دیدن با بچرخم شد باعث سرم پشت ی

 سام و زد می حرف داشت نرگس. پرید باال ابروهایم

 .بود سپرده گوش هم

 می صحبت سام با اش عالقه از داشت نرگس یعنی

 زنگ تلفنم اما کردم می نگاهشان کنجکاو کرد؟

 با آوردم بیرون جیبم توی از را گوشی صبیع خورد

 دادم جواب سریع سعید بابا ی شماره دیدن

 معرفت بی سعید بابا به-

 خوبی؟-

 سریع و افتاد راه دلم به ترس بود گرفته صدایش

 :گفتم

 شده؟ چی-

 نیست چیزی نباش نگران-



  بزن حرف بابا-

 بیمارستانم-

 زمان امام با-

  نیاز نترس-

 شده چی-

 شدید اونم گرفت دردش یهو مامانت نمدو نمی-

 ...گه می دکتر بیمارستان آوردمش

 :گفتم ترس با من و کرد سکوت

 میگه؟ چی-
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 وضعیت میگن کنم می سکته دارم نیاز دونم نمی-

 فقط گفتم شاهده خدا بچه هم مادر هم خطرناکه

 نازنین

 :گفتم و بستم چشم

 رسونم می خودمو-

 ..نی-

 باید دویدم راهرو سمت و کردم قطع را گوشی

 و نرگس کنار از. رفتم می باید گرفتم می مرخصی

 بدون شدم بعدی راهروی وارد و دویدم عجله با سام

 :گفتم زنان نفس و کردم باز را در شتاب با زدن در

 برم باید-

 اش طبی عینک شد بلند میز پشت از متعجب شهبد

 : گفت و برداشت شمشچ روی از را

 بری؟ کجا شده چی-



 نیست خوب حالش مامانم رشت برم باید-

 باش آروم-

  برم باید-

 بیاد جا حالت بذار یکم اما میری باشه-

 :گفتم و رفتم عقب

 برسم باید بیمارستانه برم باید نه-

 شب؟ وقت این-

 :گفتم پاچه دست

 ...ک تا...دونم نمی...ن-

 :گفت و آمد حرفم میان

 گیرم می تماس باهات نیست مشکلی وبر-

 :گفتم و چرخیدم-

  ممنون-

 راهم سر سام شدم بعدی راهروی وارد دویدم باز و

 گرفت قرار



 میدویی؟ انقدر تو چته-

 زد چنگ گلویم به بغض چرا دانم نمی بردم باال سر

 :گفتم زور به و دار لرزش صدای با و

 سام مامانم-

 :گفت و آمد جلو سریع

 شده؟ چی-

 :گفتم و بردم زیر به سر

 بیمارستان بردنش شده بد حالش-

 :گفت و گرفت را دستم

 باال بریم بیا-

 وارد هم با. رفتیم آسانسور سمت و افتادیم راه

 :گفتم ترس با من و شدیم آسانسور

 ناکه خطر وضعیتش گفته دکتر میگه سعید بابا-

 نباش نگران-

 دادم تکان راست و چپ به را سرم



 شده عشقم و زندگیم تمام بابام از بعد مسا تونم نمی-

 میدم جون دستش تو بره خار مامانم

 نمیشه هیچی-

 سرم روی دست و دادم آسانسور دیوارک به تکیه

 گفتن کالفه و کردم اتاقک ی گوشه نکاه و گذاشتم

 منو بچه باید االن خوشه سر مامانم این چقدر اوفف-

 ...وقت اون کنه بغل

 با او و کردم بود پریده باال ابروهایش که سام نگاه

 :گفت حیرت

 سالشه چند مامانت-

 :گفتم زاری با

 شده تکمیل تازه یک و چهل-

 سر من و داد تکان بار چند تعجب همان با را سرش

 :گفتم زیر به

 خودش دیگه نمیشه گرم من از آبی دید سعید البته-

 شد کار به دست



 دکر ای خنده تک نکشید طولی اما شد کج لبش سام

 :گفتم و بردم زیر به سر. برد موهایش توی دست و

 رشت برم باید-

 برمت می-

 :گفتم ، آوردم باال سر سریع شد درشت چشمانم

 بری اتوبوس با تنها نمیشه که شب وقت این-

 ...اما-

 برمت می-

 اعتراضی هیچ جای که زد را حرفش محکم انقدر

 ...نگذاشت برایم
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 نگاهش. نشست کنارم سام و نشستم صندلی روی

 :گفتم و کردم

 کشتم می میرم دارم تو با بفهمه مامانم-

 :گفتم سریع کرد نگاهم چرخاند سر

 تویه دونه نمی که اون دیگه حساسه کال ، تو که نه-

 کنه می ناجور فکرای دوستمی اخالق بد

 :وگفت گرفت من از نگاه

 من نه بود تدل عزیز ی وظیفه-

 :وگفتم شد کج لبم

 خودم بیاد خواست می بعدشم که دیدی داشت کار-

 دارن احتیاج بهت هتل بمون نه گفتم



 باخبره؟ دلت عزیز از مامانت-

 :وگفتم کردم بیرون نگاه

 چون زنم نمی حرفیم خواستگاری نیاد وقتی تا نه-

 ...مامانم

 حساسه-

 آره تموگف دادم تکان سر کردم نگاهش چرخاندم سر

 حساسه

 برسونتت بیاد تونست می دلت عزیز پس خب-

 برگرده

 تو یا بیاد اون میگی که خوام می بادیگارد من مگه-

 میرم تنها خودم شو پیاده خودتم اصال بیای

 غرید و کرد نگاهم خشمگین چرخاندم سر

 حرف باشی داشته آروم سفر یه خواد می دلت اگه-

 نزن

 ونگاهش کشیدم می نفس حرص وپر عصبی بینی با

 :گفتم و بردم جلو را ام تنه باال کردم می



 ببرم تو حساسیت اون و تو شور مرده-

 :گفت و زد اشاره صندلی به واو افتاد راه اتوبوس

 بخواب-

 خواد نمی دلم چه تو به-

 :گفت و داد لم اش صندلی روی اما

 خوابم می من نخواب-

 تماس سعید با و آوردم بیرون جیبم از را گوشی

 داد جواب سوم بوق گرفتم

 جانم-

  شد چی-

 نگفتن بهمون چیزی هنوز منتظریم هم نیما و من-

 کردم حرکت تازه میام دارم من باشه-

 کنه پیدا نجات نازنین گفتم من نکن اذیت خودتو-

 همین

 بیام باید اما ممنون-



 دنبالت ترمینال بیاد میفرستم نیمارو منتظرتیم باش-

 :گفتم پاچه دست

 میام راست یه گیرم می تاکسی من بابا نه...نه-

 کاریه؟ چه دیگه بیمارستان

 تنها دختر یه نیست خوب شبه نصف برسی-

 منم گیرن می تاکسی مسافر همه این که ترمینال بابا-

 نیست معلوم برفیه هوا راه تو بعدشم دیگه همه مثل

 برسیم کی

 برسید؟-

 :گفتم و فشردم هم روی را چشمانم

 بسافرا بقیه ومن دیگه آره-

 باهام بگیر تماس پس باشه آهان-

 باش-

 :گفتم زیر به سر و آوردم پایین را گوشی

 ترسم می خیلی نشده خبری هنوز-



 :گفت کوتاه مکثی از بعد صورت روی گرداند چشم

 ...وا مامانت سن-

 :وگفتم رفتم حرفش میان

 از وقتی دکتر اما گفتم خیلی فهمیدم وقتی منم آره-

 :گفت مامانم و بچه سالمت

 شد جمع زیادی انگار اما شد جمع خیالمون

 تو مثل هست وروجکی یه هم بچه این حتما-

 :گفتم و دادم لم صندلی روی هم ومن کردم ای خنده

 نیازه مثل یکی پسره این ،میگن میگن همینو همه-

 داره زبون فقط اون اما منه مثل کم یه نیایشم البته

 گلزاره رضا مدمح رویاشم نیست شیطون وگرنه

 سر بودم داده تکیه صندلی به را سرم که جور همان

 :گفتم و کردم نگاهش چرخاندم

 داره کرم یکم فقط آرومه تقریبا برادرم-

 رفته تو به اونم پس-

 :وگفت زد لبخند او اما کردم نگاهش چپ چپ



 زلزله؟ رفتی کی به تو پس-

 حسینم خود دقیقا من گن می ، بابام به-

 اومدی؟ کنار جدیدت بابای با طور چه-

 و خوب آدم واقعا سعید بابا اما بود سخت اولش خب-

 پاکیه چشم

 :وگفتم چرخیدم سمتش بیشتر کمی

 دیگه؟ دیدی آقاجونمو-

 آره-
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 منو مامانم خواستگاری اومده سعید فهمید وقتی اون-

 داشت نگه خودش پیش ماهم شش گرفت مامانم از

 یه دست بسپارم نیاز طور چه گفت می بود نگران

 زمونه دوره این تو اینم غریبه

 :وگفتم کردم ای خنده

 دختره ناپدریه بود دیده ایرانی فیلم چندتا قبلشم-

 بود ترسیده بیشتر کرده می اذیتش

 :وگفتم زدم چشمکی رفت هم در سام اخمهای

 بابا مداو سعید شد مریض من دوری از مامان اما-

 جون آقا که گفت چیا دونم نمی زد حرف آقاجونم

 برم شد راضی

 نکردی؟ ازدواج حاال تا چرا-

 :وگفتم کشیدم باال بینی

 اما دارم کم واینا عمه عمو حاال داریم زیاد فامیل-

 تا دوسه ماشاهللا همشونم بخواد دلت تا دور فامیل



 پیشمون از بابام که این قبل تا داشتن بخت دم پسر

 خودمی عروس تو گفت می دید می منو کی هر بره

 ...و مرد بابام که این تا

 دردسر وبرایم بزنم حرفی ترسیدم می کردم سکوت

 باال وکمی نشست سوئیشرتم زیپ روی دستش. شود

 :گفت و کشید

 خب؟-

 :گفتم آهسته و بردم جلو سر کمی

 مونه؟ می خودمون پیش راز یه این-

 :گفتم من و رفت باال ابروهایش از یکی

 این بخور قسم کست ترین عزیز به بخور قسم-

 جونتم از تر عزیز حتی کسی هیچ به رو موضوع

 نگی

 :گفت و شد ریز چشمانش

 بگو-

 بگم من تا بخور قسم تو-



 بگو گم نمی کسی به-

 :گفتم و کشیدم لبم روی زبانی

 خوب حالم گفتم که مدتی همون مرد بابام که این بعد-

 وگرنه گفتن دکترا یعنی زدم بهم مشکل کم یه نبود

 نکنم فکر خودم که من

 مگه؟ شد چی-

 :گفتم آرام

 قدم میزدم حرف باهاش بود پیشم همیشه حسن بابا-

  زدم می

 هم نزدیک کمی ابروهایش و شد تر ریز چشمانش

 :وگفتم زدم لبخند

  شده دیوونه نیاز که رسید فامیل گوش به زود خیلی-

 :گفت و زد پوزخندی

 هترب چه-

 بهتر؟ چی-



 بوده بد حالت شوک و ناراحتی از تو مشخصه این-

 این میشه حل که داره خاصی زمان یه همش اینا

 خوب وبعد داره زمانی مدت یه روحی ناراحتیای

 میشه

 بچشون میزنم میشم دیوونه من کردن فکر اونا خب-

 کشم می

 :وگفتم خندیدم

 مینه تا خدایش یعنی نبود مهم برام زیادم چند هر-

 یه نبودم حرفا این و شوهر فکر اصال پیشم مدت

  ذهنم تو اومده شاهزاده مدت

 بوده؟ شهبد ذهنت تو شاهزاده-

 می پیدا وفق شدنش پیدا با دیگه خب اما دقیق نه اوم-

 کنه

 شناسیش؟ می  وقته چند-

  حاال...رو یه-

 :گفتم وسریع ماند باز دهانم



 سال یه آره...سال یه-

 دید؟دی همدیگرو کجا-

 :وگفتم نشستم صاف کالفه

 می درد سر سریع میاد بدم اتوبوس از چقدر اوف-

 گیرم

  نیاز-

 و کرد جیبش توی دست کردم ونگاهش چرخاندم سر

 :گفت و آورد بیرون سبزی پارچه

  اوردم کربال بودم رفته پارسال تبرکه-

 نگاه و کردم دستش در کوچک سبز پارچه به نگاهی

 :گفتم و چشمانش به دوختم چشم آوردم باال

  داشتی سعادتی چه-

 یهویی تصمیم یعنی رفتم یهو-

 :وگفتم دادم تکان سر

 یهویی طلبیدت-



 :وگفتم گرفتم دستش از را پارچه بردم پیش دست

 حسینه امام عاشق مامانم میدم-

 :گفتم و کردم بو را پارچه

   خودم مال تیکش یه البته-

 خوبه شفات واس دستت به ببند آره-

 در را پارچه.  زد لبخند کردم نگاهش چپ چپ

 :گفتم و گذاشتم جیسم

 می مشروب که پسرایی این از تو کردم می فکر-

 حرفا این خورن

 نخوردم؟ دیگه نیست خوب برام اما خوردم می قبال-

 !نیست؟ خوب برات چی یعنی-

 :گفت و بست چشم

 بخواب یکم اونجا تا-
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 :وگفتم دادم تکیه صندلی به

 بخواب تو بره نمی خوابم-

 سریع بود نیما. پراندم جا از گوشی پیامک صدای

 کردم بازش

 خوبه حالش مامان اومد دنیا به بچه-

 :گفتم سریع اما نرود باال خوشحالیم جیغ تا بستم چشم

 نوید هم مامان هم سام خوبه حالشون-

 :گفت و کرد باز چشم

 شکر خدارو-



 بود سالم مادرم که کردم شکر خدارا و بستم مچش

 خبر این از بیشتر ارزشش دنیا این در چیز هیچ

 .نبود

 نگاه کردم باز چشم سریع گوشی خوردن زنگ با

 باز نیشم شهبد اسم دیدن با کردم که گوشی صفحه

 :گفتم و آوردم باال سر و شد

 زده زنگ دلم عزیز-

 غرید که  بدهم جواب خواستم

 نمی مگه زنی می حرف اتوبوس تو درانق زشته-

 خوابن بقیه بینی

 دم و کشیدم صفحه روی را ودستم گفتم بابایی برو

 :گفتم آرام و گذاشتم گوشم

 بله-

 بهتره؟ حالتون افتخار خانم سالم-

 :گفتم و کردم اعصاب بی سام به نگاهی

 بهترم-



 باهاتون سماوات آقای که خوبه شکر خدارو خب-

 برین نبود درست تنهایی اومد

 :گفتم و دادم تکان سر

 دارن لطف سماوات آقای دیگه آره-

  بست چشم سام

 بیاین شدن بهتر که مامانتون نباشید مرخصی نگران-

 شده رفع خطر دادن خبر بهم-

 ترسیدم داشتی تو که حالی اون با شکر خدارو-

 بیاد خودت سر بالیی نکرده خدایی

 :گفت که خندیدم

 باشید خودتون مواظب-

 پرسیدی حالمو که ممنون-

 خداحافظ کنم می خواهش-

 دادم ادامه من اما شد قطع تماس

 راحته جام عزیزم آره-



 :گفتم و کردم سکوت

 کن قطع تو اول عزیزم بشم فدات-

 :وگفتم خندیدم

 نمیاد دلم کن قطع تو اول دیگه نه-

 اش عصبی صدای و شد کشیده دستم از گوشی چنان

 و مات و شد خشک هوا رد دستم که پیچید گوشم در

 ماندم مبهوت

  خوابن بینی نمی مگه-

 کردم نبود تماس از خبری که دستش در گوشی نگاه

 :گفتم اخم با کردم خودش نگاه بعد و

 بده گوشیو-

 :گفت و گذاشت جیبش در را گوشی

 نمیشه هیچی نشه باز دهنت ساعت دو بخواب بگیر-

 :گفتم حرص با

 گوشیمو بده-



 اببخو بگیر نمیدم-

 ریخت بی اعصاب بی سامی-

 از. دادم تکیه صندلی به او به پشت و چرخاندم رو

 فراموش را خودم درد فهمیدم را مادرم حال وقتی

 شاید بستم چشم بود، آمده سراغم درد باز اما کردم

 ...بگیرد آرام دردم کمی

*** 

 نمونی خواب رشت-

 نگاه پریدم خواب از اتوبوس شوفر بلند صدای با

 غریدم دیدم که را بیدار سام کردم اطراف

 نپرم؟ خواب از این صدای با کنی بیدارم تو شد نمی-

 چه من به-

 :گفت و شد بلند جایش از

 برگردم باید باش زود-

 کشیدم را خودم و بردم باال را دستانم شدم بلند

 :گفتم میانش در و کشیدم ای خمیازه



 کربالیی سامی اومدی که ممنون باش-

 وبوسیات تو نیاز-

 تو دست بابا ای دیگه کردم رفع خستگیمو مگه چیه-

 زشته نکش نفس میگی باشه

 :گفت و برداشت سرمان باال از را ام کولی کیف

 زیادیه کشیدنم نفس تو واس-

 گرفتم دستش از را کیف شدیم پیاده اتوبوس از هم با

 آوردم بیرون را کارتم کردم کیف درون دست

 :وگفتم گرفتم سمتمش

 باید آب بار یه روزی دو داده بهم گلدون یه مائده-

 دی؟ می آب بهش بمیره ترسم می بدم بهش

 چیه؟ گل-
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 چون پنجرس پشت االن خوشگله خیلی اما دونم نمی-

 میره می سرما از تراس تو

 حساسیه؟ گل پس-

 تنهایی احساس بزن حرف باهاش یکمم خیلی اره-

 نکنه

 :گفتم سریع کرد اخم

 می سکته تر بد بزنی حرف تو دهنت و لب فدای نه-

 بده آبش فقط همون کنه

 تویی خود اون بگو گل نگو-

 :وگفتم کردم کج وسر زدم پلک بار چند

 گلم من-



  بگو نیستی-

 کواال بگی بهم که این جای به بعد به این از پس-

  گلی نیاز بگو

 شد دیر بریم-

 اون از باید هم تو برم باید من دیاکر قاطی چیه بریم-

 بری ور

 :گفت و کشید خود دنبال به و گرفت را کیفم بند

 گردم برمی بیمارستان تا رسونمت می-

 زدم لبخند کرد نگاهم و ایستاد هم او ایستادم یکدفعه

 :گفتم و

 قشنگه غیرتت اما هستی اعصاب بی-

 :وگفتم دادم چین بینی ها تاکسی سمت افتاد راه باز

 می بود کی هر االن احساسی بی انقدر چرا تو آخه-

 کرد می ماچم پرید

 کرد من به نگاهی نیم رفت می راه که همانجور

 :وگفت



 خواد؟ می ماچ دلت نکنه چیه-

 چه آن بودم زده گند. رفت باال ابروهایم از یکی

 :وگفتم گرفتم او از نگاه دیگر بود حرفی

 تو از یزیچ همچین من کن فکر تو؟ اونم کی نخیر-

 بخوام

 بمیرم بذارم سر باید روز اون اوه اوه

 تاکسی آقا تاکسی-

 :گفتم لهجه با سریع

 بریم خوایم می)پورسینا بیمارستان بیشیم خوایم-

 (سینا پور بیمارستان

 بیاد جون دختر برم می)بوجور َبید جان دختر َبَرم-

 (باال

 :وگفت شد نزدیکم کردم سام به نگاهی

 زنیاب حرف بلدی خوب-

 دوبله زدم می حرف عادی اگر االن اما زیاد نه-

 گیرن می کمتر ببینن همشهری اما گرفتن می سوبله



 :گفت و کرد ای خنده تک بست چشم

 زلزله شو سوار-

 هم سام شدم سوار کردم باز را ماشین در و خندیدم

. آورد در حرکت به را ماشین راننده و نشست کنارم

 :وگفتم کردم سام گوش نزدیک را سرم آرام

 هست؟ اتوبوس برگردی بخوای االن-

  هست یازده ساعت تازه هست آره-

 کردم باز را کیفم در نشستم وصاف دادم تکان سر

 جلوی و کردم باز را درش آوردم بیرون پاستیلی

 :وگفتم گرفتم سام

 بردار همیشه بردار کم-

 خورم نمی-

 :وگفتم انداختم باال شانه

 منن قلب پاستیال نای اصال بده خیرت خدا-

 در و آوردم بیرون را ماری های پاستیل از یکی

 :گفتم پر دهان با و کشیدمش زدم گازی



 شده حساس روت شهبد-

 چرا؟-

 سام گم می بهت چرا میگه-

 :گفت شده ریز چشمهای وبا چرخید سمتم کمی

 ؟ نشده حساس اوردم تورور من که وقت اون بعد-

 :وگفتم دادم قورت را پاستیل

  کرد تشکرم ازت تازه کرد می فرق شرایط ینا-

 داری؟ دوست جوری این غیرت واقعا تو-

 تکان هوا در دست گرفتم دندان بین را پاستیل باز

 :گفتم بسته های دندان همان با و دادم

 بابا؟ چشه مگه-

 حرص با و کشید و گرفت را پاستیل آورد باال دست

 :گفت

 دنیاست مرد ترین غیرت بی شهبدت من نظر به-

 :وگفتم کردم اخمی



 سام گم می بهت شده حساس گم می-

 داد تکان راست و چپ به را وسرش زد خندی پوز

 :گفت و

 این ؟ نفهمی به زدی خودتو یا فهمی نمی واقعا نیاز-

 من با قدم یه ذاشت نمی داشت غیرت اگر دلت عزیز

 برداری

 :وگفتم کردم نازک چشمی پشت

  داره غیرت هم خیلی ، نیست حاال-

 جوری؟ این داری دوست خودتم-

 :وگفتم انداختم باال ابرو زدم داری کش لبخند

 بشه غیرتی همچین مرد دارم دوست من میدونی نچ-

 باز درو برم بشم بلند من میزنن خونرو در وقتی که

 ...کنم

 :گفتم اخم وبا گرفتم ژستی و کردم رها نیمه را حرفم

 سمت ریندا حق هستم من تا جات سر بشین زن-

 بری در اون



 دادم ادامه و خندیدم

 خونه تو بیاد باید در دم باشه اومده دوستش مثال بعد-

 پستو برو شو بلند بگه بیاد داره نگه در دم دوستشو

 نمیای بیرون نگفتم هم تا
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 را ام خنده.  کوبید پایم به را پایش که خندیدم بلند

 :وگفتم ادمد قورت

 کنیا می رم زود چه تو بابا ای-



 پرسیدم جدی من-

 یه دیدید اگر اما دادم جوابت جدی شاهده خدا منم-

 یه بگو رسوند سالم گلی نیاز بگو برسون سالمی

 ای دونه

 ...من-

 :گفتم و بردم باال دست

  نیستی هم تو نچ-

 دونی؟ می تو مگه-

 :گفتم و کردم کج سر

 ستی؟ه شکلی این نیاز جون-

 هستم شکلی همین نیاز جون-

 :گفتم و کردم اخمی

 من نوای بی جون کار چی بذار مایع عمت جون از-

 بابا ای داری

 :وگفت انداخت باال شانه



  نکن باور-

 این گرفتی ژست هستی چندی دهه مگه کنمم نمی-

 ؟ هستی غیرتی جوری

 نیاز-

 هوم-

 کنما می ثابت-

 تنم موبه گی می جوری این خدا تورو ترسیدم-

 کجا از دختر دوست االن من. اصال میشه راست

 کنی؟ ثابت بهم که بیارم برات

 رسیدیم-

 :گفتم سریع

 ( بدم بهت پول قدر چه)َفدم َترِ  چند-

 نمی بودم رشتی نسل در نسل که منی جون دختر-

 اما تومنه پونزده جا این تا نرخش بزنی گول خواد

 بدید سیزده شما



 سمت و پول سام که بدهم را جوابش خواستم خندیدم

 پول بقیه خواست گرفت را پول راننده.  گرفت راننده

 غرید سام که بدهد را

 نخواست تخفیف کسی-

 :گفتم و کردم نگاهش سریع

 از آدم میشه مگه زنی می حرف خود بی چی-

 بگذره تخفیف

 ماشین از و گرفت را بازویم کرد باز را ماشین در

 کوبید بهم را در کرد پیاده

 سیزده میگه خودش مرده کنی می همچین چرا تو اه-

 چرا؟ میدی پونزده تو

 کنی می دیوونم داری نیاز نیاز-

 :وگفتم کشیدم بیرون محکمش دست از را بازویم

 نکن بدترش تو هست کبود بازوم-

 :گفت و سایید هم روی دندان

 دیگه برو-



 و کردم سام نگاه باز و کردم بیمارستان به نگاهی

 :گفتم

 دمتگرم نیما قول به اما اخالقی بد خیلی-

 :وگفتم گرفتم سمتش را پاستیل بقیه نگفت چیزی

 بخور راه تو اینو-

 دهانش از ماشین در که پاستیل اورد باال را دستش

 دستم از را پاستیل بسته و گذاشت دهان در را کشیدم

 :وگفتم کردم ای خنده. گرفت

 که خوردی نمی-

 دیگه برو-

 خوشحالی از کردم بیمارستان مانساخت به نگاهی

 زد چنگ گلویم به بغض مادرم خوب حال

 یه...بده حالش مامانم شنیدم وقتی... لحظه یه سام-

 ...ت اومد فکرایی



 اشکم قطره جلوی ونتوانستم بستم چشم کردم سکوت

 خودش سمت ومرا گرفت را ام شانه. بگیرم را

 :گفت و ایستاد نزدیکم آمد جلو. چرخاند

 بکنی خود بی فکرای نباید فهمیدی حاال-

 :وگفتم کشیدم عمیق نفس و بود زیر به نگاهم

 خانوادمم نگران خیلی نیست خودم دست-

 آوردم باال نگاه. شد کشیده چشمم زیر انگشتش

 بیمارستان ساختمان به چشمانش با کردم نگاهش

 :وگفت کرد اشاره

  ببینش زودتر برو-

 :گفتم و گذاشتم عقب قدم زدم لبخند

 گذاشتی پا زیر منو قرمزای خط ی همه تو-

 هستن چیا قرمزات خط-

 برات گم می تهران اومدم-

 با و چرخیدم دادم تکان برایش دستی نگفت چیزی

  شدم وارد دویدم ساختمان سمت دو



 گلی-

 غریبه کردم می گمان شناختم نمی اگر را صدایش

 من جز را کسی بود خودش صدای بود او اما است

 گوشی کردم نگاهش چرخیدم. نداشت کانم این در

 به بود زده خشکم من اما آمد سمتم بود دستش در ام

 کواال هم دیشب از نیاز میگفت همیشه گلی؟ گفت من

 !گلی اما

 بود من دست این-

 در را گوشی واو بردم جلو دست حیرت همان با

 :گفت و  گذاشت دستم

 رفتم می وگرنه اوردم یادت گوشی عاشق دیدم-

 :گفتم و وچرخیدم گرفتم هنگا

 ممنون باش-

 داشتم بیمارستان به ورود برای که ای عجله آن

 بود کرده هنگ مغزم مثل پاهایم یعنی. نداشتم دیگر

 کلمه چند همان اما است حرف کم که این با پسر آن

 ...کرد می شوکه را وجودم کل حرفش
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 خوبه؟ حالش ببین برو نماما نیاز-

 :گفتم و ایستادم پنجره کنار کالفه

 رفتم بار سیصد ظهره که االن تا دیشب از بخدا-

 بخدا خوبه حالش

 میزنه شور دلم-



 که این با: گفت دکتر دیدی خوبه حالش مامان نزنه-

 چند فقط کرده رشد خوب اما اومده دنیا به ماهه هفت

 کافیه بمونه دستگاه تو هفته

 کمی گذاشت شکمش روی دست کشید میقیع نفس

 :گفت و کشید باال را خودش

 درشت و عجول اومد دنیا به تو مثل دقیقا-

 زیاده ماه نه انتظار چیه گفته رفته خودم به برادرم-

 کردیم صبر ماه هفت دیگه اما زیادم ماهم هفت

 راه؟ تو نشد چیزی که دیشب-

 :گفتم و بردم باال سر

 اومدم راحت نه-

 باشه بد من حال اگه حتی بیای بری تنها نبینم دیگه-

 باشن همراهت نیما یا سعید باید

 چشم-

 هستی؟ راضی خوبه بگو کارت از-

 باشه بد میشه مگه مدیرم خره باال عالیه آره-



 نکردی؟ درست که دردسر-

 :وگفتم گرفتم دندان به لب

 حاال چقدر من انگار میگی جوری یه مامان اه-

 شیطونم

 بهم را وچشمانش گرفت دندان به لب درد از مامان

 :گفت و فشرد

 زلزله...هستی... زلزله تو-

 بالشت و رفتم مامان سمت افتادم سام ویاد زدم لبخند

 :وگفتم کردم مرتب را کمرش پشت

 خونه تو باشه زلزله یه باید مادری پدر هر خونه تو-

 دیگه زلزله یه شوهریم هر

 گذاشته؟ کی قانونو این وقت اون-

 :گفتم و خندیدم

 نبود زیبا اصال زندگی نبودم من اگه خانم مامان-

 نه؟ مگه

 نه-



 

 [۱۳:۴۹ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۸۷_پارت#

  

 

 

 

*** 

 کسی نداشتم حوصله اصال شدم اتاق وارد عصبی

 نیاز گفت همه از اول که زن آن مخصوصا بیاید

 آمده یادش است گذشته سال چند که حال است دیوانه

 وفریاد کوبیدم در به لگدی. هستم یخوب دختر من

 زدم



 تو که بچه اون به اینه وقت استراحته وقت االن-

 منو که دستت گرفتی لیست اما کنی فکر بیمارستانه

 بدی شوهر

 :وگفت گرفت دیوار به دست شد اتاق وارد آرام

 عیادت میان دارن گفتن اونا کنی می همچین چرا-

 بزنن حرف خیرم امر مورد در حاال

 پیش سال همین تا.  نزنن که خوام می دیگه همین د-

 شد؟ عوض نظرشون که شد چی بود دیوونه نیاز

 کردن می اشتباه فهمیدن خب حرفیه چه این-

 :گفتم عصبی

  نفهمن که خوام می-

 :وگفت کرد اخمی

 تا شدی عوض تهران رفتی شده مرگت چه تو-

 از سر خوشحالی از میومد خواستگار حرف دیروز

 از که پسره این اون نیان میگی حاال شناختی نمی پا



 هم داره خوبی کار هم آقاس هم آله ایده نظر همه

 هست پاکیم پسر خودشه جیب تو دستش

 :گفتم کالفه و نشستم تخت روی

 مامان خوام نمی شوهر من-

 :وگفتم دزدیدم نگاه شد ام وخیره کرد ریز چشم

 گفته بهم مامانش که کسی خوام نمی اینو یعنی-

 خوام نمی رو دیوونه

 بیاد خوشت ببینیش شاید بیان امشب بذار حاال-

 باید چرا من ی پسرخاله عموی پسر ی خاله آخه-

 شما؟ عیادت بیاد

 همه نیایش بکش خونه به ام دستی یه شو آماده پاشو-

 ریخته بهم جارو

 دیگه؟ نیستید نوید فکر به شما-

 تیساع دو خوبه حالش: گفت دکتر نباشم میشه مگه-

 میموندم میذاشتن اگه واال میزنم زنگ که بارم یک



 رها تخت روی پشت از را خودم که نمیذارن اما

 :گفتم و کردم

 میام االن برید باشه-

 دستته ریز یه دیروز از دست نگیر ماسماسکو اون-

 داریم کار کلی شو بلند

 میزدم حرف مائده با داشتم بابا باشه-

 شو بلند چی هر حاال-

 میام برید باشه که گفتم-

 دور که شدم مطمئن کردم بلند سر رفت بیرون مامان

 کردم باز را قفلش وسریع برداشتم را گوشی شد

  است؟ رسیده دادم پیام سام به صبح دیروز

 که شب تا نداشتم او از خبری دیگر رسیده گفت که

 بود نوشته

  قشنگه گلت-

  بودم نوشته برایش

 هست؟ من خوشگلی به-



 بود نوشته که آمد جوابش تا کشید طول یساعت شاید

 یه برام ساکته گله این که اینه بگم راستشو بخوام-

 بزنه حرف گلی نیاز که کردم عادت جوریه

 را پیام بارها اما ندادم را جوابش بودم من بار این

 این رفت می رژه ذهنم در ها سوال و بودم خوانده

 رد صد در صد خب زد می را ها حرف این سام که

 چرا کرد تغییر دفعه یک چرا اما گنجید نمی هم ذهنم

 هایش حرف اما است خشن هنوز که این حین در

 .بود عجیب

 بود تلگرام در پیش ساعت یک شدم تلگرام وارد

 نوشتم برایش

 اعصاب؟ بی چطوری-

 استیکری مائده پیش شب چند شدم استیکرهایم وارد

 . انداخت می سام یاد مرا عجیب بود فرستاده

 آمد پیام که بفرستم خواستم

 بهم ریخته کارا نیستی زلزله-



 نوشتم وسریع زدم لبخند

 بهم بریزه باید ها حاال حاال پس-

 میای؟ کی مگه چرا-

 ونوشتم نشستم زانو چهار

 خواستگار گرفتار اما مامان پیش مثال اومدم واال-

 شدم

 شد بلند مامان فریاد صدای که کردم ارسال را پیام

 بجنب شد وبغر نیاز-

 نوشتم سریع

 اعصاب بی سامی فعال میکنه صدام مامان اوه اوه-

 حرفیم می باهم شب

 انداختم تخت روی را گوشی کردم ارسال را پیام

 . رفتم بیرون وسریع

 رفتم حمام به و کردم مرتب را خانه نیایش کمک با

 و گرفت تماس بیمارستان با دیگر بار یک مامان

 خورده را شیرش فتندگ و پرسید را نوید حال



 من و آورد خانه به را ها خرید سعید بابا. وخوابیده

 :گفتم بلند و رفتم اتاق به کردم آماده را همه

 بپوشم؟ چی االن تهرانه لباسام که من-
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 گذاشتم برات کمد تو دامن کت یه-

 را خیسم یموها رفتم کمد سمت انداختم باال ابرویی

 :گفتم و زدم گوشم پشت



 دنیا به فسقلی این کردی کاری خودت خودم جان به-

  جا این بکشونی منو که بیاد

 کمد از و شد کج لبم رنگ سبز دامن کت دیدن با

 :گفتم بلند و آوردم بیرون

 آوردیش؟ کجا از-

 آمد ضعیف صدایش

 انشاهللا برات دوختم بیارم جایی از قراره مگه-

 اشهب اندازت

 :گفتم و زدم خند پوز

 نه گید می مشکوکه چی همه میگم هی-

 تنم را کت و پوشیدم را لباسهایم آوردم در را حوله

 فقط را بلندش آستین بود اندازه چیز همه کردم

 :گفتم بلند باز و نداشتم دوست

 بدوزی؟ ربع سه آستین شد نمی حاال-

 نمیاد خوشت تو گفتم شدم پشیمون بعد اتفاقا-

 :گفت و کرد  پایم تا سر به نگاهی و شد اتاق وارد



 دیگه بپوش دامنتم دختر-

 تیپم نگاه آویزان لبهای وبا پوشیدم را بلندم دامن

 :وگفتم کردم

 بپوشم؟ باید لباسیه چه این آخه-

 به اصال تو اسپرت لباسای اون خواستگاریه زشته-

 خوره نمی مجلسا این درد

 :گفتم و برداشتم را شانه

 بشم راحت رنب بیان-

 بچه هی-

 :وگفتم بود مامان سر پشت که کردم نیما نگاه

 اشتب هست شیشه اون زیر بیمارستان تو بچه-

 جان پسر گرفتی

  مزه خوش-

 :گفتم و بستم سرم باال را موهایم

 کن گیس موهامو بیا مامان-



 و دادم تکان راست و چپ به را سرم آمد سمتم آرام

 :گفتم

 خواستگاری وقت اون بعد کردی زایمان روزه دو-

 انداختی راه

 :گفت و کرد بافتن به شروع را موهایم

 بود قدم خوش نوید بچم-

 :وگفتم کردم نگاهش آینه از

 میاد خواستگار براش داره ترشیدت دختر دیگه بله-

 بوده اقا قدم خاطر به

 خانم نیاز بزن غر کم-

 :گفتم زاری با و کردم سعید بابا نگاه

 آخه؟ زور به ت،نیس انصاف این -

 اما بمون بابا پیش همیشه تا میگم باشه من به واال-

 داره احتیاج همدم یه به کسی هر میگه مامانت

 :گفتم و شد آویزان هایم لب

 کار؟ چی خوام می همدم-



 :گفت و گرفت دستم از را کوچک کش مامان

 کسی هیچ به که حرفایی همه که اونی یعنی همدم-

 گوش حرفاتو که کسی نییع بزنی اون به نمیزنی

 بغلت میکنه آرومت میکنه همدردی وباهات میکنه

 کنه می

 :گفتم هوا وبی شدم قالی گل خیره

 میدم انجام سام با که کارارو این تمام خب-

 و آوردم باال نگاه ترس با رفت فرو سکوت در اتاق

 :گفتم

 شده دوست باهام هتل تو سمانه میگم سمانه...س-

 زنم می اون به حرفامو همه صمیمیم باهاش

 :گفت و زد کمرم به مامان

 سرت رو بذار شال یه-

 خوام نمی شال کنیا می اذیت داری مامان اه-

 داشتم مشکلو این باهات کوچیکی از نیاز زشته-

 نشدی آدم هنوز



 نمیشه و-

 :وگفتم کردم نیما نگاه اخم با

 حرفای تو اینجا اومدی نوشتی مشقاتو تو اصال-

 کنی می تدخال بزرگترا

 عمت مشق-

 :گفتم و چرخیدم

 مائده بزنم زنگ یه من گوشیه کو-

 ایستاد راهم جلوی سریع شد خیز نیم که برداشتم قدم

 :گفت و

 فهمم نمی میکنی اذیت میاری در بازی دیوونه چرا-

 هستم دانشگاه دوم سال که منی آخه ، دیگه میگم چی

 چه کردم تحصیل ترک سال یه ببین دارم مشق میگی

 کنی می بارم حرف قدر

 :وگفتم گرفتم دست در را اش گونه بردم باال دست

 دانشگاهی پسر بشی ناز-

 :گفت و زد پس را دستم



 جونم به بندازه رو مائده میخواد بابا برو-

 همون شما واسه داره فرق مائده میگم من آقا هوی-

 هست عمه

 نیست بحث وقت االن ها بچه-
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 :گفتم و بستم چشم

 وقت ، نیست خواستگاری وقت االن کنی دقت اگر-

  بودنه خانواده با



 :وگفتم زدم نیما به وچشمکی

 نیمی نه مگه-

 بشم راحت من بری کنی شوهر بهتر همون نخیر

 :وگفتم کردم نگاهش چشم گوشه از

  دارم داداش منم دارن داداش همه برو گمشو-

 :گفتمو سمتشان چرخیدم

 بشم آماده تا برید دیگه برید-

 ندیا طولش-

 نه نه نه-

 :گفتم و بستم چشم

 با وقت وقلی نیست اون وقت االن کنی دقت اگر-

 هست بودن خانواده

 :وگفتم زدم نیما به وچشمکی

 نیمی نه مگه-

 بشم راحت من بری کنی شوهر بهتر همون نخیر



 :وگفتم کردم نگاهش چشم گوشه از

  دارم من دارن داداش همه برو. گمشو-

 :وگفت سمتشان چرخیدم

 بشم آماده تا برید دیگه برید-

 ندیا طولش-

 نه نه نه-

 وسمت کشیدم ای آسوده نفس رفتن بیرون نفر هرسه

 که را ادکلن کردم باز را درش رفتم ام پشتی کوله

 اما بزنم تا کردم باز را درش آوردم در ذوق با دیدم

 :فتمگ و کردم ادکلن نگاه پشیمان

 زنم نمی االن نچ-

* 

 :گفتم و کردم نگاهش کالفه

 بزنید ندارید حرفی-

 :گفت زور به کرد نگاهم آورد باال سر



 شنوم می بزنید حرف شما-

 :گفتم و دادم بیرون حرص با را نفسم

 ندارم ازدواج قصد-

 ...ام-

 واسه ندارم ازدواج قصد االن من مصطفی اقا ببیند-

 مونه نمی حرفی همین

 کنید فکر بیشتر من شرایط موزد در شما خانم نیاز-

 میشه عوض نظرتون حتما

 :وگفتم دادم جلو را ام تنه باال کمی

 کرده خطاب دیوونه منو مامانش که کسی با من-

 کنم نمی ازدواج

 :گفت و برد زیر به سر

 پیشه سال چند مال موضوع این-

 همیشه ناراحتم من اما منه تولد موقع مال بگو شما-

 میمونه ناراحتی ینا هم

 سوخته دهن و نخورده آش ومنم-



 دیگه شماست مادر باالخره-

 بگیم؟ چی بریم االن-

 :گفتم و شدم بلند جایم سر از

 ندارم ازدواج قصد من که این حقیقتو-

 کنی؟ فکر بیشتر خوای نمی-

 نه-

 خوشحال و زدم اول را آخر حرف شدم دور او از

 از را خوب القاخ آن واقعا و موضوع این از بودم

 رک را حرفت که این بودم برده ارث به حسین بابا

 .نشوی پشیمان بعد و بزنی

 سمت ها نگاه کردم باز را در و رفتم باال ها پله از

 :وگفتم کردم مامان نگاه و گذاشتم جلو قدم چرخید من

 ندارم ازدواج قصد من خوام می معذرت-

 را فیمصط مادر دیدم و پرید باال ابروهایش مامان

 گرفت دندان به لب مامان. کرد نازک چشم پشت که

 :گفت سعید بابا اما



 دخترم صالحته چی هر-

 :گفت مصطفی مامان و زدم لبخند

 خونه بیاد بیمارستان از زودتر نوید انشاهللا-

 :گفت دستپاچه و گرفت من از نگاه مامان

 ممنون...مم-

 :وگفت شد بلند مصطفی مادر

 بریم ما اجازه با-

 مصطفی به نگاهی مادرش شد خانه وارد طفیمص

 :گفت و کرد

 پسرم بریم-

 :گفت و کرد من به نگاهی نیم مصطفی

 بریم بله-

 بسته محض به کرد شان بدرقه در دم تا سعید بابا

 نگاهم ناک غضب و چرخید مامان حیاط در شدن

 :گفتم خیال بی من اما کرد



 نیست که زور ازش نمیومد خوشم-

 :وگفتم خندیدم بلند دیدم که را نماما های دندان

 زودی به سفیدم اسب بر سوار شاهزاده بدید اجازه-

 خونه تو ندید راه لشکرارو سیاه این میشه پیداش

 توروخدا

 :گفت نیایش و خندید بلند نیما

 نه گفت نیاز که بهتر اصال نیومد خوشم منم-

 زد فریاد نیایش و نیما سر مامان

 اتاقتون تو برید-

 آوردم در را شالم. رفتن اتاق به سرعت اب دو هر

 :وگفتم

 اگر نیست لباس مثل موضوع این نزن داد من سر-

 یه بندازی بپوشی بار یک نیاد خوشت مدلش از

 عهده به بذارید پس زندگیه عمر یه بحث این گوشه

 فهمه نمی نیاز بگید نیومد خوشتون اگر بعد خودم

 بود چش این مگه-



 :وگفتم رفتم اتاقم سمت

  نداشتم دوستش من اما هیچی شاید-

 :گفتم و شدم اتاقم وارد

 ترشم نمی باش مطمئن مامان نکن بحثشو دیگه-

 شدی عوض انقدر چطور تو نمیفهمم من-

 یک که این وبرای بستم را اتاق ودر ندادم را جوابش

 :گفتم نکند باز در باره

 کنم می عوض لباس دارم-
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 :گفت و زد ضربه در به

 با بلده اون مائده و میدونم من نزن حرف تو باشه-

 کنه کار چی تو

 نداشت خبر طاهر از مامان تازه گرفتم دندان به لب

 رفتن می تیم یک در هم با ومامان مائده اگر و

 .آمد می بیچاره من سر بدبختی پشت بدبختی

 :وگفتم زدم داد

 بیرون بریم یدبش آماده نیایش ، نیما-

 به دستی کردم عوض بیرون لباسهای با را لباسهایم

 و برداشتم تخت روی از را گوشی کشیدم صورتم

 سام طرف از تماس پنج دیدن با کردم باز را قفلش

 و شد باز در که بگیرم تماس خواستم کردم تعجب

 :گفت باز نیش با نیایش

 ایم آماده ما-

 :گفتم و زدم لبخند



 ریمب وروجک باشه-

 اتاق از و گذاشتم سوئیشرتم جیب در را گوشی

 و دادم تکان عصبانی مامان برای دستی رفتم بیرون

 بابا. زدم مامان به واشاره زدم سعید بابا به چشمکی

 باز را در. کرد مطمئن را من و داد تکان سر سعید

 .بود منتظر حیاط در حاضر نیما کردم

 :گفتم و برداشتم را هایم کتونی

 باشم گفته کنما نمی خرج زیاد-

 :گفت و انداخت باال شانه نیما

 نرید تنها که این واسه خوام نمی چیزی که من-

 اومدم

 :گفت و کوفت بهم را دستانش نیایش

 خوام می اسکیت من اما-

 صاف کردم فرو کفش کنار در را ام کتونی بندهای

 :وگفتم ایستادم

 بریم بزنید پس-



*** 

 اسکیت از اینم-

 میخوای چی شما انیم آقا 

  خوام نمی چیزی-

 نکن لوس دخترا  عین خودتو بابا بگو-

 :گفت و کشید گردنش پشت دستی

  نیست خاصی چیز-

 هست؟ چی خب-

 :گفت و شد کج لبش نیما

 باالس قیمتش یکم دارم الزم کتاب تا سه-

 بودم فکر چه در من ، سرم بر خاک زد خشکم

 الزم کتاب هک دلش برای بمیرم ، فکر چه در برادرم

 .زد نمی حرفی کس هیچ به اما داشت

 بخریم بریم-

 :گفت و زد لبخند نیما



 گرونه یکم-

 باز تو که اینه مهم االن نیست مهم باشه قدر چه هر-

 وقتی مامان کن باور کردی شروع خوندنو درس

 شدم خوشحال خیلی کردی شروع باز گفت

 بخریم بریم پس-

 :گفت نیما افتادیم راه

 اما سخته برام یکم نخوندم درس سال یک چون-

 باز کنم می عادت

 خوبه خیلی بخونی درس نیما بخدا آره-

 سراغش رفتم تهران رفتی تو وقتی از-

 فقط همینه دادی، انجام عمرت تو درست کار یه اگه-

 دمتگرم ،
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 ودب گران هایش کتاب واقعا شدیم خانه کتاب وارد 

 را پولش خوشحالی با من و داشت را ارزشش اما

 :گفت وآرام کشید را دستم نیایش. کردم پرداخت

 بخری باید هم شام نکن خرج پولتو همه-

 :وگفتم کردم نگاهش چپ چپ

 رفته کی به تو روی این-

 :گفت و داد دیگرش دست به را اسکیتش کیف

 تو به گه می مامان-

 باشه مبارک-

 گرفتم را کارتم و رسید وشندهفر از چرخاندم سر

 رفتیم بیرون گرفت تحویل را کتابش سه ونیما



 میریم میخریم شام اعصابه بی االن مامان چون خب-

 موافقید؟ بخوریم هم دور خونه

*** 

 بخیر شب-

 روی گوشی نور دیدن با بستم را ودر شدم اتاق وارد

 دادم جواب شهبد اسم دیدن با رفتم سمتش سریع میز

 بله-

 افتخار خانم المس-

 شما؟ حال سالم-

 ریخته بهم چی همه اینجا افتخار خانم ممنون خوبم-

 کار سر برگردید فردا باید

 :گفتم تعجب با

 شده؟ چی مگه-

 باشید اینجا فردا فقط فهمید می بیاید-

 می حرکت صبح چون میرسم ظهر تا من البته باشه-

 کنم



 نیست مشکلی-

 باشه-

 چه بودم این فکر در نوم کرد قطع را گوشی شهبد

 .واجبه من حضور که شده

 سام برای و شدم تلگرام وارد و نشستم صندلی روی

 نوشتم

 بیام؟ گفته شهبد که شده چی اونجا-

 از انداختم تخت روی را وگوشی فرستادم را پیام

 بخوابد رفت می داشت مامان. رفتم بیرون اتاق

 :گفتم آرام و رفتم سمتش

 هرانت برم باید صبح فردا-

 :گفت تعجب با

 چرا؟-

 باشم تونم می هفته یک تا گفتن خودشون دونم نمی-

 برم فردا باید گفتن زدن زنگ االن اما

  برو خب-



 چی؟ شما اما-

 چند تا که هم نوید خوبه که حالم نباش من نگران-

 کمکم که سعیدم میشه بهترم حالم بیاد دیگه وقت

 میکنه

 ببخشید-

 :وگفت رفت اتاقش سمت مامان

 بری باید کارته-

 رفتم گوشی سراغ سریع برگشتم اتاقم به باز هم من

 نوشتم بود نداده جواب سام هنوز داشتم وبرش

 کجایی؟ اعصاب بی سامی الو-

 داد جواب لحظه همان

 دونم نمی من-

 :نوشتم و نشستم تخت روی

 داشتی؟ کاری زدی زنگ بار پنج-
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 نداشتم کاری هن-

 زدی؟ زنگ چرا پس وا-

 :گفت ربط بی

 اسب بر سوار شاهزاده قدر چه ات دریایی دل این-

 ..!داره

 ونوشتم خندیدم

 انقدر وگرنه شدن زیاد ها شاهزاده این جدیدا واال-

 که نبودن



 هست جریان در هم شهبدت-

 میدونی تو فقط میشه دیوونه وگرنه نه که البته-

 ریکا خیانت یه تو پس-

 رو من ضمن در عمته کار خیانت ونوشتم کردم اخم

 کنم نمی حسابش هم شوخی حساسم خیلی کلمه این

 :گفتم وعصبی کردم ارسال را پیام

 میگه چی ببین پررو-

 نوشت برایم

 بیان دادی نمی اجازه حتی نبودی اگر-

 سام آقا اومدم که هم حاال نیستم کار خیانت من-

 چه تو به اصال

 بخیر شب زنه بهم حال خیلی شتنتدا دوست این-

  نوشتم وعصبی خواندم را پیام این

  بخیر شب-

 غریدم و کردم پرت تخت روی را گوشی



  روانی ی دیوونه میگه چیا ببین عوضی-

 

*** 

 همراتون به خدا برید-

 :گفت و انداخت کولش روی را پشتیم کوله

 بریم-

 ، یمنشست پنجره کنار و رفتیم باال اتوبوس های پله از

 . دادم تکان دست سعید بابا برای

 :گفت و نشست کنارم نیما

 نکن بیدارمم نده صدا خوابیدم من-

 :وگفتم کردم نگاهش چرخاندم سر

 بخواب بعد بخوری تکون دوتا کنه حرکت بذار-

 خیلی االن نبرد خوابم چرا دونم نمی دیشب تو جون-

 میاد خوابم

  هست کی همسفرمون بابا بکپ بگیر-



 پا روی پا خواباند را اش صندلی خیال بی نیما

 تکان تاسف ی نشانه به را سرم. خوابید و انداخت

 زدم ولب کردم سعید بابا نگاه چرخاندم سر و دادم

 تکیه. رفت و داد تکان ،دستی داد تکان سر. برود

 به خود و کردم رویم روبه ونگاه صندلی به دادم

 یعنی شد دیشبش های وپیام سام درگیر ذهنم خود

 به نسبت حساسیتش این سام یعنی بود؟ درست حسم

 چیست؟ برای من

 راه اتوبوس. خواباندم را صندلی و انداختم پا روی پا

 ذهنم باز و کردم جاده نگاه چرخاندم سر بود افتاده

 بود کمدم در هنوز که کارتی و سام سمت شد کشیده

 .چیست موضوع فهمیدم می آن طریق از که کارتی

 انقدر گاهی و شود می مهربان انقدر هیگا که این

 همه باید فهمیدم می باید ترساند می مرا که خشمگین

 ...فهمیدم می سام راجب را چیز

 دختر تو کنی می کار جایی عجب-



 کردم پوفی چرخیدم هتل سمت و دادم را تاکسی پول

 :گفتم و

 باحالیه جای آره-

 بمونم هتل این تو شب یه من داری پول-

 :گفتم و دادم دستش را یمپشت کوله

 تو ذهن تو که اونی نه سه درجه اتاق اما دارم بله-

 هست

 باشم جا این امشب بذار خوبه همونم-

 :وگفتم انداختم باال شانه

 خودمی اتاق تو اما نباش نگفتم که من-

 نداره اشکال باشه-

 بده خبر مامان به فقط-

 باشه-

. شدم لهت وارد نیما وهمراه کردم سالم نگهبان به

 :گفت و گرفت مرا بازوی بلندش قد آن با نیما



 افتاد فکم بخدا-

 نیما خودتو کن جمع-

 باالخره که کردم آریا و اهورا نگاه و چرخاندم سر

 گرفته را ام بازو نیما که جور همان. بودن برگشته

 :وگفتم رفتم پذیرش سمت بود
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 کش زحمت دو نباشید خسته-



 پشت از دو وهر زدن لبخند دیدنم با واهورا آریا

 آمدن سمتم پیشخوان همان

 دختر؟ تو بودی کجا-

 رشت بودم رفته-

 نبود خوب مامانت حال که گفت پریناز اره-

 نیما به نگاهی. کیه زد لب و نیما به زد اشاره آریا

 :گفتم و کردم بود گردش حال در دائم سرش که

 نیما برادرم-

 :گفت تعجب با هوراا

 می تصورش بچه یه ما گفتی می ازش همچین-

 کردیم

 لب زیر حرص با و کوبیدم نیما پای به پا وبا خندیدم

 :گفتم

 کن سالم-

 :گفت پاچه دست نیما

 سالم-



. دیدم را سام که کنم نگاهش خواستم گرفت ام خنده

 نگاهش آمد بیرون آسانسور از اش همیشگی اخم با

 :وگفتم کردم نیما نگاه یعسر. بود نیما به

 گردم می بر بمون جا این-

 :گفت زود اهورا

 هست ما پیش راحت خیالت برو-

 سر بود بازویم دور هنوز نیما دست اما بروم خواستم

 :وگفتم کردم نگاهش چرخاندم

 دیگه کن ولم-

 گرفته را دستم فهمید تازه وانگار کرد دستش نگاه

 :گفتم و کردم آریا نگاه. کرد رهایم

 چشه؟ باز این-

 :گفت و انداخت باال شانه آریا

  شکلیه همین همیشه اون-

 :گفتم و دادم تکان سر

 مهدوی پیش میرم من-



 سمت راهروی وارد دیدم را یام شدم راهرو وارد 

 می باید کردم راست سمت راهروی نگاه شد، چپ

 در جلوی و رفتم راست سمت. شده چه ببینم رفتم

 .زدم در به تقه ندوچ ایستادم شهبد اتاق

 بفرمایید-

 مرده. زد لبخند دیدنم با شهبد کردم باز آهسته را در

 برایم که جا این کشانده مرا ببرم را ات خنده شور

 بزند؟ لبخند

 افتخار خانم اومدی خوش-

 ممنون سالم-

 هستن؟ خوب مادرتون-

 بله-

 بود؟ چی مشکلشون-

 همان برای دهم توضیح او برای نداشتم حوصله

 :تمگف

 بودن ناخوش یکم-



 بله-

 مهدوی؟ آقای شده چی-

 :گفت و شد بلند میزش پشت از شهبد

 زاپاس نه اصلی نه نیست اتاقا کارت از چندتا یه-

 :وگفتم کردم ریز چشم

 نیستم مسئولش من-

 :گفتم همینو منم بله-

 !چی؟ پس-

 بوده شما دست کارتا گفتن سماوات آقای-

 :گفتم و شد درشت چشمانم

 !سام؟-

 شماس دست گفتن ایشون بله-

 چه اصال بود من دست کجا کارتا ماند باز دهانم

 باشد؟ من دست که داشت ربطی

 شماست؟ دست حاال-



 !باشه؟ من دست باید چرا آخه نه که البته-

 دونم نمی من-

 دارید؟ سیم بی-

 هنوز نه-
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 آوردم بیرون را یوگوش کردم جیبم در دست کالفه

 نمی جواب. گرفتم وتماس کشیدم سام اسم روی دست



 گرفتم تماس باز کرد می ام عصبی داشت و داد

 :وگفتم کردم شهبد ،نگاه نداد وجواب

 گردم برمی دنبالش برم باید-

 دویدم راهرو در و آمدم بیرون اتاق از سرعت با

 بیرون اتاقی از خدمتکار. است رفته کجا دانستم نمی

 :گفت سریع مدآ

 ندیدی؟ و سام-

 رفت ور این از-

 بازش و کردم در نگاه رفتم سمت همان سرعت با

 های ملحفه که بود کوچکی های اتاق آنجا. کردم

 رخت راهرو آخر ودر میکردن نگهداری را تمیز

 از که سام دیدن با رفتم جلو. بود بزرگی خانه شور

 باو رفتم سمتش عصبی آمد بیرون ها اتاق از یکی

 زدم فریاد راهرو آخر صدای و سر وجود

 شهبد؟ به گفتی دروغ چرا-



. کرد بازش و رفت بعدی در سمت من به توجه بی

 تمام با و اتاق سمت دویدم آورد در را کفرم

 زدم فریاد و دادم هولش عصبانیت

 بهش گفتی دروغ چرا-

 و چرخید دفعه یک اما شد پرت جلو به قدمی

 چشمانم ی خیره و رفتگ دستش در را فکم خشمگین

 زدم وفریاد کوبیدم دستش به. شد

 کن ولم-

 غرید و کوبید سرم پشت قفسه به را مشتش

 نکن کارو این دیگه-

 من و کرد رها را فکم بگیرم آرام تا بستم را چشمانم

 نزنم فریاد باز نتوانستم

 گفتی الکی چرا-

 بیرون سیگاری قفسه به داد تکیه و رفت عقب قدمی

 :وگفتم کردم نگاهش چپ چپ زد شآت و آورد

 گیره می سیگار بو تمیزه های پارچه اینا-



 :گفت و زد سیگارش به پکی خیال بی

 توئه دست کارتا نگفتم دروغ من-

 باشه من دست باید چرا آخه میگی چرت چرا-

 پذیرش بدی که گرفتی من از-

 :گفتم بهت با و شد گرد چشمانم

 کارم؟ فراموش من گی می داری رسما-

 نیستی؟-

  کوبیدم زمین روی پا حرص با

 !سام-

 :گفت و زد سیگارش به پکی

 اومدی؟ جدیدت اسب بر سوار شاهزاده با-

 سمت را سرش! گفت؟ می را نیما شد ریز چشمانم

 .داد بیرون را سیگارش دود و داد راست

 کردی قضاوت که ،بازم داداشمه اون-



 خند پوز انداخت باال ابرویی کرد نگاهم چرخاند سر

 گفتم و زدم

 نبرده آدم به کردنتم تعجب-

 شدی عوض-

 بی کامال حرف هاطر به پرید باال ابروهایم از یکی

 ربطش

 !من؟-

 را در سریع سام و آمد راهرو توی کسی صدای

 بست

 میکنی همچین چرا اه-

 کشم می سیگار نفهمه کسی-

 :گفتم اخم وبا زدم پهلو به دست

 نیست من دست کارتا-

 پشت قفسه به چسبیدم باز من که برداشت سمتم قدمی

 روی گرداند چشم. نبود مترم نیم آنجا آخر سرم

 :گفت و صورتم



 شده عوض چیزی یه صورتت تو-

 خوب دیوانه نخندم بلند که فشردم بهم را لبهایم

 .بود فهمیده

 برداشته بیشتر را ابروهایم ردیف یک سری این 

 خدا ودب فهمیده که بود دقیق انقدر چطور و بودم

 .داند

 داشتم نگه را خودم خیلی. نبود مشخص اصال چون 

 نگه توانستم می چگونه را نیشم اما و نخندم بلند که

 لپم روی نگاهش. آمد هم کش که نیاید کش که دارم

 :گفت و ماند ثابت

 گفتی؟ چی خواستگارت به نگفتی-

 رفتیم بزنید حرف برید گفتن بهمون بابا هچی-

 ازدواج قصد گفتم منم زد نمی فحر که پسره نشستیم

 رفتن محترمانه خیلی بعدم ندارم

 های قفسه از یکی به و آورد باال را دستانش از یکی

 و انداخت زمین روی را سیگار. گرفت سرم پشت

 :گفت



 توئه؟ دست کارتا گفتم بهشون من گفت کی-

 شهبد-

 باال سر. داد تکان بار چند آرام وار تیک را سرش

 :وگفتم دمکر نگاهش بردم

 پیش من کردی نمی کارو این اگر گفتی دروغ چرا-

 موندم می مامانم

 نگفتم دروغ من-

 :وگفتم کردم اخم

 که کردی شروع باز-

 بگرد اتاقت تو برو تو حاال-

 :وگفتم کردم نگاهش چشم گوشه از و شد کج لبم

 چی؟ نبود اگر-

 چی؟ بود اگر-

 !سام-

 دیگه برو-



  بردار دستتو میرم که بله-

 برداشت آهسته را دستش و داد تحویلم ژکوندی لبخند

 :وگفتم دادم چین برایش بینی

 باشی باید بیا هم تو-
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 گذاشت در روی را دستش اما کنم باز را در خواستم

 :گفتم و کردم نگاهش چرخیدم

 چیه؟-



 بازه کفشت بند-

 بود آمده بیرون کفشم بندهای از یکی بردم پایین سر

 سر کردم کفشم درون را بند وباز آوردم باال را پایم

 :وگفتم زدم لبخند آرودم باال

 خوری هوا بود اومده-

 بندیش نمی چرا-

 برم خوام می دستتو ،بردار نیستم بلد چون-

 بیرون و کردم باز را در چرخیدم برداشت را دستش

. رفتیم اآنج از هم وهمراه آمد بیرون هم سام. رفتم

  رفتیم آسانسور سمت و شدیم راهرو وارد

 داداشم منو به میدی دستیتو فوتبال امشب نبود اگر-

 چی؟ بود اگر-

 :وگفتم شدم آسانسور وارد

 بگو تو -

 و چرخید من سمت کامل او و شد بسته آسانسور در

 :گفت



 من به میدی گلدونتو-

 :گفتم خیال بی

 قبول باشه-

 :مگفت و کردم جیبم در دست

 خوری؟ می دریایی پسته-

 بیرون جیبم از دریای پسته کمی ومن نزد حرفی

 :وگفتم گرفتم سمتش و آوردم

 نیست بد طعمش ، بود آورده سعید بابا-

 دستش کف را پسته من و آورد پیش را دستش

 :گفتم و گذاشتم خودم دهان در هم یکی و ریختم

 اعصاب بی سامی بود شده تنگ برات دلم خداییش-

 :گفتم و رفتم بیرون ومن شد باز آسانسور در

 اونم بشه تنگ یکی تو برای دلم کردم نمی فکرشم-

 اعصاب بی توی

 بیرون آسانسور از تازه دیدم که کنم نگاهش چرخیدم

 :وگفتم زدم خند پوز آمده



 دیگه زدم می حرف خودم واسه-

 :وگفتم رفتم اتاقم سمت

 کن باز اتاقمو در بیا زود-

 اتاق وارد سریع کرد باز را اتاقم در و آمد جلو سام

 عسلی میز های کشو در گشتن به کردم وشروع شدم

 :گفتم و گشتم را

 ...دیدی-

 رفتم وسمتش کردم رها نیمه را حرفم گلدانم دیدن با

 با چرخیدم سریع شنیدم را شهبد صدای بار این که

 سریع میزد حرف سام با داشت که شهبد دیدن

 :وگفتم رفتم سمتشان

 نیست من دست گفتم که نم-

 :وگفت گرفت سام از نگاه شهبد

 بگردید؟ بیشتر میشه-

 شهبد به خشمگینش نگاه که عصبانی سام به نگاهی

 :گفتم و کردم بود



 گردم می باشه-

 از را کلید رفتم کمدم سراغ بار واین چرخیدم دوباره

 در شدن باز با کردم باز را درش اوردم بیرون جیبم

 دندان. شد درشت چشمانم کمد کف کارتهای دیدن و

 :وگفتم ساییدم هم روی

 نبود من دست اینا مطمئنم من-

 :وگفتم بستم را کمد ودر برداشتم را ها کارت

 نگرفتم کسی هیچ از کارتی هیچ وقت هیچ من-

 شهبد کرد می نگاهم سینه به دست که کردم سام نگاه

 :وگفت کشید بیرون دستم از را ها کارت

 هست االن که اینه مهم-

 :گفت و کرد نگاهم اما برود چرخید

 ندارید مرخصی ثانوی اطالع تا فعال ضمن ودر-

 رفت و چرخید خیال بی او اما رفت باال ابروهایم

 و انداخت باال شانه هم او که کردم سام نگاه عصبی

 :گفت



 بری خواد نمی میشه تنگ دلش-

 : وگفتم گرفتم خود به عصبی ی قیافه 

  میشه نگت دلش آره...آ-

 برداشت را گلدان رفت پنجره وسمت شد اتاق وارد

 بی و کرد من به نگاهی آمد اتاق در سمت دوباره و

 فریاد و کوبیدم زمین بر پا حرص با. رفت حرف

 زدم

  سام کنه نیستت خدا-

 خواستم تا شنیدم را اش خنده صدای بار اولین برای

 مهای شانه. بست را ودر شد اتاقش وارد کنم صدایش

 چرخیدم اتاق سمت و افتاد

*** 

 کنید جمع خوب حواستونو پس ها بچه باشه-

 جمع خیالت باشه-



 رفته نیما.  شدم دور پذیرش میز واز دادم تکان سر

 اما بروم گفتن هم مرا بود آنجا هم شام مائده پیش بود

 را اش حوصله نه داشتم را وقتش نه واقعا
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 سر. نشستم وپشتش رفتم میز سمت شدم اتاقم وارد

 خاطر به کمی بستم وچشم صندلی به دادم تکیه

 انجام را کارها همه اما بود ریخته بهم کارها نبودنم

 .دادم



 حرکت آن بار چند چرخیدم و دادم تاب را صندلی

 از سام دیدم دفعه یک که دادم انجام را بخش لذت

 و شدم بلند جایم از ریعس. شد رد اتاقم پنجره پشت

 ساختمان پشت سام کردم تعجب ایستادم پنجره جلوی

 کرد؟ می کار چه

 بیرون اتاق از و رفتم کنار پنجره پشت از سریع

 آنجا.  رفتم ساختمان پشتی در سمت عجله با رفتم

 داشتن می نگه را بود شده خراب که وسایلی معموال

 به مشدید دور از. رفتم وبیرون کردم باز را در

 و بود رو روبه به نگاهش بود داده تکیه دیوار

 .کشید می سیگار

 :وگفتم رفتم سمتش

 اعصاب بی سامی جاست این گاهت خلوت پس-

 :وگفت کرد نگاهم چرخاند سر

 کنی؟ می کار چی جا این تو-

 :وگفتم کردم فرو فرمم جیب در را دستانم



 کارایی یه خدا کنجکاوم خیلی من که اونجا از-

 بشم ارضا بنده میکنه

 شدم نزدیکش زد سیگارش به پکی وباز کرد پوفی

 :وگفتم

 کلک کردی انتخاب و آمدی و رفت وبی دنج جای-

 اطراف ونگاه دیوار به دادم تکیه خودش مثل هم من

 :وگفتم کردم

 گونی دوتا این شکسته صندلی دوتا اون غیر به-

 تمیزه خیلیم نیست اینجا هیچی ذغال

 گونی سمت و گرفت دیوار زا وتکیه نزد حرفی

 :وگفتم کردم ای خنده رفت ها ذغال

 بچه نکن بازی ذغال-

. کشیدن دیوار روی کرد شروع و برداشت ذغالی

 دادم تکان راست چپ به را سرم سینه به دست

 : وگفتم



 کال فهمیدم االن اما بودی اعصاب بی فقط حاال تا-

 جان برار تعطیلی ریشه از

 گشادی لبخند ومن کرد نگاهم چپ چپ چرخاند سر

 :وگفتم دادم تحویلش

 کن بازیتو ذغال عزیزم نکن رم-

. شدم دستانش ی خیره داد ادامه و چرخاند سر باز

 خط قصد فقط که خورد نمی کرد می که کاری با

 کردم ریز چشم. باشد داشته را دیوار کردن خطی

 .کردم داد می تکان ماهرانه که را دستانش ونگاه

 ریز چشمان دیوار روی ذغال کشیدن بیشتر کمی با

 عکس مبهوت من و گرفت عادی حالت ام شده

 و شدم شد می کامل داشت دیوار روی که دختری

 :گفتم

 دختره؟ یه عکسه-

 نگاه و رفتم نزدیکتر داد ادامه و نداد را جوابم او

 گرفت می جلوه داشت ذغال با که رنگ سفید دیوار

 :گفتم باز و شدم



  میکشی ای حرفه-

 : گفتم و زدم لبخند کرد نگاهم چشم گوشه از

 نمیاد چیزا این اعصاب بی سامی به-

 و کشیدم عقب را خودم کمی و زدم کمر به دست

 با من و میشد کامل داشت که کردم عکس نگاه

 با دختری رفتم، فرو شوک در و زد خشکم دیدنش

 رخ به را لپش های چال که لبخندی و باز موهای

 .کشید می

 هم آن کشید را نقاشیم کند نگاهم اینکه بدون طور چه

 چال زیبایی آن به چگونه! لبخند؟ و باز موهای با

 !کشید؟ را هایم گونه

 با داشت که بودم پسری ی خیره من و کشید می او

 آمد عقب کمی. کرد می کامل را اش نقاشی دقت

 بی لبخند کرد نگاهم چرخید بود دیوار به نگاهش

  کرد پرتاب ها گونی سمت را ذغال.  زدم جانی

 سام-

 :گفتم اختیار بی ومن کرد نگاهم



 خری خیلی-

 کردم دیوار روی عکس نگاه من و کرد تعجب

 :وگفتم

 بکشی نقاشی بتونی تو نمیشه باورم-

 نیاز-

 :گفتم که بود گردش در عکس روی نگاهم

 نیاز جان-

 .کردم نگاهش چرخاندم سر

 :گفت و برداشت قدم سمتم بود خاص نگاهش 

 خندیدی؟ خواستگاریت تو-

 :گفتم گیج

 !هان؟-

 را انگشتش آورد باال دست یکدفعه و ایستاد نزدیکم

 :گفت و گذاشت لپم روی

 دید؟ اینارو-



 !سام-

 :گفت و رفت باال صدایش

 دید؟-

 :وگفتم گذاشتم عقب قدمی تعجب با

 خوبه؟ حالت-

 برداشت قدم سریع و فشرد هم روی را چشمانش

 :گفتم و گرفتم را بازویش دویدم سمتش عجله با رفت

 ریختی؟ بهم دفعه یک چرا تو میگی چی-

 کرد جدا بازویش از شتاب با گرفت را دستم مچ

 :گفتم و نیامدم کوتاه

 کرده؟ عصبیت که شده چی-

 چه تو به-

 :وگفتم کردم عکس نگاه چرخاندم سر و گفتم نچی

 ...من که تو...تو-

 دز فریاد و داد هولم عقب به دفعه یک



 بردار سرم از دست-

 نگاهی. رفت بلند قدمهای با او و پرید باال ابروهایم

 . رفت می داشت که سام به نگاهی و کردم عکس به

 حرفهایش بود؟ چه ها کار آن از منظورش پسر این

  داشت؟ فرق آسمان تا زمین کارهایش با چرا

 دانم نمی که انقدری بود پیچیده انقدر چرا سام خدایا

 حرف اما شدم می خوشحال انقدر ارهایشک با چرا

 بهم را چیز همه کال میزد کامل جدیت با که را هایش

 بود سخت درکش بود جورش چه دیگر این میریخت

 نبود پیچیده وقت هیچ ام زندگی که منی برای
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 گیرن می جاها جور این تولدم جشن مگه بابا ای-

 آخه؟

 :وگفت گذاشت میز روی را گلدان پریناز

 گرفتن تولد جا این دخترشون واسه دیگه پولدارن-

 بده شانس خدا-

 :گفت و خندید پریناز

 شانس آخر یعنی داری و مهدوی وقتی داده که تو به-

 :گفتم میز روی گل ی وخیره رفتم فرو فکر در

 شانس اوهوم-

 :وگفت زد ام شانه به اش شانه با پریناز

 دوتارو ونا-



 ابرو و چشم با که کردم پریناز نگاه آوردم باال سر

 با چرخاندم سر. کرد می اشاره سالن طرف آن به

  گفتم و شد کج لبم ونرگس سام دیدن

 عاشقشه میگه داره نرگس حتما-

 سام از جوری اصال عاشقه خیلی ببین اما دونم نمی-

 حاال هست کی انگار میگه

 نرگس های حرف به سکوت در که سام ی خیره

  گفتم کرد می گوش

 همین پیچیدس یکم فقط درستیه آدم ذاتا سام-

 از نگاه سریع من اما کرد نگاهم و آورد باال سر سام

 می پشتی حیاط ماجرای از روز چهار ، گرفتم او

 .بودیم نزده حرفی هم با دیگر کدام هیچ گذشت

 چطوره؟ باال این تزئین ها بچه-

 تولدش که ای بچه جایگاه ینتزئ ونگاه چرخاندم سر

 مشکی و زرد اش تم بود شده زیبا خیلی. کردم بود

 بود



 عالیه-

 :گفت و زد لبخند هاله

 درگیرشم دیشب از-

 :گفت و رفت بعدی میز سراغ پریناز

 کن استراحت برو شده خوب خیلی-

 سالم-

 پله از و نچرخیدم اما دادم تشخیص را نرگس صدای

 و نشستم مبل روی رفتم جایگاه وسمت رفتم باال ها

 :گفتم

 من منه تولد که دیگه روز چند کنید فکر ها بچه-

 بگیرم تولد اینجا

 :گفت و خندید بلند پریناز

 نترس میگیره برات مهدوی-

 :گفتم و انداختم پا روی پا

 واس بیاد گذره نمی جشن شب یه پول از مهدوی-

 بگیره تولد من



 زدم ملودی به اشاره. رفت بیرون در از سام دیدم

 :وگفتم

 کم صدای رو کن روشن اونو برو-

 زشته میاد یکی بابا-

  شده تموم کارا دیگه نمیان-

 :گفت و زد دستی پریناز

 بدیم قر یکم کن روشن برو آره-

 :گفت و رفت دستگاه سمت خواسته خدا از ملودی

 کنم کار باهاش نیستم بلد من-

 کن کم هم صدارو بزن پلی تو-

 باشه-

 و رفت باال دستانم منم و رفت باال کموزی صدای

 :گفتم بلند و زدم بشکن

 شله دستا-



 شدم بلند هم من. آمد باال ها پله از دادن قر با پریناز

 در که خانمهایی بقیه. رفتم وسط و دادم تاب کمری

 رقصیدیم می پریناز و من و آمدن جلو هم بودن سالن

  گفتم بلند من و

 من مستم چقدر وای-

 هوی صدای که دادم تکان را باسنم و مرک ریتم با

 ام مقنعه دفعه یک و آمد جلو پریناز. رفت باال همه

 دادم ادامه و گفتم ای دیوانه.  آورد در سرم از را

 من اما رفت عقب و زدن دست به کرد شروع پریناز

 .دادم می ادامه هنوز

 با کرد خشکم فریادی صدای که خوردم چرخی

 کردن سالن ته نگاه من مثل همه چرخیدم شتاب

 .بود آنجا از صدا اما نبود خبری

 می آمد و رفت آنجا از خدمتکارها که بود دری آنجا

 به بقیه و ومن رفتم پایین ها پله از سرعت با. کردن

 در جلوی همه از زودتر. دویدیم سالن آخر طرف

 و بود افتاده زمین روی که پسری دیدن با و رسیدم



 روی دست زده شتوح بود خون از پر صورتش

 پسر نگاه خشمگین که کردم سام ونگاه گذاشتم دهانم

 . شد بلند همه گفتن هیع صدای. کرد می

 دهانم جلوی دستم که جور همان و گذاشتم جلو قدم

 :گفتم بود بود

 !سام؟ کردی کار چی-

 پریدم جا از آمد که راهرو طرف آن از شهبد صدای

 جا؟ این خبره چه-

 :گفتم و دمکر سام نگاه ترس با

 ...ن چیزی...چ-

 زد پسررو این سام-

 باال شانه ملودی. کردم ملودی ونگاه چرخیدم عصبی

 سام روی نگاهش که شهبد نگاه چرخیدم باز انداخت

 سام فریاد اما کنم پسر کمک که شدم خم و کردم بود

 بایستم سیخ شد باعث

 نزن بهش دست-



 :گفتم لب زیر

 دیوونه کردی خراب چیو همه سام-
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 زد فریاد باز و کرد نگاهم خشمگین

 سرت رو بنداز چیزی یه-

 را ام مقنعه پریناز دفعه یک و پرید باال ابروهایم

 انداخت سمتم

 هتل بهداری ببرید اینم من اتاق برو سماوات-



 :گفتم و کردم سر دستپاچه را مقنعه

 داشته دلیل حتما...حتما-

 رفت باال فریادش و خورد پسر پای به که سام لگد

 غریدم و گرفتم را بازویش بروم سمتش شد باعث

 شدی؟ خل-

 و گرفت را ترسیده پسر ی یقه شد وخم زد کنار مرا

 زد فریاد

 نه یا میمونی زنده ببین بزن دید وایسا دیگه بار یک-

 کرد بود عصبانی که شهبد ونگاه کردم ریز چشم

 :گفتم یجد و چرخیدم سریع

 کارتون سر برید-

 و بستم بودن کنجکاو حسابی که ها آن روی را در

 :گفتم و ها آن سمت چرخیدم باز

 بهداری برمش می من ببرید و سام شما-

 بره گمشه خودش نکرده الزم-



 روی دست شد بلند و گذاشت زمین روی دست  پس

 :گفت و گذاشت اش بینی

 کنم می شکایت ازت-

 التماس وبا رفتم جلو سریع تبرداش خیز سمتش سام

 :گفتم

 نکن بدترش این از سام کنم می خواهش-

 او از نگاه سریع بود من به اش نشسته خون به نگاه

 :گفتم و گرفتم

 دیگه خوردی مشت دوتا نشدی که فلج دیگه برو-

 :گفت باز و افتاد راه پسر

 از تر داغ ی کاسه این نداره مشکلی دختره خود-

 شده آش

 حیوون-

 بتاخت و گذشت کنارم از سام که آمدم خودم به تیوق

 و من ، زدنش به کرد شروع باز و گرفت را پسر

 .دویدیم سمتشان شهبد



 اما کشیدیم عقب و گرفتیم را سام بازوی دو هر 

 و برود جلو که زد می پا و دست توانستیم می مگر

 آمد که عقب. کرد می کر را گوشم رکیکش فحشای

 زدم فریاد

  ربب اونو-

 خواست باز سام. گرفت را پسر بغل زیر سریع شهبد

 صورتش طرف دو را دستانم بار این برود جلو

 گذاشتم

 کشتیش بره بذار سام میکنم خواهش-

 بستم چشم آمد که در صدای کرد نگاهم زنان نفس

 بردم زیر به وسر

 دیوونه کنن می اخراجت ، سام کردی کار چی-

 بینی خون دیدن اب آوردم باال سر و کردم باز چشم

 :گفتم و شدم کالفه اش

 کنی؟ می کارو این چرا-



 اما کردم جیبم درون ودست گذاشتم عقب قدمی

 گرفتم را ام مقنعه پایین رفتم جلو باز. نداشتم دستمال

 :گفتم و فشردم اش بینی زیر بردم باال و

 مگه؟ کرد کار چی-

 باز ای لحظه در. بست چشم و داد تکیه دیوار به سر

 صدای کیست بدانم که این از وقبل چرخاندم سر شد

 شنیدم را نرگس

 خوبی؟ سام-

 زدم فریاد اختیار بی ومن

 ببند درو-

 کردم سام نگاه چرخاندم سر شد بسته شتاب با در

 ام خنده. زد پوزخند دفعه یک و کرد می نگاهم

 :گفتم و گرفت

 شدم اعصاب بی نیاز منم گذاشتیا تاثیر-

 غرید دفعه کی و زد کنار را دستم

 میرقصی؟ میزنیو راحت اتاقته جا این مگه-



 :گفتم اختیار بی و پرید باال ابروهایم

 !هان؟-

 غرید عصبی

 رقصیدی؟ وایسادی آوردی در شالتو چرا-

 :گفتم تعجب با

 !دیدی؟...د-

 نمی منم میکنن آمد و رفت همه بازه اصلی در نه-

 بینم

 :وگفتم کشیدم خجالت

 نمیاد کسی حتما گفتم-

 کردی خود بی تو-

 :گفت تر عصبی او اما کردم اخم آوردم باال سر

 ببره لذت کنه نگات وایسه عوضیم این که-

 :گفتم و شد ریز چشمانم

 !کی؟-



 زد می دید داشت اینجا عوضی لندهور این-

 :گفت او و پرید باال ابروهایم

 بفهم نیاز کجایی بفهم-

 خورد صدا جیبم در سیمم بی

 تو بیاین االن همین سماوات آقای با افتخار خانم-

 اتاقم

 :وگفتم کردم سام نگاه کالفه

 حاال؟ میدی چی اینو جواب-

 :وگفت رفت در سمت گرفت دیوار از نکیه

 جلو بکش مقنعتو-
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 درست را ام مقنعه که جور همان و دویدم دنبالش به

 :گفتم کردم می

 غلط بگو اصال برو کن خواهی معذرت برو ببین-

 نکنه اخراجت که کردم

 کارت سر برو-

 :وگفتم گرفتم را بازویش عصبی

 گفتم؟ چی شنیدی-

  کنه اخراجت نذار کن خواهی معذرت گم می 

 :گفت و کرد نگاهم چرخید سمتم ایستاد

  برس کارت به برو-

 :وگفتم بردم زیر به سر و شد آویزان لبهایم

 ...منم بشی اخراج-



  افتخار خانم-

 عقب سام کن خورد اعصاب سیم بی صدای باز

 کردم نگاهش عاجزانه رفت شهبد اتاق سمت و رفت

 .خودت امید به خدایا: گفتم لب وزیر

 پریناز و نرگس دیدن با چرخیدم آمد دویدن صدای

 کنارم سریع پریناز افتادم راه و چرخیدم خیال بی

 :گفت و ایستاد

 شد؟ چی-

 :وگفتم آوردم در جیبم از را را سیم بی

 شهبد پیش رفت-

 :گفت ترس با نرگس

 میدونم من کنه می اخراجش-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 ندونی تو میشه-

 :گفت و برد زیر به سر نرگس

 میرم می منم بره-



 پیچیدم بعدی روی راه در و کردم نازک چشمی پشت

 :گفت پریناز بار این که

 شکل؟ اون به اونم زدش می داشت چرا اصال-

 :گفتم منطق بی

 بزنتش که نداره مرض وگرنه حتما بوده حقش-

 :وگفت کرد نرگس به نگاهی پریناز

 شدی دیوونه این چیه عاشق-

 غریدم و کردم نگاهش شتاب با

 تو؟ نداری کار-

 :گفتم و گرفتم نگاه عصبی کرد نگاهم تعجب با

 زنکی خاله حرفای جای به کارتون سر برید-

 :گفت دیدنم با اهورا شدم البی وارد

 کنی؟ حل و خانم این مشکل میتونی ببین نیاز-

 رفتم وجلو دادم بیرون حرص با را نفسم

*** 



 بودم گرفته ضرب خوان پیش روی دستم انگشتان با

 بود راهرو به وچشمانم

 نداری؟ قرار و آروم نیاز شده چی-

 :گفتم و کردم آریا نگاه

 آریا میزنه شور دلم-

 چی؟ واسه-

 :گفتم کردم وباز بستم را چشمم مآرا

 ...مم سام-

 می آسانسور سمت بلند های قدم با که سام دیدن با

 سام سمت عجله وبا کردم رها نیمه را حرفم رفت

 را خودم سرعت به فشرد بار چند را دکمه.  رفتم

 پرسیدم وقفه وبی رساندم

 شد؟ چی-

 :گفت و کرد نگاهم

 اخراج-

  بستم چشم نشست پیشانیم روی دستم



 وای-

 سام کردم باز چشم سریع آمد آسانسور در صدای

 گرفتم قرار در مابین رفتم جلو شد اتاقک وارد

 :وگفتم

 کردی؟ اشتباه گفتی گفتی چی-

 خواستی؟ معذرت 

 نه-

 نیست بازی غد موقع االن سام وای وای-

 نیاز بیرون برو-

 را بود آمده بیرون مقنعه از که گوشم کنار موهای

 :وگفتم ادمفرست داخل

 ...التم تو جای اصال میزنم حرف میرم من-

 وجبی یک در وصورتش شد کشید که ام مقنعه

 که کردم چشمانش نگاه ترس با گرفت قرار صورتم

 :گفت

 کنی می جا بی تو-



 ...آخه-

 نیست مربوط تو به-

 در و رفتم بیرون آسانسور از داد هولم عقب به

 کنار که شهبد دیدن با چرخیدم کالفه. شد بسته سریع

 هنوز و رفتم سمتش عجله با بود ایستاده پذیرش

 :گفتم او به نرسیده
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 کردی؟ اخراجش چرا-



 :گفت تعجب با

 چی؟ یعنی-

 :وگفتم ایستادم رویش به رو

 چرا؟ اخراج دیگه آخه-

 کاشته طرف گونه رو سانتی سه شکاف سه چون-

 شکایت خواد می اون شده پاره لبش شکسته بینیشو

  آبروییه بی باعث هتل برای مدلی این کارمند کنه

 ...سام اما-

 افتخار خانم کنید تمومش-

 :گفتم و رفت باال صدایم کمی وکالفه عصبی

 کنید اخراجش ندارید حق شما-

 آمد پایین صدایم باز من و شد هم نزدیک ابروهایش

 :وگفتم

 می خواهش نه، اخراج ،اما کنید تنبه نکنید، اخراج-

 طول کلی کنه پیدا کار تا داره خانواده اونم کنم

 میکشه



 نزدیک داشتن دیگر نفر شش و نرگس و پریناز دیدم

 رفت باال صدایش شهبد دفعه یک که شدن می

 نه افتخار خانم نه-

 می ما ونگاه بودن ایستاده همه کردم اطراف نگاه

 همان که بروم چرخیدم بردم زیر به سر. کردن

 در ساک و سام دیدن با شد باز آسانسور در لحظه

 اش شانه روی را ساکش سام. گرفت ام گریه دستش

 :وگفت گرفت سمتم را کارتش آمد سمتم و انداخت

 برس بهش اتاقه تو گلت-

 سام-

 :گفت و رفت باال ابروهایش

 لرزه؟ می صدات چرا-

 :گفتم کالفه

 نرو-

 که بمونم مهمان نعنوا به که این مگر شدم اخراج-

 تومنه خدا پولش اونم



 هیچ زد که زمین حرفمو زدم حرف باهاش رفتم-

 زد داد سرمم

 !چی؟-

 شهبد نگاه خشمگین ترساند مرا و بود بلند صدایش

 رویش روبه سریع که برود سمتش خواست کرد

 :گفتم و ایستادم

 دعوا شوهر و زن گفتن قدیم از نکن بدترش بابا ای-

 رکننباو ابلهان کنن

 غرید و داد من به را نگاهش

 شوهرته؟ مگه-

 :گفتم کالفه

 دیگه نری گفتم چیزی یه دیگه خیال بی-

 :گفت و چرخید عصبی

 خداحافظ-

 که شهبد نگاه چرخیدم و لرزید ام چانه اختیار بی

 رفت بقیه سمت ونگاهم کردم کرد می سام نگاه



 سام نگاه چرخاندم سر. بود آویزان لبهایش نرگس

 و دویدم دنبالش به برود بگذارم توانستم مین کردم

 :گفتم بلند و کردم شهبد نگاه. گرفتم را ساکش بند

 میرم میدم استعفا منم بره سماوات آقای-

 ..!نیاز-

 :گفت و آمد جلو شهبد. کنم نگاهش نگشتم بر

 ...ز دارید افتخار خانم-

 :گفت کالفه و کرد سام به نگاهی

 برن سماوات آقای یدبزار کنار برید افتخار خانم-

 :وگفتم فشردم دست در بیشتر را ساک بند

 به اجرایی مدیر یه تا بگردید باید بعدم میرم منم بره-

 کنید پیدا خوبی این

 ...پس اون بیام کوتاه منم-

 هستم سامم چاکر من-

 صورتش که پسر همان به تعجب با من و شهبد

 :گفت او که کردیم بود شده داغان



 می شوخی داشت سام اصال ندارم شکایتی هیچ من-

 کرد

 :وگفتم زدم داری کش لبخند

 دیگه حله پس بفرما-

 :وگفت کرد سام به نگاهی شهبد

 حقوق از برج سر هتل نظم زدن بهم خاطر به-

 نیست خبری

 :گفتم سریع

 ماهه سر دیگه روز دور اما-

 دیگه بده تعهد وباید حقوقه بدون ایشون همین دقیقا-

 ...خ شوخیای این از

 :گفت و شد ساکت کالفه خودش

 من اتاق بیاین  سماوات آقای-

 :گفت پسر به ورو

 طور همین هم شما-



 کردن ذوق از وقبل چرخیدم سام سمت خوشحالی با

 :گفت آرام من

 دیوونه-

 :وگفتم انداختم باال ابرو بار چند

 بیا بده تعهد برو سام مستر برو-

 :گفتم و گرفتمش دستی دو ومن کرد رها را ساکش

 سرش به زدی ضربه نکنه میگه؟ چی یارو این-

 چاکرتم من میگه زدیش همه این شده؟ مغزی ضربه

 مرگه برادر ترس-

 :گفت دفعه یک هم او که برود خواست

 منی؟ طرفدار همه این تو نمیشه حسودیش شهبد-

 :گفتم و کردم مقنعه درون را پیشانیم روی موهای

 االن دیگه برو...دونه می خب اما چرا یعنی...نه-

 میده گیر کردنتم دیر همین سر

  رفت و زد خندی نیش



 کنی می طرفداریشو خوب-

 :گفتم و نرگس سمت چرخیدم
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 بگیرم؟ اجازه تو از باید نکنه-

 :وگفت کرد هایش جیب در دست

  میگن؟ چی سام و تو مورد در دونی می-

 از اصال بدونم ندارم تمایلم اما دونم نمی نه-

 نبوده مهم برام دیگران حرف کوچیکی



 :گفت که بروم برداشتم قدم

 مهدوی اقای اینو اومدی بیرون اتاقش از شب دیدن-

 کنه؟ می کار چی بشنوه

 :وگفتم برداشتم قدم طرفش عصبی

 نکن له پات زیر منو دیگه یکی به رسیدن خاطر به-

 کنم می پودرت ننک هام خنده نگاه بکنی اگر که

 سر نگاه رفتم عقب صورتم روی چرخاند نگاه

 :گفتم و کردم تاپایش

 می باید حاال تا داشت دوستت اگه کنی نمی فکر-

 گفت؟

 بینه نمی منو باشی تو وقتی تا-

 :وگفتم زدم خند پوز

 ندارم اصال کردن کلکل حوصله نرگس خیال بی-

 :گفت و آمد سمتم سریع پریناز رفتم و گرفتم را راهم

 زده شده عاشق ببخشش تو: گفت چی هر دختره این-

 سرش به



  ندارم حرفی که من-

 وقت یه نگی مهدوی به-

 :وگفتم کردم نگاهش چرخاندم سر

 گم می اون به رو بقیه حرفای نه فروشم آدم نه من-

 :وگفت برد زیر به سر پریناز

 اومدی بیرون اتاقش از دیدم نگفتم من بخدا-

 :وگفتم افتادم راه ازب و زدم خند نیش

 باهمیم جا همه منه دوست سام بگم اطالع محض-

 بزنید حرفی قراره اگه رشت برد منو اون حتی

 بزنید بیشتر

 نیاز-

 :وگفتم افتادم راه بردم باال دست

 هست خورد اعصابم کافی اندازه به پریناز خیال بی-

 نکنید بدترش

*** 



 بود شب یازده کردم ساعت نگاه آمدم بیرون حمام از

 من از را اتاقش وکارت ساک بود نیامده سام وهنوز

 .بگیرد

 صدای لحظه همان برداشتم را گوشی رفتم میز سمت

 روی برداشتم را سوئیشرتم عجله با. آمد اتاق در

 باز. رفتم در وسمت کشیدم باال را زیپش پوشیدم تاپم

 :وگفتم زدم لبخند بود خودش کردم

 خبر منم شدی خراجا شدم می نگران داشتم دیگه-

 ندارم

 :گفت و کرد جیبش در را دستانش از یکی

  جایی تا رفتم-

 :وگفتم دادم تکان سر

 بیارم برات ساکتو بمون-

 چرخیدم برداشتم را وکارتش ساک شدم اتاق وارد

 سام نگاه. شد بسته اتاق در لحظه همان که بروم

 :گفت و گذاشت جلو قدم کردم



 تری دیوونه منم از تو-

 گرفتش واو انداختم برایش را ساکش زدم دلبخن

  برم من نمیذاره بودم مطمئن گفتم چیزی یه من حاال-

 :وگفت داد تکان سر

 بری میذاره مگه دلشی عزیز دیگه آره-

 :گفتم و شد تر عمیق لبخندم

 دادی؟ تعهد-

  آره-

 نکنی کارا این از دیگه کن جمع حواستو خوب پس- 

 :گفت دادو تکان سر

 کنم می سعیمو

 :گفت سریع که کشیدم ام شقیقه کنار دستی

 میکنه؟ درد سرت-

 :وگفتم زدم زوری لبخند



 چون و گیرم می درد سر شم می عصبی یکم-

 زیاده برام دردش گیرم می کم سردرد

 شدی؟ عصبی چرا-

 :وگفتم دادم تکان هوا در را دستم

  ها بچه این زنکیه خاله حرفای دست از بابا هیچی-

 ؟هتل های بچه-

 :وگفتم دادم تکان سر

 اومدم بیرون اتاقت از وقت دیر دیده یکیشون اوهوم-

 دیگه دیگه

 :وگفت کرد اخمی

 بوده؟ کی-

 دادیا تعهد االن همین خوبه-

 !بوده؟ کی گفتم-

 :وگفتم انداختم باال شانه

  همشون-



 نیاز-
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 می یا یوفتی؟ب در زن با میخوای آره فرض بر-

 پیشت عاشق ضمن در کنی؟ اخراجش تونی

 نمیشه هیچی نکنه بزرگترش

 !نرگس؟-

 :وگفتم شد کج لبم انداختم باا ابرویی

 عاشقته میدونی پس-



 گفته؟ چی اون-

 :گفتم کالفه

 بری؟ میشه بخوابم خوام می خوردم قرص-

 گفته؟ چی نرگس-

 :وگفتم رفتم اتاق در سمت ندادم را جوابش

 میاد خوابم-

 پرسم می خودش از میرم نگی تو-

 وجود با کنن فکر تا کن بدترش بپرس برو آره-

 کنم می خیانت بهش تو با دارم شهبد

 خوردن گوه-

 کنی می خرابش تو خوردن چی هر حاال-

 زد وفریاد کوبید بهم را در دفعه یک

 گفته؟ چی گفتم-

 :وگفتم بستم چشم



 بلند یصدا نباید داره درد سر که آدمی میفهمی-

 بشنوه؟

 عقب شدم کشیده پشت از شتاب با که بروم چرخیدم

 ترساندم اش عصبی وصدایش

 گفت؟ چی-

 سراغ رفت می شد می دیوانه واقعا اگر گفتم می چه

 را چشمانم. نشست شکمم رویش دستش چه؟ نرگس

 و داد دست من به دفعه یک که حسی از فشردم بهم

 از که دردم سر برای بود مسکنی گفتنش نیاز آن

 بود نکرده رهایم غروب

 نیاز-

 از گفتم می اگر اما نیاز جان بگویم که کردم باز لب

 هنوز گفتن نیاز جان آن کرد می برداشتی چه صدایم

 داشت فرق دانستم می اما بود نیامده بیرون دهانم از

  بود شده حبس نفسم چون داشت فرق حسم چون

 هوم-

 گفت؟ چی نرگس-



 وجود با گفت راهش سر تمهس مانع من گفت..گفت-

 نصف من  بفهمه شهبد: گفت بینی نمی اونو تو ، من

 میگه چی اومدم بیرون اتاقت از شب

 گذاشت پهلویم روی دست او و کردم سکوت

 نگاهش کشیدم خجالت بار اولین برای. وچرخاندم

 بود شده نزدیکم که بود نامحرمی اولین سام کنم

 مردی اولین کردم لمس را دستانش که مردی اولین

 ...که

 نیاز-

 :گفت که کردم نگاهش آوردم باال نگاه

 میشی؟ اذیت-

 هواست باد حرف...که گفتم-

 :وگفت زد لبخند

 بدی دست از دلتو عزیز ممکنه-

 سر بر اما بگویم که داشتم را جوابش کردم سکوت

 .بگویم که آمد نمی زبانم



 کردم می تصور آنچه ی همه عصبی مرد این سام

 دل آوردن دست به برای بودم آماده. داد دبا به را

 نبود و بود اصال بکنم توانم نمی تالشی هیچ اما شهبد

 خواستم می که صورتی در نداشت فرقی برایم شهبد

 سفیدم اسب بر سوار شاهزاده خواستم می باشد داشته

 چرا برنداشتم قدم یک حتی چرا پس. باشد شهبد

 !نمیبینمش؟

 :وگفت رفت عقب

 میکنم درست اینم اشنب نگران-

 :وگفت تخت به زد اشاره که کردم باز دهان ترس با

 بخواب-

 نکنی؟ کاری-

 بخواب بگیر نباش نگران که گفتم-

 هتل کل منو بار این که نیاریا در بازی اعصاب بی-

 نمیشه راضی بکنیم وساطت

 :گفت من به پشت و کرد باز را در و داد تکان دستی



 گلی بخوابی خوب-

 درگیری.  درگیر ذهن یک ماندم من و تبس را در

 کارهایش سام. بودم شده درگم سر هم خودم که

 ! چرا؟ اما ، باهمه دارد فرق ، من با هایش حرف

 تا چرا پس باشد درست کنم می من که فکر آن اگر

 !نزده؟ حرفی حاال
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 کنن تهیه همرو نبارا به بده لیستارو این افتخار خانم-



  بله-

 که بروم بیرون اتاق از خواستم و گرفتم را ها کاغذ

 بایستم جایم سر شد باعث سوالش

 هست؟ خبری وسام تو بین-

 سمتش چرخیدم نشدم هم پاچه دست نشدم شوکه

 :وگفتم

 طور؟ چه-

 :وگفت شد بلند میزش پشت از

 خاطر به اجرایی مدیر یه وقت هیچ نباشه خبری تا-

 میرم منم بره، اون ، نمیگه دمتکارخ یه

 :وگفت آمد نزدیکم ندادم را جوابش

 شنیدم حرفایی یه-

 ، برم باید شنیدید چیا نیست مهم برام-

 دهد نمی را جوابم دیدم ، زد نمی  حرف بود ام خیره

 :گفت باز بروم بچرخم خواستم

 نیست مهم دیگران حرف برام منم-



 اجازه با شکر خدارو خب-

 در جلوی سام دیدن با کردم باز را در دمچرخی سریع

 پشت به ونگاهی کرد من به نگاهی زدم لبخند اتاق

 :گفت و کرد سرم

 گشت می دنبالت پذیرش-

 :گفتم تعجب با

 نزدن؟ سیم بی چرا پس-

 دونم نمی-

  رفتم بیرون اتاق از

 میرم االن باشه-

 زد صدایم آرام که شدم دور قدم چند

 گلی نیاز-

 :گفتم و چرخیدم شد پهن لبخندم

 جانم-

 بیارن دادم سفارش گل گلدون چندتا-



 :وگفتم پرید باال ابروهایم

 !کی؟ واسه-

 اتاقت تو بذار برام نبودم اگر خودم واسه-

 :وگفتم کردم ای خنده

 کنی می پیدا عالقه گل به انقدر دونستم می اگر-

 بهت میدادم اونو زودتر

 :گفت و کرد نادری ی خنده

 خاصه دادنش آب رسید بهش خیلی یدبا و اصلی گل-

 خاصه نگداریش ، خاصه نورش ،

 :وگفتم ایستادم سینه به دست

 !خاصه؟ انقدر که گله این حاال هست چی اوه اوه-

 را دستش اما شد شهبد اتاق وارد کرد ای خنده تک

 :گفت و گذاشت در چوب چهار روی

 گلی نیاز-



 من و رفت و گفت او نگفتم دروغ شد شل دستانم بگم

 می زبانی بی زبان به چرا حیرت دنیا یک ماندم

 زد؟ نمی را حرفش مستقیم اما گفت

 !نکند بود شهبد خاطر به نکند 

 وشهبد من بین فهماندم می او به باید بود همان حتما

 چیزی آن بگوید تا بداند میخواستم. نیست خبری هیچ

 ...بودم منتظرش که

* 

 پشت تیدس خستگی از آمدم بیرون آسانسور از

 :گفتم ستاره وبه رفتم پذیرش وسمت کشیدم گردنم

 نیومد؟ پیش مشکلی-

 خستس چهرت چقدر-

 دیدم بخرن اینارو بگم فقط که پایین رفتم اوف-

 کرده خرید که چیزی هر ایستادم خودم دیگه خریدن

 دادم لیست دوباره نبود که هم بقیه زدم عالمت بودن

 خوبه نگیرم پا واریس ایستاده هم همش



 نباشی خسته عزیزم نکنه خدا-

 :وگفتم گذاشتم خوان پیش روی را آرنجم

 ممنون-

 شد تموم کارتم کن استراحت برو-

 مهدوی بدم لیستو این میرم االن-

 بیرون رفت االن همین نیست مهدوی-

  برم من پس باشه-

 بود داده سفارش گالیی چه سام این راستی-

 پرسیدم کنجکاو

 بودن شکلی چه-

 که من نگو که بودن خوشگل انقدر میشهن باورت-

 یکی قرمز یکی داشتن گل همشونم شدم شیفتشون

  زرد یکی صورتی

 . بود سلیقه خوش انداختم باال ابرویی

 میرم من باشه-



 عزیزم برو-
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 شدم واردش رفتم آسانسور سمت و دادم تکان دستی

 که را گوشی و دادم تکیه واردی به فشردم را ودکمه

 رمز آوردم بیرون جیبم از نرفتم سراغش صبح از

 همه آن دیدن با شدم تلگرام وارد و کردم وارد را

 ماند اعصاب بی سامی اسم روی چشمانم ،اما پیام

 خواندم را پیامش و شدم واردش سریع

 !کن تصور را گل یک-



 خواهیش می وجود تمام با که گلی

 را کامت که شهدش برای رود می ضعف دلت

 ...کند شیرین

 ...کند مستت که عطرش

 ...باشد حیاتت بخش صفا که اش زیبایی و

 ...اش بچینی که خواهد می وجودت بند بند

 ...ولی

 !کنی اش پژمرده که این ترس از

 .کنی می تماشایش فقط دور از حسرت با

 شود کم هایش گلبرگ از گلبرگ یک اگر چون

 ...!بخشید خواهین را خودت وقت هیچ

 ...دیگر سوی از

 را گلت است ممکن آن هر که غریبه های دست فکر

 !!کند می ات دیوانه بچیند



 آن جان به جانت که داند نمی کسی خدا و خودت جز

 ...است بسته گل

 می شب سختی به را ها روز ترس این با داری وتو

 ...کنی

 کنار بود تابلویی شد می کاش ای کنی می آرزو و

 :بود نوشت رویش که تگل

 ...!دارد صاحب گل این

 افتخار خانم-

 مدیر ونگاه گرفتم ام گوشی صفحه از نگاه زور به

 :گفت و داد نشان را راهرو کردم مالی

 بیرون؟ بیاین میخواین-

 برداشتم قدم کالفه نمایشگر ونگاه کردم راهرو نگاه

 :وگفتم

 بله...ب-

 حس را نشسنگی نگاه آمدم بیرون آسانسور از سریع

 خلسه به مرا که بود متنی آن مهم مهم اما کردم می



 و کشیدم در قفل روی را کارتم زور به. بود کشانده

 به ونگاهم بستم حواس بی را در شدم اتاق وارد

 بود؟ چه پیام آن از منظورش. ماند مات رو روبه

 روی آورد در سرم از را مقنعه کشیدم عمیق نفس

 این از منظورش یدهپیچ پسر آن. انداختم تخت

 !است؟ دار خود انقدر چرا چیست کارهایش

 *** 

 بار اولین بودم بیدار هنوز و بود شب یک ساعت

 که برسد روزی نمیشد باورم بود نبرده خوابم که بود

 .نبرد خوابم که کند کاری ، فکر یک

 تاحاال غروب از برداشتم را وگوشی زدم غلتی

 را متن آن طوفق رفتم گوشی در بیخود بار صدها

 .بودم خوانده

 نشستم ارایش میز وجلوی پریدم پایین تخت روی از

 عطر فقط اما کردم آرایش لوازم نگاه حوصله بی

 به بار چند و داشتم برش گرفت را چشمم میز روی

. گذاشتمش میز روی و کردم بویش وباز زدم خودم



 شدم بلند وباز آوردم بیرون زبانی کردم خودم نگاه

 باز و برداشتم را گوشی انداختم تخت ویر را خودم

 آمد پیام دفعه یک که خواندم را پیام آن کردم شروع

 غریدم و گرفتم دندان به لب

 اینم وی پی تو همش میکنه فکر حاال سرم بر خاک-

 :وگفتم دادم جلو را لبم

 میذاری؟ کاله داری خودتم سر دیگه بودم-

 خواندم را پیام سریع 

 !اریبید هنوز موقع این-

 نوشتم سریع

 که بیداری هم تو-

 می یازده قبل همیشه تو اما بیدارم وقتا بیشتر من-

 خوابیدی

 

 سریع داشت خبر هم خوابم ساعت از حتی زدم لبخند

 نوشتم



 درگیره فکرم یکم اوهوم-

 روی پا وفرستادم گذاشتم کنارش هم متفکر استیکر

 نوشتم بفرستد پیام او که این از وقبل انداختم پا

 ببینم بفرس هاتو گل عکسای-

 نوشت سریع برایم

 ببینی هارو گل نیومدی بقیه حرف خاطر به نکنه-

 آروم دیدی نمی نمیومدی تا میشناسم من تورو آخه

 گرفتی نمی

 ونوشتم نشستم ذوق با

 این شایدم باشه حاال که بوده مهم کی بقیه حرف-

 نمیبره خوابم که همینه واسه سردرگمیم

 گلی یازن بیا پاشو پس-

 ونوشتم خندیدم بلند

 ریخت بی اعصاب بی سامی میام االن-

 سریع و انداختم تخت روی را گوشی و خندیدم

 روی را کالهش کردم تنم و برداشتم را سوئیشرتم



 خواستم برداشتم را وگوشی کارت و انداختم سرم

 چنگ افتاد میز روی های پاستیل به نگاهم که بروم

 رفتم بیرون اتاق واز برداشتم هم را ها آن زدم
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 که سام دیدن با شد باز در رسیدم اتاق در جلوی تا

 گفتم و زدم لبخند کرد می تنش را تیشرتش داشت

 کنه؟ می ریخت بی توی نگاه کی حاال-

 قدم پرید باال ابروهایم سرش از لباس آمدن پایین با

 گفتم و گذاشتم جلو



 !ریخت بی پسر این شده مرتب چه اوه-

 : گفت و رفت عقب کرد موهایش تو دست

 تو بیا-

 وگفتم بستم سرم پشت را در و شدم اتاق وارد

 کردی مرتب ریشتو کردی کوتاه موهاتو-

 وگفتم زدم ضربه چند در به

 اومدیا در ریختی بی از یکم بابا نه-

 :گفت و چرخید سمتم و کرد کوتاهی خنده

 نذاشتی شال که باز-

 گفتم و شد کج لبم

 نبود راهرو تو هیشکی-

 درسته؟ دیدت می دیگه ؟هیچی شد می چی بود اگه-

 وگفتم رفتم تراس در سمت خیال بی

 گالی این بببینم بذار اعصاب بی سامی خیال بی-

 خوشگلتو



 صدای بود شده اتاق وارد که اول از کردم باز را در

 ... مالیمش نوع از هم آن آمد می موسیقی

 ذوق با بود شده چیده سلیقه با که هایی گل دیدن با

 کشیدم جیغ و پریدم بیرون

 خوشگلن چه وای-

 دائم کنم نگاه را کدام دانستم نمی که بودن زیاد انقدر

 می گلها نگاه و رفتم می طرف آن و طرف این به

 کردم

 تو داری ای سلیقه چه هستن ناز خیلی اینا سام وای-

 پسر

 را گل شدم خم کمی کردم حسش ایستاد سرم پشت

 وگفتم بوییدم

 دارن بوییم چه-

 وگفتم کردم نگاهش چرخیدم سمتش

 باشه اتاقم تو یکی کردم عادت من بده یکیشو-



 زدم لبخند. کرد می نگاهم شلوارش جیب در دست

 وگفتم

 طبع دونم نمی نمیاد چیا این اصال روحیت به ببین-

 عالقه که یاهمگ گلو به فوله که نقاشیتم داری که شعر

 داری دوقلو برادر یه کردم شک بخدا داری

 شتاب با دفعه یک اما چرخاند سر و کرد ای خنده

 حلقه کمرم دور را دستش من سمت چرخید سرش

 که بزنم حرف خواستم رفت عقب عجله وبا کردم

 چپ به زد اشاره و نشست دهانم روی دستش

 و قشرد خودش به مرا بیشتر. نفهمیدم را منظورش

 گفت گوشم دم

 بغلی تراس-

 آمد پریناز صدای لحظه همان

 نرگس؟ مطمئنی تو-

 بود خودش جیغ صدای بخدا آره-



 دهانم جلوی از دست سام که رفت هم در ابروهایم

. کشید ابرویم دو بین را شصتش انگشت و برداشت

 :گفت نرگس باز که کردم نگاهش

 سام بره دور همش میشه چیزیش یه دختره این بخدا-

 هست

 نیست آدمی جور این نیاز نرگس نکن بیخود فکرای-

 روی را دستش سام ساییدم هم روی دندان عصبی

 :گفت و گذاشت پهلویم

 نیست؟ مهم حرفاشون نگفتی مگه-

 :گفت نرگس امل بدهم را جوابش که کردم باز دهان

 بپره دیگه یکی با ولی بخواد دیگرو یکی که کسی-

 خرابه

 کمرم که آمدم خود به وقتی نفهمیدم چیزی لحظه آن

 سام ی عربده و کشید تیر درد از دیوار به خود بر با

 رفت باال

 !عوضی؟ تو خوری می گوهی چه-



 دست و رسید گوشم به نرگس کردن من منو صدای

 ی گوشه همان در ایستادم صاف گرفت دیوار به

 .تراس پنهان

 ...سا...س-

 شو خفه-

 که را شدست ترس از شد خم تراس روی رفت جلو

 کشید فریاد باز که گرفتم بود تراس لبه

 از زبونتو بزنی نیاز حرف دیگه باری یک فقط-

 بیرون کشم می گشادت دهن اون

 خود نا که کنم چه و شدم اش عصبی رخ نیم ی خیره

 بدجوری من روی سام که کنم چه کردم بغض آگتاه

 می! دیگر بود چه اش طرفداری آن بود گذاشته تاثیر

. شوم می اش دیوانه دارم که بفهمم یشترب خواست

 !چرا؟. دارد دوستم گفت نمی لعنتی آن چرا پس

 شنیدم را پریناز صدای فشردم را دستش

 میشید؟ عصبی زود انقدر چرا سام آقا باشه-



 :گفت و برد باال را دستآزادش وارد تهدد سا

 پخش هتل تو خود بی حرف دیگه بار یک هم شما-

  شما میدونمو من کنید

 دید که تراس گوشه همان از آرام گرفتم دندان به لب

 :گفت و گذاشت عقب قدمی. کشیدم را دستش نداشت

 این تو من یا اتاقه اون تو جاتون شما یا فردا از-

 اتاق

 میکنم خواهش سام آقای نه-

 وارد شتاب با کرد من نگاه و چرخید عصبی سام

 بهم را در و کشید خودش دنبال هم ومرا شد اتاق

 کوفت
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 دانم نمی بود حرص پر و بلند نفسش کرد می نگاهم

 ام خنده و خنده به شد تبدیل لبخدم زدم لبخند اما چرا

 به را سرم گذاشتم دهانم جلوی دست. قهقه به تبدیل

 :گفت ام خنده میان در و دادم تکان وراست چپ

 دیوونه-

 خندید هم او و زد کمرش به را دستانش از یکی

 گفتم و شدم خندیدنش ی خیره

 میاد بهت خنده-

 وگفتم زدم چشمکی کرد نگاهم

 نیست مهم اصال بقیه حرف-

 چرته چون باشه نبایدم-

 میز روی مرتب جنگا بازی دیدن وبا دادم تکان سر

 گفتم ذوق با و کوفتم بهم را دستانم زد برق چشمانم



 !داری؟ جنگا بازی-

 :گفت و کرد بازی نگاه ندچرخا سر

 کنی؟ می بازی-

 خدامه از که من پسر وای-

  گفتم و رفتم میز سمت گذشتم کنارش از

  بباز اینم بیا پسر بیا-

 خوندی کور دیگه اینو-

 وگفت گذاشت میز پشت صندلی آمد میز سمت

 بشین-

 را میز روی کنترل رویم روبه واو نشستم میز پشت

 :گفت و برد باال را پخش صدای کمی و برداشت

 کن شروع-

 را چوبی های مکعب از ویکی انداختم باال ابرویی

 ام چانه زیر را دستانم گذاشتم سرش وباال آوردم در

 نگاهش او و خواندم لب زیر خواننده همراه و گذاشتم

 ...بازی به نگاهم و بود من به



 

 اومدی آواز و رقص با اومدی باز اومدی

 اومدی ناز اب چه که آخ ولی بردی دلمو

 اومدی راه من دل با اومدی ماه و شد شب

 اومدی دلخواه چه که آخ ولی بردی دلمو

 

 نگاهی حتی که بود جالب اما برداشت مکعبی هم او

 آورد بیرون را مکعب راحت وخیلی نکرد بازی به

 دست بار این. گذاشت گذاشتم من که مکعبی وکنار

 و زد لب او بار این و صندلی به داد تکیه سینه به

 .شد درشت امکان حد تا من چشمان

 

 نفسی که نیار بند نشو دور ازم نه

 کسی پیش نشو فاش و منی زیبای راز

 گونتو بیوفته چال بزن لبخند باز

 دیوونتو این منو کنی گرفتار که



 

 سام ی شده مات من و زد ام گونه روی را انگشتش

 و من ی گونه چال برای  خواند که بودم اعصابی بی

 .زد ام گونه روی

 و کردم بلندی خنده ویکدفعه زدم لبخند اختیار بی

 گفتم

 اعصاب بی سامی نمیخوره بهت-

 آن به خورد می جدید سام آن به خورد می بخدا اما

 باشد احساساتی که خورد می رویم روبه مرتب مرد

 و من با ناگهانیش تغییر این بود شده خاص امشب

 او به فقط خواستم می که منی با. کرد کار چه دلم

 می چگونه سیاه رو من اما بستم خالی خدا به بگویم

 !بگویم خواستم

 دیگه بدو-

 و کشیدم بیرون را یکی و بردم جلو دست کالفه

 ریتم با میداد تکان را سرش آرام کردم نگاهش

 برداشت دیگر مکعبی آورد پیش دست و آهنگ
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 شدم خواب بی دیدمو تورو ویآه چشم

 شدم تاب بی بدجوری

 خودت نمیدونی زیبایی وحشیانه چه آخ

 شدم خواب بی دیدمو تورو آهوی چشم

 شدم تاب بی بدجوری

 خودت نمیدونی زیبایی وحشیانه چه آخ

 



 انداختم باال برایش وابرویی شدم مسلط خودم به

 وگفتم

 ونوا باید نازه خیلی دیدم سوئیشرت یه باختی اگر-

 بخری

 چی؟ باختی تو-

 گفتم و کشیدم ام چانه زیر دستی

 خوبه؟ میخرم سوئیشرت یه برات منم... اوم-

 :گفت و آورد بیرون مکعبی انداخت باال شانه

 باشه-

 من با کرد می چه داشت وخواننده موزیک صدای

 من خیال و خواب ها آن تمام نکند. شد می تمام کاش

 !باشد؟ خود بی کارهایش آن شد می مگر اما بود

 زل او و خواند می خواننده چرا کرد نمی بازی چرا

 !من؟ به بود زده

 شده پاچه دست انقدر عمرم در بود بار اولین برای

 ...بود شده مرگم چه خوش سر من خدایا.  بودم



 

 خوابو میاره که الالیی تو صدای 

 خرابو خونه منه میسازه تو نوازش

 قلبم میگیره چون دوباره نکن غریبگی

 قلبم مسیر توئه به رو طرف هر به

 

 استفاده فرصت از من و گرفت من از نگاه باالخره

 هیچ که حسی آن بود حسی چه. بستم وچشم کردم

 شدم عاشق یعنی حسین بابا! بود نیامده سراغم وقت

 گفتی؟ می برایم دائم که حسی آن بود شکلی این! ؟

 نیاز-

 جان بگویم که این برای رفت نمی زبانم دیگر که آخ

 دلم در بفهمد که کلمه دو همان از ترسیدم می نیاز

 کردم باز چشم زدم لبخند خود بی. است خبر چه

 وگفتم

 پیچیده اتاقت توی بو شب گل بوی-



 آخ... حرفش و کرد موهایم نگاه برد پایین نگاه

 درونش حسی ها حرف آن شود می مگر حرفش

 !نباشد؟

 بذاری گیست الی هب ال مریم گل مثل میتونی اونم-

 

 شدم خواب بی دیدمو تورو آهوی چشم

 شدم تاب بی بدجوری

 خودت نمیدونی زیبایی وحشیانه چه آخ

 شدم خواب بی دیدمو تورو آهوی چشم

 شدم تاب بی بدجوری

 خودت نمیدونی زیبایی وحشیانه چه آخ

 

 بردم باال دست کردم بازی ونگاه سام از گرفتم نگاه

 باز اما بکشم بیرون امآر خواستم را وسط مکعب

 و گذاشت دستم روی دست او اما رفت سمتش نگاهم

 :گفت



 میریزه فرو داری برش نیست مکعب اطرافش-

 نشسته دستم روی که دستش ونگاه گرفتم سام از نگاه

 کشیدم عقب را دستم وسریع شدم هول. کردم بود

 ها مکعب ی دانه دانه صدای شد باعث کارم وهمان

 پخش اتاق در موزیک صدای با ریخت میز روی که

 داشت لب به لبخند که سام نگاه شد آویزان لبم. شود

 گفتم امیدی نا با و کردم

 !که باختم-

 :گفت و کرد ای خنده

  نداره اشکال-

 وگفتم گرفتم سمتش آوردم در جیبم از را پاستیل

 بخور اینا از نمیبره خوابت-

 شدم بلند میز پشت از ومن گرفت دستم از را پاستیل

 گفتم و

 بود قشنگ خیلی هم گال اون دیگه، بخوابم برم-

 بره؟ می خوابت راحت دیگه االن-



 کجا خواب بدتر دیگر که االن نکنم فکر نه برد؟ می

 بود هنگیده مائده قول به مغزم بازار آشفته آن در بود

 .شدید

 خوابم می گیرم می میرم تخت اوهوم-

 کاله هوا وبی ایستاد سرم پشت او اما رفتم در سمت

 :گفت و انداخت سرم روی را

 زلزله نگو دروغ من به-

 همان با داشت فهمید نمی سام این... وای وای وای

 بی سامی همان کاش کرد می چه دیوانه زلزله

 بی نکند ندارم را سام این جنبه من شد می اعصاب

 بگوید و بکشمش اغوش در یکباره شوم جنبه

 ...حیا بی دخترک
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 سخت کمی اما بود جالبی ایده کردم می کارشان نگاه

 سخت چیدن هم کنار کوچک های قطعه همه آن. بود

 . کردن می درست داشتن جا همان واینکه بودخداییش

 نیاز-

 بروم زد اشاره که کردم ستاره نگاه چرخاندم سر

 :گفتم آهسته رفتم سمتش

 چشه؟ پریناز-

 :وگفتم کردم اطراف اهنگ

 پریناز؟ کو-

 باال رفت شد رد راهرو از عصبانیت با-



 :وگفتم انداختم باال شانه

 نه اون نه نمیزنم حرف باهاش ندارم خبر من-

 نرگس

 چرا؟ عه-

 روز سه فکر در و کشیدم خوان پیش روی دست

 را ها حرف آن نرگس که شبی همان رفتم فرو پیش

 .بود زده

 جوری همین هیچی-

 :گفت آهسته ستاره

 اون با میذاره کالس خیلی نمیاد خوشم نرگس از منم-

 ...آرای

 نرگس فهمیدم سرم پشت به ونگاهش شدنش ساکت با

 :گفت که بروم چرخیدم خیال بی آمد

 کنید؟ می ازدواج کی شما-

 :وگفتم کردم هایم جیب در دست

 عزیزم؟ کی با-



 :وگفت کرد ای خنده تک

 مگه؟ داری نفر چند-

 :وگفتم کردم ریفک

 رفته در دستم از شمارشش  دونم نمی اوم-

 رفته در دستت از هست همینم-

 :گفت باز که کردم نازک چشمی پشت

 کنی می ازدواج کی مهدوی با-

 :وگفتم شد کج لبم

 هیچی شهبد منو بین بود دروغ چیز همه وقت هیچ-

 بود ونخواهد نبوده

 کنارش از تفاوت بی من و شد درشت چشمانش

 باال ابرویی رفتم اتاقم به شدم راهرو وارد و ذشتمگ

 :گفتم و انداختم

 تربیت بی خانم نرگس بسوز-

 گوشی لحظه همان آوردم بیرون جیبم از را گوشی

 دادم جواب سریع بود مامان خورد زنگ ام



 گالب گل بر سالم-

 خوبی؟ عزیزم سالم-

 خوبه؟ کوچولو داداش خوبی تو ، خانم گلی خوبم-

 خونه میارمش دیگه هفته دو خوبه نویدم مخوب آره-

 چیه؟ گرفتت صدای دلیل حاال شکر خدارو خب-

 فهمی می که برم قربونت-

 :وگفتم ایستادم پنجره وپشت خندیدم

 بگو حاال-

 :وگفت کشید آهی مامان

 مرده جو حق آقای-

 :گفتم سریع نفهمیدم اما آوردم فشار مغزم به

 کیه؟ جو حق-

 خریدیم زشا زمین که همون بابا-

 بیامرزتش خدا بیچاره آهان-

 میشه ماهی شش بابا نه که االن-



 فهمیدید دیر چه بابا ای-

 :گفت زد زنگ دیشب پسرش آره-

 بیامرزتش خدا بازم-

 شدیم بیچاره نیاز-

 :وگفتم کردم ریز چشم

 !مگه؟ شده چی-

 شده بوده بابام نام به زمین که گفت زد زنگ پسرش-

 من نام به

 !خب؟-

 داشتیم ما که دادی قرار گفتم حرفام تو نبود محواس-

 نیست رسیدامونم شده گم

 مال زمینم اون ندارید مدرک پس گفت عوضیم اون-

 نیست شما

 همین کرده غلط وغریدم کوبیدم شیشه به را دستم

 مامان. کردیم پرداخت و قسط آخرین پیش ماه هفت

 مدارکا؟ کجاست



 سعید نبود مگشتی خونرو همه شده نیست انگار بخدا-

 شده گم کشی اسباب تو میگه

 :وگفتم بستم چشم

 آخه مامان میشه سخت کارمون که جوری این-

 کردی گم و مهمی اون به مدرک

 سراغ برید هم با بیاد سعید داری وقت حاال بگم چی-

  مرده این

 آخه بیاد کجا شما وضعیت این تو سعید-

 :گفت کالفه مامان

 بیاد نیما خب...خب-

 کوتاه مسافرتای این میره دانشگاه اون کردهن الزم-

 میکنه تحصیل ترک باز سرش تو میندازه باد

 بری نمیشه که تنها کنیم کار چی خب-

 نشه؟ چرا-
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 !آخه؟ روستاهاش تو اونم اصفهان بره تنها دختر-

 برمیگردم شبم تا میرم زود صبح نباش نگران-

 بیاد؟ باهات نمیشه طاها میزنه شور دلم وریج این-

 و دکتر مطب تو همش روزا این اونا جان مامان نه-

 ندارن من به زدنم زنگ یه وقت هستن بیمارستانا

 اصفهان؟ من با بیان بخوام بعد

 !جا؟ اون بری تنها دختر تو آخه بگم چی-

 شدم بزرگ  دیگه ام بچه مگه مامان خیال بی-

 ...ام نشدی گبزر گم نمی که من-



 اگر ببینم حاال میزنه شور دلت مادری میدونم باشه-

 میرم اون با بود بیکار هتل تو کسی

   بده خبر بهم باشه-

 حتما-

. کشیدم ام چانه زیر دستی و کردم قطع را گوشی

 تمام قسطش تا کشیدیم انتظار سال هشت که زمینی

 برود دستمان از راحتی همان به بخواهد حال شود

 .بود سخت خیلی

 کردم کار ، زمین آن درگیر فکری با غروب تا

 اصال انگار ندیدم اصال را سام روز آن بود وجالب

 .نبودش

 شدم واردش رفتم آسانسور سمت و بستم را اتاق در

 را گوشی. آمد پیام ام گوشی برای فشردم را ودکمه

 کردم باز را پیام و آوردم در

 چی ببین بزن زنگ قبلش پسرشه شماره این نیاز-

 ...میگه



 گوشم دم گرفتم را وشماره رفتم بیرون آسانسور از

 در اش مردانه کلفت صدای رفتم اتاق وسمت گذاشتم

 پیچید گوشی

 بله-

 :وگفتم کردم باز را اتاق در-

 شما حال سالم-

 بفرمایید سالم-

 همون افتخار حسین دختر هستم افتخار نیاز من-

 ...ز که کسی

 زدم مادرت با حرفامو من-

 به دادیم کاملو پول تازه ما جو حق آقای ببینید-

 شکایت ازتون کنید کارو این باشه قرار اگه باباتون

 میکنم

 مدرکی؟ چه با اما کنی شکایت منتظرم من بچه ببین-

 :گفتم و آوردم در سرم از را ام مقنعه کالفه



 نگه هاش بچه به بود محال غیر جو حق آقای-

 بودین جریان در هم شما مطمئنم

 نداشتم خبر هیچی از من-

 :گفتم و رفت باال صدایم عصبی

 مامانم؟ به زدید زنگ چرا پس-

 زدم زنگ اشتباه-

 بیرون کردم باز را تراس ودر ساییدم هم روی دندان

 زدم فریاد و رفتم

 یتیمارو بچه این حق گفتی شده گم مدارک فهمیدی-

 بخورم

 نزنید زنگ دیگه-

 رممیا در پدرتو اونجا میام-

 زدم وفریاد کوبیدم تراس لبه روی را دستم

 که پولو این رسید هم داری داد قرار هم تو عوضی-

  بهمون زدی زنگ



 کردم دور گوشم از را گوشی نشنیدم که را صدایش

 زمین بر پا و کشیدم جیغی تماس پایان دیدن با

 کوبیدم

 شده؟ چی-

 چرخیدم ترس با و پریدم جا از صدایش شنیدن با

 تعجب با بغلی تراس روی سام دیدن با صدا سمت

 :گفتم

 میکنی؟ کار چی جا این-

 :گفت و ایستاد سینه به دست

 جاست این بعد به این از اتاقم-

 :گفتم و گذاشتم جلو قدم

 !الکی-

 ؟ شده چی-

 :گفتم و شد افتاده هایم شانه

 میکنه اذیتم داره عوضی آدم یه-

 :گفت و کرد اخم



 کی؟-

 غرید که ، استر لبه به دادم تکیه

 طرف این بیا خطرناکه-

 :گفتم و گرفتم تکیه

 خرید دوستش از زمین یه مرگش قبل سال یک بابام-

 چون برداشت پیشش قسطی نداشت پول چون اما

 می پرداخت ناچیزی مبلغ یه ماهیانه بود کم حقوقشم

 بستن هم داد قرار کشید طول سال هشت که کرد

 بزنه نام به محضری شد تموم که ها قسط

 :وگفتم کشیدم گردنم پشت دستی کالفه

 نشد بود درگیری انقدر شد پرداخت که قسط آخرین-

  بزنیم نام به بریم

 :وگفتم دادم تکان هوا در را دستانم

 دنبال سعید بابا بدهکاریای مامانم بارداری دونم نمی-

 اصفهان بریم نشد خالصه من گشتن کار

 شده؟ چی االن-



 گم مدارکارو هم ما مرد دافتا یارو دیگه هیچی-

 ما مال زمین کنیم ثابت پسرش به تونیم نمی کردیم

 زده زنگ که دستشه مدارک این میدونم من اما هست

 بیارم در پدرشو برم باید مامانم به

 :وگفت زد خند پوز

 تنهایی؟-
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 :گفتم و گرفتم خود به ای قیافه



 تنهایی نم دیگه بله-

 آورد بیرون را سیگارش پاکت کرد جیبش در دست

 :گفتم کنجکاو ومن

 !کلک؟ اینجا اومدی طوری چه-

 :وگفت زد آتش سیگاری

 اتاق که منو یا کنن عوض عوضیو اون اتاق یا گفتم-

  کردن عوض منو

 :وگفتم زدم لبخند

 اومدم اصال اینجا اومدی تو شد عالی پسر قدش بزن-

 عصبانیت اون تو بو شب گل بوی تراس روی

  کرد پر مشامم

 اصفهان برو دلت عزیز با-

 :وگفتم کردم چپ را چشمانم زدم لبخند

 میرم تنها نه-

 کال نمیاد اون بله-

 :وگفتم ایستادم سینه به دست



 بیاد نداره اهمیتیم-

 :وگفت برد باال را ابروهایش از یکی

 بیاد نداره اهمیت دلت عزیز که شده چی-

 :وگفتم کردم باز را فرمم های دکمه از یکی خیال بی

 به چون برم باید زود صبح که بگیرم دوش برم من-

 برگردم شب آخر تا دادم قول شهبد

 :گفت و داد بیرون اش بینی از را سیگارش دود

 خوردی؟ شام-

 بخورم نبود حسش یعنی نداشتم اشتها اصال نه-

 خوری؟ می ساندویچ-

 زدم چشمکی زدم لبخند اما و چرخیدم در سمت

 :وگفتم

 نه که چرا بخوریم باهم بگیری تو-

 :گفت و انداخت پایش زیر را سیگارش-

 اتاقت میام بگیر دوش برو-



 کچابم سس نره یادت پنیری زمینی سیب فقط باشه-

 بگیر دوبل

 .رفتم حمام به مستقیم بستم را ودر شدم اتاق وارد

*** 

 :وگفتم کردم فرو زمینی سیب در را چنگالم

 گرسنمه االن قعاوا-

 :گفت و زد ساندویچش از گازی

 خریدید؟ چند زمینو-

 :وگفتم دادم قورت جویدم را زمینی سیب-

 کرد حساب موقع همون قیمت به یارو اون بیچاره-

 حرفاس این از بیشتر شنیدم االن اما پنج و شصت

 کرده طمع همین واسه پسرشم اون درصد صد-

 اونجا برسه پام بذار بیرون میکشم گور از پدرشو-

. زد ساندویچش به دیگر گازی و کرد ای خنده تک

 :وگفتم کردم نگاهش



 اینا؟ شد چند-

 بدی؟ پولشو میخوای چیه-

 نداشتی حقوق برج این که تو اوهوم-

 نزن حرف انقدر بخور غذاتو-

 نمیشه که جوری این بابا ای-

 آوردم باال و کردم فرو زمینی سیب در را چنگال

 دهان با و گذاشتم دهان را زمینی یبس و زدم لبخند

 :گفتم پر

 کنم کار چی باید میدونم خودم من-

 حرفی؟ پر انقدر خورده چی تو سر مامانت-

 :وگفتم خوردم را ام نوشابه از کمی و کردم ای خنده

 دادی حرص منو اولش از میگه شاکیه مامانمم واال-

 االن همین تا

 چرا؟-

 اومدم دنیا به ماهه هفت من آخه-



 :گفت دادو تکان را وسرش کرد ای خنده سام

 میزدم حدس-

 همین واسه اومدم دنیا به ماهه هفت من دیگه بله-

 تنده آتیشت میگه مامانم

 با حرف به کردن فکر با پرید باال سام ابروهای

 :وگفتم بردم زیر به سر سرعت

 کرد یخ غذاتو بخور-

 مشو خفه تا زدم محکمی وگاز آوردم باال را ساندویچ

 .برود آبرویم که نزنم چرت های حرف وانقدر

 . بود رفته فرو فکر در کردم او به نگاهی نیم

 شدم کنجکاو خیلی گی نمی خانوادت از چرا تو-

 خواهر هستن کجا بابات و مامان کجایی اهل اصال

 نه؟ یا داری برادر

 دیگه ندارم زدن حرف حوصله اصال اینه من بدی-

 توضیحا این به برسه چه



 جواب نه یا آره با تو میپرسم من کن کاری یه بخ-

 حرف زیاد هم تو میرسم جوابام به من اینجوری بده

 نمیزنی

 پرسیدم سریع ومن نگفت چیزی

 داری؟ مادر و پدر-

 :گفت و داد تکان سر

 آره-

 شهرن؟ این تو-

 نه-
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 داری؟ بردار خواهر اوم-

 خواهر یه-

 :وگفتم کشیدم ام چانه زیر دستی

 کجاست؟ شهرتون-

 :گفتم تعجب با کرد ریز چشم

 کنی؟ می بزرگش چرا دیگه هست کلمه یه اونم-

 عباس بندر-

 :گفتم بهت با و شد درشت چشمانم

 عباسی؟ بندر ی بچه-

 نه-

 :وگفتم شد آویزان لبهایم

 کردید زندگی جا اون فقط پس-

 بله-



 داری مشکل خانواده با-

 رهآ-

 :گفتم و کردم کج سر و زدم داری کش لبخند

 داری؟ کیو جا این-

 خواهرم-

 !واقعا؟ عه-

 خواهرت خونه بود اومده سری اون مامانت پس 

 بله-

 :گفت که بپرسم چه کردم فکر کمی

 ندارم حوصله دیگه کافیه-

 :گفتم و انداختم میز روی را ساندویچم کاغذ

 داغ غدا چون پنیرش فقط بود مزه خوش ممنون-

 نچسبید بهم نیومد کش نبود

 بود فر ماکرو من اتاق-

 :وگفتم دادم چین را صورتم



 نیست من اتاق ببخشید-

 کش پنیرش خواستی بعد دفعه اگر که گفتم زلزله-

 فر ماکرو تو بذاریم من اتاق بیا بیاد

 سام مستر هستم اینو اوهوم-

 :گفتم و شدم بلند هم من شد بلند سام

 دختره اون بود چی خودم کنار اومدی خوبه خیلی-

 همش کنه نرگس این بود کنارت نچسب فضوله ی

 اونجا میومد

 :گفت و کرد باز را اتاق در

  ندارن اهمیتی هیچ جفتشون -

 :گفتم و دادم تکیه در به زدم لبخند

  برسم شاید شب آخر بینمت نمی فردا-

 :گفت و صورتم روی چرخاند نگاه

 گلی بخوابی خوب-



 مابین هنوز ومن رفت و چرخید او و شد محو لبخندم

 خالی جای ی وخیره بودم دیوار چوب وچهار در

 . اش

 دستگیره به را دستم اگر و خورد تکان در ای لحظه

 .شدم می پا کله گرفتم نمی در

  کشیدم پیشانیم روی را دستم و شدم اتاق وارد

 میزنی چیه حرفا این اعصاب بی سامی خری خیلی-

 !آخه

 باز و کردم رها رویش را وخودم فتمر تخت سمت

 :گفتم

 منظور نه یا حرفارو؟ این میگی منظور بی واقعا نه-

 !بال داری خاص

*** 

 بود آرام که مخصوصا کرد ام عصبی در صدای

 تا زد می بار چند محکم کاش داد می عذابم وبیشتر

 و نشستم بسته چشمان با زور به. شوم کنده جا از

 غریدم



 مزاحم-

 در سمت بسته چشمان همان وبا یستادما زور به

 کنم پیدا را در دستگیره تا  بردم پیش دست. رفتم

 ودر گرفتم را دستگیره تا دادم تکان را دستانم انقدر

 .کردم باز را

 کیه-

 را چشمانم نداد را جوابم کسی ماندم منتظر چه هر

 با چشمانش که سامی دیدن با کردم باز زور به

 :وگفتم کشیدم ای خمیازه بود زومم تعجب

 بخوابم؟ یکم نمیذاری چرا ؟ جغدی تو-

 نیاز-

 گفتم و خاراندم را سرم کردم موهایم در دست

 هوم-

 چه ببینم بردم بیرون سر شنیدم راهرو در صدایی

 روبه سام و خوردم دیوار به شتاب با اما است کسی

 چشمان با. شد کوبیده بهم محکم ودر و ایستاد رویم



 چیز همه هیچی که خواب ردمک می نگاهش درشت

 .پرید سرم از

 بریم بپوش لباس برو...برو-

 :گفتم ام زده بهت چشمان همان با

 کجا؟-

 کردی گیج منم صبحی اول دیگه اصفهان...همون-

 پهلویم روی را دستش که کردم می نگاهش گیج

 خواب چشمانم پهلویم روی دستانش حس با گذاشت

 بار این دستش حس چرا. شد بسته و باز بار چند آلود

 همیشه با داشت فرق

 بیداری نیاز-

 آره...آ...هوم-

 منتظرتم پایین من بریم بپوش لباساتو پس-

 !چرا؟...تو...تو-

 بری تنها بذارم نداری که توقع-
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 :وگفتم دادم تکان طرفین به را سرم

 ندارم توقع نه...نه-

 :گفت و زد لبخند

 تو کردی گیج منم کارت این با صبح اول-

 !هان؟-

 پایین بیا زود هیچی-

 میام باشه...آهان-



 به را سرم کنار سمتش چرخیدم کرد باز را در سام

 :وگفتم دادم تکیه دیوار

 نیست؟ زود-

 زوده؟ نظرت به صبحه هفت ساعت-

 :گفتم و کشیدم ای خمیازه

  شد هفت زود چه-

 خوابیدی دیر باز حتما-

 سمت و چرخیدم کالفه. بست را در و رفت رونبی

 ... رفتم سرویس

*** 

 روی دست خودم که بود بلند انقدر جیغم صدای

 را لباسم که بودم شویی رو آینه وخیره زدم گوشهایم

 آوردم جلو را دستانم. کشید می چشمهایم رخ به

 :گفتم و گذاشتم دهانم روی

 یم نگام شکلی اون چرا صبح اول پسر اون بگو-

 کرد



 تکان تاسف نشانه به را سرم و فشردم بهم را لبهایم

 را دستانم.  دید اینم که بودت ندیده مدلی این دادم

 :گفتم و بردم پایین

 من... من وگرنه اومد موقع بد اون چه من به-

 بود خوب خیلیم...خی...لباسم

 با و لرزید ام وچانه کردم لباسم نگاه چشم گوشه از

 :گفتم بغض

 زمین تو برو شو آب فقط خوبه خیلی... وبهخ خیلی-

 مامانت آبرو بی ی دختره فقط شو محو یعنی نیاز

 میگه میکنه خاکت بابات کنار میبره سرتو بفهمه

 دستش کف بذار حقشو خودت حسین

 :گفتم لب زیر و کشیدم صورتم روی دستی

 اون نکردی و کار این عمد از که تو نیاز باش آروم

 از تو وگرنه اتاق در اومد سبمنا نا زمان تو فقط

 نکردی کاری عمد

 و بستم سرم باال را موهایم رفتم بیرون سرویس از

 روی را سوئیشرتم کردم تنم را هایم لباس سریع



 کوله انداختم سرم روی را شالم پوشیدم ام مانتو

 گوشی برداشتم بودم کرده آماده شب از که را پشتیم

 کیفم توی را وشارژر کشیدم بیرون شارژ از را

 صورتم به را آفتاب ضد رفتم آینه سمت. انداختم

 وسایل بقیه به نگاهم اما بروم بچرخم خواستم مالیدم

 وچند برداشتم را رنگم کالباسی رژ. افتاد آرایشم

 :وگفتم زدم چشمکی کشیدم لبم روی باری

 ...بگو بگو بگو داری دوستم که بگو سام آقا-

 روی از را ادکلن و انداختم کیفم توی را کرم و رژ

 .رفتم بیرون اتاق از وسریع برداشتم میز

 را دکمه شدم وارد رساندم آسانسور به را خودم دو با

 کیف وتوی زدم خودم به را ادکلن از کمی.  فشردم

 پشت کردم مرتب کمی را موهایم. انداختمش

  کشیدم عمیق نفس کشیدم باال را چشمهایم

 نزن حرف صبح از اصال نفس به اعتماد نیاز خب-

  کن رفتار همیشه مثل

 . کشیدم عمیق نفس وباز بستم چشم



 دادم تکان اریا برای دستی رفتم بیرون آسانسور از

 نگاه. رفتم بیرون هتل از بلند قدمهای با تقریبا و

 وشماره آودم بیرون را گوشی ندیدم را سام چرخاندم

 داد جواب سریع گرفتم را

 بله-

 کجایی؟ بیرونم من-

 میام ناال-

 باش-

 می تلگرام در که همانجور و آوردم پایین را گوشی

 بردم باال سر. زد ترمز پایم جلوی ماشینی  چرخیدم

 هایش شیشه و کردم رویم روبه شش و دویست نگاه

.  زد بوق باز. رفتم عقب و کردم اخمی  بود دودی

 :گفتم و کردم اطراف نگاه

 اعصاب بی کجایی پس-

 کوبیدم ماشین در به لگدی عصبی من و زد بوق باز

 :گفتم و



 سیریش دیگه برو-

 شنیدم را سام صدای و شد باز ماشین در

 باال بپر-

 :گفتم و کردم نگاهش شدم خم تعجب با

 !تویی؟ عه-

 :وگفتم کردم ماشین نگاه ایستادم صاف

 آوردی؟ کجا از رخش این-

  گرفتم دوستم از-

 :وگفتم بستم را در و شدم سوار و رفتم جلو

 بی سامی معرفتت این و هستم تو ی شیفته من-

 اعصاب

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین

 ببند کمربندتو-

 را کمربندم و انداختم عقب صندلی روی را کیفم

 :وگفتم بستم



 یه بشه سفر این تا و پخش اون صدای باال ببر پس-

 موندنی یاد به سفر
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 جاده دیدن با کردم باز چشم ماشین خوردن تکان با

 و کرد نگاهم کردم رخش نیم نگاه چرخاندم سر

 :گفت

 بخوابی اصفهان تا چطوره-



 ای خمیازه زدم لبخند بس، و بود متلک حرفش

 :گفتم و کشیدم

 داشت ادامه بود صبحم خواب-

 پیام مادرم ببینم برداشتم داشبورد جلوی از را گوشی

 :گفت مسا که نداده

 منی؟ با گفتی-

 :گفتم و خندیدم گلو در

 سبز راهمون جلوی اصفهان به نرسیده بگم کن فکر-

 میشه

 :گفت و کرد عوض را ماشین دنده

 بخوریم؟ صبحونه-

 گرسنمه خیلی اوهوم-

 میدارم نگه جلوتر-

 :وگفتم کردم نگاهش

 همراهمی همیشه که خوبه-



 تیرف می تنها نباید عنوان هیچ به و سفر این-

 :وگفتم دادم تکان سر

 بابا میومد نباید نیما خب اما گفت مامانمم اوهوم-

 موند می مامان کنار باید که سعیدم

 کردیم رستوران نگاه کشید خیابان گوشه را ماشین

 در. کردم پا را کفشهایم و بردم پایین ا ر پاهایم

 به قوسی و کش. رفتم پایین و کردم باز را ماشین

 :گفت مسا که دادم بدنم

 جلو بکش شالتو-

 نگاهش چرخاندم وسر کشیدم جلو را شالم زدم لبخند

 :گفتم و کردم

 گیر اعصاب بی سامی بگم بهت باید-

 و کردم نگاهش تعجب با نشست دفعه یک و آمد جلو

 برایم را کفشهایم بند. شدم زده شگفت کارش دیدن با

 می چه. کردم نگاهش قفل را نگاهم ایستاد زد گره

 بگویم کارش برابر در توانستم می چه اصال گفتم؟

 بعد بود بسته را کفشهایم بند که بود مردی دومین او



 حتی ببندد را کفشم بندهای نبود کسی حسین بابا از

 .کردی چه سام آخ سام اما ، مامان

 بریم-

 را خود و بندازم گردنش دور دست بود حیایی بی

 بفشارم؟ آغوشش در محکم

 غیرت؟ با مردی خیلی مبگوی بود حیایی بی 

 آغوشش به توانستم می کاش نبود حیایی بی کاش 

 می که اغوشش در ای لحظه چند فقط و وفقط بروم

  خواستم می. بمانم است امنیت و آرامش فقط دانستم

 جهنم آتش در بودم حاضر را گناهم پذیرفتم می ،

 .کنم تجربه را حس آن اما بسوزم

 نیاز-

 :مگفت و بردم زیر به نگاه

 کارو این نکن دیگه-

 چرا؟-



 را خودم جلوی دیگر بتوانم نیستم مطمئن چون بگویم

 ؟ بگیرم

 به مرا باید کنی را کار این که دیگری بار بگویم

 درونم حس این دیگر جور چون بدهی راه اغوشت

 نمیگیرد آرام حس این با ات گلی نیاز نمیگرد آرام

 .خودت آغوش در با مگر

 نیاز-

 و زدم جانی کم لبخند کردم نگاهش بردم باال سر

 :گفتم

  باش اعصاب بی سامی همون-

 همان. رفتم رستوران سمت برداشتم قدم سریع و

 که اینی تا بودم تر راحت من باشد اعصاب بی سامی

 اصال بود سخت ماندنم ساکت بود که جور این هست

 نمی هیچ و شوند می عاشق ها بعضی طور چه

 بگیرم؟ را دهانم یجلو توانم نمی چرا گویند



 یادت بگویم دارم دوستش بگویم زود داشتم دوست 

 عاشق شدم عاشق االن گفتم چه عشق راجب هست

 .ریخت بی دیوانه توی

 از حرص با را شالم شدم بهداشتی سرویس وارد

 زیر دست کردم باز را وموهایم برداشتم سرم روی

  بستم چشم دادم تکان بار وچند بردم موهایم

 عجولی چی همه تو باش دار خود نیاز شبا آروم-

 مریضیش ببین برو تهران برگرد داره فرق این اما

 ... بعد چیه

 :گفتم و دادم تکان سر کردم باز چشم

 میخوامش چیه مریضیش میکنه فرقی چه-

 .... اگر حتی...حتی

 :وگفتم دادم تکان شدت با را سرم

 میشه خوب باشه چی هر میشه خوب-

 همان روی را شالم شستم را دستانم و صورت

 انداختم سرم روی را کالهم و انداختم باز موهای



 و رفتم سمتش میز پشت سام دیدن با رفتم بیرون

 :گفتم

 دادی؟ سفارش چی-

 املت-

 بگیر برام هم چایی یه اما خوبه اوم-

 بیارن گفتم-

 :وگفتم نشستم رویش روبه

 شستی؟ دستاتو تو-

 :گفتم و خندیدم کرد نگاهم چپ چپ

  تمیزی خیلی تو بابا خب-

 نبستی؟ موهاتو چرا-
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 باشه بسته موهام دائم میگیره درد سرم اوفف-

 نباشه؟ پیدا کن کاری یه القل-

 دادم تکان سرم کنار را دستم

  چشم به-

 زدم چشمکی و کردم پنهان شالم پشت را موهام

 :وگفتم

 جناب؟ شدی راضی-

 :گفت و زد بخندل

 شدی کن گوش حرف چه-

 نبودم؟ که، بودم-

 :وگفت انداخت باال ابرو



 نبودی-

 بخواه جون شما هستم االن از خب-

 نبینه کسی هیچ موهاتو که همین خوام نمی جون-

 کافیه

 :گفتم و کشیدم جلو پیشانی روی تا را شالم جلوی

 مو تار یه حتی هستی راضی جوری این-

 :گفت و گذاشت میز ویر را دستانش آرنج

 راضیم-

 :وگفتم کشیدم عقب را شالم دادم چین بینی

 نکن اذیت دیگه سخته حد این تا دیگه-

 برق چشمانم چیدن میز روی و آوردن را غذایمان

 :وگفتم زد

 در جنگ که بریم رگ تو بزن اعصاب بی سامی-

 داریم پیش

 :گفت و برداشت نانی تکه



 نگفت؟ چیزی بهت که یارو-

 :گفتم پر دهان وبا گذاشتم دهان در ای لقمه

 داره؟ جرات مگه نه-

 آمدیم بیرون رستوران از و خوردیم را صبحانه

 که جور همان چرخیدم سمتش رفتیم ماشین سمت

 :گفتم داشتم می بر قدم عقب عقب

 نداری؟ دوست و دختری االن تو سام-

 پرسیدم باز نزد حرفی اما کرد جیبش در را دستانش

 ...مس مثل یکی نهای منظورم-

 نه-

 :گفت که بچرخم خواستم زدم پوزخند دل در

 بود اشتباه یه داشتنش دوست بود اشتباه یه مستانه-

  اون با نیست قیاس قابل دارم دوست که و کسی

 سام بود غافلگیرانه وچون ایستادم حرکت از یکدفعه

 نمی کمرم پشت را دستش خودش اگر و خورد من به

 بین گرداندم چشم. خوردم می زمین پشت از گذاشت



 ترسیدم می شد نگران لحظه همان که چشمی دو

 من و من بگوید ترسیدم می کیست دختر آن بپرسم

 دیگر کسی بگوید ترسیدم ومی جا همان شوم تمام

 تفاوت چقدر ها شدن تمام آن اما شوم تمام هم وباز

 .داشت

 عاشقشی؟ یعنی-

 رفت عقب و فشرد کمی را کمرم زد لبخند

 بریم شو سوار-

 ماشین در چرخیدم آویزان لبهای با گذشت کنارم از

.  انداختم صندلی روی را خودم و کردم باز را

 این محکمش بندهای اما بیاورم در را کفشم خواستم

 :گفتم و شدم خم کالفه. نداد من به را اجازه

 سخته کردنش باز باشه بسته بند خوام نمی اصال-

 بیارم در پام از کفشمو راحت تونم نمی

 صاف و کشید عقب گذاشت ام شانه روی دست

 :گفت و برد پایین دست نشاندم

 نیاز نداره زدن غر که این-



 :وگفت کرد نگاهم شد باز سریع و  کشید را بندها

 بیار در راحت حاال-

 داشبورد در بار این که آوردم در پا از را کفشهایم

 :گفت و آورد بیرون ای بسته کرد باز را

  هست چایی فالکس با میوه پشت ونا-

 بود شده خشک دهنمون  میگفتی زودتر خب عه-

 من سمت بچرخ حاال-

 زد اشاره ابرو با که کرد نگاهش تعجب با

 دیگه بچرخ-

 از را کالهم آورد جلو دست چرخیدم سمتش کامل

 را شالم باز و کرد اطراف نگاه و انداخت سرم روی

 خون او اما دش درشت چشمانم. کشید سرم روی از

 ام شانه یک روی گرفت را موهایم ی همه سرد

 :گفت و انداخت

 هم جوری این کن گیس میگره درد سرت وقتی-

 گیره نمی درد سرت هم جمع



 نگاهش مات من و موهایم کردن گیس به کرد شروع

 آخر تا کرد می گیس را موهایم دقت با که میکردم

 باز را چوبی بسته آن دیگرش دست با و کرد گیس

 به ریز پاپیونی که کوچک موهای کش دیدن با کرد

 رنگ واو شد درشت چشمانم بود چسبیده ها آن

  بست گیسم پایین به و برداشت را قرمزش

 شد خوب جوری این-
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 گیسم از نگاه او و بود زده خشکم ها گرفته برق مثل

 :فتگ و کرد چشمانم ونگاه گرفت

 نکن پریشون موهاتو-

 نشد که بخدا نشد اما شد بسته و باز ماهی مثل دهانم

 کارهایش تمام او شود خارج گلویم از کالمی

 .بود غافلگیرکننده

 نشده متحیر حد این به وقت هیچ را من که انقدر 

 .بودم کرده هنگ که بخدا. بود چه متحیر اصال بودم

 :گفت و کرد روشن را ماشین چرخید

 نیاز ببند ربندتوکم-

 و گرفتم او از نگاه زور به و نشستم صاف زور به

 رفت شیشه در دستم اما بگیرم را کمربند بردم دست

  بستمش و گرفتم را کمربند چرخاندم سر پاچه دست

 .برد باال را موزیک صدای سام

 نیاز سرت بذار شالتو-

 :گفتم و کردم نگاهش گیج



 !هان؟-

 :گفت و کرد ردنمگ دور به اشاره کرد نگاهم

  بیننت می روزه سرت بذار شالتو-

 آهان...آ-

 رویم به رو نگاه باز و انداختم سرم روی را شال

 در و زدم نهیب خودم وبه دادم تکان را سرم. کردم

 غریدم دل

 نیاز باش خودت-

 بلند با زدم جلو را آهنگ و بردم پیش دست عجله با

 و دمز بشکنی زدم لبخند موسیقی شاد صدای شدن

 :گفتم

 اینه-

 خواندم خواننده وبا دادم تکان را هایم شانه

 ...مح درو این بار هر-



 صدای وجایگزینش شاد موزیک صدای شدن قطع با

 چشم گوشه از شد آویزان لبهایم غمگین موزیک

 :گفتم و کردم نگاهش

 میزنی حال ضد چرا-

 قشنگه کن گوش-

 نگاهش بود شاد باز بعدی زدم و بردم پیش دست

 :وگفتم کردم

 یکیش هستن فازا مازا خودته مثل آهنگاتم این ببین-

 ناشه نیناش یکیش کنی گریه برداری دستمال باید

 :گفت و کرد ای خنده

 نکنی؟ ناش نیناش شما نمیشه-

 حاال ببین زدما بشکن یه بابا-

 ناش نیناش نیست مشکلی میکنی اکتفا همین به اگر-

 گلی نیاز کن

 :گفتم و خندیدم

 جناب اجازتون از ونممن-



 صدای من و کرد جابجا را دنده و کرد ای خنده تک

 :گفتم و بردم تر باال را موزیک

 قشنگه دارم دوست خیلی آهنگرو این-

 تکان وابروی و گذاشت پنجره لب را دستش آرنج

 :وگفت داد

 شنویم می-

 خواندم خواننده وبا زدم بشکنی

 

 

  تو برا دادم دلمو آخه من که اینجوری

 هواتو میکنه هی داره دلم اینجوری

 آخه من دل توی  تو جا به نمیاد ام کسی شدم عاشقت

 چشاتو اون شد حک

 بالم و دست تو عشقه آخه حالم کوکه کوک

 حالم به خوش شده میگن میخواد رو تو دل 



 

 نمی محو لبش از که لبخندی با کرد می نگاهم سام

 روی دستش یک.  میزدم بشکن آهنگ همراه شد

 دادم تکان شانه. کرد می رانندگی وآهسته بود رمانف

 :گفت که

 بشکن فقط شد قرار-

 خواندم خواننده همراه وباز خندیدم

 

 نمیشه سرش شوخی عشق ندارم که شوخی

 نمیشه باورش هیشکی میخوام تورو جوری

 رو تو دل بالم و دست تو عشقه آخه حالم کوکه کوک

 حالم به خوش شده میگن میخواد

 جوری نمیشه سرش شوخی عشق ندارم که شوخی

 نمیشه باورش هیشکی میخوام تورو

 



 آوردم می در برایش هم اطفار و ادا و خواندم می

 خودم. بود ام خیره لبخند با یا خندید می گاهی واو

 وبلند گرفتم دهانم جلوی دست گرفت ام خنده هم

 :گفتم و گذاشتم دلم روی دست خندیدم

 کن گوش اینجاشو حاال-

 دستی دستی منی دلبر فقط تو چی هر کی هر هبگ 

 ببری دلو اومدی دیدی

 سری همه از میدونم آخه واسم خاصی

 رو تو دل بالم و دست تو عشقه آخه حالم کوکه کوک

 حالم به خوش شده میگن میخواد

 

 :گفت و خندید بلند صدای با بار این

 کن شیطونی کم-

 :گفتم و دادم چین بینی

 نمیره؟ سر حوصلت اونجا تا بده-



 فرمان روی از دست دفعه یک که کردم لوسی اخم

 :گفت و کرد فرو ام گونه در را انگشتش و برداشت

 میکنه دیوونه آدمو این-

  شد خشک هوا در زدم می بشکن که دستم

 

 جوری نمیشه سرش شوخی عشق ندارم که شوخی

 نمیشه باورش هیشکی میخوام تورو

 رو تو دل بالم و دست تو عشقه آخه حالم کوکه کوک

 حالم به خوش شده میگن میخواد

 جوری نمیشه سرش شوخی عشق ندارم که شوخی

 نمیشه باورش هیشکی میخوام تورو
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 کنار خاکی روی ماشین الستیکهای شدن کشیده با

 مهارت با سام. گرفتم در به را دستم وحشت با جاده

 :وگفتم کردم نگاهش کرد دایته را ماشین کامل

 تو؟ میکنی کار چی-

 :گفت و زد اشاره ام گونه به و کرد نگاهم

 نخند-

 :گفتم تعجب با و پرید باال ابروهایم

 !چرا؟-

 :گفت و کرد رویش روبه نگاه

 میکنه پرت حواسمو-

 :وگفتم چرخیدم کامال و رفت باال ابروهایم از یکی

 نشه پرت واستح میکنم اخم برات االن از چشم بله-



 :وگفتم دادم تکیه صندلی به سر

  حرفی کم خیلی تو-

 حرف پر تو عوضش-

 :وگفتم کردم نگاهش چرخاندم سر

 بهتره؟ کدومش حاال-

 تو-

 :وگفتم زدم لبخند

 نمیره سر من با حوصلت چون من صد در صد-

*** 

 یه به میزنیم حرف رو رودر بیاین شما آقا ببین-

 رسیم می ای نتیجه

 بزنم شما با ندارم یحرف من-

 حرفی بگید شما که نیومدم راه همه این من آقا-

 ندارید

 دارم کار من-



 روستا این تو تشنه دهن با ظهره دم المصب د-

 نداری انصاف زنم می حرف باهات دارم ایستادم

 بیای؟

 :گفت کالفه

 کجایی؟-

 چندتا جلوتر گندمه مزرعه یه یه اینجا دونم نمی-

 خونه

 میام االن-

 زدم لب سام به رو و زدم بخندل

 میاد داره-

 : گفتم وبلند

 منتظرم-

 :گفتم و کردم قطع را گوشی

 تشنمه خیلی اما میاد داره-

 بیایم بخریم آب بریم-



 کنم نمی پیداش هم دیگه میره نیستم میاد یهو بابا نه-

 پس؟ کنم کار چی-

 بیا بخر آب برو تو میمونم جا این من-

 :گفتم و گذاشتم گلویم روی دست سریع کرد اخم

 گلوم شده خشک-

 نیاز-

 تشنمه خیلی میکنم خواهش-

 :گفتم و شدم خم شدم پیاده ماشین از

 میای زود میدونم-

 عقب و بستم را در سریع کرد می نگاهم خشمگین

 نفسی. شد کنده جایش از ماشین شتاب با ایستادم

 ترساندم ماشین وحشتناک ترمز صدای که کشیدم

 :گفت و آورد بیرون پنجره از سر کردم نگاهش

 تو بکن موهاتو-

 کرد نگاهم چپ چپ باز کرد مرتب را شالم عجله با

 لحظه همان که چرخاندم سر. رفت شتاب با باز و



 ایستادم صاف. شود می نزدیکم دیدم را موتوری

 سر پشت که شلواری کت جوان مرد و ایستاد موتور

 زد داد و آمد جلو سریع بود نشسته پسر یک

 خوای؟ می جونم از چی-

 :گفتم و گذاشتم جلو قدمی

 حقمو-

 بگیرش اونجا برو بابامه گور تو حقت-

 کنی کار چی باهاش خوای می حرومه زمین اون-

 زمین که نیست بابام غلط بزرگتر بکنم غلطی هر-

 شما به داد مفت تومنی خدا

 :گفتم و زدم خند پوز باز من و ایستاد رویم روبه

 میسوزی؟ نای خاطر به پس-

 زد فریاد عصبی مرد

 نکردم چالت اینجا تا برو-

 نمیرم نگیرم حقمو تا-



 در بزرگی پول کیف کرد جیبش در دست یکدفعه

 :گفت و آورد

 قانونیم هیچ میسوزه آتیش تو دیگه یکم تا حقت ببین-

 بکنه تونه نمی برات کاری هیچ

 و گذاشت جیبش در باز که کردم پول کیف نگاه

 :گفت

 داره زیاد مرد روستا این تردخ برو-

 زد پوزخند او که کردم اخم

 افتخار-

 من به عصبی که کردم سام نگاه چرخیدم سرعت با

 کرد می مرد آن نگاه خشمگین و شد نزدیک

 اومدی که شوهرتم همراه-
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 :گفتم و کردم نگاهش سرچرخاندم

 بود مرد خیلی بابات-

 زد فریاد دفعه یک مرد

 چه تو به نامردم من-

 را اش یقه رفتم جلو ترس با برد هجوم سمتش سام

 :گفت خشمگینش صدای با و گرفت

 کیه نامرد بفهمی بدم یادت نامردیو میخوای-

 :گفتم و رفتم جلو سریع ترسیدم می خر کله آن از

 خیال بی سام-

 دستانش روی دست. کرد می مرد نگاه کینه با

 :گفتم و گذاشتم



 نیست آدم این بریم بیا-

 :گفت مرد که داد هولش عقب به سام

 نمیشه درست هیچی موندنتون با برید آره-

 :گفتم و دادم تکان سر

 روش آبم یه بخور زمینو-

 دنبالم به زور به سام کشاندمش و گرفتم را سام دست

 :گفت سام که داشتم می بر قدم بلند های قدم با. آمد

 بگیری؟ حقتو استیخو می جوری این-

 می نگاهمان کردم مرد نگاه ایستادم ماشین جلوی

 :گفتم و زدم خند پوز کرد

 کثافت میکنم پوستتو-

 هم او نشستم ماشین در کرد می نگاهم مشکوک سام

 کردم باز را سوئیشرتم زیپ. افتاد راه و نشست

  آوردم بیرون را وکیف

 چیه؟ این-



 چند ریختن با کردم باز را کیف در زدم خند پوز

 :وگفتم خندیدم پاهایم روی کاغذ

 کردن ثابت واسه الزمه که چیزایی-

 بیرون را هایش تراول انداختم کیف درون نگاهی

 :گفتم و زدم خند پوز آوردم

 حرومه پول حتما همش-

 زدی؟ کیفشو-

 :وگفتم کردم نگاهش

 بزنم آتیش خوام می کیفه این تو مدارکا گفت اوهوم-

 ها پول خیال بی ومن کرد می همنگا گرد چشمان با

 :وگفتم گذاشتم کیف درون را

 بدست که مهمه کاغذا این ندارم چیا این به کاری-

 آوردم

 دیدن با آوردم در جیبم واز خندیدم خورد زنگ تلفنم

 دادم وجواب زدم خند پوز اش شماره

 ..بل-



  عفریته بیرون میکشم گور تو از پدرتو-

 :گفتم و دمسایی هم روی دندان کردم اخم

 عوضی نیستم پیشت که حیف-

 روستا این مردای ندادم تا هرزه بیار بردار کیفمو-

 ...ب

 و اش عربده صدای و شد کشیده دستم از گوشی

 پراندم جا از ماشین ترمز

 بیام تا وایسا همونجا آشغال-

 حرکت یک در و داشبود روی کرد پرت را گوشی

 شمانچ با گرفت پیش در را برگشت مسیر ماشین

 :گفتم ترس وبا کردم نگاهش گرد

 !بکنی؟ خوای می کار چی-

 برد تر باال را وسرعتش نداد را جوابم

 گرفتم را بازویش

 کنم می خواهش میگیره ازم مدارکو سام نرو-

 زد فریاد و کوبید فرمان روی مشتی



 باش ساکت-

 و دیدم را مرد دور از چسبیدم صندلی به ترس از

 :گفت و کرد ترمز کشیدم پیشانیم روی دست

 وال به بشی پیاده ماشین این از تو بیوفته اتفاقی هر-

 کشم می و خودم پشتشم میکشمت

 با او و دادم تکان مثبت نشانه به را سرم وحشت با

 صندلی به. زد را ماشین دزدگیر و شدم پیاده شتاب

 سام به که جوان پسر آن و مرد وبه بودم چسبیده

 .مکرد می نگاه شدن می نزدیک

 داشبود به را دستم و رفتم جلو کرد حمله سام به پسر

 چشمان که کرد پرت را پسر سام چنان اما فشردم

 چند که پسری به و زد بیرون حدقه از و شد درشت

 .کردم می نگاه شد کشیده زمین روی متری

 و داد خالی جا سام کرد پرت مشتی بار این جو حق

 به جو حق سر کوبیدن و سرش پشت موی گرفتن با

 دهانم روی را ودستانم کشیدم جیغی اش زانو

 .بود کرده را جانش قصد. گذاشتم



 با و شد بلند زمین  روی از باز جوان پسر

 جو حق سام برد هجوم سام سمت بیشتری عصبانیت

 سام برسد سام به پسر که این از قبل و کرد پرت را

 درد از پسر آن جای ومن کرد صورتش حوله مشتی

 فشردم بهم را چشمانم

 کشتش-

 رفت بود بود شده خم درد از که جو حق سمت باز

  کوبید شکمش در مشتی و داشت نگهش صاف

 بیچاره بیرون ریخت رودش و دل اوخ-

 در تیزی دیدن با برد باال بعدی مشت برای را دستش

 زدم صدا را وسام زدم فریاد وحشت با پسر دست

 سام...سام-

 و کوبیدم می ینماش های شیشه به نمیشنید اما

 پسر شد حبس نفسم. نداشت فایده اما میزدم صدایش

 را دستانم آورد جلو شتاب با و برد عقب را تیزی

 می. رفت هوا به وجیغم گذاشتم صورتم روی



 افتاده زمین روی سام دیدم می اگر کنم نگاه ترسیدم

 چه؟

 صدای افتاد می برایش اتفاقی سام اگر مردم می 

 کرد لرزیدن به شروع دستانم شد بلند سام عربده

 با را چشمانم هنوز اما آوردم پایین آهسته را دستانم

 ...فشردم می بهم قدرت

 با رویم روبه صحنه دیدن با کردم باز چشم آرام

 زدم چنگ و کشیدم جیغی وحشت با خون دیدن

 ..را در دستگیره
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 باز را ودر کشیدم باال را قفل هپاچ دست نشد باز در

 کرد خشکم جا در فریادش اما کردم

 نشو پیاده ماشین از-

 دستش در را تیزی هنوز که اش خونی دست نگاه

 و رفت فرو پسر شکم در لگدش.  کردم فشرد می

 وسمت کرد پرت را تیزی سام. افتاد زمین روی پسر

 و نشستم ماشین توی. نشست شکمش روی رفت پسر

 بلند پسر فریاد صدای انقدر اما نکنم نگاه دمکر سعی

 می بهم را چشمانم. کردم می حس را دردش که بود

 .فشردم

 سام کردم باز چشم و کشیدم ام پیشانی روی دست

 جان بی کردم پسر نگاه بود رفته جو حق سراغ

 دیدن با شدم خیز نیم باشتش کشته نکند.  بود افتاده

 نگاه باز و شیدمک ای آسوده نفس پسر خوردن تکان



 که جور آن بکشد را جو حق ترسیدم می کردم سام

 .ترساندم می کوبید می مشت او

 زدم وفریاد کردم باز را ماشین در باز

 گردنت میوفته خونش میکشیش-

 سقف روی حرص با نکرد من به ای توجه اصال اما

 فریاد و کوبیدم ماشین

 کشتیش کن ولش من جان-

 گفتم و دویدم سمتش عجله اب کرد نگاهم خشم با سام

 نموند براش جونی بریم بیا-

 برای کشید نشان خطو شد بلند جو حق شکم روی از

 و گرفتم را دستش رفتم جلو. نشنیدم من اما جو حق

 .کشیدمش ماشین سمت

 توی عجله با. کشید عقب را دستش ماشین نزدیک

 .نشستم ماشین

 که کردم شکر را وخدا کشیدم صورتم روی دست

 به را خودش من خاطر به او وگرنه آمد تاهکو



 را خودم شد می که چیزی هر بود انداخته دردسر

 .بود نیوفتاده اتفاقی کم هم االن چند هر بخشیدم نمی

 ماشین توی کردم نگاهش چرخیدم شد باز ماشین در

 اش خونی کمی و عرقش در غرق صورت. نشست

 خون باز که بینی و. نشست چشمم در همه از اول

 سرعت با ، خونش در غرق دست دیدن با. بود آمده

 هم سر پشت و برداشتم را کاغذی دستمال جعبه

 سر وپشت بلند نفسهای صدای. کشیدم بیرون دستمال

 را دستش بردم پیش دست. پیچید می ماشین در همش

 کشیدم هم در چهره دستش کف دیدن با گرفتم

  فشردم دستش کف را ودستمال

 میشه درست چی کارا این با آخه-

 که بود جو حق به خشمگینش نگاه بردم باال سر

 .خورد می تکان ودائم بود صورتش روی دستش

 ماشینو کن روشن-

 اش بینی زیر دیگر دستنالی عصبی کرد نگاهم

 :گفتم و فشردم



 بیمارستان بریم کن روشن-

 باز کرد روشن را وماشین کشید عقب را دستش

 قطره قطره که کرد ریزی خون سرعت به دستش

 .ریخت می ماشین کف

 را دستش باز افتاد راه و چرخاند را ماشین سر

 چند باز و کردم فوت را دستش کف کمی گرفتم

 آینه از. کردم نگاهش وباز گذاشتم رویش دستمال

 می خودش به داشت حتما کرد می سرش پشت نگاه

 .بودمشان کشته کاش گفت

. کرد مونگاه کرد هم در چهره فشردم را دستش کف

 :وگفتم دزدیدم نگاه

 بیمارستان بریم باید عمیقه خیلیم عمیقه-

 خواد نمی-

 :وگفتم کردم نگاهش حرص با

 با بعد بشی خوب باید االن میری نمی جوری این-

 کن خودکشی قرص



 کشید عقب را دستش-

. کرد پیدا راه خون سرعت به گذاشت فرمان روی و

 زدم وفریاد کردم جاده نگاه

 صاحابو بی نای بگازون-

 همه خانوادت غیر به بعد به این از گوشیتو من بده-

 میدم جواب من تماساتو

 زدم فریاد و کوبیدم ماشین کف پا

 سام برو تندتر-

 چسباند ماشین در به مرا اش عربده

 نیست هیچی-

 بیایم کنار تندش اخالق و او با بود سخت بستم چشم

 نارک اعصاب بی اندازه آن به مردی با بود سخت

 دانست می اصال نداشت خاصی قانون هیچ او بیایم

 چیست؟ قانون

* 

 :گفتم و کردم اش شده پیچی باند دست نگاه



 کنم رانندگی تونستم می کاش-

 :گفت تعجب با و کرد باز را ماشین در

 !نیستی؟ بلد-

 آرام کمی اعصابی بی ساعت دو بعد شکر را خدا

 :وگفتم کردم باز را ماشین در. بود

 نیستم لدب نه-

.  کرد روشن را وماشین نشست ماشین توی هم او

 .دادم تکیه صندلی به سر و دادم پایین را شیشه

 پیشش؟ بریم وکیله جا این دارم دوستی یه-

 : گفتم خیال بی

 دونم نمی-
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 اما چرا فهمید نمی شاید اون دستش از بودم ناراحت

 خواهد نمی شده توقع پر دلم فهمیدم می که خودم

 بدرفتاری او با خواهد نمی بشنود را فریادش صدای

 بود اعصاب بی اول روز از دیگر بود سام اما شود

 .بود نشسته کنارم که االن همین تا

 نیاز-

 :گفت که کردم نگاهش

 بخوریم؟ نهار-

 :گفتم و دادم تکان سر

 بخوریم-

 درکش واقعا که بودم لبخندی خیره من و زد لبخند

 اما باشد اخالق بد انقدر شد می چگونه بود سخت



 تشخیص نتوانم که مهربان و خنده خوش انقدر گاهی

 دقیقا است نفر یک به متعلق اخالق دو هر واقعا دهم

 هم کپی قیافه نظر از که نفری دو بودن نفر دو انگار

 .متفاوت کامال شخص دو اخالق اما

 حرف حس کردم می اه خیابان نگاه چرخاندم سر

 گوشم در اش عربده صدای هنوز. نداشتم هم زدن

 . بود

 نیاز-

 نگاه جای به چرخاندم سر گرفتم خیابان از نگاه

 تمیزش شده پیچی باند دست نگاه چشمهایش به کردن

 .بدهد ادامه تا ماندم منتظر و کردم

 نده قسم سرپایی بی هر واس جونتو وقت هیچ-

 اما داشتم دوست را درونم ذوق کردم نگاهش بار این

.  آمد نمی لبم به لبخند هنوز بودم ناراحت هنوز

 شده توقع پر انقدر چرا بود مزخرفی چیز چه عشق

 کرد می ام خفه داشت که بود کسی همان سام. بودم



 آن از زدنش فریاد مگر بخشیدمش شب همان اما

 .بودم شده ناراحت انقدر که بود بدتر کارش

 :گفت که مبگیر نگاه خواستم

 تو میخوای نهار بعد نیستش ظهر از بعد تا دوستم-

 بگردی؟ اصفهان

 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم

 ندارم حوصله نه-

 :گفت و کرد عوض را ماشین دنده

 کرده قهر گلی نیاز یعنی این-

 :گفتم و چرخاندم رو

 اعصاب بی سامی همون تو کنم قهر چرا نه-

 باال ام توقع دوستیمون خاطر به یکم من مزخرفی

 رفته

 اما بدهد جواب که نداشتم هم توقع البته نداد را جوابم

 بود سفید اسب بر شاهزاده همان آرزوهایم مرد اگر

 خرید می را ونازم گرفت می آغوشم در باید االن



 سام اما برود باال ام قهقه وصدای کنم آشتی که انقدر

 رویاهایم در که نبود چیزی نبود من رویایی مرد آن

 مرد با شده کسی حاال تا اصال داشتم را تصورش

  کند؟ ازدواج رویاهایش

 شاید و بود من آرزوهای مرد مخالف قطب یک سام

 کشی منت. کشاند می خودش سمت مرا که بود همان

 شود عاشق اگر اما نبود بلد هم کشیدن ناز نبود بلد

  ؟ دارد تاثیری چه

 روزی دارم تتدوس نیاز بگوید که رسد می روزی

 !بکشد؟ را نازم او و کنم قهر که رسد می

 را سام کمی کند می من به نگاهی نیم یک خدا یا 

 رویاهات در خانم نیاز گوید می یا ، کند احساساتی

 .است بینی می که همان سام باش دنبالش به

 خرید نمی گل خانومتون واسه ، آقا بدم گل-

 کنار که سریپ نگاه چرخاندم سر و آمدم در فکر از

 سفیدش و سرخ گلهای کردم بود ایستاده سام پنجره

 بود معرکه مریمش گل وای مریمش گل اما بود زیبا



 نگاهم چرخاند سر سام. بود پیچیده ماشین در بویش

 :گفت و کرد

 مریم؟-

 نبودم گل اهل. دادم تکان وسر زدم لبخند بار این

 یک سالی که بود هایی گل از یگی مریم گل ، اصال

 جا همه شب آن از بعد اما کردم نمی بویش هم بار

 .بودم مریم گل از ای شاخه دنبال به

 مریم گل شاخه سه-

 و گرفت سام سمت مریم گل شاخه سه سریع پسر

 :گفت و کرد نگاهم پسر. داد را پولش سام

 شوهرتون واسه خرید نمی گل شما-

 :وگفتم انداختم باال ابرویی

 کار چی خوان می گل اعصابا بی نه-

 :گفت و گرفت سمتم را مریم های گل

  ندارن؟ دل مگه اعصابا بی-

 کنی؟ نمی روی اما داری دل پس کردم نگاهش



 :وگفتم گرفتم سام از نگاه 

 بده بهش سرخشو یه خودت-

 چراغ نگاه ونگران داد را سرخ گل شاخه سریع پسر

 نبود پول اما کردم جیبم در دست کرد راهنما

 ستنی پولم بابا ای-

 :گفتم و کردم سام نگاه

  بده پولشو-

 :گفت و کرد بو را گل انداخت باال شانه

 بدم من نباید که پولشو خریدی برام تو چه من به-

 را ام مانتو شدم بلند کمی و کردم نگاهش چپ چپ

 صدای اما بکنم شلوارم جیب توی دست که زدم باال

 ترساندم خشمگینش

 پایین بکش نکرده الزم-

 آقا.. .آی...آی-
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 درشت چشمانم کارش دیدن با کردم نگاهش تعجب با

 چرخانده را سرش و بود گرفته را بچه پسر فک شد

 پایین را مانتو انداخت داشبورد روی را گل. بود

 غرید و داد را گل پول وسام کشیدم

 دیگه برو-

 :گفت و داد تکان دستی پسر

 خداحافظ-

 حرکت به را ماشین کردم می نگاهش شوکه هنوز

 :گفت عصبی باز و آورد در



 باال بکش مانتوتو توجه بی جور همین-

 بود پام شلوار نبودم که لخت-

 شلواری؟ جوراب یا شلواره این-

 شلوار نگاه بردم پایین سر و پرید باال ابروهایم

 با و کردم داشت هم زخیمی جنس که جذبم مشکی

 :گفتم تعجب

 بخدا شلواره بود کجا شلواری جوارب-

 تنگه-

 :وگفتم کردم پوفی انداختم صندلی روی را خودم

 حرفت فرضم بر حاال گیری خیلی دیگه تو بابا-

 بود بچه یه فقط اون اما درست

 :گفت و برد باال را ماشین سرعت و زد خند پوز

 :گفت می همینو همیشه هم مستانه-

 داد ادامه توجه بی او اما و رفت هم در اخمهایم



 می عموهات پسر جلوی راحت چقد تو گفتم می-

 دوازده همش سالشونه چند مگه گفت می گردی

  سالشونه

 سام-

 :گفتم و چشمانش به زدم زل کرد نگاهم چرخاند سر

 کنی؟ می مقایسه مستانه با منو-

 :گفت و گرفت من از نگاه

 انداخت اون یاد منو حرفت این-

 مستانه با کرد می مقایسه مرا چرا او از گرفتم نگاه

 برای و هستم مستانه مثل هم من کرد می گمان نکند

 گفت؟ نمی هیچ همین

 کسی با بفهمی بود سخت چقدر بود چه هر اما 

 قبولش اصال من که کسی هم آن شوی می مقایسه

 می گور درد به مادریش اما شده مادر که زنی ندارم

 .اش بچه نه خورد



 آمد می پیش کم که بغضی زد چنگ گلویم به بغض

 شده ام زندگی وارد سام وقتی از اما بیاید نیاز سراغ

 اشک نه بود بغض فقط که بغضی بود شده فابم رفیق

 نقطه نباید ریخت اشک نباید متنفرم ریختن اشک از

 . داد نشان ضعف

 ایستاد ماشین

 شو پیاده-

 کم اصال بودیم کجا دانستم نمی کردم اطراف نگاه

 زیاد او انگار اما رهگذری هم آن بودم دهآم اصفهان

 .بود بلد را جا همه که بود آمده

 هم را آن یا هستم؟ ناراحت من که کرد می حس سام

 فهمید؟ نمی

 برداشتم صندلی روی از را ام کولی کیف برگشتم

.  کردم سنتی رستوران نگاه. شدم پیاده ماشین واز

 خاطر به. چرخاندم و نشست ام شانه روی دستش

 آورد باال دست. کردم ونگاهش کردم ریز چشم آفتاب

 :گفت و



 کنم مقایسه دیگری با کسیو ندارم عادت من-

 :گفت و برد شال وزیر گرفت را موهایم از ای دسته

 کنم نمی مقایسه عوضی اون با رو تو وقتم هیچ-

 :گفت و فرستاد شالم داخل را موهایم باز

 داشت فرق ماعتقاد من اما بود اون شبیه حرفت اما-

 مستانه با

 پرسیدم کنجکاو

 چیه؟ اعتقادت-

 :گفت و کرد مرتب کمی را شالم

 گم می داخل بریم-

 در به اشاره. بود فرستاده شالم درون را موهایم تمام

 :گفت و کرد رستوران

 گلی بریم-

 تر شیرین کارش این اما نخرید ناز نکرد کشی منت

 نبود؟



 رفتن خود یب صدقه وقربان کشیدن ناز از بهتر 

  نبود؟

 می را متفاوت مرد این خواهم می را سام من خدایا

 بد مرد همان من بود گانه بچه رویاهایم اصال خواهم

 نه خواستم می را ریخت بی ترکیب بد اخالق

 .سفید اسب بر سوار شاهزاده

 :گفت گوشم کنار شدیم رستوران وارد هم با

 کباب؟ یا دیزی-

 دیزی-

 باش-

 بشورم صورتمو و دست میرم من-

 بریم بدم سفارش بذار برمت می خودم بمون نه-

 :گفتم سریع اما برود خواست سام

  خورم می ترشی من-

 :گفتم و دادم نشان را انگشتم دو بردم باال را دستم

 کاسه دو-



 زیبایی تختهای کردم اطراف نگاه. رفت و زد لبخند

 های دیواری پشتی با همراه بود شده فرش رویش که

 آب و بود پیچیده رستوران در آب صدای ، یسنت

 صدای بود زیبا خیلی رستوران وسط بزرگ نمای

 قول به و بود پیچیده فضا در آرام سنتی موسیقی

 .بپوشی هم قاجاری لباس داد می جان سعید
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  رسید می گوش به گاهی هم ها قلیان قل قل صدای

 دادن رواج را قلیان که آنهایی به لعنت انمام قول به



 مامان و کردم امتحان بار یک وقتی است یادم و

 را لبم زیر زخم هنوز که کوبید دهانم در چنان فهمید

 که شد همان و کنم می حس مدت همه این از بعد

 .را فکرش حتی نه آوردم را قلیان اسم نه دیگر

 بریم-

 تعجب کمال با و رفتیم ای شیشه در سمت سام همراه

 شده چیده تخت باز که هست جا آن در هم باغی دیدم

 در سنگی نمای آب و بود تختها بین که آب جوی

 :گفتم ذوق با باغ وسط

 بشینیم بیرون-

 بهتره آره-

 سرویش وارد شدیم جدا هم از رفتیم سرویس سمت

 و آوردم در هم را شالم کردم آویزان را کیفم شدم

 زیرش ودست کردم باز را آب. رفتم شویی رو سمت

 کردم ام خسته صورت نگاه بردم باال سر. بردم

 چند. شود حال سر تا خنک آب یک به داشت احتیاج

 زدم صورتم به را آبم پر مشت بار



 ببینمش؟ نظرت به-

 دختری کنم نگاهش آینه از شد باعث دختر لهجه

 :گفت زیبا لهجه همان با دیگر

 بیچاره نبینیش چرا کرده کشی منت همه این وقتی-

  بود افتاده پات به

 :گفت آویزان لبهای با دختر آن

 اومد بدم ازش کردس کارو این چون دیگه همین د-

 خالی خشک خواهی معذرت یه بار یه فقط اگه

 کاراش این تا بود بهتر خیلی میکردا

. کشیدم صورتم روی دستی بستم را آب و زدم لبخند

 کش به ام شده گیس موهای به شد کشیده نگاهم

 بی و شد تر رنگ پر لبخندم. رنگ قرمز پاپیونی

 :گفتم هوا

 بود؟ خریده من واس موهارو کش این-

 نگاهشان شد باعث دختر دو ای دفعه یک سکوت

 وسمتشان خندیدم. کردن می نگاهم تعجب با کنم

 :گفتم و گرفتم را گیسم پایین چرخیدم



 تو ای نشوی مجنون گر عاشقی تو حسینم بابا قول به-

 عشق آن یا داری مشکل

 .بود من به ماتشان نگاه هنوز دختر دو هر

 و برداشتم را شالم رفتم شالم و کیف سمت و خندیدم

 :گفتم و ایستادم آینه جلوی

 یه از باشه بلد اما کنه حفظ غرورشو که مردی-

 می التماس که اونی نه مرده بیاره دست به دل راهی

 میبره سوال زیر مردونگیشو خودشو کنه

 تهرونی؟ بچه-

 :گفتم و کردم سرم مرتب را شال

 ام زده ذوق یکم فقط نیستم هم دیوونه بله-

 :گفتم و برداشتم را کیفم خندیدن دختر دو هر

 قشنگیه حس عاشقی-

 آمدم بیرون سرویس از و انداختم دوشم روی را کیفم

 به اشاره ابرو با.  رفتم وسمتش زدم لبخند دیدنش با

 :توگف کرد صورتم



 خوری می سرما کن خشک-

 نداشتم دستمال-

 بیرون دستمالی جا از دستمالی تخت روی از شد خم

 گفتم من و کشید ام گونه روی کشید

 که میشه قشنگ انقدر میگیره صدام بخورم سرما-

 نگو

 دستش از را دستمال بردم باال ،دست گرفت اش خنده

 :وگفتم گرفتم

 گفت می بود گرفتم صدای عاشق حسین بابا -

 نشه هیچیت دیگه بگیره صدات فقط شو مریض

 داد نشان سنگی نمای آب نزدیک تختی دست با

 :وگفت

 اونجا بریم-

 باالی و آوردم در را کفشهایم رفتیم تخت سمت هم با

 . نشست رویم روبه سام و نشستم ای گوشه رفتم تخت

 بشنوم منتظرم االن خب-



 :گفت و کرد خیسش تقریبا موهای تو دستی

 کثیف دنیا میگن شده زیاد فساد میگن روزا این بخ-

 باشه میتونه چی اینا دلیل خب اما شده

 :گفتم و گذاشتم چانه زیر دست

 !باشه؟ میتونه چی-

 :گفت و زد لبخند

 که ای بچه پسر میاد وجود به خودمون از فساد-

 رسیدن یعنی میبینه امروزی های تیپ با دخترارو

 کم سن تو میوفته اتفاق این وقتی رس زود بلوغ

 احساسی رابطه اون کنار در و مخالفن جنس دنبال

 بچه خودش از کی با اونم هستن جنسی رابطه دنبال

 بعدی سراغ ومیرن میشن زده هم از بعدم تر

 میکنه پیدا ادامه وهمینجور

 :گفتم وگیج کردم می نگاه او به متفکر

 !مقصره؟ کی االن-



 خانواده توی یوآزاد خانوادگی تربیت مثال خیلیا-

 بزنه مزخرف تیپای خانواده دختر راحتی به وقتی

 فروشم گل پسر همین مثل پسر یه خیابون تو بیاد

 بخون خودت و آخرش تا دیگه ببینه

 :گفتم و دادم تکان بار چند را سرم

 فهمیدم چیزایی یه هوم-

 این واسه فقط شدم عصبی که ماشین تو من البته-

 نخوای بخوای اون رنهوگ نکنه نگات پسره که بود

 میبینه

 نپوشیدما شلواری جوراب من اما-

 تنگه خیلی-

 خوره می یعنی باشی حساس انقدر خوره نمی بهت-

 باشی آزادی پسر

 مهمه برام چیزایی یه اما آزادم-

 :وگفتم دادم تکیه
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 ...،مثل لباس ،مثل مو مثل-

 هات خنده-

 می کاش بود چشمانم قفل که چشمانش به دمش خیره

 روی نه مگر دارم دوستم که بگوید لحظه همان شد

 ؟..!نیست حساس ام خنده

 ! گوید؟ نمی چرا پس

 شهبد و من بین چیز هیچ گفتم می باید گفتم می باید

 :وگفتم کردم باز دهان نیست



 ...هی شهبد-

 :گفت عصبی و سریع

 بشنوم دلت عزیز از ندارم حوصله-

 ...اما-

 :گفت و آورد باال دست

 اصال نیست مربوط من به دلت عزیز و تو حرفای-

 بشنوم خواد نمی دلم

 ...ب بذار-

  رفت باال صدایش

 !میگم؟ چی فهمی می-

 کردم نما آب نگاه و چرخاندم او از رو عصبی

 . رابزنم حرفم نگذاشت دیوانه

 بزرگی سینی که حالی در سنتی لباس با گارسون

 .آمد سمتمان بود گذاشته سرش روی

 پارچه ی سفره خواست گذاشت میز روی را سینی

 :گفت سام که کند پهن را ای



 کنم می پهن خودم-

 کرد پهن را سفره سام رفت و داد تکان سر گارسون

 چید سفره روی را بود سینی درون چیز هر و

 :گفت و کرد من به نگاهی

 نمیاد بهت اخم اصال-

 :گفت که کردم نازک چشمی پشت

 میوفته دهن از بکنه یخ کن شروع-

 خورم نمی-

 نیاز بخور غذاتو-

 شد کور اشتهام خورم نمی-

 آب و برداشت  من جلوی از را سفالی ظرف او اما

 کرد شروع خودش و ریخت کاسه دورن را گوشت

 و گرفتم کارش از نگاه. کردن تکه تکه را ها نان

 :گفتم دلخور نشستم سینه به دست

 میزنی؟ داد من سر هک خوشحالی-



 کوب گوشت و انداخت کاسه توی را نون اخر تکه

 که جور همان و کرد سفالی ظرف توی برداشت را

 :گفت کوبید می

 عذاب از میزنم تو سر که دادی هر بعد بگم اگر-

 میشه؟ باورت میشم خفه وجدان

 کردی نمی تکرار باز بود طور این اگر چون نه-

 روی برداشت را جنارن و گذاشت جلویم را ظرف

 :گفت و داد فشار غذایم

  بخور-

 خورم نمی-

 :گفت و کرد نگاهم آورد باال سر

 بلدی کردنم ناز-

 میکشی ناز هم تو که نیست-

 :گفت و زد لبخند

 اس مزه خوش داغش گلی بخور-



 ذوقم تا لبخندش به نزنم لبخند تا فشردم بهم را لبهایم

 گفتنش گلی با ندهم نشان را

 بیشتر چالت خندی نمی و میگیره ات خنده وقتی-

 میشه مشخص

 گفت می همینو بابامم-

 بخور ات حسین بابا خاطر به پس-

 :وگفتم کردم ریز چشم

 زحمت چون میخورم اخالق بد توی خاطر به-

 کشیدی

 نگاه هم وخودش گرفت آسمان به رو را دستش

 :وگفت کرد آسمان

 کرد آشتی باز کن قهر گل این شکر خدارو بازم-

 .گذاشتم دهان در را قاشق اولین و خندیدم

 را ترشی رنگ زرد کلم. بود مزه خوش که الحق

 :گفتم و گذاشتم دهان ودر برداشتم

 دیگه طرف یه ترشیا این طرف یه غذا این همه-



 مورد در من حرفیه پر اما سکوت در را غذایش سام

 من و خورد است تک دنیا در که مادرم های ترشی

 .آمد اضافه غذایم بیشتر که زدم حرف انقدر

 که نخوردی چیزی-

 شده پر شکمم خوردم-

 گرفته هوا اش بین زدی حرف انقدر-

 :وگفتم خندیدم بلند

 شدم سیر خداییش نه-

 نبود بهتر خوردی می غذاتو ترشیا این جای به اگه-

 که کنی می ضعف االن

  دارم عادت خوبم-

 بریم پاشو پس-

 سام رفت باال فریادم صدای که شوم بلند شدم خیز نیم

 :وگفتم فشردم بهم را چشمانم و کرد نگاهم تعجب با

 رفتن خواب پاهام-



 یک آمد جلو و کرد نگاهم چپ چپ کردم باز چشم

 کرد شروع آرام آرام و کرد دراز آرام را پاهایم دفعه

 چند هر. بودم رخش نیم خیره من و دادن ماساژ به

 آرام که نشدستا بود خوب چه اما بود پایم جوراب

 خواب به کرد فراموش کل به که را پاهایم فشرد می

 ..! است رفته

 :گفت و کرد نگاهم چرخاند سر

 شدی؟ خوب-

 :وگفتم دزدیدم نگاه

 ممنون خوبم-

 :گفت و گرفت سمتم را دستش

 کنم بلندت دستتو بده-

 شدم خم کرد بلند مرا او و گذاشتم دستش در را دستم

 کفشم درون را بندهایش مخواست کردم پا را کفشهایم

 کفشم بندهای و زد زانو پایم جلوی باز که کنم فرو

 بست را
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 میشم عادت بد که جوری این-

 :گفت و ایستاد شد بلند

 شو عادت بد-

 کردم سوئیشرتم های جیب درون دست افتادیم راه

 :وگفتم

 بنده؟ب کفشامو بند دائم کی وقت اون-

 من-



 حسش دادن قلقلک برای بود خوبی فرصت

 باالخره هستی هم تو هتلم تو من جایی یه تا حاال-

  شاید نباشم هتل تو دیگه شاید کنم می ازدواج من

 کنم کار نذاره دیگه دلم عزیز

 سمت را وسرش کوبید دستش کف را سوئیچش

 حساس پس شد آویزان هایم لب. چرخاند مخالف

 .نبود

 و اش ای دفعه یک چرخیدن با اما تمبرداش قدم

 مرا شتاب با ، شد گرد چشمانم سوئیشرتم یقه گرفتن

 تا کشاند بود هم قطور که کناریمان درخت سمت

 کوبیده درخت تنه به کند می کار چه بپرسم خواستم

 را صورتش. شد قفل دستانش در فکم و. شدم

 غرید هایش دندان بین از و آورد صورتم نزدیک

 عزیز دلم، عزیز دیگه بار یک فقط دیگه بار یک-

 ...بکنی دلم

 فکم هنوز اما شد ساکت دستش روی دستم نشستن با

 :گفتم زور به فشرد می را



 چرا؟-

 زد فریاد بار این و کوبید درخت به را دستش

 نیست مربوط من به چون-

 این چند هر بودم العمل عکس منتظر زدم خند پوز

 اما و نبود دلیل بی تشحساسی همه این اما بود زیادی

 شهبد بودم مطمئن باشد شهبد شد نمی نگفتنش دلیل

 .نیست

 بازویش روی را دیگرم دست و فشردم را دستش

 :گفتم و گذاشتم

 گم نمی دیگه-

 بین چرخاندم چشم نرفت عقب اما کرد رها را فکم

 :گفتم و اش مشکی چشم دو

 ...که انقدری میشی عصبی زود-

 :گفتم گوشش ودم بردم جلو سر اما کردم سکوت

 کنی می ناراحتم خیلی-



 به و کوبیدم اش سینه به محکم دست دو با بار این و

 غریدم و دادم هولش عقب

 از تر ضعیف واسه بازوشونو زور که مردایی از-

 حال میخوره، بهم حالم میزارن نمایش به خودشون

 نشو زن بهم

 روی را دستش شدم دور او از بلند های قدم با

 از دیگر اما بود نداده فشار چنان آن. کشید مصورت

 اگر آمد می خودش به باید نداشتم را ها توقع این او

 هم اگر کرد می را ها کار این نباید داشت دوستم

 !دیگر؟ بود چه مزخرفش های کار این دلیل نداشت

*** 

 نیاز-

 خواب به را خودم اما بودم نخوابیده اصال بودم بیدار

 .بزنم حرف او با ای کلمه داشتمن دوست بودم زده

 نیاز-



 اطراف نگاه و نکردم او نگاه اما کردم باز چشم

 حفاظ های دیواره پشت بلند های مناره دیدن با کردم

 آمدیم کجا فهمیدم شده

 بریم؟-

 به توجه بی بودن آنجا نفری چند فقط نبود شلوغ زیاد

 بهم را در و شدم پیاده و کردم باز را ماشین در سام

 ترسیدم می کردم ام گوشی ساعت به نگاهی بیدمکو

 .شود دیر

 دوستم پیش میریم دیگه ساعت نیم نباش نگران-

 در سمت افتادم راه و گذاشتم جیبم در را گوشی

 سرد کمی. شنیدم می را هایش قدم صدای ورودی

 سوئیشرت کاله. نداشت وجود آفتابی چون بود شده

.  یستادما ورودی در وجلوی انداختم سرم روی را

 انداختم محوطه درون نگاه.  رفت باجه سمت سام

 گالری در را عکسش فقط که شدم ای مناره وخیره

 .همین بودم دیده دوستم

 بریم بیا-



 بود سبز سر شدیم محوطه وارد هم با افتادم راه

 چند رفتیم تر جلو کمی بود شده فرش سنگ جا وهمه

 به گاهمن فقط ومن بود گرفته قرار هم کنار فروشگاه

 ودر وترشک لواشک هم آن بود فروشگاه یک

 دادم قورت دهان آب. فروختن می پاستیل کنارشان

 .گرفتم نگاه وسریع

 میخوره تکون ها مناره االن-

 در که کرد می ای برگه درون نگاه کردم نگاهش

 دیگر ای عده. رفتیم ها مناره سمت هم با. بود دستش

 آرام سام که کردن می تماشا و بودن ایستاده هم

 :گفت

 جوریه؟ چه میدونی-

 نشان را ها مناره از یکی خودش که ندادم را جوابش

 :وگفت داد

 به خود یکی اون میدن تکون رو مناره اون وقتی-

 میخوره تکون خود



 سام از نداشتم دوست اما چه؟ یعنی کردم ریز چشم

 داد ادامه خودش اما بپرسم

 این که نیست یا مناره تنها این خب اما عجیبه یکم-

 چیزی همچین هم دیگه کشورای دیگه جاهای جوریه

 تکون مناره رفتن می خودشون مردم قبال. دارن

 تخریبش وامکان قدیمیه اثر این چون اما میدادن

 واثر ناکه خطر زیاد خوردنای تکون خاطر به هست

 چند فقط روز توی جدیدا همین خاطر به میره بین از

 ببینن مردم تا میدن انجام کارو این احتیاط با اونم بار

 میخوره تکون داره-

 کنم نگاه مناره به دقت با شد باعث بچه دختر صدای

 سام باز که زدم لبخند ها مناره جفت خوردن تکان با

 :گفت

 میاد در لرزش به ساختمون کل ها مناره بر عالوه-

 ببینی زیرش بریم داری دوست نمیشه، تخریب اما

 دیدن با مناره شکل گنبدی تمانساخ زیر افتادم راه

 ونگاه چرخیدم زده شگفت ساختمان خفیف لرزش



 حس شد می خوبی به را لرزش.  کردم جاها بقیه

 کرد
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 اومده؟ خوشت-

 فیلم به کردم شروع و آوردم در جیبم از را گوشی

 مکنار سام. گرفتم خودم از سلفی آخر در و گرفتن

 گذاشتم اینستا توی را عکس خیال بی من و ایستاد

 .کجاست اینجا ونوشتم

 بخوریم چای بریم-



 مناره گنبد زیر از و گذاشتم جیبم در را گوشی

 آنجا.  رفتیم سنتی چایخانه سمت هم با آمدم بیرون

 و رفتم ها تخت از یکی سمت بودن گذاشته تخت هم

 :وگفت ایستاد کنارم سام نشستم اش لبه

 خوری می داره ام هوهق-

 :گفتم و کردم باز را کفشم بند شدم خم

 نه-

 با را ها کفش. شد دور من از که را پاهایش دیدم

. نشستم راحت رفتم وعقب آوردم در پا از حرص

 پیام شهبد دیدم تعجب کمال با شدم گوشی وارد باز

 داده

 !واجب؟ کار یا گردش برا  رفتی-

 شهبد به ها فضول آن باز حتما گرفتم دندان به لب

. داشتن را من اینستای هتل همه چون بودن گفته

 نوشتم پاچه دست

 فقط بود کوتاه استراحت یه-



 من به لعنت کوبیدم پیشانیم بر ومن نداد جواب شهبد

 .شوم رسوا حال که بودم گذاشته عکس که

 روی الحقوم راحت و پولکی با چای سینی گارسونی

 سام اما کردم فاطرا نگاه تعجب با گذاشت تخت

 باریک کمر استکان دو و برداشتم را قوری. نبودش

 به بویش عجیب که رنگی خوش چای کردم پر را

 .رسید مشامم

 کرد ام شوکه چنان گرفت قرار تخت روی که ظرف

 قرمز لواشکهای آن با زد برق چشمانم داشتم حتم که

 برای میزدن چشمک بد ها نامرد که هایی آلوچه

 .خوردنشان

 سمتم دیگر ظرفی که کردم نگاهش بردم باال سر

 .زدم لبخند آگاه ناخود پاستیل همه آن دیدن با گرفت

 بسه؟ کردنت باز زبون واسه اینا-

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 نه-



 انقدر نزنی حرف اما باشی کردم نمی فکرشم نیاز-

 باشه سخت

 و نشست رویم به رو هم او نشستم سینه به دست

 :گفت و گذاشت پایم جلوی را پاستیل

 کنی درکم شد می کاش-

 :گفتم تعجب با و کردم نگاهش آوردم باال نگاه

 کردی می له مو فک داشتی که این کنم درک چیو-

 بزنم حرفامو ذاری نمی که این یا

 ...که این از-

 روی ام گوشی کردم دنبال را نگاهش کرد سکوت

 صفحه روی بود شهبد آمد پیام باز و بود تخت

 آن یک در اما برداشتم را گوشی سریع. بود مشخص

 غرید و شد کشیده دستم از گوشی

 که این مگر میمونه من دست گوشیت نگفتم مگه-

 بگیرن تماس خانوادت

 :گفتم عصبی



 گفته چی شهبد ببینم بده-

 صورتم در صورتش زاویه که شد قفل چرا فکش

 :گفت که و نشستم عقب. نشست

 باش گو جواب تو شدمم اخراج نده درک به-

 کنه نمی اخراجت نترس-

 ابرومه و چشم عاشق آره-

 :وگفتم دادم چین بینی کرد نگاهم خشمگین باز

 بذارم پا زیر قانون منم داره قانون جا همه خب بابا-

 رفتن من حساب رو خانوادم بخدا دیگه میشم اخراج

  بدم قسط باید گرفتن وام

 :گفت و گذاشت تخت روی را گوشی

 تهران میریم شب تا نباش نگران-

 :وگفتم کشیدم ای آسوده نفس

 نشه باز دهنش که بریم آره-

 بشه باز کرده خود بی-



 :وگفتم زدم داری کش لبخند

 حتمیه جفتمون اخراج بگی بهش اینو-

 آشتی؟ حاال-

 :گفتم و کردم ها ترشک و پاستیل نگاه

 نه کنی می اذیتم که تورو اما دارم دوست اینارو-

 نمی دیوونه توی با آشتی اما میکنم قبول مه اینارو

  کنم

 چشمکی خورد کمی برداشت سینی توی از را چایش

 :گفت و زد

 کنم می حسابش آشتی من اما-

 زیبا و بود جدید که چشمکش خاطر به گرفت ام خنده

 :گفت و زد لبخند هم او

 دوستم پیش بریم که بخور تو چای-

 :گفتم و برداشتم را چایم

 تهران بریم کنیم حرکت بعدش که ریمب زود آره-

 برسیم شب آخر تا حداقل



 دفعه یک که بخورم را چایم از دیگر کمی خواستم

 :گفت

  خوام می معذرت ازت دوم بار واسه-

 کرد دستانش نگاه وبعد کرد فکم نگاه او اما زدم پلک

. گذشت می چه داشت لحظه آن فکرش در دانم نمی

 :تمگف و گذاشتم سینی توی را چایم

 بپرسم ازت سوال یه میتونم-
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 ترس کمی.  کرد می نگاهم منتظر اما نگفت هیچ

. پرسیدم می باید اما سوال آن پرسیدن بابت داشتم

 فرستادم شالم زیر را موهایم از کمی بردم باال دست

 پرسیدم پاچه دست و

 ...بپر تونم می داری بیماری یه گفت دکتره اون-

 نه-

 باد آخر تا که بادکنکی مثل که گفت محکمی نه چنان

 بدی صدای با باشن کرده رهایش دفعه یک اما شده

 بادکنک همان مثل من حالت  شود می خالی بادش

 .صدا بی اما بود

 می که بود محکم انقدر گفتنش نه دادم تکان سر

 بیماری فهمم نمی وقت هیچ هم عمرم آخر تا دانستم

 .شدم می کار به دست خودم باید پس چیست شا

 آنجا از و برداشتیم را تنقالت خوردیم را مان چای

 .آمدیم بیرون

*** 



 دقت با که کردم می بود سام سن هم که پسری نگاه

 کرد نگاهم آورد باال سر. خواند می را مدارک تمام

 :گفت و

 هست هایی رسید این بابت بیشتر آوردید که شانسی-

 سند این با نبود اینا اگه داشته نگه بیامرز داخ اون که

 رسیدید نمی جا هیچ به دستی

 :گفت سام که کردم سام ونگاه زدم لبخند

 حله چیز همه پس-

 :گفت و زد لبخند مرد

 کنید کاری یه باید اما آره تقریبا-

 :گفت سریع سام

 بده توضیح زودتر نداریم وقت مجتبی-

 سام نبودی عجول انقدر تو-

 نبودی خونسرد انقدر مه تو-

 باشم صبور باید دارم دوساله بچه یه وقتی-

 دیگه بگو-



 :گفت و برداشت چشمش روی از را عینکش مجتبی

 پیداشون باید کردن امضا و سند این زیر شاهد تا دو-

 بدن شهادت بیان که کنید

 االن؟-

 دیگه سال بذار نه-

 :گفتم سریع

 میشه چی نشن پیدا اگه-

 این نره پیش حتی ممکنه و میوفته یرگ کارتون بازم-

 مرده مالک چون البته بدن شهادت باشن باید نفر دو

  هست وراثت انحصار تو زمین این و

 چی؟ باشن مرده اگر-

 بیارید فوتشون گواهی باید-

 :گفت باز که کردم سام ونگاه کردم پوفی

 کرد؟ کاریش نمیشه-



 ناو از بشید کار به دست زودتر من نظر به و نه-

 با شاهدا سراغ بره زودتر نیست بعید گفتید که مردی

 کنه حلش پول مقدار یه

 :گفتم و شدم بلند ترس با

 سام بریم-

 :گفت و کرد نگاهم

 می زندگی کجا هستن کی میدونیم مگه بریم کجا-

 کنن؟

 :گفت من از زودتر مجتبی

 هم که هستن روستا همون مال شاهدا وقتا جور این-

 زمینو صاحب هم شناسن می زمینو

 :گفت و شد بلند سام

 بریم پس-

 ما خونه شب بیاین برگردید ، برید-

 تهران برگردیم زود باید نمیشیم مزاحم نه-



 بینتت می هم رعنا نمیشه چیزی که صبح تا حاال-

 میشه حال خوش

 میایم موندیم اگر-

 :گفت و کرد نگاهم مجتبی

 ما خونه بیاین میشیم خوشحال-

 :گفتم و زدم لبخند

 ممنون-

 دستگاه سمت برداشت را ها برگه شد بلند مجتبی

 :گفت و رفت اتاقش کنار کپی

 بهتون کپی نبرید مدارکو این اصل اطمینان محض-

 میدم

 باشه-

 :گفت و گذاشت دستگاه توی را ها برگه مجتبی

 زمینه این هست جاییم چه-

 پرسیدم کنجکاو



 !طور؟ چه-

 :گفت و خندید مجتبی

 دیدن زیاد ارواح و جن جا اون گن می خرافاتیا-

 لرزان صدای با اختیار بی و دادم قورت دهان آب

 :گفتم

 پرتا و چرت چه-

 :گفت و خندید مجتبی

 داره؟ اعتقاد چیا این به کی واقعا-

 :گفت و گرفت سمتمان را ها برگه

 هستم منتظرتون-
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 :گفت و گرفت را ها برگه سام

  برسون سالم رعنا به-

 حتما-

 دفترش از عجله با و کردیم خداحافظی مجتبی از

 :گفت سام که نشستیم ماشین توی.  آمدیم بیرون

 تهران میرسی نترس-

  مهمه زمین این االن سرم فرق تو بخوره تهران-

 :گفت و انداخت راه را ماشین

 چی دلت عزیز-

 :گفتم و کردم ها برگه نگاه

 خواهر فکر به باید االن بابا ریهخ چه دل عزیز-

 همین باشم بردارم



 دو اسم نگاه داشتم اما شنیدم را اش خنده تک صدای

 .کردم می شاهد

*** 

. کشیدم وسر بردم باال را معدنی آب بطری آب کالفه

 :گفت و آمد بیرون مارکت سوپر از سام

 کردم پیدا یکیو این-

 گفتم و گرفتم ماشین از تکیه خوشحالی با

 بریم زنب-

 :گفتم ذوق با من و شدیم ماشین سوار دو هر

 اونم شناسه می شاهدم اون حتما شده پیدا این وقتی-

 کنیم می پیدا

 میشه چی ببینیم بریم بزار حاال-

 :گفت سام که شد نمی محو لبم از لبخند

 نمیادا پیش مشکلی نزنی لبخندم-

 :گفتم و گرفت ام خنده



  من لبخندای به دادی گیر-

 باال را دستی ترمز سام و ایستاد ای کوچه در نماشی

 :گفت و کشید

  بگم چی-

 با و کرد کوچه های در نگاه سام شدیم پیاده هم با

 :وگفت کرد روشن آبی در به اشاره دست

 اونه-

 سام. رفتیم خانه سمت هم وهمراه زد دور را ماشین

 آمد مردی صدای فشرد را زنگ

 کیه-

 :گفت سریع سام

 در؟ دم ینمیا لحظه یه-

 سریع کرد من نگاه وبعد سام نگاه مرد شد باز در

 :گفتم

 سالم-

 دخترم سالم-



 :گفت سام

  هستین؟ رحمتی اصغر علی آقای شما-

 :گفت و داد تکان سر د مر

 خودمم-

 :گفت سام که کردم سام نگاه ذوق با

 بودین زمین یه فروش شاهد پیش سال هشت یادتونه-

 جو حق آقای مال

 :گفت و دز لبخند مرد

 بیست پیش سال هشت جو حق بیامرزه پدرتو خدا-

 علی کرم با بودم شاهدش من همشم فروخت زمین تا

 :گفتم و فشردم در به را دستم کف خوشحالی از

 بود افتخار حسین خریدار-

 :وگفت خندید باز و کرد فکر کمی مرد

 بود؟ بهادر دوست بود تهرون بچه که همون-

 :وگفتم دادم تکان سر



 رهآ-

 تا دو داییمه پسر بودیم شاهدش علی کرم منو یادمه-

 خونشه تر پایین کوچه

 :گفت مرد که گذاشتم قلبم روی ودست بستم چشم

 مگه؟ شده چی حاال-

 :وگفت زد ماشین به اشاراه و کرد نگاهم سام

 میام بمون ماشین تو-

 کردم باز را در رفتم ماشین سمت و دادم تکان سر

 انگار شکر خدارا و شد حترا خیالم دیگر نشستم

 کمی. بود نرفته سراغش جو حق پسر ما از قبل

 سام نگاه بغل آینه واز خوردم را بطری آب از دیگر

 کشیده زحمت خیلی. زد می حرف داشت که کردم

 به معرفتش بود کارهایم دنبال هم بود آمده هم بود

 .ارزید می دنیایی

 ها رکا آن داشت چشم بی پسر کدام روزگار این در

 کند؟ می را



 آن در هنوز ما و بود شده شب نه کردم ساعت نگاه

 که را سام دیدم و کردم آینه نگاه باز ، بودیم روستا

. رساند ماشین به را خودش دو با و داد دست مرد با

 :گفت و ماشین توی نشست کرد باز را در

 مجتبی دفتر میرن فردا شد حل-

 :وگفتم زدم لبخند آرامش با

 خدا کرد برادرام و خواهر نگاه خدا که کرش خدارو-

 کنم چه کاسه االن وگرنه نیست سرمون باال سایه دید

 بود دستمون تو

 :وگفت آورد در حرکت به را ماشین سام

 شد تموم کارمون دیگه  تهران بریم-

 نیستی؟ خسته-

  نباش نگران-

 بریم پس باشه-

 ساندویچ بریم دیدم کوچیک ساندویچی یه اینجا-

 بخوریم راه تو مبخری



 موافقم-
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 یک از البته نداشت خاصی چیز رفتیم ساندویچی به

 همان برای نداشتیم انتظار هم زیادی چیز روستا

 اطمینانش حداقل بخوریم مرغ ساندویچ دادیم ترجیح

 ماشین توی باز ها ساندویچ گرفتن بعد. بود بیشتر

 :گفتم و بستم را کمربندم. افتادیم هورا نشستیم

 نگفت؟ هیچی دیگه مرده-



  نه-

 تیز دندون چیه قضیه میفهمن تا بعضیا شکر خدارو-

 ببرن سودی یه میخوان وسط این میکنن

 گردنم پشت دست. نگفت هیچ اما کرد عوض را دنده

 :گفتم و کشیدم

 بدتر کردی رانندگی که هم تو,  خستم خیلی که من-

 باشی خسته باید من از

 نیستم-

 :گفتم و کردم اطراف نگاه و انداختم باال شانه

 خوف آدم نذاشتن جاده این تو برق چراغ تیر یه-

 میداره برش

 :گفتم و کردم سرم پشت نگاه چرخاندم سر

 جا همه تاریکه شدیم دور روستا از زود چه-

 اصلی خیابون رسیم می دیگه دقیقه چهل-

 پایم زیر از را تنقالت شدم خم کمی و دادم تکان سر

 های آلو در کردم فرو را کوچک چنگال آوردم باال



 لذت و بسته چشم با گذاشتم دهان در و قرمز

 با ماشین عادی غیر خوردن تکان با.  جویدمش

 کردم سام ونگاه کردم باز چشم تعجب

 شده؟ چی-

 :گفت و کشید خیابان گوشه را ماشین

 شده پنچر کنم فکر-

 نگاه شد پیاده سام. شد نمی این زا بدتر بستم چشم

 . کوچک نور یک از دریغ کردم اطراف

 شد باز ماشین در

 کنم درستش بگیر نور بیا پنچره عقب الستیک-

 سام شدم وپیاده گذاشتم داشبورد روی را تنقالت

 صندوق در رفتم دنبالش به داد دستم را قوه چراغ

 عقب صندوق از را ها ابزار کرد باز را عقب

 را الستیک بعد و گذاشت زمین روی آورد بیرون

 همراه لگدش و کرد رهایش دفعه یک اما برداشت

 رفت باال اش عربده



 حمید کنه لعنتت خدا-

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 شده؟ چی-

 :گفت و کرد موهایش در دست کالفه

 پنچره زاپاسم-

 وای-

 و نشستم عقب صندوق لبه و گذاشتم سرم روی دست

 :گفتم

 که میشه رد جا این از کسی مگه االن شدیم ختبدب-

 !کنه؟ کمکمون

 آسمان به سر و زد کمرش به را دستش دو هر سام

 هیچ بود تاریکی که بود رو روبه به نگاهم من و برد

 را ها وسایل آمد نزدیک سام. نبود مشخص چیز

 :گفت و گذاشت عقب صندوق در و برداشت

 دنبالمون بیاد مرتضی زنم می زنگ-

 :وگفتم ایستادم ذوق با



 خوبیه فکر-

 :گفت حرص با اما آورد بیرون جیبش از را گوشی

 داری؟ تو ببین ندارم آنتن-

 بیرون را وگوشی کردم جیبم توی دست سرعت با

 ونا شد آویزان هایم لب خالی آنتن دیدن با آوردم

 :گفتم امیدانه

 ندارم منم نه-

 :گفت و کشید ریشش ته روی دستی سام

 کمکمون میشه پیدا یکی باالخره مونیم می جا همین-

 کنه

 :گفتم و کردم جاده طرف دو نگاه

 امیدوارم-

 :گفت عصبی باز سام

 میومدم جاده این از نباید-

 :گفتم تعجب با



 هست؟ ایم دیگه جاده مگه-

 یکی اون نزدیکتره راهش یکم قدیمیه جاده این آره-

 اومدیم صبح که بود همونی

 :فتمگ و فشردم هم روی چشم

 رد جا این از کس هیچ صبح تا باش مطمئن پس-

 نمیشه

 :گفت و انداخت اش گوشی به نگاهی باز

 بمونیم جا همین باید-

 :گفتم و شد کج لبم

 بعدی گزینه خدا تورو نه-

 :وگفتم کردم نازک چشمی پشت

 رو گزینه یه گزینه تا ده میون انگار میگه همچین-

 داریم هم ای دیگه چاره االن مگه خب کرده انتخاب

 کشید جلو و گرفت را سوئیشرتم یقه آمد سمتم

 صندوق در و کرد رهایم او اما کردم می نگاهش

 :گفت و بست را عقب



 شو سوار-

 ماشین وسوار رفتم بلند قدمهای با و دادم چین بینی

 دست به آرام و کرد روشن را ماشین سام. شدم

 :گفتم تعجب با رفت راست

 میکنی؟ کار چی-

 :وگفت کرد روشن را ماشین البا نور
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 جنگله نمیبینی-



 موندنه خیابون لب از بهتر 

 :گفتم و کردم سرم پشت ونگاه کردم ریز چشم

 بودا بهتر اونجا...او-

 :گفت و کشید را دستی ترمز

 اونجا تا اس فاصله چقدر مگه-

 باز را اشینم در ترس با شد پیاده ماشین از باز

 :وگفتم کردم

 بود جا این از تر روشن اونجا-

 هست مهتابم تازه کنه می عادت چشمات بمونی یکم-

 را عقب در سام. کردم کامل ماه نگاه بردم باال سر

 زد دور را ماشین اما برداشت چه ندیدم کرد باز

 شانه وروی کرد بازش بود پتو دستش در آمد وسمتم

 :گفت و انداخت ام

 سردت میندازم راه اتیشم االن باشه دورت بذار اینو-

 نشه

 :وگفتم دادم قورت دهان آب



 باشه داشته جن...ج...جا این واقعا نکنه...نکنه-

 :گفت و کرد ای خنده

 شام بندازم راه آتیشو بذار گرسنته زیاد احتمال به-

 خوریم می

 :گفت و چسباند بهم را پتو دو لبه

 نترس-

 :وگفتم کردم اخمی

 تنهایی حتی من نترسیدم اصلنم ترسیدم؟ فتگ کی-

  بمونم جا این میتونم

 :گفت و رفت عقب زد خند پوز سام

 بیارم کنم پیدا چوب میرم-

 :گفتم ترس با

 برو...ب-

 دست کردم اطراف نگاه چرخیدم ترس با رفت سام

 کشیدم بازویم روی



 دیگه؟ کجاست جا این سام کنه چیکارت بگم خدا ای-

 گذاشتم آهنگی سریع آوردم بیرون مجیب از را گوشی

 گرگ زوزه صدای. اطراف در چرخاندم نگاه باز

 باالتر را موزیک صدای انداخت وحشت به مرا

 دائم و خواندن به کردم شروع بلند صدای با و بردم

 کردم می نگاه را اطرافم

 

 

 شوم سیاهت چشمان عاشق من-

 شوم نگاهت طرز آن ی بسته دل

 زیباست تو رخسار که قدر آن

 کرد خود ی دیوانه مرا

 را تو دیدم که بار هر

 

 هیچ اما کردم نگاه ا ر سرم وپشت چرخیدم شتاب با

 توانستم نمی که لرزید می چنان دستانم نبود



 صدایم اما کردم باز دهان باز ترس با کنم کنترلشان

 لرزید می

 مستم چنان تو با خوشم-

 هستم تو چشمان آرامش عاشق من

 هستی تو که خوبه چقدر

 هستی تو جانم ی نیمه من ی معشوقه

 باز اما چرخیدم وحشت با آمد سرم پشت از صدایی

 زدم فریاد و افتادم گریه به نبود کس هیچ

 برگرد سام-

 باز و آمد می خش خش صدای نیامد سام صدای

 نشست ام شانه روی دستی. شد بلند گرگ صدای

 بی یپاها سام دیدن با چرخیدم شتاب وبا کشیدم جیغ

 رفت هوا به وفریادم شد تر جان بی جانم

 ببرن باهم جارو این خودتو شور مرده-

 در و رفتم جلو شتاب با من و گذاشت جلو قدم

 خزیدم آغوشش



  خوام نمی آتیش...نرو-

 غریدم باز و کوبیدم کمرش در مشتی

  نذار تنهام-

 سرم پشت دیگرش ودست نشست کمرم پشت دستش

 :گفت و چسباند اش سینه به بیشتر را وسرم

 باش آروم-

  نمیشم-

 :گفت و کرد ای خنده تک

 گذاشتی آهنگ-

 که آمدم خود به تازه شاید ندادم را جوابش بستم چشم

 می آرامش ازش که آغوشی همان بودم آغوشش در

 حتی باشد خواهم می گفتم که آغوشی همان خواستم

 .است گناه که این با

 حس تازه را گرمش بدن کردم حس تازه را دستانش

 که چیزی همان آغوشش بود خوب چه و کردم

  داشتم را انتظارش



 نیاز-

 فقط کرد می سکوت فقط کاش کرد نمی صدایم کاش

 وقت زد صدایم اما ماندم می آغوشش در دیگر کمی

 حتم که کوتاه تجربه همان بود بس بود رفتن عقب

 می حسش وهمیشه داشتم یاد به عمر آخر تا داشتم

 .کردم

 بود زیر به نگاهم اما کردم باز چشم گذاشتم عقب قدم

 رهایم او اما کردم باز کمرش دور از را دستانم

 :گفت و نکرد

 خوبی؟-

 خوب کردم فکر و کردم چشمانش نگاه بردم باال نگاه

 بودم؟

 نمی هستم عالی بگویم. شد می مگر هم آن از بهتر 

 کند؟ نمی بارم متلک ؟ است دیوانه دختر این گوید
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 روی چرخید می که نگاهش ندادم را جوابش

 را دستش که این جای به. دیدم می را صورتم

 کشیده پهلویم روی تا کمرم پشت از دستش بردارد

 :گفت و گرفت را دستم او و شد حبس نفسم. شد

 خیلی دستات بندازم راه آتیشو تا بشینیم جا این بیا-

 هیخ

 بیرون تاشو صندلی دو کرد باز را عقب صندوق در

 و گرفت را هایم شانه گذاشت زمین روی و آورد

 نشاندم



 بیام تا بشین-

 کارم این با رفت می داشت.  گرفتم را دستش ترسیده

 و زد لبخند او اما نگفتم هیچ. کرد نگاهم برگشت

 :گفت

 بیارمشون میرم اونجاست چوبا نمیرم جایی-

 نگاهش رفت او و کردم رها زور به را گرمش دست

 چوب ای دسته شد خم رفت دورتر کمی کردم

 که وآنهایی چید مرتب را همه آمد سمتم و برداشت

 .شکاند ، شکستن وقابل بود بزرگ

 :وگفتم پیچاندم خودم دور محکم را پتو 

 خوابیدی؟ جنگلم تو حاال تا-

 :گفت داد می انجام را کارش که جور همان

 رفتم می جنگل زیاد ستامدو با آره-

 :گفتم و دادم تکان سر

 مشخصه-

 :وگفت انداخت را چوب آخر تکه کرد نگاهم



  بیشتر تجهیزات با البته-

 توی از دفتری و کرد باز را در آمد ماشین سمت

 کرد جدا دفتر از برگه چند آورد بیرون ماشین

 زیر در و زد آتش را ها برگه رفت چوبها وسمت

 گذاشت چوبها

 چند اینه خوبیش اما بگیرن آتیش تا میکشه لطو-

 هستن خشک چوبا نیومده بارون وقتی

 :گفتم و انداختم پا روی پا دادم تکان سر

 چنده؟ ساعت-

 :گفت و کرد اش مچی ساعت به نگاهی

 دوازده-

 باز سام. بود گرفته آتش باالخره کردم آتش نگاه

 صندلی آورد را ها ساندویچ رفت ماشین سمت

 سمتم ساندویچی کنارم نشست و کرد باز را خودش

 :گفت و گرفت

 بهتره گرسنگی از اما شده یخ-



 :گفتم و گرفتم را ساندویچ

 بود؟ یکی فقط پتو نمیشه؟ سردت تو-

  نیست سردم اما یکیه آره-

 داشت که کردم آتش ونگاه زدم ساندویچم به گازی

 گرفت می شدت

 بود موقعی اونم خوابیدم جنگل تو بار یک فقط من-

 تو راه تو مشهد رفتیم می داشتیم حسین بابا با که

 صبح تا ترسیدم می هم موقع همون زدیم چادر جنگل

 نبرد خوابمم حتی بودم حسین بابا بغل تو

 :گفت سام که زدم ساندویچم به دیگر گازی

 میومدم دیدی که دوستایی همون با پیش سال چند تا-

 مجدد نخوند و دانشگاهم شدن تموم بعد اما جنگل

 کرد دور اونا از منو دیگه رشته یه تو درس

 :وگفتم کردم نگاهش تعجب با

 چی؟ یعنی-

 :گفت من جواب جای به



 می بودن گذاشته اردو دانشگاه طرف از بار یه-

 گفتیم همینو خانواده به هم ما مشهد ببرنمون خواستن

 رفتیم خودمون آورد عموشو بوس مینی حسام اما

 جنگل

 :وگفتم کردم نازک چشمی پشت

 بود؟ هم مستانه-

 :گفت و داد تکان سر کرد نگاهم

 بود دوستیمون اوج موقع اون آره-

 :گفت رحم بی او اما ساییدم هم روی دندان

 زدیم می حرف بودیم نشسته هم کنار همش مسیر تو-

 ادامه هنوز رسیدیم وقتی که بود زیاد حرف انقدر

 داشت

 با دمکر پرت زمین روی را ساندویچم حرص با

 :گفت تعجب

 !شد؟ چی-

 :گفتم و کندم دندان با را لبم پوست



 شدم سیر-

 چانه زیر را مشتم و گذاشتم پایم ران روی را آرنجم

 داد ادامه باز اما کردم آتش نگاه و گذاشتم ام

 زدیم می حرف باز جنگلم تو-

 :گفتم و بستم چشم حرص با

 بودی؟ حرف پر انقدر-

 :گفت و کرد ای خنده

 انقدر چرا تو گفت می مستانه بود جا مینه مشکل-

  میزنی حرف کم

 داد ادامه باز او و دادم بیرون عصبی را نفسم

 زدیم چادر نفر دو نفر دو شب-

 :وگفتم شدم بلند جایم از شتاب با نتوانستم دیگر

 می حرف هی برات بودین چادر یه تو مستانه و تو-

 زد

 صندوق توی را ساندویچش کرد نگاهم تعجب با

 که را پتو برداشت سمتم قدمی شد بلند گذاشت عقب



 و گذاشت ام شانه روی برداشت بود افتاده پایین

 :گفت

 بودیم چادر یه تو حسام منو نه-
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 را کاله آمد سمتم دستش اما او از گرفتم نگاه عصبی

 :گفت و انداخت سرم روی از

 البته داشت مشکل من با عموضو یه تو مستانه-

 کردم می تعجب خودم از خودمم گاهی



 از کردم تعجب. کرد باز را شالم آرام کردم نگاهش

 به کرد شروع اهسته و گرفت را گیسم او اما کارش

 داد وادامه کردنش باز

 صمیمی انقدر نزدیکیم بهم انقدر تو منو: گفت می-

 لمبغ بخواد دلت که نشده وقت هیچ چرا اما هستیم

 کنی

 :گفت و زد لبخند پرید باال ابروهایم

 یعنی نداشتم تمایلی هیچ اما کردم فکر بهش بارها-

 گذاشته مستانه کرد نمی کاری همچین هوس حتی دلم

 حالیشه؟ تعصب عشق مگه اما تعصبم پای بود

 بیشتر مرا پیش لحظه چند مگر اما کردم لبهایش نگاه

 ! نفشرد؟ آغوشش در

  نکرد؟ رهایم او اما نرفتم عقب مگر

 بگیرد؟ آغوش در مرا که داشت تمایل یعنی

 باشم؟ چادر یه تو مستانه با میتونم طور چه بعد-

 :گفت و کرد پخش دورم کردو باز کامل را موهایم



 بشه گرمت میشه باعث موهات-

 :گفت و زد لبخند گذاشت سرم روی را کاله باز

 یوابستگ یه بود عادت یه نبود عشق اون چون آخه-

 اومد وجود به اشتباهی که

 :گفتم و زدم لبخند

 نکن اشتباها این از دیگه-

 شدم خل مگه-

 :گفتم و گذاشتم عقب قدم

  هستی که خل-

 :گفت و نشست هم او نشستم جایم سر

 نیستم روزی چند یه تهران رسیدیم-

 خیره و بود فکر در.  چرخید سمتش سرم شتاب با

 میکرد نگاه آتیش به

 داره کارم امباب برم باید-



 کرد نگاهم گرفت آتش از نگاه را پتو زدم چنگ

  نبازم را خودم کردم سعی

 روز؟ چند-

 :گفت و داد تکان سر عصبی

 هفته دو نه روز چند-

 زیر و زد آتش سیگاری حرص با هم او زد خشکم

 غرید لب

 زوریه چی همه-

 او حضور بدون هفته دو کردم آتش نگاه و گزیدم لب

 گفت اما رفت نمی کاش. که ردمک می دق هتل در

 رفت می باید حتما پس دارد کارش پدرش

 چقدر فهمید شد می چشمهایش از کردم سام نگاه باز

 باید اما نداشتم خوبی حال هم خودم است عصبی

 کردم می آرامش کمی

 هستی؟ معکوس نه یا بله-



 نه خواهد می بودم مطمئن کرد باز دهان ام خیره

 :گفتم سریع همان برای بگوید

 نمیبره خوابمونم که جنگل این تو نگو ، نه-

 خب میره سر حوصلمون

 بهم را دستانم نگفت هم نه اما داشت اخم هنوز

 :گفتم و کوبیدم

 کنیم؟ شروع خب-

 :گفت و انداخت آتش درون را سیگارش

 کن شروع-

 :گفتم و آمد کش لبخندم

 است سیاه ماست-

 بله-

 داره پا چهارتا گربه-

 نه-

 نیازه من اسم-



 بله-

 :گفتم و خندیدم بلند

 باختی-

 نباختم-

 نه میگفتی باید نیازه اسمم گفتم االن وا-

 نیست نیاز که اسمت-

 :گفت که کردم ریز چشم

 گلیه اسمت-

 :گفت او و ماندم اش خیره

 منه نوبت باختی تو پس-

 :وگفتم کردم تمرکز گرفتم او از نگاه

 کن شروع-

 داری دوست پاستیل-

 نه-

 میاد؟ بدت اخالق بد همن از-



 بله-

 :گفت و زد لبخند

 آبیه آسمون-

 نه-

 زرده خورشید-

 نه...ب-

 :گفت و خندید بلند

 باختی-

 :گفتم و کردم ای خنده

 بپرسم من حاال باشه-

 بپرس-

 :گفتم چشمانش خیره
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 عاشقی؟ االن-

 نه-

 :گفتم و دادم قورت دهان آب

 اری؟بیم-

 :گفت عصبی و کرد اخم

   نه نه نه-

 :گفتم و بردم باال را دستانم

 باش آروم باشه-

 در رفتم ماشین سمت و شدم بلند صندلی روی از

 :گفتم و آوردم کاغذ و خودکار کردم باز را کیفم



 پیشونی روی اسم-

 :وگفتم خندیدم من و کرد نگاهم چپ چپ

 زنیم می لب نوشتیم چی هر سخته حدسش یکم چون-

 یا میدی جواب یا پرسی می سوال تا بیست تا تو بعد

 نمیدی

 نوشتم برگه روی

 پاستیل-

 وگفتم رفتم جلو کردم کوچک را برگه

 بچسبه؟ چطور االن-

 را برگه نبود ای چاره بود نشسته خیال بی سام

 به ومحکم کشیدم پشتش زبانی گرفت دهانم جلوی

 می اهمنگ درشت چشمان با سام. چسباندم اش پیشانی

 :وگفتم انداختم باال شانه کرد

 نبود ای چاره-

 زدم لب و رویش به رو نشستم

 پاستیل-



 :گفت و کرد ریز چشم

 رامتین؟-

 :گفتم و کردم ای خنده

 نه-

 شخصه؟ اسم-

 نه-

 خوردنیه؟-

 دادم تکان سر

 اوهوم-

 پاستیل-

 کرد جدا اش پیشانی از را برگه شد آویزان لبهایم

 :گفت و کرد ای خنده

 بنویسم بده-

 را برگه نوشت هم او دادم دستش را وخودکار برگه

 وبه زد زبان من مثل گرفت دهانش جلو و کرد جدا



 نگاهش و خندیدم بلند صدای با. چسباند ام پیشانی

 .کردم

 نشدم متوجه هیچ اما زد لب او 

 دیگه بار یه-

 :گفتم گیج نفهمیدم واقعا اما زد لب هم باز

 خوردنیه؟-

 نه-

 صه؟شخ اسم-

 نه-

 :گفتم و فشردم بهم را چشمانم

 پوشیدنیه؟-

 نه-

 نیست کدوم هیچ که نوشتی چی بابا ای-

 من نه بگی تو قراره-

 میشه جا جیب تو-



 نه-

 آهان..ها زبونمه نوک دیگه بگو...چیزه... اوم-

 !زندس؟ موجود

 آره-

 :گفتم و زدم لبخند

 حیوونه؟-

 آره-

 :گفتم و کوبیدم بهم را دستانم ذوق با

 وحشیه؟-

 زیاد نه-

 اهلیه؟ پس-

 میشه اونم-

 سگه آهان-

 :گفت و انداخت باال ابرو

 نچ-



 :گفت که شد آویزان لبهای

 دیگه سوال ده فقط-

 میدونم خودم نیار در بازی گویا سامی بابا خب-

 کرد می نگاهم سینه به دست و کرد ای خنده

 نیست؟ مار-

 نه-

 پلنگ ببر، شیر،-

 نیست کدومم هیچ اما بود سوال تا سه این-
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 بودن خانواده یه تو همشون اینا دیگه نکن زنی جر-

 :وگفت داد تکان طرفین به را سرش کرد ای خنده

 کنم می حساب یکی باشه-

 :وگفتم آوردم فشار مغزم به

 میمون؟-

 نه-

 :گفتم و کوبیدم زمین بر پا

 زرنگیه؟ حیوون-

 نه-

 تنبله پس هوم-

 کنم می راهنمایی یه-

 :گفت که کردم نگاهش ذوق با

 خودته اسمای از یکی-



 من های اسم از یکی حیوان اسم پرید باال ابروهایم

 من به او کردم فکر و شدم خیره ای نقطه به. بود

 حتی کرد نمی صدایم حیوانی اسم هیچ گفت می گلی

 حیوانی چه اسم پس الکردار گفت نمی هم جوجو

 .بود من روی

 ...گ می کواال نکند. کنم تمرکز بیشتر تا بستم چشم

 رفت باال اش خنده صدای که کردم نگاهش شتاب با

 اسم دیدن با کردم جدا ام پیشانی از را برگه عصبی

 رفت هوا به جیغم برگه روی

 کواال نیاز-

 با و شد بلند سرعت با واو کردم نگاهش خشم با

 بودم ندیده وقت یچه که ای خنده. خندید بلند صدای

 بود تالفی وقت که نبود کردن دلبری وقت االن اما

 .کواال گوید می من به نامرد

 و خندید می بلند هم او دویدم دنبالش و پریدم جایم از

 دوید می

 چی یعنی کواال بفهمی تا وایسا... وایسا-



 :گفت و چرخید درخت دور

 مزخمی میزنی شدی کواال همون االن ام دیوونه مگه-

 میکنی

 در. کردم بیشتر را سرعتم و رفت هوا به باز جیغم

. بخوریم زمین بود نزدیک جفتمان باری چند تاریکی

 هم چندانی فاصله بود گرفته حرصم خیلی دیگر

 روی پشت از حرکت یک ودر برداشتم خیز نداشتیم

 .پریدم کمرش

 را موهایش من و رفت هوا به دیگر بار اش خنده

 کشیدم می

 ریخت بی سامی دم یم نشونت-

 یک در و شد حلقه کمرم دور و آمد پشت دستش

 یقه کشیدم جیغی.  چرخاند مرا غافلگیرانه حرکت

 اما بگیرد مرا کرد سعی هم او گرفتم را اش

 خوردم زمین پشت از اما کشیدم را اش یقه نتوانست

 سنگینی و نشست گوشم در لباسش شدن پاره وصدای

 دافتا رویم دفعه یک که وزنش



 مامان آخ-

 او اما کردم باز چشم رفت باالتر سام خنده صدای

 شد درشت چشمانم خندید می هنوز و آمد پایین سرش

 با آورد باال سر. نداشت شدن بلند قصد انگار او و

 :گفت خنده

 کواال یه مثل درست-

 دست. خندید می همچنان او اما بود شده حبس نفسم

 شیدک باال را خودش کمی گذاشت زمین روی

 :گفت و زد چشمکی

 هستی عالی تو-

 وهنوز انداخت کنارم را خودش شدن بلند جای اما

 درخت خیره من اما آمد می هایش خنده تک صدای

 و افتاد پیش لحظه چند که اتفاقی و بودم سرم باال

 بود خوابیده کنارم درست االن

 نیاز-

 از ، داشت حرف کردم نگاهش چرخاندم سر زور به

 می نگاهم وفقط نزد حرف اما واندمخ می چشمهایش



 من کرد می نگاهم خیره و نداشت لبخند دیگر. کرد

 بودیم کشیده دراز هم کنار. بودم اش خیره هم

 تا داد می دق چقدر هم متری سانتی چند سرهایمان

 کاش. است مشخص نگاهش دارد دوستم بگوید

 نمی حد ان تا اما پرسیدم می تا داشتم رو انقدری

 هیچ شهبد با که بگویم من هم گذاشت نمی. توانستم

 .ندارم ای رابطه

 نگرفت؟ درد کمرت-

 :گفتم و شدم خیز نیم گذاشتم زمین روی دست

 خوبم-

 :وگفتم کردم نگاهش حرص وبا

 کواال بگو بهم دیگه بار یک فقط-

 کرد فرو را انگشتش و شد خیز نیم هم او زد لبخند

 :گفت و لپم در

 گلیه نیاز ماون داری اسم تو گم نمی-



 کارهایش و هایش حرف دیگر او از گرفتم رو کالفه

 نشستم پاهایم روی. آورد می در را حرصم داشت

 از را تعادلم بازویم کشیدن با اما شوم بلند خواستم

 سام های شانه رو دست چرخیدم سریع دادم دست

 . افتادم باالخره اما گذاشتم

 شدم همتوج تازه بروم عقب خواستم میزد تند نفسم

 نفس بستم چشم. اوست صورت کنار درست سرم

 بیشتر را سرش او اما رفتم عقب کمی کشیدم عمیق

 :گفت و کشید من سمت

 شاخه تو رفتی می میشدی بلند-

 بردم تر عقب را سرم. خورد می صورتم به نفسش

 . کردم چشمش ونگاه آوردم باال نگاه

 :گفت آرام

 نشی زخمی شو بلند آروم-

 باشه-
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 لباسش یقه ونگاه بردم زیر به نگاه بست را چشمانش

 باال نگاه گرفت ام خنده کردم بود شده پاره کامال که

 و اش شانه به آوردم فشار سریع  بود ام خیره آوردم

 نخورد من به شاخه تا ماندم خم اما شدم بلند

 خوری می سرما بازه یقت شو بلند-

 ام مانتو روی دستی ایستادم وصاف رفتم قدم چند

 و زد آتش سیگاری سریع اما شد بلند هم او کشیدم

 :گفت بود زیر به نگاهش که حالی در

 داری دستشویی اگر...اگر-



 :گفتم و دادم جلو را لبم چسباندم بهم را هایم دندان

 صبح تا میارم طاقت-

 میشی اذیت-

 رفتنه دستشویی اینجا از بهتر-

 هست ماشین شتپ آب-

 :گفتم و خندیدم

 گم می بود الزم خیلی حاال دیوونه خوبم-

 بریم پس باشه-

 شدن روشن با رفتیم ماشین سمت افتادیم راه هم با

 زدم خند پوز آسمان قرش وصدای هوا ای یکدفعه

 :وگفتم

 داشتیم کم بارون-

 ماشین تو بریم-

 موند بیرون  نمیشه آره-

* 



 نیاز-

 خوردم ریزی نتکا صدایش شنیدن با

 منتظره ماشین شو بلند نیاز-

 خوشحال روشن هوای دیدن با کردم باز چشم سریع

 شدم

 پنچر بدیم الستیکارو بریم شو بلند رسید کمک-

 برگردیم گیری

 :گفتم و کشیدم ای خمیازه

 اصال نبرد خوابم دیشب-

 دردیم هم-

 خواب به زدی خودتو چرا پس عه-

 کردم می فکر داشتم-

 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 اون به دنده این از بار صد رفت سر من حوصله-

 فکر که خواب به زده خودشو آقا وقت اون شدم دنده

 کنه



 بریم بردار کیفتو بدو-

 باران هنوز شدم پیاده ماشین از و برداشتم را کیفم

 رفتیم مشکی پراید ماشین سمت سریع. آمد می

 .شدیم وسوار

 آبادی به بعد  ربع  یک شینما با نبود دور راه زیاد

 پنچر به مارا کرد لطف ماشین آن راننده و رسیدیم

 شود تمام کارمان تا ماند منتظر هم باز و برد گیری

 در هنوز نبود او اگر دهد خیرش خدا  ببرد مارا تا

 .بودیم جاده آن

 آخه نگرانی چرا خوبم جان مامان-

 گی؟ نمی من به چرا رفتی کی با-

 فامیلشون خونه دیشبم سمانه دوستم با هک گفتم مامان-

  بودیم

 گرفت نمی گوشیت چرا پس-

 داد نمی آنتن خونشون بخدا دونم نمی-

 سمیرا دست بده گوشی-



 کنید؟ ثابت چیو خواین می چیه کارا این مامان اوا-

 بشه راحت خیالم برگرد زودتر نزن غر باشه-

 چشم-

 مپیا. کشیدم ای آسوده ونفس کردم قطع را گوشی

 آمد باالخره شهبد

 مرخصی براتون امروزم افتخار خانم نیست مشکلی-

 کردم رد

 .شد جمع حسابی خیالم دیگر

 سر خب اما نبود بزرگ آنچنان که جنگل به برگشتیم

 سوار کرد درست را ماشین باالخره سام. بود سبز

 .افتادیم وراه شدیم

 خوردیم که هم صبحونه میشه بسته داره چشمام من-

 ابمبخو من

 بخواب-

 انشاهلل تهران تا برو خورم نمی هیچی نکنیا بیدارم-

 بینیم می همو تهران



 :گفت و خندید

 ؟!میخوابی چقدر -

 نمیمونه باز چشمام نخوابیدم اصال دیشب بابا-

 بخواب باشه-

 :وگفتم زدم چشمکی کرد نگاهم

 باش مواظب-

 بخواب راحت هستم-

 بخیر شب-

 قبل شب مثل را یصندل لبخند با من و خندید باز

 بستم چشم سریع و خواباندم

* 

 را چیز هیچ حوصله کردم فرو بالشت در را سرم

 به بود سخت چه و بود رفته سام بود روز سه نداشتم

 نباشد خودش اما گلهایش دادن آب برای بروم اتاقش

 بوی جایش همه که شوم اتاقی وارد بود سخت چه

 .دهد می را سام



 لباس بلند آستینهای نگاه دمبر باال ودست زدم غلتی

 :وگفتم کردم

 هست؟ نیست مشکلی که باشه تنم این بیای تا حاال-

 :وگفتم انداختم باال ابرو

 نیست نه-
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 لباسش یقه ونگاه بردم زیر به نگاه بست را چشمانش

 باال نگاه گرفت ام خنده کردم بود شده پاره کامال که



 فشار سریع ام وخیره چشمانش بودن باز با آوردم

 شاخه تا ماندم خم اما شدم بلند و اش شانه به اوردم

 نخورد من به

 خوری می سرما بازه یقت شو بلند-

 ام مانتو روی دستی ایستادم وصاف رفتم قدم چند

 و زد آتش سیگاری سریع اما شد بلند هم او کشیدم

 :تگف بود زیر به نگاهش که حالی ددر

 داری دستشویی اگر...اگر-

 گفتم و دادم جلو را لبم چسباندم بهم را هایم دندان

 صبح تا میارم طاقت-

 میشی اذیت-

 رفتنه دستشویی اینجا از بهتر-

 هست ماشین پشت آب-

 گفتم و خندیدم

 گم می بود الزم خیری حاال دیوونه خوبم-

 بریم پس باشه-



 شدن روشن با رفتیم ماشین سمت افتادیم راه هم با

 زدم خند پوز آسمان قرش وصدای هوا ای سکدفعه

 وگفتم

 داشتیم کم بارون-

 ماشین تو بریم-

  فایده موندن بیرون آره-

* 

 نیاز-

 خوردم ریزی تکان صدایش شنیدن با

 منتظره ماشین شو بلند نیاز-

 خوشحال روشن هوای دیدن با کردم باز چشم سریع

 شدم

 پنچر بدیم روالستیکا بریم شو بلند رسید کمک-

 برگردیم گیری

 گفتم و کشیدم ای خمیازه

 اصال نبرد خوابم دیشب-



 دردیم هم-

 خواب به زدی خودتو چرا پس اه-

 کردم می فکر داشتم-

 گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 اون به دنده این از بار صد رفت سر من حوصله-

 فکر که خواب به زده خودشو آقا وقت اون شدم دنده

 کنه

 بریم بردار توکیف بدو-

 باران هنوز شدم پیاده ماشین از و برداشتم را کیفم

 رفتیم مشکی پراید ماشین سمت سریع. آمد می

 .شدیم وسوار

 آبادی به بعد ساعت ربع ماشین با نبود دور راه زیاد

 پنچر به مارا کرد لطف ماشین ان راننده و رسیدیم

 تا شود تمام کارمان ماند منتظر هم باز و برد گیری

 آن در هنوز نبود او اگر دهد خیرش خدا و ببرد مارا

 .بودیم جاده



 آخه نگرانی چرا خوبم جان مامان-

 گی؟ نمی من به چرا رفتی کی با-

 فامیلشون خونه دیسبم سمانه دوستم با که گفتم مامان-

  بودیم

 گرفت نمی گوشیت چرا پس-

 داد نمی آنتن خونشون بخدا دونم نمی-

 سمیرا دست بده گوشی-

 کنید؟ ثابت چیو خواین می چیه کارا این مامان اوا-

 بشه راحت خیالم برگرد زودتر نزن غر باشه-

 چشم-

 پیام. کشیدم ای آسوده ونفس کردم قطع را گوشی

 آمد باالخره شهبد

 مرخصی براتون امروزم افتخار خانم نیست مشکلی-

 کردم رد

 .شد جمع حسابی خیالم دیگر



 اما نبود بزرگ زیاد چون نه که جنگل به برگشتیم

 کرد درست را ماشین باالخره سام. بود سبز سر خب

 .افتادیم وراه شدیم سوار

 خوردیم که هم صبحونه میشه بسته داره چشمام من-

 بخوابم من

 بخواب-

 انشاهلل تهران تا برو خورم نمی هیچی نکنیا بیدارم-

 بینیم می همو تهران

 :گفت و خدید

 میخوابی همه این-

 نمیمونه باز چشمام نخوابیدم اصال شبدی بابا-

 بخواب باشه-

 وگفتم زدم چشمکی کرد نگاهم

 باش مواظب-

 بخواب راحت هستم-

 بخیر شب-



 قبل شب مثل را صندلی لبخند با من و خندید باز

 بستم چشم سریع و خواباندم

* 

 را چیز هیچ حوصله کردم فرو بالشت در را سرم

 به بود سخت چه و بود رفته سام بود روز سه نداشتم

 نباشد خودش اما گلهایش دادن آب برای بروم اتاقش

 سام بوی سر ستا که شوم اتاقی وارد بود سخت چه

 .دهد می را

 لباس بلند آستینهای نگاه بردم باال ودست زدم غلتی

 وگفتم کردم

 هست؟ نیست مشکلی که باشه تنم این بیای تا حاال-

 :وگفتم انداختم باال ابرو

 نیست نه-
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 برایم که قرمز مشکی درشت خانه چهار لباس

 به اصال آمد می من به چقدر اما بود بزرگ حسابی

 مردها از بیشتر دخترها به لباس مدل این من نظر

 اوف مردانه وتن مردانه عطر بوی با هم آن آمد می

 .شود چه

 اشتمبرد تخت روی از را گوشی و خندیدم بلند

 نوشتم سام وبرای

 ریخت بی سامی دادم آب گالتو-

 نوشت و شد آنالین سریع

 دادی آب خودتم به-

 نوشتم عمد از و خندیدیم



 دادن آب با نکنم فکر شده پژمرده زیادی گله این نه-

 بشه حال سر

 گلی؟ این شده پژمرده چرا-

 ونوشتم گذاشتم ناراحت ایموجی

 که خودش از هبد آب خودش به تونه نمی که خودش-

 اس دیگه یکی اینکار کنه مراقبت تونه نمی

 :وگفتم خندیدم وبلند فرستادم را پیام

 دارم دوستت چقدر نمیفهمی خری خیلی-

 آمد پیام

 نیاز-

 نوشتم سریع

 نیاز جان-

 نوشتم من اما نداد جواب

 تنگتن دل گال برگرد زود-



 فرستادم بخیر شب استیکر نداد جواب هم باز

 نوشتم وزیرش

 ریخت بی اعصاب بی سامی بای-

 :گفتم و انداختم تخت روی را گوشی

 حرکت درازت زبون اون باالخره گی می باالخره-

 .همین روزم اون منتظر فقط میکنه

 دادگاه گذشت می هم سخت چه و گذشت می روزها

 سام دوست مجتبی را این بود دیگر ماه یک اصفهان

 ها شب این اما گشت می بر سام کاش. گفت من به

 سخت دیدم وقتی داد می زور به هم پیام جواب حتی

 .ندادم پیام دیگر هم من دهد می جواب

 بالخره که بودم منتظر من و بود هفته دو آخر روز

 همیشه قیافه همان دلتنگ بودم تنگش دل چقدر بیاید

 .بود خندیده من برای زیاد اواخر این که اش عصبی

 آسانسور سمت خواستم بود شده تمام کاری ساعت

 کرد صدایم پریناز که بروم

 نیاز-



 سنگین سر هم او با روز همان از سمتش چرخیدم

 بودم شده

 بله-

 بیای؟ میتونی اومده پیش مشکلی تاالر تو-

 !شده؟ چی-

 کنه تزئین نیومده درسا اما عروسیه فردا-

 :وگفتم کردم فرمم های جیب در دست

 بریم باشه-

 خوب کرد می نگاهم ائمد پریناز افتادیم راه هم با

 کردم می حسش

 ...مهدوی آقای گم می-

 :وگفتم کردم نگاهش سریع

 چون بگی پرسنل کل به که گم می تو به اینو ببین-

 افتخار نیاز بگو همه به برو. استادی کار این تو

 هیچی نیست هیچی مهدوی اونو بین بسته خالی

 :گفت تعجب با



 !چی؟ً یعنی-

 همین مدیرمه فقط مهدوی شنیدی که همینی-

 ...اما-

 :وگفتم شدم دور ازش بلند قدمهای با

  بسته خالی نیاز بگو بده انجام خوب کارتو-

 :گفت و رساند من به را خود دو با

 ...یعنی-

 :وگفتم رفتم حرفش میان باز

 نپرسی هیچی دیگه میشه-

 نمیشه باورم-

 کن باور-

 من دیدن با آمد بیرون اتاق از مهدوی لحظه همان

 :گفت و زد بخندل

 نباشید خسته-

 :گفتم و دادم تکان سر



 بپرسم؟ سوال یه ازتون میشه-

. کرد من نگاه دوباره و کرد پریناز به نگاهی شهبد

. بودن هتل آن در که کسانی ی همه از بود پر دلم

 به پیام یک حتی بود روز ده که سامی از بود پر دلم

 مردم می داشتم جا این دیوانه من و بود نداده من

 .ندیدنش برای

 هست؟ کاری غیر به ارتباطی شما منو بین-

 و شدم متوجه رفت باال که ابرویش از کرد تعجب

 :گفت سریع

 نه که البته-

 :گفتم و دادم تکان سر

 اجازه با پس-

 در صدایش که انقدری ومحکم بود بلند قدمهایم

 با کردم باز را تاالر در عصبی. پیچید می راهرو

 غریدم اش تاریکی دیدن



 کن تزئین برو میگه بیشعور نیست خری هیچ اینجا-

 .کنه کمکم نیست کسم هیچ

 جا همه دفعه یک اما کنم پیدا را فیوز که رفتم جلو

 ترس با جمعی دسته جیغ صدای با شد روشن

 فشفشه. کردم رویم روبه عظیم جمعیت نگاه برگشتم

 کرد متعجبم دستشان در وبادکنکهای

 مبارک تولدت-

 جمعیت آن چشمهای تک تک ونگاه شد گرد نمچشما

 !کنند؟ می من نگاه ببینم که کردم

 افتخار خانم مبارک تولدت-

 :وگفت زد لبخند بود شهبد کردم کنارم نگاه سریع

 تدارک برات دارن دوستت هتل های بچه انقدر-

 دیدن

 نمی بودم شده غافلگیر واقعا کردم جمعیت نگاه باز

 بگویم چه دانستم
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 می برگزار عروسی مراسم اینجا نباید امشب مگر

 نبود؟ خبری چرا پس شد

 مبارک تولدت-

 داشتن دوستم انقدر کارشان بود شیرین چه زدم لبخند

 .داشتن حضور وهمه بودن گرفته تولد برایم که

 :وگفتم گذاشتم جلو قدم

 شماها کردید چه-



 می تبریک ها مرد و بوسیدنم و نآمد جلو دخترها

 می پخش صدایش مبارک تولدت مالیم آهنگ گفتن

 برای که نفری یک بود خالی نفر یک جای اما شد

 .آمد نمی چرا بود کجا پس بود کس همه من

 بگیرم ساره از نگاه شد باعث تلفنم پیامک صدای

 هم تولد جشن در که فرمی کنم فرمم جیب در ودست

 .بود تنم

 دکتر طرف از پیام دیدن با آوردم بیرون را گوشی

 دیگر بود بس فکر همه آن از بودم خسته. بستم چشم

 .بود گذاشته منگنه الی در مرا هم او

 بیا بپوش و لباس این برو نیاز-

 کردم ساره ونگاه کردم باز چشم

 :وگفت بود گرفته جلویم که پاکت به زد اشاره-

 ششبپو پرو اتاق برو پوشیده هم شیکه هم-

 با. رفتم پرو اتاق وسمت گرفتم را پاکت زدم لبخند

 به رفت وفکرم آوردم در سرم از را مقنعه حرص

 ...بود ها موقع همین درست  پیش هفته پنجشنبه



 اعداد همه کردم کارت نگاه وباز کردم شماره نگاه

 را رنگ سبز دکمه و کشیدم عمیق نفس بود درست

 .کردم لمس

 جواب باالخره  اما داد جواب دیر گذاشتم گوشم دم

 داد

 جانم-

 :گفتم و گذاشتم ام سینه قفسه روی دست

 سالم-

 بفرمایید سالم-

 هستم سام دوست من...من-

 ...ک سام-

 :گفت دفعه یک و شد ساکت اما

 بودی؟ باهاش بیمارستان جلوی روز اون که همونی-

 بله-

 کردم تعجب که شد خوشحال حدی به صدایش



 بودم منتظر پیش وقت خیلی-

 زدم زنگ االن اما نشد که افتاد اتفاقایی یه یعنی نشد-

 بفهمم که

 ببینمت باید نمیشه تلفن پشت-

 ...فر من باشه-

  االن همین نه-

 :گفتم تعجب با

 !عجله؟ انقدر چرا-

  بهتر زودتر چی هر-

 گلدانش گلهای روی دستی ترساند می مرا داشت

 :وگفتم کشیدم

 هست کارت روی که همینه مطب آدرس باشه-

 خودشه آره-

 میرسونم خودمو باشه-

 منتظرم-



 :گفتم گل به رو و کردم قطع را گوشی

 !نگرانه؟ انقدر دکترش که چیه بیماریش-

 با و آوردم در تنم از را پیراهنش اتاقش به برگشتم

 روی را شالم کردم تنم را وسوئیشرتم مانتو سرعت

 اشتمبرد را پشتیم کوله رفتم اتاقم به انداختم سرم

 بند اما بروم اتاق در سمت دویدم. کردم پا را کفشم

 به فریادم. شدم زمین پخش و رفت پایم زیر کفشم

 رفت باال

 کجاست نیست معلوم حاال کرده عادتم بد بفرما-

 .شدم وبلند کردم فرو کفش در را بندها حرص با

 بیرون آسانسور از برسم تا بودم راه در ساعتی یک

 در کنار طالیی تابلوی روی کترد اسم دیدن با رفتم

 مطب وارد شد باز در. فشردم را زنگ ای قهوه

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با منشی. شدم

 منتظرتونه دکتر اومدید خوش-



 می وحشت به مرا داشت عجله آن با دکتر آن

 دارد سام انگار کرد می رفتار جوری انداخت

 .میمیرد

 اشاره خترد که اتاقی در ونگاه زدم مصنوعی لبخند

 رسید گوشم به صدایش زدم در رفتم کرد

 بفرمایید-
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 همان. شدم اتاق وارد و دادم پایین را در دستگیره

 :وگفت شد بلند جایش از بود دکتر



 اومدید خوش-

 :وگفتم دادم تکان سر

 سالم-

 :وگفت کرد اشاره میزش جلوی مبل به

 بشینید-

 آوردم پایین ام شانه روی از را ام کوله رفتم جلو

 به نگاهم و نشستم مبل روی آهسته گرفتم دست ودر

 :گفت که بود خیره میز روی مجسمه

 نزده؟ حرفی بیماریش از خودش-

 :وگفتم آوردم باال نگاه

 نیستم بیمار گه می-

 :وگفت داد تکان سر

 رفت نمی انتظار این غیر سام از-

 ...خیلی آخه ید؟هست دکترش فقط شما-

 :گفت و خندید حرفم میان در



 نبوده مطب این تو ما آشنایی نگرانشم خیلی درسته-

 منو سام کردم تصادف من که بود وقتی ما آشنایی

 داد نجات

 اما شد بلند میز پشت از. کردم می نگاهش کنجکاو

 :گفت ثانیه چند بعد و برداشت را تلفن

 لطفا چای تا دو-

 :گفت و ذاشتگ جایش سر را تلفن

 بیماری راجب بودم مطب تو وقت دیر تا شب یه-

 زدم مطب از.  کردم می تحقیق بیمارام از یکی

 تا رفتم می پیاده باید بود همسرم دست ماشین بیرون

 می که موقعی اما بگیرم تاکسی تا خیابون سر

 بهم سرعت با ماشین یه بشم رد خیابون از خواستم

. شدم بیهوش بعدش اام دیدم رو راننده چهره. زد

 بود بعد ماه یک اومدم بهوش وقتی

 داد ادامه دکتر که رفت باال ابروهایم

 سه گفت می گرفتنش زده بهت که کسی گفت زنم-

 رضایت زنمم شد آزاد سند با تا بود بازداشت روز



 دقیقه پنج فقط اگه گفتن دکترا گفت اما بود نداده

 من .بودی مرده بیمارستان بودنت آورده دیرتر

 از تماسشو شماره ببینم رو راننده بودم کنجکاو

 اومد وقتی ببینمش بهش زدم زنگ گرفتم آگاهی

 با که نیست ای راننده اون اصال اون شدم متوجه

 گفت اونم شده چی پرسیدم ازش زده منو ماشینش

 میکنه کمک بهم کردم تصادف دیده شب اون

 اام نزده اون میگه پلیسم به بیمارستان میرسونتم

 نمیکنن باور

 بود؟ سام-

 :گفت و نشست رویم روبه زد لبخند

 آره-

 داد ادامه ودکتر زدم لبخند هم من

 خاطر به من اما باشه من با نداشت تمایل زیاد او-

 این تا دیدنش میرفتم میزدم زنگ بهش دائم شرمندگی

 شدم مطلع بیماریش از تصادفی خیلی که

 چیه؟ بیماریش-



 :وگفت نداد را جوابم

 نیست؟ وسط که عاشقی و عشق-

 دید! دیگر؟ بود چه منظورش شد ریز چشمانم

 و کرد ریز چشم او بار این دهم نمی را جوابش

 :گفت

 خطره در جونت...وگرنه باشه نباید-

 با منشی شد باز اتاق در کردم می نگاهش شده گیج

 :گفت و گذاشت میز روی را آن آمد جلو چای سینی

 دکتر؟ نیست امری-

 بفرمایید نیست عرضی-

 حرف شوکه من اما رفت و زد من به لبخندی دختر

 را چای های فنجان از یکی دکتر. بودم دکتر

 :گفت و گذاشت من جلوی و برداشت

 خوب که این مگر بشه عاشق نباید بودم گفته بهش-

 میدی زجر مقابلتو طرف بودم گفته بشه

 :گفتم کالفه



 یه؟چ بیماریش مگه میزنید حرف چی راجب چرا-

 دستی دفعه یک و کرد نگاهم مشکوک باز دکتر

 :گفت و کشید صورتش روی

 نه خدایا-

 احمق کرد نمی باز دهان چرا شدم می دیوانه داشتم

 .داد می عذابم داشت دیوانه

 و گفت می فقط لحظه آن کرد باز دهان کرد نگاهم

 نگاه دهانش به شوکه من و گفت می شنیدم می من

 چرا که دلیلی دنبال گشتم می ومن گفت می کردم می

 را بیماری آن باید سام چرا آدم همه آن میان  ، سام

 یه از ترساند می مرا جهت یه از دکتر. باشد داشته

 شده گیج هم خودش کنم کمکش داشت انتظار جهت

 اتاق طرف آن و طرف این به کالفه هم خودش. بود

 پیچید می سرم در آخرش حرف فقط و رفت می

 هخودکشی آخرش-

 مرگ جا همان شد سست جا همان پایم و دست من و

 بیرون پزشکان ساختمان از. دیدم چشمانم جلوی را



 باز و لرزید ام چانه. بردم ابری آسمان به وسر آمدم

 بستم را چشمانم دکتر های حرف آوری یاد با

 میبری بین از خودتو بمونی ، بری باید-

  ؟!بروم توانستم می مگر-

 رهایش توانستم می مگر دنیام ی همه بودم شده سام

  کنم

 پیچید گوشم در دکتر دیگر حرف باز

 جانی خطر هر اما کنی کمکش باید بمونی اگر یا-

 کن دوری اینه من نظر اما بخری جون به باید رو

 حاال تا باید بشه خوب خواست می اگر اون ازش

 کرده انتخاب راهشو اون کرد می اقدام
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  کردم ام آمده بیرون کفشهای بند نگاه بردم پایین سر

 !بگذرم؟ ازش چطور-

 یعنی نداره بیماریش از اطالعی زیاد سام خانم نیاز-

 میدونه اما نگفتم کردم اشتباه اما گفتم می باید

 اگر میزنه ضربه عشقش به نمیدونه اما خطرناکه

 ...کنید ازدواج شما

 سکوت به آمد ویادم گذاشتم ورتمص روی را دستانم

 باید چطور دانست نمی هم خودش که این به دکتر

 هم مان جنسی رابطه کنم ازدواج اگر که بگوید

 . دارد مشکل

 :گفت آرام دکتر که فشردم چشمانم روی را انگشتانم

 که این مگر نگیر تصمیم احساساتی نمیاری دووم-

 بشه خوب



 باید شود خوب تا کردم می کمکش شد می خوب

 ...باید شد می خوب

 روی دستی و کردم مرتب را سفید شومیز لباس

 :گفتم لب زیر. کشیدم مشکی سارافون

 !باشم؟ مداوایش فکر به من که کجاست اما-

 واز انداختم سرم روی را شال بستم محکم را موهایم

 این مثل درست زدم چهره به لبخند. رفتم بیرون اتاق

 می لبخند اما بود مشغول حسابی فکرم که روز چند

 .زدم

 :گفت آرام ساره رفتم جلو

 بشین جا اون برو-

 نمی تصور روزی که جایی همان کردم جایگاه نگاه

 بنشینم آنجا تولدم روز در کردم

 ساره خیال بی-

 :وگفت داد هولم

 دیگه برو-



 نگاهش اما کرد می نگاهم افتاد نرگس به نگاهم

 ها پله از. ندخوا شد نمی را چیزی هیچ بود خنثی

 که کردم بقیه نگاه نشستم مبل روی رفتم و رفتم باال

 سالن در تری بلند صدای با بار این موزیک صدای

 :گفتم آرام و بردم پایین سر. پیچید

 بودی تو اما نبود کس هیچ کاش-

 دیدن با آوردم باال سر رفت باال که ها جیغ صدای

 یوصدا زد خشکم ها گرفته برق مثل رویم به رو

 ماهرانه که کسی آن.  نبود مهم برایم بقیه همهمه

 پایین نگاهش که کسی آن بود مهم ، میزد پیانو داشت

 باالخره آورد باال سر خره باال. نواخت می و بود

 نگاهم از را ام گله تمام داشتم دوست. کرد نگاهم

 می را آهنگ آن که همه جمعی دسته صدای بخواند

 شنیدم می را ها آن ایصد مگر اما شد بلند خواندن

 شدن می خفه همه کاش. زد می لب داشت سام وقتی

 شنیدم می را او صدای وفقط

 



 تنهایی به برگشتم خواب از

 زیبایی به تو از میزنم پل

 میبینم و میبندم چشمامو

 میبینم تو چشم با رو دنیا

 

 بودم لبخند همان تنگ دل.  دیدم می را لبخندش

 ابهتی هم لبخند در حتی که نگاهش همان دلتنگ

 سام وای. نداشت مردی هیچ من نظر از که داشت

 ...است خبر چه دلم در بدانی اگر

 

 درگیره عشق با من دنیای

 میمیره نباشی تو که عشقی

 داده گل تو دست تو که عشقی

 افتاده من دست به که عشقی

 



 هنر همه این که کسی بودم عاشقش که کسی سام

 شده دچار بیماری این به کند می باور کسی چه دارد

 نقاشی مثل درست نواخت می زیبا چقدر.  باشد

 ...کشیدنش

 

 میبافی رویاتو من مثل تو

 میبافی موهاتو من دست با

 کن روشن چشمات با خورشیدو

 کن من قسمت و ماه یکبار

 

 و زد لب وباز شد کج سرش کمی چشمانم خیره

 گذاشت می چشمانم جلوی از یکی یکی هایم خاطره

 دستانم. کردم حس موهایم روی را دستانش بخدا و

 !او؟ چرا سام چرا خدا از داشتم گله ، شد مشت

 

 میشینم پنجره این پشت من



 میبینم تو چشم تو بارونو

 

 داشت هنر قدر چه.  نواخت و برد زیر به سر باز

 برای که شد شکوفا وقتی وهمه بودم خبر بی ومن

 مرد؟ آن از بگذرم توانم می بگو تو دکتر. بود من

 باشد مرگ اخرش اگر حتی دارم را قدرتش اصال

 .هستم

 

 کن وا چشمتو نداره عیبی

 غمگینم باز نداره عیبی

 

 می اذیتم داشت بقیه خواندن صدای آورد باال سر باز

 باشد.  هستن الل گفتن نمی که خواندن نمی کرد

 گوش را آهنگ آن همه هستید بلد خواندن همه فهمیدم

 اش زمزمه اندک همان بگذارید است بس اما دادید

 .بشنوم را



 

 داغونم قلب با نکن بازی

 میدونم رو بازی آخر من

 باشیم جدا هم از بخوایم حیفه

 خونم هم تو با وقته خیلی من

 

 می. گفت می چه متنش دیگر بود چه آهنگ آن

 همیشه مشکی چشمهای آن با کند ام دیوانه خواست

 هنوز من اما میکند انکار که اش کشیده سورمه

 انقدر چشمانش شود می مگر میکشد سورمه میگویم

 باشد مشکی و زیبا

 

 میبافی رویاتو من مثل تو

 میبافی موهاتو من دست با

 کن روشن چشمات با خورشیدو

 کن من قسمت و ماه یکبار



 

 آهنگ ویکدفعه نکشید دست اما شد تمام آهنگ

  ودست سوت صدای و شد جایگزین مبارک تولدت

 خواندن همه وباز رفت باال
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 مبارک تولدت تولد تولد-

 آمد می وسمتم داشت دست در را بزرگ کیک اهورا

 لب و زد چشمکی که بود سام به نگاهم هنوز من اما

 زد



 گلی مبارک تولدت-

 در اهورا صدای و افتاد هم روی چشمانم خواسته نا

 نشست گوشم

 باشی زنده سال صد که کن فوت هارو شمع بیا-

 بود گرفته را دیدم جلوی اهورا کردم باز چشم

 کن فوت کن آرزو نیاز-

 چگونه کرد می نگاهم لبخند با کردم اهورا نگاه

 .ببینمش میخواستم برود کنار بگویم

 دیگه کن فوت-

 دیدنش با. کردن می نگاهم که کردم بقیه نگاه کالفه

 دستم دو هر بردم پایین سر تگرف آرام دلم بقیه کنار

 وتنها گرفتم ام سینه قفسه جلوی چسباندم بهم را

 باز چشم. کردم را بود حالش بهبودی که آرزویم

 را کیک روی زیاد شمعهای کردم فوت وسریع کردم

 کردم سام نگاه ومن شد بلند همه زدن دست صدای ،

 موهایم به یکدفعه و کرد می نگاهم سینه به دست که

 فهمیدم زد که لب اما گوید می چه نفهمیدم. زد اشاره



 موهات-

 ام وخنده کشیدم جلو کمی را وشالم بردم باال دست

 هر تحت که ریخت بی غیرتی پسر آن از گرفت

 .بود چیز همه به حواسش شرایطی

 :گفت بلند صدای با و آمد جلو ساره

 آوردید کادو چی جمعیت همه این با ببینم-

 :گفتم و کردم اخم کردم ساره نگاه سریع

 خواست کادو کی کن تمومش-

 :گفت و خندید ساره

 چنانی آن کادوی زیادم خانم نیاز نباش نگران-

 نگرفتیم

 :گفت خیال بی او اما کردم نگاهش چپ چپ

 بابا ای دیگه بدین کادوهاتون بیان-

 او از فقط جمعیت همه آن میان کردم سام به نگاهی

 همان آنچنای قیمت اب کادوی نه هم آن داشتم انتظار

 .برایم بود کافی هم گل شاخه یک



 بودن کرده غافلگیرم هایشان کادو با هم باز ها بچه

 که همان نبود مهم قیمتش بود عالی ها کادو همه

 باز نرگس کردم سام به نگاهی. بودن کشیده زحمت

 رفت هم در ابروهایم میزد حرف کنارش بود رفته

 حرف هنوز نرگس و کرد می نگاهم کردم سام نگاه

 میزد

 مبارک تولدت-

 زدم لبخند گرفت سمتم پاکتی شهبد سمت چرخیدم

 :وگفتم

 کشیدید زحمت-

 :وگفت زد لبخند هم او

 هتلی این پرسنل بهترین از یکی تو-

 دارید لطف-

 که کادوها بقیه کنار و گرفتم دستش از را پاکت

 که ساره بهانه به رفت شهبد. گذاشتم بود میز روی

. کردم سام به هم نگاهی اما چرخیدم بود مسر پشت



 با و کردم بقیه نگاه کالفه. بود کنارش نرگس هنوز

 :گفتم بلند صدای

 درگیری انقدر روزا این کردین غافلگیرم واقعا-

 اما  بود رفته یادم تولدم روز کل به که داشتم ذهنی

 کردم نمی فکرشم حتی که بود تولدی بهترین

 مهدوی آقای از همچنین و بدن ترتیب برام همکارام

 برام شماها که دادن رو اجازه این کردن لطف که

 کنم می تشکر بگیرین تولد

 اما. نداد هدیه هم گل شاخه همان حتی کردم سام نگاه

 بود هدیه ترین ارزش با خودش بود آمده که همان

 .من برای

 دیدم تعجب کمال در و رفت باال موزیک صدای

 به کردن شروع و آمدن طوس بودن که کسانی بیشتر

 لباس با بیشترشان چون گرفت ام خنده.  رقصیدن

 . کردن می هم رقصی چه و بودن فرم

 :گفت و گرفت را دستم آمد جلو ساره

 دیگه بیا هم تو-



 آگاه ناخود اما برداشتم قدمی کشید را دستم بیشتر

 نگاه دور همان از. سام سمت شد کشیده نگاهم

 انگار دور همان از کردم می حس را خشمگینش

 دکتر صدای باز و ساره سمت بود خنجری نگاهش

 پیچید سرم در

 کل به میاد بدش که کارایی از کنی عصبیش نباید-

 کن پرهیز

 :گفتم و کشیدم عقب را دستم

 رقصم نمی من-

 :گفت آویزان های لب با ساره

 نکن اذیت تولدته-

 برقص هم تو برو برقصم چرا من دیگه هستن بقیه-

 کنم می تشویقت من
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 اگر هم من رفت و کرد نازک چشمی پشت ساره

 ...اما بودم جمعیت آن وسط االن بودم قبل نیاز همان

 اما بود ساکت نرگس کردم نگاهش و نشستم جایم سر

 چرا بود، ام خیره که سام اما و بود کنارش هنوز

 خدایا نبود؟ دلتنگ ؟یعنی بگوید تبریک حداقل نمیامد

 ومن ندارد دوستم واقعا سام نکند نیست اشتباه راهم

 پوچ که کنم می بزرگ خودم برای را عشقی دارم

 !است؟

*** 

 میشه تون زحمت-



 گذاشتن فانتزی های گاری در را ها کادو کارگر دو

 گفتن و

 افتخار خانم نیست زحمت-

 میارم تارو سه این من برید پس-

 باشه-

 را کادو سه رفت هم سام حتی بود خالی سالن

 داده هدیه شهبد که بود کادویی همان یکیش برداشتم

 از. رفتم بیرون سالن واز برداشتم را سه هر. بود

 را دکمه رفتم آسانسور وسمت رفتم بیرون راهرو

 را پاکت در کمی کردم شهبد کادوی نگاه و فشردم

 بیآ رنگ به شالی باشد شال گمانم به کردم باز

 با شد باز آسانسور در بود دار وطرح آسمانی

 غریدم و شدم آسانسور وارد حرص

 یه اومد زورش سام آقا بگیره شال یه میتونست این-

 من بود منتظر کنم فکر اصال ، بگیره برام گل شاخه

 بدم کادو بهش



 فریادم درد از اما کوبیدم آسانسور دیوارک به لگدی

  رفت باال

 بخدا کردی دیوونم سام نهک کارت چی بگم خدا-

 اتاقم سمت زنان لنگ و عصبی شد باز اسانسور در

 شدم اتاق وارد ، بودن اتاق داخل کارگر دو رفتم

.  شد تمام هم دو آن کار گذاشتم میز روی را ها کادو

 :گفتم و زدم لبخند

 کشیدید زحمت-

 مبارک تولدتونم-

 ممنون-

  رفتن اتاق در سمت

 ببندید درم زحمت بی-

 چشم لهب-

 :گفتم و زدم کمر به دست کردم ها کادو به نگاهی

 کار؟ چی خواستم می کادو همه این-



 انداختم صندلی روی کشیدم سرم روی از را شالم

 با.  انداختم تخت روی آوردم در تنم از را سارافون

 اتاق در تازه انگار پرید باال ابروهایم در شدن بسته

 زنجیری دفعه یک اما برگردم خواستم. بود شده بسته

 با بردم پایین سر تعجب با شد آویخته گردنم دور

 بود رز گل شکل که پالک با ظریف گردنبند دیدن

 گردنم پشت را گرمش دستان.  پرید باال ابروهایم

 کنار درست را صدایش بار این و کردم می حس

 شنیدم گوشم

 گلی مبارک تولدت-

 را نبندگرد بردم باال دست و بستم چشم آمد کش لبم

 خودم به که کشیدم عمیق نفس رفت عقب. کردم لمس

 :گفتم و کردم نگاهش چرخیدم سمتش. باشم مسلط

 سالم-

 سالم-



 نداشت پولی که اون صورتش روی چرخاندم نگاه

 زیبایی آن به هم آن طال گردنبند چگونه ماه این

 بود؟ خریده

 !خریدی؟ اینو چرا نداشتی حقوق که تو-

 پالک انداختم سام کنار آینه به هینگا نداد را جوابم

 اولین بود خوب چه و نشست چشمم در رزش گل

 .داشت ارزش دنیایی برایم و اش هدیه

 ممنون-

 :گفت و دیوار به داد تکیه سینه به دست

 !شدی الغر-

 :وگفتم کشیدم ام گونه روی دستی

 کنی می فکر نه-

 :وگفت سرم پشت به زد اشاره و کرد اخمی

 اومد یرتگ کادو چقدرم-

 :گفتم و انداختم باال شانه

 اوهوم-



 :وگفتم برداشتم سمتش قدمی شد گردنم خیره

 بودن؟ خوب خانوادت-

 اره-

 گذشت؟ خوش-

 بودم دور ازشون گال این اینجا به کردم عادت نه-

 حرفم پر گل واس مخصوصا برام بود سخت

 :گفت دفعه یک که کردم ای خنده تک

 گذشت؟ خوش تو به-

 و دادم تکان را سرم بار چند فشردم بهم را لبهایم

 :گفتم

  خیلی...هوم-

 :گفت وباز آورد در را وحرصم زد خند پوز

 برات؟ گرفته چی دل عزیز-

 دتست می را چیز همه دانست میاو شدم عصبانی

 که انقدری کرد، می اذیتم هایش حرف با چرا اما

 زدم فریاد



 سام کن تمومش-

 تمام باید زدم می را فمحر باید نبود مهم اما کرد اخم

 غریدم و رفتم سمتش دیگر قدم چند کردم می

 مدیر اون منو بین هیچی فهمیدی همه از زودتر تو-

 تمومش چرا بستم خالی فهمیدی خوب نیست لعنتی

 کنی نمی

 برد باال را فریادم و زد خند نیش

  لعنتی نمیزنی حرف چرا-

 :گفت آرام

 بگم؟ چی-
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 نشد که بخدا نشد اما کشیدم بلندی نفس و بستم چشم

 فریاد و کوبیدم اش سینه تخت ناخواسته و شوم آرام

 زدم

 ساده دوستی روی از کارات تمام که نگو... نگو-

 !داری؟ دوستم گی نمی چرا بوده

 دیوانه داشت زد نمی حرف اما کرد می نگاهم اخم با

 !واقعا؟ چرا کرد می ام

 شدی متوجه اشتباه-

 نگاه سام اما. پرید باال وابروهایم شد درشت چشمانم

 اش یقه شتاب با شدم دیوانه واقعا من و من از گرفت

 زدم فریاد و گرفتم را

 ! شدم؟ متوجه اشتباه چی یعنی-

  میزنی؟ حرف بچه با داری مگه



 :گفتم وناباور دادم تکانش

 غیرتی من روی که این سام؟ فهمیدم اشتباه و چی-

 هست من به حواست جا همه همیشه که این هستی

 آهنگو اون تولدم واسه پیش ساعت چند همین اینکه

 باهام که چشماتو لعنتی؟ نشدم متوجه و چی زدی؟

 برام که گردنبندی این یا گفتنات گلی میزنه؟ حرف

 سام؟ میکنی کارو این چرا گرفتی؟

 به دفعه یک اما کردم نگاهش ومنتظر کردم سکوت

 زمین نبود دستم در اش یقه اگر که داد هولم عقب

 رفت باال اش وعربده میخوردم

 نیست کار در هیچی شدی متوجه اشتباه آره-

 دیگر قدمی ، گذاشتم عقب قدم افتاد کنارم دستانم

 سمت بلند قدمهای با او و دادم تکان سر گذاشتم عقب

 و چرخید دفعه یک اما کرد باز را در رفت اتاق در

 :گفت وار تهدید و آورد باال را دستش

 ...هی دیگه-



 بیشتر تا داد می کاش ای اما نداد ادامه کرد سکوت

 دوستم کند ام حالی قشنگ تا کردم اشتباه شوم متوجه

 که اشکی قطره و همانا در شدن کوبیده صدای. دارد

 گونه ی رو همانا هم بودم داشته نگهش لحظه آن تا

 :فتمگ آرام و بستم چشم. چکید ام

 ...ریخت بی فهمیدم-
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 ومن شد روشن آسمان غرش صدای با دوباره اتاق

. زد می برق باال آن از که بود هتل محوطه به نگاهم

 آسمان نگاه وباز کردم ساکم ونگاه چرخاندم سر

 :گفتم و کردم

 کنم می خواهش شو روشن-

 روز چرا بود عمرم شب رینت طوالنی شب آن برایم

 که شد می روز باید بود بس دیگر شب ، شد نمی

 صحبت بزرگ مهدوی با که بود راحت خیالم. بروم

 صدایم از دانم نمی اما بروم خواهم می گفتم کردم

 کنم استراحت بروم روزی چند گفت که فهمید چه

 شهبد با توانستم می. زند می حرف پسرش با خودش

 نداشتم جواب سوال حوصله که الاو اما بزنم حرف

 پسرش بگوید چه هر بزرگ مهدوی که این دوما

 بروم گفت نکرد قبول هم او اما. دهد می انجام

 .استراحت

 کنم نمی گدایی را عشق اما ، نه کردم نمی فرار من

 بمانم که این دادم نمی عذاب این از بیشتر را خودم



 اتاقم رد گلهایش بوی باشد اتاقم کنار در درست واو

 .را خودم یا کشتم می را او یا میماندم بپیچد،

 نه یا آید می گیرم کار دانستم نمی رفتنم بود سخت 

 دیگر اما بود من دوش بر که قسطی همه آن با هم آن

 بی مرفه خانه کلفت.  بمانم هتل آن در خواستم نمی

 دیگر یعنی. بود ماندن جا این بعض شدم می درد

 . نداشتم را طاقتش

 چرخیدم و زدم جانی بی لبخند آفتاب طلوع  دیدن اب

 نشده باز کادوهای به نگاهی برداشتم را پشتیم کوله

 رفتم ساکم سمت و گرفتم نگاه خیال بی اما کردم

 رفتم بیرون سریع رفتم اتاق در وسمت داشتم برش

 در زیر از که ونوری کردم اتاقش در به نگاهی نیم

 های قدم با اما بستم آهسته را در. بود مشخص اتاقش

 در و فشردم را دکمه رفتم آسانسور سمت بلند

 اما فشردم را ودکمه شدم واردش شد باز آسانسور

 کردم بغض باز و کردم اتاقش در نگاه هم آخر لحظه

 انگار خودش اما بگیرم را جلویش که نه که بغضی. 

 .بترکد خواست نمی



 گذاشتم صورتم روی دست

 ...که میکنم فرار دارم مآورد کم آره آوردم کم-

 

 ساخت دیوار تا دو ما بین تقدیر عاقبت

 ساخت بیمار ی دیوانه دل آزرده من از 

  کرد دنیا این رسوای مرا عشقت عاقبت

 درد کوه یک و ماندم من تو چشم از شدم دور

 

 انداختم البی کل به نگاهی رفتم بیرون آسانسور از

 رفتم در سمت بلند های قدم وبا

 کجا؟-

 ندادم را جوابش اما کردم آریا نگاه چرخاندم رس

. بفهمد او و لرزید می که صدایی از داشتم واهمه

. رفتم بیرون و دادم تکان سر زدم جانی بی لبخند

 .نشست گوشم در تازه شدید باران صدای

 



 من جان و قلب به آتش میزند خاطراتت

 من مهربان ای تو پیش میبرد را من روح 

  را تو زیبای چشم ممیپرست هنوزم من

 چرا من با وفا بی کرد جفا من بر تو عشقه

 

 روی که باران های قطره. افتادم راه تاکسی خیال بی

 او با که رویایی و خواب از داشتم تازه ریخت سرم

 اگر کرد بد من با کرد بد سام. آمدم می بیرون ساختم

  شوم عاشقش که کرد کاری چرا نداشت دوستم

 

  شویم ما تو منو تا ستمشک را غرورم من

 شویم شیدا هم ز تا گذشتم بار هر خودم از

  را تو زیبای چشم میپرستم هنوزم من

 چرا من با وفا بی کرد جفا من بر تو عشقه

 



 کردم ام شده خیس کفش بندهای نگاه بردم پایین سر

 می طرف آن طرف این به برداشتنم قدم با که

 رویم روبه خلوت خیابان نگاه آوردم باال سر. افتادن

 چه من داشتن دوست به لعنت عشق به لعنت. کردم

 پیش ماه چند که نبودم کسی من مگر. بود شده مرگم

 شد چه بودم ام شاهزاده فکر به کردم می اذیت را او

 .دنیایم ی همه شد او که

 

  شدم دور من تو عشقه و تو چشم از که حال

 ام شده کور دگر بودم تو محو آنقدر

  کاشتم قلبم به را نگاهت که زمانی آن

 داشتم دوستت عاشقانه میفهمیدی کاش

 

 بود روشن ویترینش های چراغ که بوتیکی جلوی

 قرار. کردم مانکن تن مردانه سوئیشرت نگاه ایستادم

 لباسش که هم جنگل در. بخرم سوئیشرت برایش بود

 سر. گذاشتم ویترین شیشه روی را دستم. شد پاره



 در. بستم چشم گذاشتم دستم روی پیشانی آوردم جلو

 نمی آرام چرا بود گرفته آتش دلم اما سرد هوای آن

  بود گرفته گر سوختم می داشتم. گرفت

 

  کنم فراموش را خاطراتت میشد کاش

 کنم خاموش لحظه هر را تو عشق آتش

 میچرخیدم تو دور وار دیوانه آنقدر

 میجنگیدم بیهوده چقدر فهمیدم تازه 

 میجنگیدم بیهوده,  دممیجنگی بیهوده

 

 تلفنم افتادم راه و گرفتم سوئیشرت از نگاه رفتم عقب

 کردم جیبم درون را ام زده یخ دست. خورد زنگ

 از اما ناشناس شماره دیدن با آوردم بیرون را گوشی

 دادم جواب سریع کردم تعجب رشت شهر

 بله-

 نیاز-



 بود؟ گرفته چرا اما بود سعید صدای

 :گفتم ترس با 
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 شده؟ چی-

 نیاز گرفتنم-

 و بستم چشم افتاد زمین روی شد رها دستم از ساک

 :گفتم آرام

 میام-



 و شنیدم را اش مردانه گریه صدای اما نزد حرف

 هم من هق هق صدای که بود کافی صدا همان شاید

. رفت تر باال صدایم و افتادم زمین روی. برود باال

 باران باشم راحت که من برای بود خلوت خیابان نآ

 شود آرام تا ام گرفته آتش دل برای آمد می

 

  شویم ما تو منو تا شکستم را غرورم من

 شویم شیدا هم ز تا گذشتم بار هر خودم از

  را تو زیبای چشم میپرستم هنوزم من

 چرا من با وفا بی کرد جفا من بر تو عشق

 

 را ساکم ایستادم پا سر زور به آوردم باال سر

 تا گذشت چقدر دانم نمی. رفتم خیابان لب برداشتم

 وبا شدم سوار. کرد ترمز پایم جلوی تاکسی باالخره

 :گفتم گرفته صدای

 ترمینال برو-



. بستم را خیسم چشمهای صندلی به دادم تکیه سر

. نبود هم بدترین اما رفتنم نبود کار بهترین شاید

 و آوردم باال را گوشی. شد بلند گوشی پیامک صدای

 بود مائده طرف از کردم باز را پیام

 رفته یادم نکنی فکر مبارک تولدت دختر گل سالم-

 خوشمزه کیک یه امروز اما نبودم خونه دیشب ها

 جا این بیا شب کنم می درست

 و انداختم صندلی روی را وگوشی زدم خند پوز

 بستم چشم

 

*** 

 کل دانای

 

 آسانسور از آورد باال سر سام شد باز آسانسور در

 سمت ندیدش اما البی در چرخاند نگاه. آمد بیرون

 را در. نیامد صدایی اما زد در به ای تقه رفت اتاقش

 بست را در کالفه نیست هم آنجا دید وقتی کرد باز



 تمام شیفتش لحظه همان آریا. رفت پذیرش وسمت

 نرگس از سام. کند استراحت برود خواست می و شد

 سیدپر

 کجاست؟ افتخار خانم-

 شد پاچه دست سام دیدن با آورد باال سر نرگس

 هم آن سام دیدن با که بود دختری یا زن مگر اصال

 .نشود پاچه دست تاالر در اتفاق آن از بعد

 نیومده هنوز انگار دونم نمی...ن-

 :گفت و کشید ای خمیازه آریا که برود چرخید سام

 نبیرو رفت هتل از زود صبح نه-

 :گفت و آریا سمت چرخید شد ریز چشمانش سام

 !رفت؟ کجا-

 :گفت و آمد بیرون خوان پیش پشت از آریا

  بهم زد لبخند فقط اما ازش پرسیدم-

 در دستی آریا اما رفت هم نزدیک ابروهایش سام

 :گفت اما رفت و کشید ای خمیازه باز داد تکان هوا



  گرفته مرخصی شاید بود دستش ساکشم-

 با و شد راهرو وارد عجله با شد درشت امس چشمان

 با زدن  در بدون رفت شهبد اتاق سمت بلند قدمهای

 مشتش اتاقش در شهبد نبود با کرد باز را در شتاب

 بلند قدمهای همان با. رفت بیرون و کوبید در به را

 دکمه عجله با شد آسانسور وارد و گذشت راهرو از

 در وفقط ردک اش آشفته موهای توی دست. فشرد را

 رفته اگر که باشد نرفته نیاز کرد می دعا دلش

 ...باشد

 اما زد در بار چند و ایستاد نیاز اتاق در جلوی

 اتاق سمت و کوبید در به را مشتی باز نبود خبری

 تراس به مستقیم و شد اتاقش وارد رفت خودش

. نیاز اتاق تراس در وپرید رفت تراس لبه. رفت

 . نبود نیاز از خبری اام بود رفته کنار پرده

 دستش. خورد تراس لبه به پشتش رفت عقب عقب

 کرد موهایش توی را

 نه...نه-



 با که ای نه وصدای خورد ای شیشه در به لگدش

 .پیچید هوا در اش عربده

 برد پایین سر گذاشت تراس لبه را دستانش چرخید

 روی مشتی باز بگیرد آرام نتوانست اما بست چشم

 کشید عربده کرد آسمان به ورو کوبید تراس لبه

  آره؟ خواستی می همینو-

 تنهایی شده حکمم که چیه گناهم

 نالید عاجزانه و کرد موهایش در را دستانش

  رفت-

 مثل جسمی نه روحی نه نبود خوب حالش مرد آن

 ...کرد پیدا راه اش بینی خون همیشه

 لب درست بام پشت روی را صبح تا شب که کسی

 ! باشد؟ خوب تواند می بگذراند باران زیر بام

 ! شد چه کرد تصور چگونه را قبل شب



 در نگاه بست محکم را در آمد بیرون اتاقش از آشفته

 را اش نشسته خشم به و قرمز چشمان. کرد نیاز اتاق

 .بست

 در. رفت پشتی حیاط به مستقیم و رفت پایین طبقه به

 آهسته برداشت قدم. زد آتش را سیگارش و بست را

 .گذراند می آنجا را خلوتش که رفت جایی تسم

 بی سامی اومد خوشم خیلی جا این دنجیه جای-

 اعصاب

 آخر در و پیچید می گوشش در صدایش بست چشم

 دیوانه که بود کافی صدا وهمان. اش خنده صدای

 همان سر را عصبانیتش تمام که بود کافی همان شود

 و بکشد عربده انقدر و. بیاورد در میز و صندلی چند

 بلکه شود آرام که نه تا بکوبد دیوار به صندلی

 آن در که شکر را خدا و عصبانیتش کند نشست

 ربطی اصال نیست مهم چون نکند گذر کسی اطراف

 ی شده پودر صندلی همان  مانند ، نه یا دارد او به

 .میشد زمین کف
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 بود ممنوع برایش شدن عاشق که کسی بود سام او

 می پس پا عشقش نشدن اذیت خاطر به باید که کسی

 را نیاز او. کرد می بدتر را حالش این و کشید

 این در. شود اذیت نداشت دوست اما داشت دوست

 را کار این دل دیگر بود کرده اذیتش بار چندین مدت

 کرد پیدا راه بار دومین برای اش بینی خون. نداشت

 .کرد تازه را قبل ی دهش خشک خون و

 ...یا رفته نیاز که باشد خوشحال دانست نمی



 سام-

 نگاهش تعجب با که شهبد نگاه چرخید خشم با سام

 یکدفعه اما برداشت سمتش قدم چند. کرد کرد می

 ...کرد زیاد را سرعتش

*** 

 کن امضا-

 آرام و کرد نگاهش مادرش لرزید می دستانش نیاز

 :گفت

 خوبی؟ نیاز-

 چشمانی با گرفت میز روی های سفته از گاهن نیاز

 که مادری. کرد مادرش نگاه بود ترسیده شدت به که

 بود نیاز امیدش تنها

 فعال میدیم پولشو فروشیم می و زمین نباش نگران-

 میدیم پولشو ماه تا ماه که

 می اتفاق این باید اکنون چرا بست، را چشمانش نیاز

 باید مدهآ بیرون هتل از که حال چرا افتاد



 مادر که بگیرنش و بریزند سرش سعید طلبکارهای

 .کند نزول پول شود مجبور نیاز

 و کرد میز پشت اندام الغر مرد نگاه نیاز مادر

 :گفت

 کنم؟ امضا من نمیشه-

 را نباتش و چای از کمی انداخت باال ابرویی مرد

 :گفت و کشید سر

 تویی امضای کنه امضا باید شاغله چون خانم این-

 !آخه کار چی خوام می داری خانه هک

 امضا را ها سفته سریع شد خم کرد باز چشم نیاز

 میلیون سیصد. زد انگشت اثر و نوشت اسم کرد

 .شد امضا نیاز دستهای با سفته

 :گفت و گذاشت میز روی نقدأ را پول مرد

 حساب شماره این به پول سود و اصل ماه هر هشتم-

 بشه ریخته



 کرد ها پول نگاه گرفت مرد تدس از را برگه نیاز

 :گفت مرد که

 نیست کم قرونم یه راسه درست همش-

 خواستن داد جا بزرگش کیف در را ها پول مادرش

 :گفت و زد آتش سیگاری مرد که بروند

 دیر روز یک فقط داریم شمارتم داریم هتل آدرس-

 ...بشه

 :گفت و کرد نیاز ونگاه کرد ای خنده تک

 میدونی بهتر خودت-

 از عجله با و گرفت را دخترش دست سریع درشما

 وموهایش برد باال دست نیاز. آوردش بیرون جا آن

 فشرد را بازویش مادرش. برد فرو شالش درون را

 :گفت و

  نترس برم قربونت-

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش نیاز

 ترسم نمی-



 بیرون بیاریم سعید که بریم-

 :گفت و گذاشت عقب قدم نیاز

 نمیام من-

 درشت های قطره با باران زیر که حالی در مادرش

 :گفت شد می خیس

 !چرا؟-

 از دیدنش رفتم که دیروزم کشه می خجالت سعید-

 بیاره باال سر تونست نمی خجالت

 را دخترش صورت برد باال دست زد لبخند مادرش

 :گفت و کرد نوازش

 نیاز دستمی عصای تو-

 کن سعی گوب هست همه واس گرفتاری بگید بهش-

 باال بکش خودتو کن تالش ،دوباره

 :گفت و داد تکان سر مادرش

 برگردم سعید با من تا خونه برو باشه-

 باشه-



 مادرش که باریک کوچه نگاه نیاز رفت مادرش

 به تازه ی بچه که مادری. کرد دوید می سر به چادر

 چه و بود سعید خواهر دست خانه در اش آمده دنیا

 .سعید برای شده ِگلی و خیس درچا آن با دوید می

 روز دو. افتاد راه و کرد جیبش در را دستانش نیاز

 می گمان همه که روزی دو بود آمده رشت به بود

 نبودها که نه. بود سعید خاطر به اش ناراحتی کردن

 از راحتی همان به را اش روحیه بود نیاز او اما

 . که داد نمی دست

 و دیگری یزچ فکرش بود دیگری چیز دردش او

 بی سام مجدد دیدن برای ترکید می دلش داشت

 .اعصابش

 پنجره کنار بود خلوت شد اتوبوس سوار خیابان سر

 افتاد هم روی چشمانش اما. کرد خیابان نگاه نشست

 گوشش در زدن می حرف باهم که زنی دو وصدای

 نشست



 دیگه آره)خوارایمام شه اتوبوس خواخور د آهان-

 ( امام خواهر(حرم)میره اتوبوس خواهر

 آن زیارت برود که بود قسمتش هم این زد لبخند نیاز

 مقصدش اتوبوس آن داسنت نمی چون خواسته نا هم

 .دختر آن بود شده طلبیده انگار اما کجاست

 کرد بودن اتوبوس در که کسانی ونگاه کرد باز چشم

 آن سوار خیال بی که پیش ماه چند به آمد یادش و

 ودر کرد می بری جیب گاهی و شد می ها اتوبوس

 بود افتاده روزی چه به نیاز حال. چرخید می شهر

 چرا زیبایش؟ لبهای برای بود شده حرام لبخند که

 !دید؟ نمی دیگر را اش گونه های چال کسی

 پایین سر. حرم سمت افتاد راه و شد پیاده اتوبوس از

 :گفت و زد خند پوز کرد کفشش بندهای نگاه برد

 شد بار دو همون اما بستی کفشمو بند ربا دو فقط-

 همیشگی عادت
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 پشت زن از را چادر و داد تحویل را اش ملی کارت

 انداخت سرش روی کرد باز را چادر گرفت باجه

 :گفت لب زیر و کرد گنبد به نگاه

  داشتی خبر دلم از حتما طلبیدیم-

 ...برداشت قدم

 

 سرش روی را چادر گذاشت زانوهایش ویر سر

 کرد زمزمه آرام و. کشید



 حالش اگر باشه، خودش مداوای فکر به کنه خدا-

 که چیزی همون آخرش اگر میشه؟ چی بشه بدتر

 چی؟ باشه میگه دکتر

 :گفت و کوبید پایش ران به مشتی کالفه

 میشه خوب دکتر پیش میره میشه خوب نه... نه-

 که ضریح نگاه اشکی هایچشم با آورد باال سر

 نالید و کرد چرخیدن می اطرافش زنهای

  کن کمکش-

 دارید؟ گوشی خانم-

 کشید چشمانش زیر دست گرفت ضریح از نگاه نیاز

 :گفت و کرد بود مادرش همسن که زنی ونگاه

 بله؟-

 دنبالم؟ بیاد شوهرم بزنم زنگ دارید گوشی گم می-

 :وگفت دز لبخند زن که کرد می زن نگاه فقط نیاز

 گوشیم با خواستم می دنبالم بیاد شوهرم بود قرار-

 مونده جا خودش پیش گوشیم فهمیدم اما بزنم زنگ



 نیاز دید وقتی زن آن. گرفت زن از نگاه کالفه نیاز

 :گفت بدهد او به گوشی نیست مایل

 ممنون میگیرم دیگه یکی از میرم-

 :گفت و گرفت را زن دست سریع نیاز

 بهتون میدم االن نیدبمو لحظه یه نه-

 جلوی را کیفش نیاز ماند، منتظر و زد لبخند زن

 روز دو که گوشی و کرد باز را درش گذاشت پایش

 کرد روشنش. آورد بیرون کیفش از را بود خاموش

 :گفت و

  بیاد باال بمونید لحظه چند یه-

 :گفت و کرد ضریح نگاه و داد تکان سر زن

 درسته؟ نیستی شهر این اهل تو-

 :گفت و داد تکان سر یازن

 بله-

 های شونه این ریخیتی می اشک چطور دیدم-

 خورد می تکون ظریفت



 گرفت زن سمت را گوشی برد زیر به سر نیاز

 :وگفت

 بگیرید تماس-

 تماس همسرش با و گرفت را گوشی لبخند با زن

 نیاز سمت را گوشی شد تمام که کارش. گرفت

 :گفت و گرفت

 نجا دختر بشی روا حاجت-

 :گفت و گرفت را گوشی نیاز

 ممنون-

 :گفت و شد نیاز غمگین صورت خیره زن

 کنه حلش خدا هست که چی هر مشکلت انشاهللا-

 خدا از فقط و شد ضریح ی خیره اما نگفت هیچ نیاز

 خود خواستن و سام شدن خوب خواست چیز یک

 ...شدنش خوب برای سام
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 شهر در زدن پرسه بود شده کارش عصبانی مرد آن

 آن شد می درک کاش و خیابان آن به خیابان این از

 خواست می کسی هر از بیشتر را نیازش او. مرد

 ترسید می. برساند آسیب نیاز به داشت ترس اما

 کند نابود خودش دستهای با را ُگلش

 

 شدم جدا تو از خواستم نمی

 بودی خونه گل توی گلی تو

 اما آخرش که دیدی لیگ

 بودی شده گم دنیام توی

 



 چند سام و پیچید بعدی خیابان در سرعت با ماشین

 و کوبید سرش پشت صندلی به را سرش عصبی بار

 . پیچید ماشین در اش عربده

 

 کی نباشم من بگو تو گلی

 چشماش روی تورو میزاره کی

 جونت پای آب میریزه کی

 آفتاب جلوی تورو میزاره کی

 

 دور هفته دو توانست نمی نیاز بدون توانست نمی

. دهد می جان دارد پسرش دارد دید پدرش او از بود

 آورد می دوام چگونه رفته همیشه برای نیاز حال اما

  داشت ترحم به نیاز کمی فقط که مرد آن

 

 بری و بمیری شی پژمرده که ترسم می گلی

 کولی منه میمیرم تنت تو باز بره خاری اگه گلی



 

 

 افتاد بزرگ سبز تابلوی به نگاهش و شد اتوبان وارد

 . فشرد گاز روی بیشتر را پایش و

 قبل از بدتر حالش نیاز بدون او توانست نمی سام نه

 زد نیاز به را حرف آن وقتی قبل شب دو. شد می

 مرد یک فقط نیاز اما. داد می جان داشت خودش

 درون از دید می را عصبانی چشمهای با سرد خون

 .نداشت خبر که وا

 

 نری پیشم از تو میشم ساکت میشم خاکت بیا گلی

 گلی سرت روی بیاد بارون کنم می دعا کلی

 

 چیز یک فقط و فشرد دستش دو بین را ماشین فرمان

 همان بود اش گلی نیاز های لبخند هم آن دید می را



 که همان گرفت را چشمش اول روز از که چالی

 .شد می ترش نهدیوا و گذشت می روز به روز

 

 جات به خونه این توی مونده خاطره کلی گلی

 نمیخواد تو جز کسو هرچ دیگه وامونده دل این

 

 می بدتر حالش و آمد می یادش را نیاز شیطنتهای

 می نیاز. نبود اطرافش کسی شکر را خدا و شد

 او با وجود تمام با خواست می بسازد خواست

 دید می آزار اگر حتی بکشد عذاب اگر حتی بسازد،

 ...ماند می اما

. چیز همه به زد گند حرف کلمه یک بت سام ولی

 چشم هفته دو که دختری های حس تمام کرد نابود

 بود انتظارش

 

 بگیرنت تورو که اینه از ترسم همه گلی



 بچیندش تورو میخوادش که دستی اون بشکنه

 بمیری شی پژمرده که میترسم گلی

 

 نگاه و کشید اش کرده عرق صورت روی را دستش

 سخت را دیدش شدید باران که کرد می ای جاده

 . بود کرده

 روزی چند آن به آمد یادش و زد آتش را سیگارش

 اش زندگی در را کسی کرد آوری یاد پدرش که

 و شد دعوا شد بحثشان.  مداوا از بعد مگر نیاورد

 وبرای. بود مادرش ریخت می اشک که کسی تنها

 با را ها شب اما داد نمی پیام نیاز به که بود همان

 نیاز خود که هایی عکس. گذراند می هایش عکس

 بود کرده چپ را چشمانش که حالی در شوخی برای

 بود فرستاده برایش

* 

 خیره پنجره پشت نیاز و بود میش و گرگ هوا

 هنوز و بود سرازیر باران آب از که بود حوضی



 داشتن آمدن بند قصد انگار و آمد می باران داشت

 .آمد می باران هم پشت روز شبانه سه

. رسید گوشش به سعید آرام های صلوات صدای

 :گفت آرام زد وپوزخند

 خودکشی کنم فکر گرفتیم نزولی پول بدونی اگه-

 خان سعید کنی

 و ساخت شرکت کرد ازدواج مادرش با وقتی سعید

 زمین به سعید که کرد کاری رفیقش اما داشت ساز

 نفر چند به را ها خانه آن از حدوا هر. خورد گرم

 از همیشه وبرای گرفت را پولش کرد فروش پیش

 خودش نام به که شرکتی و ماند سعید و رفت ایران

 اما کند پرداخت توانست را بدهکاری از نیمی. بود

 حرام پول آن با روز حال و بدهد که نداشت را مابقی

 .نیاز امضای با اما شد پرداخت اش همه

 انداخت تخت روی و کرد روشن را گوشی نیاز

 .کند روشن اصال نداشت دوست که گوشی



 با نیاز که کرد روشن را سقف چنان گوشی نور

 برد پیش دست. کرد گوشی ونگاه پرید جا از ترس

 اعصاب بی سام اسم دیدن با برداشت را گوشی

 روی را گوشی خواست. شد گرد حالش بی چشمان

 روی کشید دست و نیامد دلش اما بیاندازد تخت

 از بعد. نگفت هیچ ولی گذاشت گوشش دم گوشی

 گوشی در سام ی گرفته صدای کوتاه لحظه چند

 پیچید

 خونتونه شهر این کجای-

 نزد حرفی هم باز اما پرید باال ابروهایش نیاز

 نیاز؟ کجایی- 

 کالفه سام نداد را جوابش و کرد حیاط نگاه نیاز

 :گفت

  نیاز ام خسته-

 بود گرفته بخار که شیشه روی برد البا دست نیاز

 نوشت

 اعصاب بی-



 پیچید گوشی در سام صدای باز

  هستم دریا کنار-

 :گفت شوکه نیاز

 !کجایی؟-

 را سکوتش فقط ونیاز کرد سکوت لحظه چند سام

 تنگی دل از نبود دلیل بی سام سکوت اما فهمید می

 .بود تاب بی برایش که بود صدایی

 ستمه مروارید دریای کنار-

 پریشانش موهای توی دست گرفت اش خنده نیاز

 را گوشی جلوی سریع اما کرد ای خنده تک و کرد

 :گفت سام که گرفت

 منتظرتم-
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 :گفت سریع نیاز

 شما؟ هستی کی اصال منتظرتم چیو چی-

 :گفت کالفه سام 

 ترکه می داره سرم نیاز-

 زدید زنگ من به اچر دکتر برید-

 بیا شو بلند نداره شارژ گوشیم نیاز-

 :گفت و اتاق سمت چرخاند سر نیاز

  ام متوجه دیگه االن شدم متوجه بد من-

 که بست را چشمانش سایید هم روی دندان سام

 :گفت خیال بی هم نیاز نرود باال صدایش



 ...اشتباهه آدما بعضی داشتن دوست-

 رفت باال سام عربده

 کنیم تکرار دوبار اشتباه یه داریم عادت مونهم ولی-

 غرید و پرید جا از نیاز

 کنی؟ می همچین چرا-

 :وگفت برد موهایش توی دستی باز

 کنیم می تکرار بار دو که خنگیم بدبختانه-

 دنبالت بیام کجایی-

 نمیام جا هیچ من برندار دور-

 که مشتش وصدای رفت باال صدایش چنان بار این

 که پیچید نیاز گوش در  نشست اشینم داشبورد روی

 پرید جایش از کامال و کرد تهی قالب بیچاره

 ریزم می بهم شهرو نیای علی والی به-

 می را دیوانه مرد آن گذاشت قلبش روی دست نیاز

 پای میریزد بهم گوید می اگر دانست می شناخت



 یاد به را دکتر های حرف بست چشم ماند می حرفش

 :گفت آرام و آورد

 میام-

. کرد قطع را گوشی بزند حرفی سام که این از قبل و

 چیزی هر هم باز اگر اما آمده سام بود خوشحال

 در سمت. دارد را انتظارش که چیزی آن جز بشنود

 آرام اتاق توی رفت می داشت سعید رفت اتاق

 را وسوئیشرتش مانتو و کمدش سمت چرخید

 ودب پایش زیر فرش به نگاهش. کرد تنش و برداشت

 اش وگوشی پول کمی انداخت سرش روی را شالش

 را کفشهایش. زد بیرون خانه از آرام و برداشت را

 چتر به نگاهش برود پایین ها پله از خواست کرد پا

.  دوید را حیاط داشت برش سریع افتاد نیما مشکی

 باز را چتر که این بدون دوید باز را خیابان سر تا

 اما آمد می گیر رزو به تاکسی صبح وقت آن. کند

 خم نیاز. کرد ترمز نیاز پای جلوی تاکسی باالخره

 :گفت و شد

 دریا برم میخوام-



 :وگفت شد گرد چشمانش مرد

 جان؟ دختر بینی نمی هوارو-

 میدم بشه چقدر هر پولش مجبورم-

 تاسف نشانه به را سرش کرد اسمان به نگاهی مرد

 :گفت و داد تکان

 (باال بیا)بوجور بی-

 توی نشست و کرد باز را ماشین در ریعس نیاز

 در حرکت به را ماشین راننده.  بست را در و ماشین

 :گفت و آورد

 به فقط شمال میان چرا ها تهرانی این دانم نمی من-

 می باران و طوفان وقت بی و وقت هستن دریا فکر

 زمان داره وقت دریا بگو آخه. دریا لب برن خوان

  داره

 :گفت و کرد بیرون اهنگ و شد کج لبش نیاز

 میاد بارون انقدر چرا آخه اینجا-

 :گفت و کرد نیاز نگاه چرخید کمی مرد



 شین شیمی گیم خدا به اموندری ایندفعه ببخشید-

 خدا به میاید دارید دفعه این ببخشید)نبارستن باران

 (نباره باران میگیم

 :گفت لب زیر و داد چین بینی نیاز

 زنه می غر بیشتر من از-

* 

. سیگارش به زد می پک و بود دریا به نگاهش سام

 می دیگر که حال خواست می را نیاز که حال

 می تصمیماتی باید دهد نشان را عشقش خواست

 می اگر نشود اذیت نیاز کرد می کاری باید. گرفت

 .بخشید نمی را خودش وقت هیچ شد

 هوای آن در. شد پیاده و کرد باز را ماشین در

 کوتای آستین مشکی تیشرت ان با ادری کنار طوفانی

 .بود آمده بیرون نازک

 موج صدای و خودش از غیر به آنجا در هوا آن در

 و داد تکیه ماشین به. نبود کسی هیچ دریا خشن های

 خیسش موهای توی را دستش. دریا به پشت درست



 بود شده جمع آب که پایش زیر به نگاهش کرد فرو

. زد برق باران آب و ها شن الی البه جسمی. ماند

 را جسم برد پیش دست شد خم و کرد ریز چشم

 در را حلقه. زد خند پوز طال حلقه دیدن با برداشت

 باید یا حلقه این کرد فکر آن وبه گرفت دستش کف

 .باشد عشق پایان یا باشد شده گم
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 توی ار حلقه که برد باال دست دریا سمت چرخید

 دستش مشکی چتر که دختری دیدن با بیاندازد دریا



. شد خشک هوا در دستش رفت می او به پشت و بود

 نیاز بود خودش ، اش مشکی سوئیشرت به شد خیره

 پوشیدن بجای هوا آن در او جز کسی چه وگرنه بود

 عجله با و سریع. پوشید می سوئیشرت گرم لباس

 به تقریبا و ختاندا دریا توی را حلقه. دوید سمتش

 .دوید نیاز دنبال

 باال مدل ماشین آن جز بود اطراف به نگاهش نیاز

 می اطراف نگاه کالفه. نبود آنجا دیگری ماشین

 شد کشیده اش شانه چطور نفهمید لحظه یک اما. کرد

 که شد فشرده بدنش چنان و شد رها دسش از چتر که

 .رفت هوا به ضعیفش آخ صدای

 حلقه دورش دستانش که را امس تن بوی ای لحظه او

 و کرد حس را فشردش می خود به و بود شده

 .دریافت را موقعیت

 :گفت آهسته و نگذاشت سام که برود عقب خواست

 فقط لحظه چند-



 نیاز. فشردش خود به بیشتر سام و بست چشم نیاز

 کمی فقط سام. کرد می حس را سام نازک لباس

 .شد نیاز صورت ی خیره رفت عقب عقب

 :گفت و زد لبخند سام اما کرد اخم یازن

 داری حق-

 زد فریاد و رفت عقب شتاب با کرد اخم بیشتر نیاز

 اومدی؟ چرا-

 بگم اومدم-

 و بود شده جمع چشمانش شدید باران خاطر به نیاز

 .بودن ایستاده باران زیر خیس دو هر حال

 بگی؟ چی-

 :گفت و برداشت سمتش قدمی سام

 عشق روی از فقط من رایکا ، نیاز داشتی حق تو-

 بود

 داد ادامه سام که کرد دریا نگاه و زد پوزخند نیاز

  تونم نمی اما زدنت پس واسه داشتم دلیل-



 بود؟ چی دلیلت-

 رویش به رو باز رفت جلو اما دزدید نگاه کالفه سام

 گرفت قاب را نیاز صورت برد باال دست ایستاد

 :گفت و کشید چالش روی آرام را شصتش انگشت

 هیچ کاش هتل اون تو نمیومدی وقت هیچ کاش-

  نیاز نمیدیدمت وقت

 و نگذاشت سام اما برود عقب خواست عصبی نیاز

 :گفت

 دنیام تمام بشی که دیدمت نمی وقت هیچ کاش-

 سام و ماند سام خیره شد محو اخمش یکدفعه نیاز

 :گفت عاجزانه

 عین هم تو منو داستان شنیدی؟ دلبر و دیو داستان-

 منظق که حس این اما من واس حیفی تو ناسهمو

 نداره

 تازه چرخید می سام چشم دو بین چشمانش نیاز

 می اش بیماری از او پس چیست سام منظور فهمید

 نیست؟ مهم برایش سام نگفت دکتر مگر اما ترسید



 انگار اما! میزد؟ پس را او باید چرا پس نبود اگر

 ستخوا نمی که داشت ارزش برایش زیادی نیاز

 خون به چشمان خیره کرد بغض نیاز. شود اذیت

 :گفت سام و. ماند سام ی نشسته

  میشی؟ من سیاه دنیای گل-

 را خودش اندخت سام گردن دور دست یکدفعه نیاز

 سر روی دست زد لبخند سام. برد فرو آغوشش در

 :گفت آرام و کشید نیاز

 نشی اذیت کنم می سعیمو تمام-

 است درست کند می را تالشش سام دانست می نیاز

 همین اما توانند نمی اما میکنن سعی گفت دکتر

 . بود ارزش با برایش

 های شانه روی سر و ایستاد هایش پنجه روی نیاز

 حلقه نیاز کمر دور را دستش وسام. گذاشت سام پهن

 :گفت و کرد

 میشی؟-

 :گفت و بست چشم نیاز



 بودم-

 یشانیپ غافلگیرانه و چرخاند سر و زد لبخند سام

 داشت انگار که عمیق ای سه بو بوسید را نیاز

 حس نیاز و نیاز شکسته دل برای شد می مرهمی

 روزی چند انگار که را قلبش مجدد صدای کرد می

 کرد نمی کار اصال خودش نظر از کرد نمی حسش

 سام نه که اطمینانشان ی بوسه اولین بود زیبا چه و

 عمیق ای بوسه. نیاز نه داشت را کشیدن عقب قصد

 .طوالنی و

 کنار بیشید.... کنار بیشید-

 دونفر آن سمت دوید می که مردی های فریاد با

 دور از که مردی وبه آورد باال سر سام باالخره

 را دستش دو هر مرد کرد نگاه آمد می سمتشان

 داد می تکان

 موج...موج... کنار بشید-

  کرد مرد نگاه چرخید تعجب با نیاز

 موج...موج-



 عظیم و بلند موج دیدن با کرد دریا نگاه ترس با زنیا

 درشت چشمانش آمد می سمتشان سرعت با داشت که

 زد فریاد و گرفت را سام دست شتاب با. شد

 بدو-
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 اما دویدن به کردن شروع و دید را موج هم سام

 ..فایده بی دو ان دویدن و بود نزدیک موج

 دست شده دیر دید وقتی چرخاند سر ای لحظه سام 

 و آغوشش در شد پرت نیاز کشید یکدفعه را نیاز



 کمر به چنان موج. چسباند اش سینه به را سرش سام

 . زمین روی کرد پرتش که خورد سام

 کرد حبس را ونفسش رفت فرو آب زیر در نیاز

 . را سام لباس زد چنگ

 جریان که کرد لقف نیاز پاهای دور را پاهایش سام

 . نبرتش آب

. گشت باز دریا به کم کم آب که نکشید طول زیاد

 :گفت و کرد نگاهش سریع سام کشید عمیق نفس نیاز

 خوبی؟-

 با و بلند صدای با هم آن زد خنده زیر یکدفعه نیاز

 بود حد از بیش سرمای خاطر به که لرزان صدای

 :گفت

 بود خوبی آغاز-

 را نیاز صورت ویت موهای گرفت اش خنده سام

 چپ چپ نیاز. کرد لپش های چال ونگاه زد کنار

 :وگفت کرد نگاهش



 خوابیدی راحت نیستیا سبک-

 گرفت را نیاز دست و ایستاد سریع زد لبخند سام

 وکشیدش

 ایسید؟ خوب-

 مرد به دادن جواب جای به اما کرد مرد نگاه سام

 و کرد اخمی. کرد بود پریشان موهایش که نیاز نگاه

. بودش برده آب حتما نبود پیدا شالش چرخاند سر

 کاله برد پیش دست و کرد مرد نگاه اخم همان با سام

 :گفت و انداخت نیاز سر روی را

 بیام تا ماشین تو برو-

 :گفت و پرید باال ابروهایش نیاز

 !چرا؟-

 :گفت و برداشت قدم سام خشمگین نگاه دیدن با اما

  رفتم-

 غرید و شد دور نهاآ از و کرد نازک چشمی پشت

 اوف شد اعصاب بی سامی بازم-



 در ادایی نبود شش و دویست از خبری اما رفت جلو

 :گفت و کرد رویش روبه ماشین نگاه و آورد

 ماشینشه این انگار ماشین تو برو میگه همچین-

 پاهایش و دست خورد می بهم هایش دندان سرما از

 بود شده سر

 ماشین؟ تو نرفتی چرا-

 :گفت و کرد نگاهش شده کلید های دندان با نیاز

 نرفتم من و بود ماشینت ببخشید-

 و بردش باال مدل ماشین وسمت گرفت را دستش سام

 :گفت

 ببینم بیا زدی یخ-

 مدل ماشین سمت که کرد می نگاهش تعجب با نیاز

 کشیدش باال

 و گذاشت عقب قدم ترس با نیاز کرد باز که را در

 :گفت

 مردمه ماشین-



 توی و گرفت را هایش شانه گرفت اش دهخن سام

 . نشاندش ماشین

. کرد می نگاه را ماشین توی گرد چشمان با نیاز 

 سرعت با. شد سوار رفت سریع و بست را در سام

 کرد زیاد آخر تا را وبخاری کرد روشن را ماشین

 !؟ کیه مال ماشین این-

 زیپ برد پیش دست و چرخید سمتش کامال سام

 :گفت و کشید یینپا را سوئیشرتش

 دوستمه مال-

 :گفت و انداخت باال ابرویی نیاز

 داره ماشینی چه-

 بیار در-

 :گفت و خورد بهم هایش دندان نیاز

 ندارم لباس-

 بپوش منو سوئیشرت بیار در-

 خیسه همه لباسام نداره فایده-



 جیغ جیبش درون گوشی آوردن یاد به با یکدفعه و

 گوشش روی را نشدستا از یکی سام که کشید بنفشی

 :گفت زاری با نیاز و گذاشت

 سام شد داغون گوشیم-

 :گفت و زد لبخند سام

 برات خرم می-

 لبهای وبا آورد بیرون جیبش از را گوشی نیاز

 :گفت آویزان

 نگرفتی برج این که حقوقی همون با آره-

 بیار در لباساتو باش زود نیاز-

 :فتگ و کرد سام نگاه و گرفت گوشی از نگاه نیاز

 کارا؟ این واسه نیست زود-

 سریع نیاز گفته چه نیاز نفهمید کرد ریز چشم سام

 :گفت و کشید باال را سوئیشرتش زیپ

 االن نه عروسیه بعد واس کارا این-



 دختر آن عقل به ای لحظه و شد درشت سام چشمان

 :گفت درشت چشمان همان با کرد شک

 بپوش منو سوئیشرت بیار در خیسه اونا میگم-
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 دستش از را سوئیشرت و گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت و کشید بیرون

  بابا خب-



 زنان غر آورد می در که جور همان را سوئیشرتش

 :گفت

 گوشی داد باد به زندگیمونو کرد اعتراف عشق یه-

 برام برات میخرم میگه بهمم کرده خراب نازنینمم

 النارد شده

 :گفت و کرد اخم سام

 کیه؟ اردالن-

 و انداخت سام آغوش در در را سوئیشرتش نیاز

 :گفت

 گیر گردی می مذکر اسم دنبال هم تو بابا هیچی-

 کن ور اون روتو حاال بدیا

 :گفت و چرخید کامال و کرد اطراف نگاه سام

 بپوش اینو بیار در لباساتو همه-

 :گفت و آورد در را مانتو نیز

 میزنیا مشکوک-

 !نیاز-



 بیاورد در خواست را سفیدش تیشرت و خندید نیاز

 :گفت و کرد آینه نگاه اما

 نکن آینه نگاه-

 کنی می دیوونم داری بپوش نیومده کسی تا نیاز-

 بشه رد جا این از االغی یه کن فکر درصد یه-

 تنش را سام سوئیشرت سریع و آورد در را تیشرتش

 :گفت لب زیر و کرد

 نیست چیزی خیسی یکهت یه اون-

 چی؟-

 هیچی-

 :گفت و کشید باال گردنش زیر تا را زیپ

 آزادی-

 :گفت و سمتش چرخید سام

 میشه گرمت االن-

 چی؟ تو-



 میشه خشک خودش هیچی-

 خیابونا تو افتاده راه مامان االن که بریم کن روشن-

 دنبالم

 تهران بریم شو آماده خونه برو-

 سرش روی را سوئیشرت کاله زد خند پوز نیاز

 :گفت و انداخت

 باش خیال همین به-

 چی؟ یعنی-

  بیام نیما بدون نمیذاره مامانم یعنی-

 و چرخید نیاز کرد خیسش موهای توی دست سام

 :گفت

 بیوفت راه کن دلبری کم-

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین سام

 برگردم؟ تنها یعنی-

 بخوری کتک یکم باید قبلش اما میام نیما با بمون نه-

 نه یا تهران بیام من میذارن دیگه ببینیم بعد



 :گفت نیاز که کرد نگاهش چپ چپ سام

 غیرت دنیا تو تنها خودت کردی فکر نکنه چیه ها-

 بوقن بقیه داری

 کنم می حرکت منم کردی حرکت که تو میمونم من-

 نیام تونم می مگه میام نترس-

 و زد چشمکی نیاز کرد نگاهش چرخاند سر سام

 :تگف

 تونم نمی تو بدون-

 :گفت ونیاز شد پررنگ لبخندش سام

 نکن اذیتم دیگه-

 صورت گوشه انگشتش پشت با برد پیش دست سام

 مرد می بود نگران هنوز او و کرد نوازش را نیاز

 ...بیاید نیاز سر بالیی اگر

*** 

 نیاز فهمیدی-

 :گفت و بست را ساک در نیاز



 فهمیدم بله-

 حسابما هب نریزی این از بیشتر-

 چشم... چشم-

 رو سعید کار بذار شرمنده خالصه بال بی چشمت-

 خودش و پول سود که میگم بهش کم کم بیوفته دور

 بره فروش زمین تا بده

 باشه-

 کنم گیس موهاتو بچرخ-

 :گفت و و نشست مادرش به پشت تخت روی نیاز

 میشه ناراحت گرفتیم حروم پول بفهمه سعید-

 :گفت و کرد تقسیم دسته هس به را موهایش مادرش

 داشتیم؟ هم ای دیگه ی چاره مگه-
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 :گفت و کشید اهی نیاز

 نه-

 :گفت و کرد ریز چشم مادرش

 شده خیس انقدر که رفتی کجا بارون این تو صبح-

 بودی؟

 بار  واسه من و پرسی می باره دهمین این مامان-

 برم راه بارون زیر برم استخو دلم گم می دهم

 هوا به نیاز آخ که کشید را موهایش کمی مادرش

 :گفت حرص با و رفت

 نکردم باور حرفتو گم می بار دهمین واسه من و-



 :گفت و برد جلو سر و

 چیه عطره بوی این اصال-

 و زد نمایی دندان لبخند ذوق با و بست چشم نیاز

 :گفت

 خودمه عطر-

 نمیده رو بو این داده هتب مائده که عطری نخیر-

 .تیزش مادر به خندید نیاز

 بگیرد بو تنش که بود کافی سام سوئیشرت همان 

 موهایش جور همان

 شده دیرم موهامو ببند دادیا گیر بابا میدونم چه-

 مامان

 فعال گفتی که تو بری گرفتی تصمیم شد چطور-

 !هستی

 برم باید زدن زنگ که گفتم مامان-



 بسته موهایش پایین به قبال سام هک کوچکی کش نیاز 

 را کش دور چند مادرش داد مادرش دست به را بود

 :گفت و موهایش دور پیچاند

 حالت به وای و میزنی مشکوک خانم نیاز خالصه-

 زنده خودم بخدا باشه میکنم فکر که چیزی اون اگر

 کنم می خاکت بابات کنار زنده

 زد فریاد و پرید پایین تخت روی از نیاز

 نشده قاتل مامان تا بدو موهاتو اون کن ول خان نیما-

 :گفت و شد اتاق وارد خنده با نیما

 بریم  بدو-

 را مادرش گونه انداخت سرش روی را شالش نیاز

 :گفت گوشش ودم بوسید

 نباش نگران-

 و ساک سریع نیاز اما کرد نگاهش چپ چپ مادرش

 رفت بیرون نیما با و برداشت را اش پشتی کوله

 کن خداحافظی سعید و نیایش از من قول از-



 که کند کفشش داخل را کفشش بندهای خواست

 :گفت نگران دل و ایستاد ها پله باالی مادرش

 نیاز-

 :گفت و کرد مادرش چشمان نگاه برد باال سر نیاز

 جانم-

 اما گفتم روون آب به صبح دیدم بد خواب دیشب-

 میزنه شور دلم خیلی

 و انداخت اش شانه روی را شپشتی کوله خندید نیاز-

 :گفت

 خواب حسین بابا قول به نمیشه هیچی نباش نگران-

 چپه زن

 انشاهللا-

 نیما بریم-

 طی را حیاط نیما با و داد تکان مادرش برای دستی

 را نفسش نیاز. رفتن بیرون خانه در از و کردن

 :گفت و داد بیرون آسوده



 بدو فقط نیما-

 ری؟دا عجله انقدر چرا بابا ای-

 نزن حرف انقدر بدو-

 اصال ببیند را سعید صبح ترسید می چون نیاز

 یک و شود زندگیشان محل خیابان وارد سام نگذاشت

 بود عصبانی خیلی سام که حالی در دیگر خیابان

 .شد پیاده

 دارد که بگیرد تماس ترمینال از بود قرار حال و

 .شود می اتوبوس سوار

*** 

 ممنون-

 تاله اون بیام نذاشتی-

 داری دانشگاه نیما برو-

 برو میگه داره هی آخه چه تو به-

 :وگفت داد هولش اتوبوس داخل نیاز

 سپردمت خدا دست برو-



 محوطه عجله با و برداشت زمین روی از را ساکش

 می دانست می اگر سام. دوید را ترمینال بزرگ ی

 اما دنبالش ترمینال رفت می برود او با نیاز تواند

 .نداشت خبر

 .گفت را هتل اسم و شد تاکسی سوار نیاز 

 :گفت خجالت با و

 بگیرم؟ تماس یه دارید گوشی شما ببخشید-

 :وگفت گرفت سمتش را گوشی جوان پسر

 بفرما-

 میکنم قطع زود بزنم زنگ یه ممنون-

 آبجی نیس مشکلی-

 صدای ششم بوق گرفت را دکتر شماره عجله با نیاز

 پیچید گوشی در دکتر

 بله-

 هستم افتخار دکتر سالم-

 :گفت و داد تکان سر دکتر



 صداتو شناختم-

 گرفتم تصمیمو دکتر-

 باشه عاقالنه امیدوارم-

  هست خودم واس-

 ببینم بگو-

 هر بیماریش نمونم که نمیشه یعنی میمونم سام با من-

 میمونم باهاش باشه چیم

 عاقالنت تصمیم بود این-

 کنم می کمک بهش من دکتر-

 هم تو وگرنه کنی کمکش باید یهست باهاش وقتی-

 میری بین از اون همراه

 کنم می بگید کاری هر-

 بشه خوب تا برو گم می که من-

 :گفت تحکم با و عصبی نیاز

 نه-



 حال هر به ، گذاشته تاثیر هم تو رو سام انگار باشه-

 ببینمت باید

 مطب میام فردا-

 این وارد که میگم بهت آمد وخوش منتظرتم باشه-

 یشد نبرد

 دونستید می ترسونید می بیشتر آدمو شما دکتر-

 داشت نظرو همین سامم-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 خوب داشته حق-

 چی؟-

  میام فردا هیچی-

 منتظرتم باشه-

 :گفت و گرفت راننده سمت را گوشی نیاز

 حساب تاکسی پول رو میشه اگر کردید لطف خیلی-

 کنید



 و دزدید نگاه نیاز که ردک نگاهش آینه از اخم با پسر

 :گفت لب زیر

 شدن اعصاب بی هم همه-
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 نیاز

 



 تیپم نگاه رخ نیم از کردم جمع سرم باال را موهایم

 جین شلوار آن تاحاال چرا دانم نمی بود خوب کردم

 مرتب تنم توی را گشادم بافت. پوشیدم نمی را تنگ

. بود شلخته کال لباس آن که نداشت فایده اما کردم

 خدا خب چسباندم دیوار به را گوشم رفتم دیوار سمت

 یعنی این آمد نمی دیگر فریادش صدای شکر را

 عطر سریع. بود من نوبت حاال بود شده تمام تلفنش

 و چیپس که پالستیکی. زدم خودم به کمی برداشتم را

 شال رداشتمب بشقاب همراه را بود درونش پیتزا پنیر

 در جلوی. رفتم بیرون اتاق از انداختم سرم روی را

 .زدم در به ضربه چند و ایستادم اتاقش

 داری کش لبخند کنم نگاهش اینکه بدون شد باز در

 :گفتم و شدم اتاق وارد و زدم

 اولین نیست قرار بخوریم پنیر و چیپس باهم اومدم-

 هنیم فضا باشه مجلل رستوران تو عاشقانمون شام

 روی روبه میز روی گل و شمع تا سه  باشه تاریک

 چیپس این با اتاق همین تو من نظر به باشه ،هم هم

 میشه بهترم خیلی زمین کف درست پنیر و



 :وگفتم چرخیدم

 نه؟-

 اش بینی خون متوجه تازه ومن بست را در سام

 روی را دستم درون چیزهای همه کردم نچی. شدم

 و رفتم سمتش کشیدم نبیرو دستمالی و گذاشتم میز

 :گفتم و گذاشتم اش بینی زیر را دستمال

 دست از دماغ خون این سر بدنت خون ی همه-

 رفت

 :گفتم و زدم چشمکی بود ام خیره

 میدم خون بهت خودم-

 عقب قدم گرفت دستم از را دستمال آورد باال دست

 :گفتم و گذاشتم

 بدم چی و شهبد جواب فردا برسه بدادم خدا-

 تکیه هم را سرش انداخت کاناپه روی را شخود سام

  نشستم تخت لب. بست وچشم زد آتش سیگاری داد

 سام-



 :گفتم آرام من و نداد را جوابم

 باشی؟ تنها برم خوای می-

 را خودش کمی یکدفعه و کرد نگاهم کرد باز چشم

 زد ضربه چند کنارش دست با و کشید کنار

 :گفتم و شدم بلند و زدم لبخند فهمیدم را منظورش

 بابام کنار زنده زنده خودش قول به بفهمه مامانم-

 میکنه خاکم

 خود به مرا او و نشستم کنارش ومن کرد اخم سام

 اش شانه روی سر. نزد حرفی هم باز اما فشرد

 :گفتم و گذاشتم

  بگم بهت چیزی یه خوام می-

 و بستم چشم گذاشت سرم روی را سرش کنار سام

 :گفتم

 وقت هیچ کنارتم شرایطی هر وت بدونی خوام می-

 نمیزارم تنهات

 دادم ادامه و فشرد را بازویم



 خوش هم که خواستم می و مردی رویاهام تو قبال-

 هیچ که این با دیدم که تورو اما پولدار هم باشه تیپ

 شدم عاشقت اما ، نداشتی و کدوم

 :وگفتم خندیدم هم ومن کرد ای خنده تک سام

 پسر ترین زیبا ، رینت تیپ خوش تو من نظر به-

 نداره اهمیت برام اصال پولم دنیایی

 :گفت و گرفت را دستم دیگرش دست با

 کردن دعوتمون ها بچه شب فردا پس-

 :گفتم و کردم نگاهش بردم باال سر کرد ریز چشم

 !ها؟ بچه کدوم-

 گفتن گردش برن خوان می رفتیم بار اون که همونا-

 بریم هم تو منو

 :تمگف و کردم ریز چشم

 کیم؟ من دفعه این و -

 :گفت و برد عقب سر کمی سام

 هستی؟ کی تو-



 :وگفتم گرفتم خود به ای قیافه

 سر تاج معلومه-

 باش آماده ظهر از بعد فردا پس سر تاج خانم خب-

 بریم

 :گفتم و کردم ای خنده

 بریم باشه-

 و نشست پهلویم روی دستش که شوم بلند خواستم

 :گفت

 خواستگاری بیاد کنم می راضی و بابام دارم-

 چرخید شتاب با سرم زده وحشت

 !چی؟-

 :گفت و پرید باال ابروهایش

 میکنن ذوق مواقع جور این دخترا اکثر-

 سام بیماری از مامان بود کافی آمد می نباید نه 

 او با گذاشت نمی هم شود خوب اگر حتی شود مطلع

 بیماری متوجه مامان بود ممکن غیر. کنم ازدواج



 خودش دست رفتارش سام که مخصوصا شودن سام

 ببیند مامان را کارهایش از چشمه یک فقط و نیست

 این اصال ومن سام دور کشیدن خط برای است کافی

 ها چیز این سام به چگونه حال اما خواستم نمی را

 .گفتم می را

 :وگفتم بستم چشم

 دیگه یکم بذاریم که گم می اما...اما دارم ذوق منم-

 بعد بگذره

 روی های چیپس سراغ و شدم بلند جایم از سریع

 انجام را کارم پاچه دست که جور همان و رفتم تخت

 :گفتم دادم می
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 صبر دیگه یکم نظرم به اما هستیم هم مال تو منو-

 بیاد پیش مشکلی نکنم فکر کنیم

 روی ار آن از مشتی حواس بی و کردم باز را پنیر

 دادم وادامه ریختم ها چیپس

 ...ب که کیه وگرنه-

 سینه در را نفسم نشست ام شانه روی که دستش

 پشت از او و ایستادم صاف بستم چشم. کرد حبس

 :گفت گوشم ودم آورد جلو سر

 نیاز؟ چیه مشکلت-

 !من؟

 ترسم می که تویی االن مشکل نداشتم مشکلی که من 

 یه با وقت آن و برندب بو ات بیماری از ام خانواده

 .برسم تو به تا بجنگم باید آدم لشکر



 ندارم مشکلی که من-

 نه االن گی می چرا پس-

 آن ترسیدم چشمانش از ومن چرخاند مرا بار این و

 داشت پس نداشت را آرام صدای این چشمها

 تخت چون اما گذاشتم عقب قدمی. کرد می خودداری

 اما تمبیوف تخت روی بود نزدیک بود سرم پشت

 ومن. کرد نگاهم منتظر و نشست کمرم پشت دستش

 :گفتم او به اول روز در را دروغ اولین

 تاکید خیلی اون رو مامانم دارم خواستگار یه...یه-

 کنم دک اونو اول باید داره

 آمدی نیاز کند لعنتت خدا.  شد تر خشمگین چشمانش

 کور هم را چشمش زدی کنی درست را ابرویش

 .کردی

 من و آمد جلو اش تنه باال کمی و را کمرم زد چنگ

 گران انقدر و دادم نمایش بد را ام معامله فهمیدم

 چشمهایش که بود شده تمام رویم روبه فرد برای



 نفس اش رگه دو صدای و کرد می کورم داشت

 کرد قطع کل به را ام بریده بریده

 تورو فکر حتی کسی اگه درم می دنیارو این کل-

 بکنه

 بند زبانم او مقابل در حرف پر من بود آمده دبن زبانم

 و کشید خود سمت بیشتر را کمرم او و بود آمده

 :گفت

 بکشه بو رو تو بوی بخواد که و سری برم می-

 نتوانم که بود سنگین انقدری زبانم اما کردم باز لب

 می کاش بود چشمانم خیره او و بزنم حرف کالمی

 بعد بود بدتر که مگفت می اگر اما گویم می دروغ گفتم

 .مخالفتم برای بیاورم دلیلی چه

 سام-

  نیاز نیستم سام من مواقع جور این-

 :گفتم و دادم تکان سر

 باش آروم-



 آرومم-

 را جانم دارد چشمات فقط خوبی شما منم اروم نا بله

 . همین گیرد می

 خم پشت از چون من و کرد رها یکدفعه را کمرم

 پشت دستش بار این هک افتادم می داشتم باز بودم

 در کلیپسم که جوری آمد باال شتاب با و نشست سرم

 اش پیشانی به پیشانیم ای لحظه و شد باز موهایم آمد

 پشت آرام را دستش. کردم نگاهش زنان نفس. چسبید

 :گفت و داد تکان سرم

 بگو مامانت به هم تو کنم می راضی بابامو من تا-

 کنه دک رو یارو او

 باشه...با-

 پشت را موهایم. زد سیگارش به پکی رفت بعق

 وسمت برداشتم را بشقاب چرخیدم و فرستادم گوشم

 را نفسم و گرفتم میز لب به را دستم. رفتم ماکروفر

 دادم بیرون

  میشه بیشتر حساسیتش خودشی مال تو بدونه وقتی-



 گوشم از دکتر صدای تا دادم تکان باشدت را سرم

 شد می مگر اما برود بیرون

 تو که اینه خوبیش. بده هم خوبه هم خودش این-

 تاثیر روش تونی می و داری تاثیر خیلی روش

 اینه اش بدی و بگیری کاراشو از خیلی جلوی بذاری

 جور این میده نشون بهت متفاوت داشتنشو دوست که

 دوست و طرفشون بگن حرف با اینکه جای به آدما

 دو ره یعنی میدن نشون فیزیکی عاشقشونن یا دارن

 .باهم

 گذاشت درونش را بشقاب کردم باز را فر ماکرو در

 :گفتم لب زیر و

 نیست مهم-

 :گفتم و بستم را فر ماکرو در

 کنم کار باهاش نیستم بلد-

 که چرخیدم سمتش زدم لبخند. فشرد را دکمه آمد جلو

 لبخند کرد فرو موهایم کنار چیزی آورد باال دست



 سفید گل دیدن با چرخیدم اتاقش آینه سمت و زدم

 :گفتم و شد عمیق لبخندم موهایم کنار

 هستیا سلیقه خوش خیلی ریخت بی هی-

 :گفتم ترس با ومن کرد نگاهم آینه از

 مائده خونه برم باید فردا-

 :گفت و انداخت سیگاری جا درون را سیگارش

 برو-

 :گفتم و زدم لبخند

  رم می کاری ساعت از بعد-

 برمت می باشه-

 گوید نمی راحتی همان به دانستم می شد خالی بادم

 می شک نه اگر بزنم حرفی هم توانستم نمی اما بروم

 .بروم خواهم می کجا که کرد

 و رفتم تخت سمت شد بلند ماکروفر آالرم صدای

 :گفتم

 بخوریم بیارم سس منم تا بیار درش-



 خندیدم نشست زمین روی و آورد را بشقاب سام

 پنیر و چیپس روی را سس و نشستم رویش روبه

 :گفتم و برداشتم را اش تکه یک و ریختم

 آ بگو-
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 دهانش در را چیپس کرد باز را دهانش و خندید 

 :گفتم و گذاشتم

 اینکه واس میگم شهبد پیش برم خوام می صبح فردا-

 باهام بیای هم تو نرم تنها



 باشه-

 :گفتم و گذاشتم دهان در را چیپس

 داره دوست خیلی منم مهربونه خیلی باباش-

 کواال؟ میگن بهت چرا-

 :گفتم و گرفت ام خنده

 دوستام کول روی داشتم عادت مدرسه تو بابا هیچی-

 بود شده این چسبیدم می بهشون پشت از میپریدم

 دوستم منتظر کالس در پشت که روز یه برام عادت

 وارد کالس رد از تا کولش رو بپرم اومدم تا بودم

 چی هر حاال بهش چسبیدم سفت کولش رو پریدم شد

 نمی کنه جدا خودش از منو کرد می سعی اون

 اون فهمیدم شد بلند که جیغش صدای یهو اما تونست

 بود معلمم نبود دوستم اصال

 جلوی دیگر چیپسی من و خندید بلند صدای با سام

 :گفتم و گرفتم دهانش



 کوالی یه مثل تو گفت عصبانیت با که بود اون-

 میگن بهم موقع همون از هم ها بچه میمونی وحشی

 کواال

 چیپس من و خورد را چیپس و کرد باز دهان سام

 :گفتم و گذاشتم دهان در را بعدی

 بپرسیم هم از بچگونه سواالی بیا-

 چی؟ مثال-

 بده جواب تو پرسم می من-

 :گفتم من و کرد نگاهم منتظر سام

 داری؟ دوستم چقدر-

 کرد سسی کمی را انگشتش سر و کرد فکر کمی امس

 :گفت و

 انقدر-

 :گفتم و شد آویزان لبهایم

 همین؟-

 آره-



 ببیینم جلو بیار

 :گفت و آورد جلو را انگشتش

 نهایته بی این کن فرض-

 به را انگشتش سر غافلگیرانه من و میزد حرف او

 همان من و رفت هوا به فریادش او و گرفتم دندان

 :گفتم جور

 چقدره؟ انقدر االن-

 :گفت و خندید سام

 انگشتمو کندی-

 :گفتم و انداختم باال را ابروهایم

 خوردم نهایتتو بی-

 انگشتمو کندی اما جان نوش-

 :گفتم و کشیدم لبم روی را زبونم کشیدم عقب سر

 استا مزه خوش انقدر نهایت بی دونستم نمی-

 :گفتم من و خندید باز



 بپرس تو حاال-

 پاستیل یا داری دوست بیشتر منو-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 پاستیل معلومه خب ای مسخره سوال چه-

 خندیدم بلند صدای با من بار این و کرد نمکی با اخم

 : گفتم و

 گفتی می بهم زدی زنگ که امروز تو کن فرض-

 میکشم خودمو من یا میای یا نیاز

 دبلن صدای با دو وهر کوبیدم پایم ران روی را دستم

 :گفتم خنده میان در من و خندیدیم

 میداد جواب روش این پیش سال ده تا شاهده خدا اما-

 گم، می که دیدم ،

 گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش سام

 نیاز بخور-

 :گفتم و گذاشتم دهان در دیگر چیپسی

 خستم هم خیلی که بخوابم برم زود سختیه روز فردا-



 قرمزه چشماتم-

 نیست تربد که تو از-

*** 

 رفتم پذیرش سمت مستقیم و رفتم بیرون آسانسور از

 :گفت دیدنم با آریا

  خانم نیاز سالم به-

 خوبی؟ سالم-

 میای خبر بی میری خبر بی-

 :گفتم و کردم کج گردن کمی

 ندیدی و سام-

 باال برد رو خدمتکارا از تا دو چرا-

 آهان-

 :گفتم و کردم بقیه خالیه جای نگاه

 هستن کجا بقیه-

 مهدوی آقای دیدن برن بود اینا نوبت امروز-



 :گفتم تعجب با

 چی؟ یعنی-

 مهدوی نیستی جریان در مرخصی رفتی دیگه بله-

 کرده تصادف

 :گفتم و گرفتم دهانم جلوی را دستم و ماند باز دهانم

 گی می الکی-

 بستن و گردنش شکسته دستش شده داغون بیچاره-

 فکر سالمش جای که صورتشم دیده آسیب پاهاش

 ...کنم

 :گفت و داد تکان طرفین به را سرش و کرد سکوت

 میگه که خودش نیست صورتش تو سالم جای نه نه-

 نابود کال ماشینشم کرده تصادف سنگین ماشین با

 شده

 هتل اومده چرا پس-

 به حواسشون مرگم دم تا دیگه همینن پولدارا-

 هست اموالشون



 :وگفت زد لبخند موزیانه و

 گذاشتیا کار سر رو همه وبخ کلک-

 :گفتم و زدم لبخند

 چشمات اون با برس کارت به-

 داره؟ سگ چشمام چیه-
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 :گفتم و کردم بلندی ی خنده

  خلی خیلی-



 افتخار خانم-

 سرباز یک مثل و ایستادم صاف صدایش شنیدن با

 :گفتم و چرخیدم دار خبر

 قربان بله-

 سریع کرد آریا نگاه اخم با و کرد نگاهم چپ پچ

 :گفتم

 بریم-

 غریدم و شدیم دور او از و گرفت آریا از نگاه سام

 کرده؟ تصادف شهبد نگفتی چرا-

 :گفت تعجب با

 کرده؟ تصادف مگه-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 اومدی؟ گرفتی مرخصی کی از دیروز تو پس-

 فرو چالم وندر را انگشتش و کرد نگاهی را اطراف

 :گفت و کرد



  نده نشون دیگه اینو-

 پتروس انگار سوال بجای پرسیدما سوال ازت سام-

 میکنه فرو انگشتشو هی

 :گفت و گرفت اش خنده

 گرفتم؟ مرخصی دیروز من گفته کی-

 :گفتم گرد چشمهای با

 چی؟ پس-

 همین برای نبود آرام انگار کرد اطراف نگاه باز

 اتاق که باریکی رویراه وارد و گرفت را دستم

 . برد بود کنفرانس

 اومدم قبلش روز رشت نیومدم دیروز من که اوال-

 گشتم می تو دنبال شهر تو کامل روز یک

  داد ادامه او و شد گرد چشمام

 شهرستان برم باید گفتم گرفتم تلفنی هم مرخصی-

 کنم می کم حقوقتو گفت اونم

 !بازم؟ پوف-



  بله-

 یمبخر کمپوت بریم بیا پس-

 :گفت گرد چشمان با

 !چی؟ واس کمپوت-

 و من از االن که اون ها دیدنیش مثال میریم داریم-

 باشه دستمون چیز دوتا حداقل بذار هست شاکی تو

 بودیم فکرش به بگه

 بریم بیا نکرده الزم-

 برگشت ایستادم جایم سر اما کشید و گرفت را دستم

 جلو قدم دادم جلو را لبم کردم کج سر. کرد نگاهم

 نگاه و کشیدم پیراهنش لبه را انگشتم گذاشتم

 :گفتم و کردم چشمانش

 دیگه بخریم-

 :گفتم آرام و زدم چشمکی کرد ریز چشم

 هوم-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ



 بیام بخرم بمون-

 :گفتم و کوبیدم بهم را دستانم

  عشقمی-

 :گفتم و خندیدم هم من و رفت و خندید

 بگی نه تونی نمی که معلومه-

*** 

 دیوار به که کردم سام نگاه و زدم در به ضربه چند

 بود داده تکیه در کنار

 بفرمایید-

 :گفتم و دادم پایین را دستگیره سریع

 بریم-

 دیدن با شدم اتاق وارد من اول گرفت دیوار از تکیه

 سالم جای. بود شده نابود خدا بنده. زد خشکم شهبد

 .بود بسته گردنش نبود صورتش در

 گرفت نگاه من از. کرد می نگاهمان اخم با شهبد

 رفت هم در بیشتر اخمهایش و کرد سرم پشت ونگاه



 سالم-

 :گفتم لبخند با من و کرد نگاهم

 نیستید خوب سوالیه چه نه...خ حالتون-

 و گذاشت میز روی را ها کمپوت پالستیک سام

 زد فریاد شهبد

  ببرید بردارید اینم نکرده الزم-

 بود عصبانی خیلی دمفشر بهم را لبهایم

 ...خاطر به اگه خدا به-

 :گفت و رفت حرفش میان سام

 هستیم خوبی کارکنای ما میدونن مهدوی آقای-

 جلو قدم سریع کوبید میز روی را سالمش دست شهبد

 :گفتم و گذاشتم

 زدم حرف پدرتون با من بخدا خدا تورو باشید آروم-

 مرخصی برم روزی چند دادن اجازه

 دادم ادامه من و زدن حرفی شهبد



 ندارم احتیاجی مرخصی به دیگه فعال کنید باور-

 اشاره و کردم سام نگاه چرخاندم سر بست چشم شهبد

 خیال بی هم او بزند حرفی هم او تا شهبد به زدم

 :گفت

 نمیرم مرخصی دیگه منم-

. زدنت حرف آن با بزنن گندت کردم اخم

 :گفتم و کردم شهبد نگاه سرچرخاندم

 من که وضعی این با نشستید جا این که شکر خدارو-

 هست معجزه موندنتون زنده میبینم

 :گفتم و گذاشتم عقب قدم ومن نزد حرفی

 بشین خوب زودتر چه هر انشاهللا کارم سر برم من-

 حرفی که کردم اشاره وباز کردم سام نگاه چرخیدم

 :وگفت کرد جیبش در دست هم سام بزند

 بشین خوب زود انشاهللا-

 

 [۱۳:5۴ ۲۷.۰۲.۱۹, ]نونج



 

 ۱56_پارت#

  

 

 

 

* 

 به را سرم بست که را در آمدیم بیرون اتاق از هم با

 :گفتم و دادم تکان تاسف نشانه

 بزنی؟ حرف نیستی بلد کلمه دو-

 :گفت و داد تکان سر

 بلدم چرا-

 :گفتم و ایستادم سینه به دست

 االن؟ بلدی چی-



 سر داد تکیه سرم پشت دیوار به را دستش آمد جلو

 گوشم دم من درشت چشمان برابر ودر آورد جلو

 :گفت

  بگم بلدم-

 نگاه چرخاندم سر نگفت اما چه بگوید بودم منتظر

 :گفتم و کردم بود نزدیکم که چشمانش

 !چی؟-

 کردم می نگاهش. گرفت را ام چانه آورد باال دست

 و چسبید ام گونه به لبش آورد جلو سر ، منتظر و

 خواند آرام

 دارم دوستت که سب از-

 کنم؛ می فکر

 داشتنی، دوست هیچ دیگر

 من های داشتن دوست همرنگ

 !نیست

 .دنیایی های رنگ تمام معنی تو



 

 هنر و احساس همه این با مرد این خدایا بستم چشم

 شعر آن چطور. باشد داشته را بیماری این باید چرا

 او فهمیدم که بود بار چندمین برای این و خواند را

 .خواند می زیبا چه و دارد عالقه شاعری و شعر به

 و زدم لبخند کردم باز چشم رفت عقب آهسته او

 :گفتم

  بلدی خوب نه-

 چانه بار این من و کرد رها را ام چانه کرد ای خنده

 :وگفتم دادم تکان کمی گرفت را اش

  جان ریخت بی کارم سر برم من-

 تو بکن موهاتو-

 :وگفتم کردم قنعهم درون را موهایم رفتم عقب

 بینمت می بعدا-



 دیوانه که قلبم روی دست شدم راهرور وارد سریع

 صورتم روی را دیگرم ودست گذاشتم میکوبید وار

 .گذاشتم لبهایش جای درست

* 

 داد صدای دیدم لحظه همان آمدم بیرون کار اتاق از

 نبود کسی اما کردم راهرو نگاه تعجب با آمد فریاد و

 چپ سمت راهروی نگاه و راهرو ته رفتم افتادم راه

 مردی که رفتم جلو بود شلوغ شهبد اتاق جلوی کردم

 :گفت

 و عروسی شدم مجبور شما احمقانه کار خاطر به-

 بگیرم مسخره تاالر یه تو

 همراه ُمسن زن یک کردم اتاق توی نگاه رفتم جلو

 :گفت عصبانی هم زن. بودن مرد دو

 نمیشه روز ناو گفتید رسید بچه یه به زورتون-

  شده؟ رزرو هم دیگه روزای بگیری جشن اینجا

 کارو این چرا نکردیم رزرو پیش ماه سه ما مگه

 .کردید



 می آنها روی چشمانش اش بسته گردن با شهبد

 افتاد من به نگاهش شهبد که گذاشتم جلو قدم. چرخید

 زد فریاد باره یک و

 بیرون برو-

 .کردن تعجب هم نفر سه آن دقیقا پریدم جا از

 ...ک خواستم می-

 بیرون-

 :گفتم و گذاشتم عقب قدم

 میرم باشه-

 ببند درم-

 آن چرا ماند در دستگیره روی نگاهم و بستم را در

 از خیال بی و انداختم باال شانه کرد؟ می رفتار گونه

 :وگفتم شدم دور آنجا

  روانی ی مرتیکه بابات گور-

 دوار فشردم را ودکمه ایستادم آسانسور جلوی

 از بعد سرم پشت آینه به دادم تکیه. شدم آسانسور



 دوم طبقه آسانسور. بودم ندیده را سام دیگر نهار

 نرگس و سام دیدن با چرخاندم سر خیال بی ایستاد

 خیره سام. شدن وارد دو هر. رفت هم در اخمهایم

 که کردم می نرگس نگاه اخم با من اما بود من

 :گفت لبخند با نرگس

 داره کار خیلی پونزده دوص اتاق فردا-

 دهد می چه را نرگس جواب ببینم که کردم سام نگاه

 کرد می من نگاه

 شدی؟ خسته-

 نرگس که بود من به کنم می فکر آره بود؟ من به

 :وگفتم زدم لبخند. نداد را جوابش

 زیاد نه-

 خنده دستش در پاستیل بسته دیدن با آورد جلو دست

. گرفتم دستش از ار پاستیل بردم پیش دست گرفت ام

 :گفتم و کردم نرگس نگاه

 دارم دوست پاستیل خیلی میدونی-



 سریع من و در سمت چرخید سام ایستاد آسانسور

 بیرون اتاقک از هم با و رساندم کنارش را خودم

 من اما افتاد راه بچرخاند سر که آن بدون سام. آمدیم

 نازک چشمی پشت کردم نرگس نگاه چرخاندم سر

 :گفت مسا که کردم

 برسونمت میام میگیرم دوش یه-

 تونما می خودم-
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 :وگفتم گرفتم نگاه سریع کرد نگاهم اخم با



 میگم ای خسته که این خاطر به-

 باش آماده-

 :وگفتم کردم نازک چشمی پشت

 وغر کشیدم اتاقم در روی را کارت اخالق بد باشه-

 :گفتم کنان غر

 می گرفتم می عشقمو دست بودم پسر من االن اگه-

 عشقم نباشی خسته گفتم

 دادم وادامه بستم را در چرخیدم

 ایستادی که پاهات بیا بمالم شده خسته کمرت بیا-

 بمالم

 :گفتم و آوردم در سرم روی از را مقنعه

 نداریم هم شانسا این از پوف-

 گرفتم را دکتر شماره و رفتم تلفن سمت

 بله-

 مطب میام دیگه ساعت یک تا من دکتر المس-



 منتظرم باشه-

 آوردم در را وفرمم گذاشتم جایش سر را گوشی

 انداختم تخت روی

 

 

 باال مدل ماشین همان دیدن با شدیم پارکینگ وارد

 :گفتم و کردم ریز چشم

  نگرفته پس ماشینشو که دوستیه جور چه-

  خارج رفته-

 کسی دوچرخه زارو این باشه رفته خواد می جا هر-

 هواپیما این حال به وای نمیده بقیه دست

 داده میبینی که حاال-

 :گفتم و کردم باز را ماشین در

 باشم جریان در که بگو دزدیدی اگه خالصه-

 :گفتم و نشستم ماشین توی



 بودم گرم دیروز داره خفنی ماشین چه خداییش-

 ماشینیه عجب ولی نفهمیدم

 در آورد بود دستگاه مد کلی که مابینمان را دستش

 . فشرد را دکمه چند و کرد باز را کوچکی

 هست رمزیم اوه-

 و آوردش در حرکت به سام و شد روشن ماشین

 :گفت

 ببند کمربندتو-

 :گفتم و بستم را کمربند

 یه خارج بره نذاشته موشی گوشی دوستت این ببین-

 برام بخری تا دستم بدی مدت

 :گفت و دکر نگاهم گفتم طعنه با را بخری

 عجوالنس کال کارات همه-

 میره سر اتاق تو حوصلم خوام می گوشیمو خب-

 گردی؟ می بر مائده خونه از کی-

 :گفتم پاچه دست



 دیگه ساعت دو یه چیز-

 دنبالت میام-

 ...خ نه-

 :گفتم نگاهش و سرش چرخیدن با

 منتظرتم-

 بزن زنگ داشتی کارم دوستام از یکی پیش میرم-

 هستم اونجا یگهد دوساعت من اما

 باشه-

 جا؟ اون هست خبر چه-

 :گفتم دروغ باز و فشردم هم روی را دندانم

 رفتم من که بعدم بود شلوغ سرش تولدم روز چون-

 کرده درست کیک برام االن رشت

 برات گرفته تولد پس-

 اوهوم-

 کرد پیاده مائده آپارتمان جلوی مرا سام



 ممنون-

 اینجام دیگه ساعت دو-

  باشه-

 خدا وفقط رفتم باال را پله وچند بستم را ماشین در

 در الی دیدن با نباشد بسته ورودی در میکردم خدا

 مثال را وزنگ بردم پیش دست الکی زدم لبخند

 و زدم لبخند. کرد می نگاهم کردم سام نگاه. فشردم

 :گفتم الکی

 منم-

. شدم آپارتمان وارد و دادم تکان سام برای دستی

 کردم تیز وگوش شدم پنهان واردی پشت رفتم سریع

 ماشین صدای شنیدن با. بشنوم را ماشینش صدای که

 بیرون را سرم رفتم در سمت سریع شدنش ودور

 ها پله از سرعت با نیست شدم مطمئن وقتی بردم

 خیابان لب. دویدم را خیابان سر تا و آمدم پایین

 .آمد تاکسی زود شکر خدارا ایستادم

* 



 :گفت و برداشت را چایش دکتر

 باالخره کردم تعجب گرفتی تصمیمو این اینکه از-

 خطرناکه خیلی بیماری این

 واگیر بیماریش انگار میزنید حرف جوری چرا-

 داره

 :گفت و زد لبخند دکتر

 که بشی اذیت انقدر شاید اما نیست دار واگیر-

 بشی دیگه بیماری نوع یه دچار خودتم

 شم نمی نباشید نگران-
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 اینکه و هستی قوی دختر تو شی نمی که البته-

 کمی االن از اما االن تا البته نیست وخیم سام بیماری

 حساسیتش هستی زندگیش توی تو چون میشه بدتر

  میشه بیشتر خیلی

 کنم کار چی باید االن من خب-

 بدی خوردش به داروهاشو-

 :گفتم و شد آویزان هایم لب

 چطور؟ خهآ-

 داروهاش نیست بد چنان اون وضعیتش چون ببین-

 تونی می بشه متوجه که نیست باال اونقدر دوزش

 بدی خوردش به میوه آب یا غذا توی

 سخته-

 پرست بت اون بتی تو االن بدون اینو اما سخته آره-

 داد ادامه ودکتر دادم تکان سر



 که میکنه کارایی کنه عمل کنه می سعی حرفات به-

 نه عاشقاس همه خاصیت این البته کنه شحالتخو

 احسنت نحو به موضوع این از میتونی تو و سام فقط

  کنی استفاده

 بخوره؟ دارو فقط یعنی خب-

 کامل ومراعات دارو فقط االن-

 اصال عصبانیه وقتی اما خوبه عادی حالت ببین 

 خیلی حالش وقتیم کن قبول حرفاشو نکن بحث باهاش

 کن تحمل کاراشو باز خوبه

 باشه داشته و حالت این میاد پیش کم سام اما-

 کمی االن که گفتم اما بوده خشکی آدم کال سام چون-

 فقط فهمی می کاراشو خوبی به و میشه بدتر حالش

 یه کن فکر میکنی رفتار باهاش بچه یه مثل اینکه

 دکترم لجوجه و لجباز که میکنی بزرگ داری بچه

 چی باید لحظه اون ببین کنی اذیتش نباید اصال گفته

 کنی کار

 :وگفتم دادم بیرون را نفسم



 بشه خوب تا میکشه طول چقدر-

 بشه مشاوره باید حتما خوردن قرص مدت یه از بعد-

 پیشم بیاد که کنی راضیش جوری یه باید

 دونم می من دونه نمی اون اما-

 خیلی حالش روز یه کافیه باش مطمئن میگه بهت-

 باشی کنارش وتو باشه بد

 بشه خوب تا میکشه طول وقت چند خب-

 هنوز سام اینکه خاطر به و بریم پیش خوب ما اگه-

 اگر اما سال یک تا ماه شش نشده بدتر وضعیتش

 بازم اگه که میکشه طول سال پنج تا دوسال نده ادامه

 ...نده ادامه

 :گفتم و بردم باال دست

 میشه خوب ماهه شش میشه خوب سام-

 کن کمکش حسابی پس میشه خوب بخواین بله-

 کنم می-



 سر داروخونه همین نویسم می برات داروهاشو-

 فقط نمیشه متوجه بدی بهش شبا اگر داره خیابون

 همین باشه حال بی یکم ها صبح شاید

 نفهمه کنه خدا-

 فهمه نمی که انشاهللا-

 :گفتم کالفه

 واقعا ترسم می من میشه بد حالش وقتی-

 نوشتن به شروع و گرفت گاهن اما بود ام خیره دکتر

 :گفت و کرد

 دنبال بیوفته خودش که بذار تاثیر روش انقدری-

 ...وقت هیچ و درمانش

 :گفت و کرد نگاهم آورد باال سر

 وقت هیچ نکن ترکش وقت هیچ عاشقته که حاال-

 :گفتم اطمینان وبا دادم تکان سر

 کنم نمی-



 تا همین کردنش ودرک درمانی دارو فقط االن پس-

 مشاوره وقتش هب

 باشه-

 :گفت و گرفت سمتم را برگه

 درکش ترس جای به مواقع جور این در کن سعی-

 کن تکرار هم تو میکنه اون کاری هر اصال کنی

 خیلی اینجوری کنی می درکش خیلی کنه فکر بذار

 روش بیشتر وحرفات میکنه راحتی احساس باهات

 میذاره تاثیر

 :گفتم و گرفتم را برگه

 کنم می بگید کاری هر بشه خوب اون فقط-

  نیاری کم امیدوارم-

  نمیارم-

 :گفت و داد تکان سر لبخند با دکتر

 تخس پسر این از کن مراقبت-

  رفتم در سمت و زدم لبخند



 اومد پیش مشکلی هر روز شبانه از ساعت هر-

 زنگ فقط نیست مهم اصال ساعتش بگیر تماس باهام

 بزن

 باشه-

 را در زد لبخند منشی رفتم نبیرو و کردم باز را در

 :وگفتم دادم تکان سر برایش و بستم

 نباشید خسته-

 ممنون-

 نسخه ونگاه شدم آسانسور وارد رفتم بیرون مطب از

 به دارو چگونه کردم می فکر آن به و کردم دستم در

 .است تیز خیلی که او هم آن بدهم سام خورد

 کردم ساعت ونگاه رفتم بیرون آسانسور از

 خودم بلند های قدم با داشتم فرصت دقیقه پنج و چهل

. بود شلوغ بدم وشانس رساندم خیابان سر به را

 رنگ سفید دیواری ساعت به وخیره دادم را نسخه

 رو زیر دلم رفت می جلو که دقیقه یک هر و بود

 جلو شتاب با زدن صدا را اسمم که همان شد می



 تکار جوان پسر. گذاشتم میز روی را کارتم رفتم

 :گفت و برداشت را
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 رمز-

 یک چهارتا-

 را کارتم و رسید کشید را کارت و کرد ای خنده پسر

 سریع. گذاشت پیشخوان روی ها دارو پاکت همراه

 و ایستادم خیابان لب بیرون دویدم و برداشتم را همه

 می بلند ماشینی هر برای را دستم نبود مهم دیگر



 با و ایستاد باالخره تاکسی اما. برسم فقط که کردم

 .دادم را آدرس شدم سوار عجله

 کوچک شربت شیشه چند کردم باز را دارو پاکت در

 محلول و ها سرنگ آن اما و قرص نوع دو و بود

 آنها از هیچ دکتر. کرد درشت را چشمانم هایش

 بستم را پاکت در ، تعداد آن به هم آن بود نگفته

 هتل به تا کردم می صبر باید.  گذاشتم کیفم یوتو

 چیست ها این که بپرسم را دلیلش و بزنم زنگ برسم

 .بگیرم گفته وچرا

 از.  داشتم مهلت ساعت ربع فقط کردم ساعت نگاه

 دروغ بفهمد نداشتم دوست لرزید می پاهایم استرس

 :گفتم ترس با شود عوض من به ودیدش ام گفته

 برید شه می تر سریع یکم آقا-

  روونه هست ترافیک خانم خوبشه روز این تازه-

 جوابش باشد آمده واو رسیدم می دیر اگر بستم چشم

 چون است سخت هم تصورش اصال. بدهم چه را



 نگذشته روز دو هنوز و بدهم نداشتم جوابی مطمئنم

 .چیز همه به زدم می گند

 دارم؟ نگه کجا-

 :گفتم و زدم دلبخن آشنا خیابان دیدن با کردم باز چشم

 لطفا دارید نگه بعدی کوچه جلوی-

 را پول عجله با ایستاد که ماشین کردم آماده را پولم

 پیاده شدم سوار که عجله همان با و دادم مرد دست

 خود وتا شدم کوچه وارد دویدم و بستم را در شدم

 همان بود باز در رفتم باال ها پله واز دویدم آپارتمان

 روی دست شدم خم تنگی نفس شدت از شدم وارد که

 درست. کردم ام مچی ساعت ونگاه گذاشتم زانوهایم

 .موقع سر

 خانم نیاز به-

 بستم چشم طاهر دیدن با ایستادم صاف وحشت با

  گذاشتم ام سینه قفسه روی را دستم

 ببرن شورتو مرده-



 نشینی دل سالم چه-

 :وگفتم کردم سرتاپایی نگاه کردم باز چشم

 پالسی؟ جا این همش یندار زندگی تو-

 نیستی تو که نیست-

 بود بابام سالگرد که روزی اون از من نیستم که بله-

 نیومدم جا این

 باال بریم بیا-

 برم خوام می-

 :گفت و شد درشت چشمانش

 اومدی تازه که تو-

 برم خوام می االن اومدم که اومدم-

 طاها به بزنم زنگ بذار اصال بابا برو-

 :گفتم و کشیدم یرونب دستش از را گوشی

 برم خوام می شدم پشیمون االن اومدم آخه چه تو به-

 !چرا؟ آخه-



 بگم؟ بهت چیو همه باید-

 زنی می مشکوک-

 :گفتم و کردم نگاه را بیرون در الی از

 دیدی منو نگو بده خرج به مردونگی یکم-

 :گفتم و کردم نگاهش چرخاندم سر

 کنی؟ می خرج-

 :مگفت من و کرد نگاهم چپ چپ

 نگی؟ خانوادت به که هست چیزی هان-

 کنی؟ ازدواج من با خوای نمی چرا-

 :گفتم و دادم تکان طرفین به را سرم زدم خند پوز

 اوسکولی؟ به زدی خودتو یا اسکولی-

 نیاز-

 تو با شهر این تو هست دختری پررویی خیلی د-

 به همشون بود ساده دوستی کاش حاال باشه نبوده

 رسیدن تخت



 ...خ خودت انگار زنی می حرف یجور یه-

 و کوبیدمش دیوار به توانم تمام وبا گرفتم را اش یقه

 :گفتم

 دهن از چی هر وایسادی گرفتم خواهرتو جای مگه-

  میگی من به میاد در گشادت

. پاکم یعنی نپریدم یکی تو با حداقل پاکم من که آره

 از تو موندی من دادن دست یه حسرت تو بیچاره

 گیره می زورت رهدا که اینه

 :گفت و داد هولم عقب به

 شدی هار میکنی کار هتل تو رفتی چیه-

 :گفت که بروم خواستم

 خریدم برات کادو یه-

 :گفتم و کردم نگاهش عصبی

 خواهرت بده برو-

 بیارم ماشین تو از برم بمون همینجا توئه مال-

 برم باید نکرده الزم-



 :گفت و شد جدی یکدفعه

 برگشتی اینجا اومدی نفهمه متع داری دوست اگه-

 نفهمه تا شناسی می که رو مائده. بیارم تا بمون

 موقع این داره حقم البته کنه نمی ولت چیه قضیه

 خبره چه میدونه خدا بری نیومده اینجا تو شب

 :گفتم حرص وبا برداشتم سمتش قدم
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 برات ببندم یا تو گشاده دهن بندی می-



 :گفت و رفت ها پله سمت

 میارم االن بمون-

 نا ماشینش و سام دیدن با چرخیدم در سمت عصبی

 غریدم اما زدم لبخند آگاه خود

 ریخت بی اعصاب بی پسر این هرکول بدو-

 منتظرمه

 بیا-

 بود دستش بزرگی تقریبا پاکت سمتش چرخیدم

 بیاد بهت باید-

 :گفتم و کشیدم دستش از را پاکت

 حتما-

 پایین ها پله از سریع اما کرد صدایم کردم باز را در

 را در رفتم سمتش سریع زد چراغ دیدنم با سام رفتم

 رسید مشامم به سیگار بوی کردم باز

 اعصاب بی سالم-



 نگاهش و اخمها دیدن با اما کردم نگاهش بستم را در

 طاهر دیدن با کردم دنبال را نگاهش و کردم تعجب

 :گفتم و ساییدم هم روی دندان

 رسیدی تو شکر خدارو اومد االن همین-

 :گفتم سریع کرد نگاهم چرخاند سر

 کن باور-

 و آورد در حرکت به را ماشین عصبانیت همان با

 :گفت خشن

 ببند کمربندتو-

 عقب صندلی روی را وپاکت بستم را کمربندم

 :گفتم و گذاشتم

 رفتی کجا تو-

 خرید رفتم-

 !چی؟ خرید-

 همیف می بعدا-

 :گفتم و زدم لبخند



 بود کرده درست که کیکی گذشت خوش منم به-

 بیارم برات نشد بود کم اما بود مزه خوش خیلی

 نگاه و گرفتم آغوش در بیشتر را کیفم نگفت چیزی

 :گفت که کردم اطراف های خیابان

 کیه؟ کادوی-

 کدوم؟-

 گذاشتی عقب که پاکته همین-

 دیگه مائده... چیز-

 هست؟ چی-

 هنوز نکردم باز-

 که آورد بیرون ماشینش از پسره این دیدم-

 :گفت که فشردم هم روی را چشمانم

 گرفته کادو برات اون-

 :گفتم و چرخیدم سمتش

  داد بهم خودش زور به نداره اهمیت برام اصال بخدا-



 کن بازش-

 سام-

  پریدم جا از پیچید ماشین در اش عربده

 کن بازش گفتم-

 بندازمش بزار اصال دیگه عروسکه حتما...حتما-

 بیرون

 با و کرد نگاهم و نشست ماشین فرمان روی مشتش

 :گفت خشم

 کن بازش -

 جلو و برداشتم را پاکت رفت عقب لرزان دستم

 پارچه کردن لمس با کردم پاکت توی دست آوردم

 :گفتم و آوردم درش نرم

 نیست هم خاصی چیز ببین-

 :گفتم و گرفتم باال را لباس

 ...لب یه-



 روی که کوچکی ای تکه که چیزی و لباس دیدن با

 خواب لباس ی خیره و زد خشکم افتادم سام پاهای

 آورد خود به مرا سام فریاد و بود دستم توی افتضاح

 کثافت کشمش می-

 در ماشین چنان اما آوردم پایین را لباس ترس با

 صدای و شدم خم پهلو به که چرخید خیابان وسط

 صندلی به را دستم که رفت باال فجیح ماشین گاز

 :گفتم ترس وبا فشردم پایم زیر

 !کنی؟ می کار چی-

 داشتم من که کرد می رویش روبه نگاه خشم با سام

 گرفتم را بازویش. کردم می تهی قالب ترس از

 :وگفتم

 ...اگ...اگر سام کنم می خواهش-

 کردم رها را بازویش که چرخید سمتم چنان سرش

 :گفتم التماس وبا

 میشه خراب خودمون کار بشه چیزی امیلهف-



 از دهانش آب که جوری زد فریاد باز او و

 ترکید می داشت من دل و ریخت بیرون عصبانیت

 .ترس همه آن از

 کشمش می-

 :گفتم و بردم باال را دستانم

 نیست درست االن بخدا اما باشه-

 پنجره شیشه به را آرنجش شتاب با و برد باال دست

 با را کارش رفتم عقب زدم وحشت هک کوبید کنارش

 می بخدا من و کرد تکرار بار چند شتاب همان

 تر سنگین اش ضربه آخر بار و بروم، جلو ترسیدم

 شد مساوی شکستنش صدای و اش عربده همراه

  زد فریاد او و کشیدم جیغی

  ذارم نمی زندش-

 چنان آن که عصبانیت یا بود درد از دانم نمی و

 .کشید فریاد

 اگر کنم آرامش توانستم نمی کردم می چه خدایا وای

 افتاد می نباید که اتفاقی و مائده خانه جلوی رفت می



 دیدم در چون اما کردم آرنجش نگاه. شدم می بدبخت

 خود به جرات اما نه یا است سالم دانستم نمی نبود

 :گفتم و گذاشتم صورتش کنار بردم جلو دست دادم

 سام کن نگام-

 :گفتم دیگر بار من و نکرد نگاهم

 کن نگام نیاز جان-

 :گفتم التماس با من و کرد نگاهم خشمگین

 بخدا ببینه حالتو این مائده اونجا بری حالت این با-

 میشه ممکن غیر رسیدنمون بهم

 شانه روی پیشانی عاجزانه من و گرفت من از نگاه

 :گفتم و گذاشتم اش

 سام نکن خرابش-

 جلو به را اهمنگ ماشین ترمز ناک وحشت صدای

 چرخاندم سر. بود کرده ترمز خیابان کنار. کشاند

 کردم اطراف نگاه.  شد پیاده عجله با که کنم نگاهش

 .بود بیابان شکر خدارا
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 خورد ریل گارد به که لگدش کردم نگاهش ترسیده

 بزرگی سنگ شد خم او و. رفت عقب هم من بدن

 . کرد پرتابش و برداشت

 پیاده و کشیدم را در دستگیره و دادم جرات خودم به

 گارد به لگدی دیگر بار او و بستم آهسته را در. شدم

 خودم. کرد موهایش درون را هایش پنجه و زد ریل

 رفتم جلو ترس با. رساندم ریل گارد طرف آن به را



 می ماشین صدای همه آن در را نفسهایش صدای

 .شنیدم

 من جز مگر اما بروم جلو حالش این در بود سخت

 ؟ توانست می کسی هم

 هنوز اما بردم بازویش سمت دست ترس همان با 

 دستش و چرخید شتاب با نرسیده بازویش به دستم

 روی را دستم دو هر وحشت با نشست گلویم روی

 :وگفتم گذاشتم دستش

 باش آروم سام-

 به چنانی آن ارفش اما کند می ام خفه االن کردم خیال

 وحس بود محکم دستانش چنان اما نیاورد گلویم

 فریادش و. گیرد می را خودش جلوی دارد میکردم

 بستم را چشمانم نشست صورتم در

 بیرون بیاد گمشه میزنی زنگ االن همین-

 :گفتم و فشردم را دستش و کردم باز چشم

 ...گو من-



 من گوشی با-

. کشتش می سام آمد می طاهر اگر ترسیدم می خدایا

 :گفت و گرفت سمتم را گوشی رفتم عقب

 خیابون سر بیاد بگو-

 سام-

 :گفت و داد تکان را گوشی و رفت هوا فریادش

 بزن زنگ گفتم-

 آوردم بهانه و گرفتم دستش از را گوشی

 نیستم حفظ-

 سریع ومن برداشت سمتم قدمی سایید هم روی دندان

  گفت تهدید با او و گذاشتم عقب قدم

 مهم برام هیچیم عمت خونه در برم نکن اریک-

 نباشه

 و گرفتم را طاهر شماره اجبار به و گرفتم او از نگاه

 گوشی در طاهر صدای کردم عصبانی سام نگاه

 :گفتم و کردم نثارش دل در کندی لعنتت خدا و پیچید



 نیازم-

 رفتی باهاش که همون نکنه دیگه کیه گوشی این-

 دارم کارت خیابون سر بیا-

 داری؟ کار باهام شد چی اوه-

 کرد می نگاهم شده ریز چشمان با که کردم سام نگاه

 :گفت طاهر که

 میخوای  امشب اومده خوشت کادوم از نکنه-

 بپوشیش؟

 را سام های کتک بود حقش شد مشت دستانم عصبی

 بیاید خواستم هم من بار این کند جان نوش

 حاال بیا-

 بیام کنم ظیخداحاف داداشم آق با بذار باشه-

 :وگفتم گرفتم سام سمت را گوشی

 بریم-

 از. رفتیم ماشین سمت دو با و گرفت را دستم سام

 آغوش در مرا و چرخید یکدفعه و پرید ریل گارد



 عقب خواست. گذاشت ریل گارد دیگر طرف گرفت

 :گفتم ومن کرد نگاهم. نگذاشتم که برود

 بذار حقشو فقط بشه دردسر نکن کاری من جان-

 دستش کف

 :وگفتم نگذاشتم باز اما برود خواست نزد حرف

 بخور قسم-

 نیاز-

 سام بخور قسم-

 ذارم می اش زنده تو بجون باشه-

 فقط خواست می سام ، قسم هم این گرفت ام خنده

 .بگذارد اش زنده

 :گفت و شد دور من از بار این

 شو سوار-

 مائده خانه سمت سرعت با سام و شدیم ماشین سوار

. بودم خیره رویم روبه به نگران دل من و راند می

 بود پارک خیابان سر که را طاهر ماشین دور از



 ترمز صدای باز و کردم سام نگاه وحشت با. دیدم

 ماشین از عجله با سام چنان ، ماشینش وحشتناک

 عربده صدای که آمدم خود به وقتی فقط ، شد پیاده

 که کردم رویم روبه نگاه و رسید گوشم به طاهر

 بالیی چه دانم نمی اما بود ماشینش در طاهر هنوز

 گونه این که آورد سرش ماشین بیرون همان از سام

 .کشید عربده
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 خانه بختانه خوش کردم اطراف نگاه چرخیدم سریع

 کسی کار به کاری کس هیچ و بود خلوتی جای مائده

 .نداشت

 درشت چشمانم کارش دیدن با و مکرد سام نگاه باز

 خر چه. کشید بیرون شیشه همان از را طاهر شد

 سمت نگاهم خود به خود و دیگر او بود زوری

 رفت شده خورد شیشه

  معلومه دیگه بشکونه وقتی اینو-

 سمتشان سرم و شنیدم را طاهر فریاد صدای باز

 چرا دانم نمی مشتهایش و سام دیدن با چرخید

 شدم خم. پست احمق پسرک بود شحق شدم خوشحال

. شدم پیاده ماشین از و برداشتم پایم زیر از را لباس

 قدم با. رفت و نایستاد اما سام برای زد بوقی ماشینی

 :گفتم و رفتم سمتشان بلند های

 میشه شر میاد یکی بریم سام-



 مشت اما زد لب کرد نگاهم آورد باال سر طاهر

 جلو. کرد اش فهخ کال و نشست دهانش در سام بعدی

 :گفتم و گرفتم را سام دست رفتم

 سام دادی قول-

 تهدید زنان نفس و شد بلند طاهر شکم روی از سام

 کرد

 نبینمت دیگه اصال-

 پاره حرص با و زد چنگ دستم از را لباس سام 

 ...کرد پرت طاهر صورت در و کرد

 زور به طاهر که بروم خواستم و گرفتم را سام دست

 :گفت

 کنم می...شکایت-

 :وگفتم زدم خند نیش

 گرفتی کادو چی واسم بگو کن شکایت حتما آره-

 بیار حتما هم طاها

 :وگفتم کردم نگاهش برود سمتش خواست باز سام



 بسه کنم می خواهش-

 آنجا از باید باشد خوددار تواند نمی دانستم می

 اما دویدم تقریبا و کشیدم را دستش. کردم می دورش

 .آمد می دنبالم به و کرد می رطاه نگاه هنوز او

*** 

 کردی کار چی ببین اوه اوه-

 :گفتم و کردم اش رفته هم در صورت نگاه

  کاریه چه این آخه-

 غریدم و کشیدم اش شده پاره دست روی آرام را پنبه

 پاره دستت هم االن میاری خودت سر بال چرا آخه-

 ماشین واس بگیری شیشه بدی باید تومن خدا هم شد

 تدوست

 :وگفتم کردم اخم ومن کرد من به نگاهی نیم

 چیه؟-

 :گفت و زد لبخند

 زنی می غر خیلی-



 :گفتم و بستم را ودستش کردم نگاهش چپ چپ

 نمی سر خوبه تازه داره زدنم غر تو کارای واال-

 دیوار تو کوبم

 :وگفتم رفتم در سمت

 بیاد حال جگرت بیارم شربت یه برات بذار-

 خورم نمی-

 نیاز بگی که کنم می درست شربتی یه یبخور باید-

 دیگه یکی گلی

 اتاق واز برداشتم را کیفم سریع ومن کرد ای خنده

 خوردش به را هایش دارو بود وقتش.  رفتم بیرون

 .بدهم

 غلیظ شربت و برداشتم لیوانی شدم اتاق وارد سریع

 لیوان ته کمی برداشتم را بود داده مادر که را پرتقال

 لیوان توی و برداشتم یخچال از را آب. ریختم

 .ریختم



. ریختم میز روی و. آوردم بیرون کیفم از را داروها

 همان ها شربت آن خواندم را رویشان یکی یکی

 جفتشان از توانستم می بود خوب بودن ها قرص

 است تلخ کمی طعمش پرتقال چون اما کنم استفاده

 و انداختم لیوان درون قرص دو. بود خوب قرص

 شده حل شدم مطمئن وقتی. زدن هم به دمکر شروع

 سبزم تیشرت و. آوردم در را هایم لباس رفتم عقب

 لیوان و پوشیدم رویش را سوئیشرتم کردم تن را

 را اتاق در. رفتم بیرون اتاق از برداشتم را شربت

 :گفتم و زدم لبخند. شد باز در وسریع زدم

 تنت بکن لباستو-

 چرا؟-

 نکنم نگات باشی برهنه برام سخته خب-

 را هایش دکمه اما پوشید را لباسش و کرد ای خنده

 :وگفتم گرفتم سمتش را شربت. نبست

 هست چی ببین بخور مامانمه کار-

 :گفت و گرفت دستم از را لیوان



 چی؟ خودت-

 :گفتم و رفتم عقب

 کشه نمی دلم دیگه که خوردم انقدر-

 من و برد باال را لیوان او و کردم نگاهش منتظر

 کمال وبا شدم خورد می که ای جرعه جرعه هخیر

 وخدارا زدم پهنی لبخند. خورد را همه دیدم تعجب

 انداخت باال ابرویی آورد پایین را لیوان. کردم شکر

 :گفت و

 بود مزه خوش-

 می درست برات شب هر بعد به این از جان نوش-

 تا ده کنم می درست لیمو و زعفران شربت تازه کنم

 هکم بخوری لیوانم

. نشست کنارم آمد و گذاشت میز روی را لیوان

 :گفتم و چرخیدم سمتش

 شد می ادب باید طاهر-

 :وگفتم گرفتم را دستانش سریع کرد اخم
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 اومدی زندگیم تو که خوشحالم-

 سرش و خوابید پهلو روی و رفت عقب کمی یکدفعه

 :گفتم و زدم دلبخن. گذاشت پاهایم روی را

 هستم ساله سه ریخت بی اعصاب بی سام خدا نام به-

 ...بندر از

 آرام او و خوردم تکانی. نشست کمرم پشت دستش

 :گفت



 نرو مائده خونه دیگه-

 :گفتم و کردم موهایش توی را دستم

 عممه اون-

 نرو نکردیم ازدواج وقتی تا-

 :گفتم و زدم لبخند

 باشه-

 هستن چندتا خواستگارات-

 :گفتم و کردم ای ندهخ

  چندتا؟ میگی که کیم مگه-

 تا سه دو بگم بخوام خیلی

 حرکت از دستم کرد حرکت کمرم روی دستش

 :گفت او و ایستاد

 اومد خوشش خیلی دید عکستو مامانم-

 دست باز و کرد نگاهم او و بردم زیر سر تعحب با

 :گفت و کردفرو چالم توی انگشت اورد باال



 اساین دیدن مشتاق-

 :گفتم و کرفتم را انکشتش

 انگشت انقدر حفره شد چاله این جان پتروس نکن-

 داخلش کردی

 و دادم تکان موهایش توی آرام را دستم نزد حرفی

 که این حین در. کردم اش شده خمار چشمان نگاه

 خصوصا بود مظلوم من نظر از اما بود، عصبانی

 لحظه آن

 سام میشه درست چی همه-

 به کرد شروع و نشست مرمک روی باز دستش

 :گفت و فشرد شکمم به را سرش و کردن نوازش

 نیاز میاد خوابم-

 بخواب عزیزم میدونم-

 بخواب برو هم تو-

 درازی دست بهت خوابتو میکنی فکر نکنه چیه-

 کنم می



 :گفت و کرد ای خنده تک

 بمون نه-

 وقتی. دادم می تکان موهایش توی را دستام آرام

. برده خوابش فهمیدم افتاد پایین رمکم روی از دستش

 باال پا شدم بلند آرام و گرفتم دست دو در را سرش

 آرام و سرش زیر کردم هدایت پا با را بالشت بردم

 .گذاشتم رویش

 صورتش کنار دستی کردم اش بسته چشمان نگاه

 :گفتم آرام  و ایستادم یکدفعه اما شدم خم. کشیدم

 بکش خحالت-

 میز روی از را کارتش تمرف عقب ایستادم صاف

 : گفتم و برداشتم

 ریخت بی بینمت می صبح-

 

*** 



 خوابی بی خاطر به بودم گذاشته میز روی را سرم

 فایده هم اصال. آمد می خوابم حسابی حال دیشب

 همه آن که کنم چه خب اما بیداریم شب آن نداشت

 شماری ثانیه وفقط بخوابم گذاشت نمی خیال و فکر

 چیزی آن از. بروم سام سراغ شودب صبح کردم می

 نمی بود آلود خواب خیلی بود بدتر گفت دکتر که

 به. بخوابد دوباره داشت اصرار و بنشیند توانست

 آب را صورتش وخودم بردمش سرویس به زور

 سرش از خواب کمی شد باعث همان وشاید زدم

 .بپرد

 اما بود شده خشک ام مانتو کشیدم لباسم روی دست

. بود خیس بود ام مانتو زیر که های لباس هنوز

 ...آوردم یاد به را لحظه آن و زدم لبخند

 :گفت و کرد نگاهم شد باز چشمانش کمی وقتی

 میاد؟ خوابم انقدر چرا من-

 :وگفتم زدم لبخند

 دیگه ای خسته-



 از شده پر مشت یکدفعه و کرد نگاهم کرد ریز چشم

 هوا به را جیغم و ریخت صورتم روی را آبش

 رویش و کردم آب از پر را مشتم حرص با. رفت

 و کرد تر حرصی مرا.  خندید خیال بی او و ریختم

 سینه به دست واو گرفتم سمتش کردم باز را شلنگ

 .کرد می نگاهم

 زمین بر وپا انداختم زمین روی را شلنگ عصبی

 عقب مرا و گرفت را دستانم آمد سمتم او اما کوبیدم

 و کرد چشمانم نگاه آمد جلو هم خودش و برد عقب

 :گفت

 شدی خوشگل-

 بودم-

 جا سریع  ببوسد را ام گونه خواست آورد جلو سر

 گفت شد کج لبش سام دادم خالی

 ..طلبت یکی -

 :گفت تر آرام او و خندیدم

 مبارک روزمون-



 دستش که چه یعنی بپرسم خواستم کردم ریز چشم

 و کشید صورتم کنار را انگشتش پشت و آمد باال

 ...شد شمانمچ خیره
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 دست را خودم و نداشتم ماندن بیدار توان دیگر

 .سپردم خواب

 بلند میز روی از سر. پراندم خواب از در تقه صدای

 گرد چشمانم ساعت دیدن با کردم ساعت نگاه کردم



 هم وحسابی بودم خواب بود دوساعت درست شد

 :گفتم عسری بود گرفته گردنم

 بفرمایید-

 :گفت لبخند با اهورا شد باز در

 داریم کارتون پذیرش بیاید افتخار خانم-

 میام االن باشه-

 :وگفت کرد نگاهم باز اما برود خواست اهورا

 یادم کن خبرم گفتی برگشته ساعته نیم سام راستی-

 رفت

 گفتی که ممنون باشه-

 باال رفت-

 مقنعه درون را موهایم داشتم شدم بلند میز پشت از

 :گفت که کردم می

 چرخاندم سر کرده تغییر چقدر دیدی و نرگس-

 :وگفتم کردم نگاهش

 کرده؟ کار چی مگه-



 تغییر صورتشم بود کرده رنگ موهاشو دیدم واال-

 دونم نمی من دونید می بهتر شماها اونو که بود کرده

 :وگفتم زدم پوزخند

 بیشتر واطفارشم ادا تر زشت چی هر میمون-

 ها داره دوست سام خیلی ولی-

 وغریدم کردم اخم

 زنه می حرف ایستاده جا این هی دیگه برو-

 زنی می چرا بابا خب-

 سر را میز روی آب لیوان عصبی من و رفت اهورا

 مشکل رفتم پذیرش سمت. رفتم وبیرون کشیدم

 آسانسور سمت سریع اما. کردم حلش و نبود خاصی

 هم سام دیدن با دش باز در فشردم را دکمه و رفتم

 :گفت و آمد جلو کرد ریز چشم سام. نشد باز اخمهایم

 شده؟ چی-

 تو دستای زیر شنیدم بندازم نگاه اتاقارو باید-

 نمیدن انجام درست کارشون



 :گفت و انداخت باال شانه سام

 کار دارن هنوز میکنم فکر ببینیم بریم بیا باشه-

 میکنن

 میکنن کار چی ببینم میرم بهتر-

 :وگفت فشرد را دکمه سام شدیم آسانسور وارد مباه

 اخالق بد انقدر چرا حاال-

 کنم کاری یه باید-

 کار؟ چی-

 غریدم و رفت باال کمی صدایم

 کنم کاری یه باید مخمه رو نرگس این-

 :گفت و خندید سام

 کوچولو خانم دیدم کم تو عصبانیت-

 :گفت او و او از گرفتم ورو چرخاندم را سرم

 ...ای از اخمارو این بانی باعث نکن کاری-

 :وگفتم کردم نگاهش سریع



 کار داره اتاق کدوم بگو فقط کنم حلش خودم بذار-

 کنه می

 :گفت و آورد در را سیمش بی

 غفور خانم-

 پیچید سیم بی در سریع نرگس صدای

 بله-

 هستید اتاق کدوم-

 تر حرصی من و شد بلندتر شادش صدای

 هفت و شصت اتاق-

 فشرد را دیگری دکمه و آورد پایین را سیم بی سام

 :وگفت

 میالد برج بریم خوایم می ها بچه با-

 می کجا شب آن نبود مهم برایم که بودم عصبی انقدر

 بیرون سریع و شد باز آسانسور در. برویم خواهیم

 .رفتم بود نرگس که اتاقی سمت رفتم



 نرگسی توسط هم آن در شدن باز با زدم را اتاق در

 با نرگس. شدم دیوانه بیشتر داشت لب به لبخند که

 با رفتم وجلو دادم هل را در شد محو لبخندش دیدنم

 گوشی نگاه چرخاندم سر موزیک صدای شنیدن

 دستشویی داشت که دیگر ودختری کردم میز روی

 :گفتم عصبی. کرد می تمیز را

 االن؟ کنید می کار دارید-

 :گفت سرم پشت از نرگس

 بذارید اگه بله-

 :گفتم و کردم نگاهش یدمچرخ

 مشخصه کامال-

 :گفت و ایستاد سینه به دست نرگس

 کجاست؟ مشکل-

 همه فکر به هتل این کارکنای که جاست این مشکل-

 کارشون جز هستن غلطی



 سر پشت بعضیا میدیم انجام خوب و کارمون که ما-

 میرن مرخصی هم

 رساند می جوش نقطه به مرا دیگر داشت

 درست و کارام تمام اما ممیر مرخصی اگه من-

 میدم انجام

 :گفت و زد خند پور نرگس

 دلیشو و دق داری نمیذاره محلت شهبد دیدی چیه-

 کنی؟ می خالی ما سر

 :گفت و گذشت کنارم از

 نیست بده پا اونم نچرخ دورش شهبده مثل سامم-
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 که دستی اما بدهم را جوابش که کردم باز دهان

 سر کرد پرت را حواسم نشست پهلویم روی

 کرد می نرگس نگاه او اما.  کردم سام نگاه چرخاندم

 :گفت نرگس به و فشرد خود به مرا

 شد می تموم کارش اتاق این پیش ساعت نیم باید-

 با و کرد بود پهلویم روی که سام دست نگاه نرگس

 :گفت لکنت

  مونده دیگه یکم...یکم-

 :وگفت کرد یاخم سام

 نظرتون به اوضاع این با بدم کار گزارش باید من-

 کنم؟ رد خوب گزارش یه میتونم



 منم حتی داشت حق. کرد سام دست نگاه باز نرگس

 و کرد نگاهم چرخاند سر سام بودم شده غافلگیر

 :گفت

 گلی میاری آب برام-

 سر.  کرد می کار چه داشت شد درشت چشمانم

 سام که کردم نرگس رشتد چشمان ونگاه چرخاندم

 :گفت

 خورم می بعد خواد نمی-

 :وگفت کرد نرگس نگاه

 تموم زودتر دیگرو اتاقای کنید تموم و کارتون زود-

 کنید

 : گفت و فشرد را وپهلویم

 بریم-

 همراه و کردم بود هنگ کال هم او که نرگس نگاه

 متعجب شد بسته که در رفتیم بیرون اتاق از سام



 فرو چالم درون را انگشتش باز که کردم نگاهش

 :گفت و کرد

 منی؟ مال تو بفهمن مشکلیه مگه-

 :گفت او و دادم تکان طرفین به را سرم

  زلزله کارت سر برو-

 :گفتم و زدم لبخند

 ای دیوونه خیلی-

 :گفت و زد ام بینی به را انگشتش

 شده ترم وخیم حالم کنم می حس-

 اما بود فهمیده خوب بیچاره گفت می راست خندیدم

 آمده در واقعیت اتفاق حسب بر گفت شوخی به او

 .بود

*** 

 خالی لباسم روی را عطر و فشردم بهم را لبهایم

 در صدای کردم پا را کفشهایم تخت لبه نشستم. کردم



 دیدن با کردم باز را در ورفتم شدم بلند سریع. آمد

 :وگفتم زدم لبخند سام

 بریم بردارم کیفمو بمون ام آماده من-

 آن از کم خیلی که را کیفم رفتم من و شد اتاق ردوا

 سام که بروم چرخیدم. برداشتم کردم می استفاده

 دست در را کفشم بندهای و زد زانو پایم جلوی

 :وگفت گرفت

 پوشی؟ می کفشا این از فقط-

 ترم راحت اینا با اما پوشم می هم دیگه کفشای نه-

 :فتگ و گرفت دست در را دیگرم کفش لنگه بندهای

 بزنی ادکلن همه این بود الزم-

 :گفت و ایستاد صاف شد بلند

 برداشته اتاقو کل بوش-

 بو همه این که بیرون زدم اینجا چون معلومه خب-

 نداره

 داره-



 :گفتم و دادم چین بینی

 می بو میبستی چشم باید االن بخدا ذوقی بی خیلی-

 بویی چه هوم گفتی می کشیدی

 :گفت و ایستاد سینه به دست

 بویی چه هوم-

 گرفت را بازویم که بگذرم کنارش از خواستم خندیدم

 :گفت که کردم نگاهش چرخاندم سر

 کنم؟ کار چی باید کردم کارو این اینکه بعد-

 لبهایم نگاه برد پایین نگاه او اما نفهمیدم را منظورش

 :گفتم و خندیدم. کرد

 بره بده پر فکرشم جناب باال بیار چشماتو-

 :وگفتم زدم چشمکی وخندید وردآ باال چشم

 نشو رد ازشون خان ریخت بی قرمزامن خط اینا-

 هم تو میره کالهمون بشی رد اگه که

 :گفت و گرفت را ام چانه آورد باال دست

 که خوبه هم تو بره کالهمون-



 :گفتم و بردم عقب سر دادم جلو را لبم

 زدی؟ چی-

 :تگف و فشرد را ام چانه اما و کرد رها را بازویم

 بریم تو بکن موهاتو-

 رفتیم بیرون اتاق از هم وبا کردم تو را موهایم

  گرفتم سمتش را پولم کارت

 یکه چهارتا رمزش جیبت تو بذار اینم بیا-

 :گفتم و کردم نگاهش چرخاندم سر نگرفت را کارت

 دیگه بگیر د-

 چی؟ واس-

 که دوستتم ماشین شیشه نداری پول که تو خب-

 از شد الزم چیزی اونجا باشه جیبت تو این شکستی

 بگیر کارته این

 :گفت و کشید بیرون دستم از را کارت زد خند نیش

 باشه-



 :وگفتم زدم لبخند

 کنی می دعوام االن گفتم کردی قبول شکر خدارو-

 غافلگیرانه و فشرد را دکمه سام شدیم آسانسور وارد

 :گفت

 میاد هم مستانه-

 شنیدن با که کردم می مرتب را ام مانتو آستین داشتم

 در ابروهایش هم خودش سام آمد باال سرم خبر این

 .بود هم
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 بیاد گفتن ها بچه-

 :گفتم عصبی

 دشمن؟ یا دوستن اینا-

 هی که میاد بدت مستانه از تو دونن نمی مگه 

 نشد؟ بحثت باهاش دفعه اون مگه کنن می دعوتش

 فکر اونا اما بهشون نگفتم اینارو من کنی می خیال-

 میبرن بین از هارو کدورت کارشون این با کنن می

 آخه؟ کدورته این-

 نداره فرقی که تو منو واسه حاال-

 و خانم مثانه های نگاه باید فقط نداره فرقی بله-

 کنم تحمل

 :گفت خنده با سام

 مثانه-

 زیادیشه هم مثانه واال آره-



. رفتیم بیرون باهم شد باز نسورآسا در خندید بلندتر

 :گفتم ماشین دیدن با

  الزمه ماشینه این امشب خوبه-

 نخندیا-

 :گفتم و دادم بیرون را نفسم

 شینم می کنم می اخم جان پتروس باشه-

 :گفتم و ایستادم ماشین جلوی

 میالد؟ برج ریم می چرا اصال-

 نریم؟ چرا-

 یکیشون خونه رفتیم می موقع اون مثل خب-

 دیگه داره دلیل یه ماحت-

 :گفت سریع و نشست هم سام نشستم ماشین توی

 ببند کمربندتو-

 :گفتم بستم می که جور همان و کشیدم را کمربند

 کردم می اخراج و نرگس بودم شهبد جای من-



 میکنی صداش جوری این داداشته مگه نه شهبد اوال-

 نداره و داری نرگس به تو که حسی ،این اون دوما

 :گفتم و کردم نازک میچش پشت

 کنی طرفداریشو تو نکرده الزم-

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین

 نکردم طرفداری-

 :گفتم و نشستم سینه به دست

  کنیم گوش نداره چیزی آهنگی دوستت ماشین این-

 :گفت و کرد روشن را پخش و برد پیش دست سام

 نیاز-

 یدمفهم می باید حال ، چرخاندم دیگر طرف را رویم

 کشیدم نرگس دست از کم امروز دعوته خانم مستانه

 .بکشم هم مستانه از باید حال

 هم باز من و شد پخش ماشین در موزیک صدای

 تا نشست پایم ران روی دستش اما. نکردم سام نگاه

 جیغم آورد پایم ران به فشاری کنم نگاهش خواستم



 ابرو با که کردم نگاهش عصبی و رفت هوا به

 .زد لب خواننده با و پخش دستگاه به کرد اشاره

 

 بسه دیگه بنده نفست به نفسم

 مقدسه من واسه نبینم چشماتو غم

 داره احساس هنوز تو دل به من دل

 داره خاص ی عالقه هنوزم چشات به

 

 که بگیرم رو باز خواستم کردم نازک چشمی پشت

 تکان را سرم کمی آورد ام چانه زیر دست بار این

 :گفتم و دادم لوج را لبم. داد

 زدی؟ چی-

 گل-

 زیر ای دیوانه و کشیدم عقب را سرم گرفت ام خنده

 که کردم نگاهش گرفت را بازویم بار این گفتم لب

 خواند خواننده با باز
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 داره ناب دل من واسه میمونه که اونی

 داره تاب و تب من مثل میمونه که اونی

 داره گرداب چون میکشونه منو داره موهات موج

 جونی عزیز واسم تو میدونن اینو همه

 

 آن در باز که چشمانش از نگاه نتوانستم بار این

 . بگیرم بود کرده حفظ را خودش جذبه و شیطنت



 دستم کشید دستم روی تا بازوی روی از را دستش

 نگاهم برد قلبش سمت و فشرد و گرفت دست در را

 :گفت و کرد

 شده وحشی چه ببین-

 

 میمونی دلم واسه تو که نداره شک من دل

 میمونی واسم فهمیدم تورو دیدمت که وقتی از

 زبونی دارم دوست بگم که ندارم اخالقا این از

 جونی عزیز واسم تو میدونن اینو همه

 

 باید که بود کسی همان بود که چه هر سام زدم لبخند

 اش بیماری.  دباش من مال باید که کسی همان باشد

 می درست چیز همه باشد من مال او فقط درک به

 . شود خوب تا کردم می تالش انقدر بخدا شود

 

 کردی احیا اومدن با جونمو بی تن



 کردی جا دلم این توی بدجوری خودتو

 کردی دریا منو متروک دل اومدی تو

 

 نشاند رویش ای بوسه برد باال را ام شده مشت دست

 که باشد درونم حس انقدر روزی شد نمی باورم که

 شود دگرگون جوری حالم گرمی آن به بوسه یک با

 .بیوفتد هم روی چشمانم که

 

 داره ناب دل من واسه میمونه که اونی

 داره تاب و تب من مثل میمونه که اونی

 داره گرداب چون میکشونه منو داره موهات موج

 

 :گفت و زد چشمکی کردم باز چشم فشرد را دستم

 گلی نبره وابتخ-

 :گفتم و کردم صاف سر



 دارن حق-

 :گفت و کرد ریز چشم

 کیا؟-

 من به کنن حسودی دارن حق مستانه و نرگس-

 مرا افتادم آغوشش در من و کشید باره یک را دستم

 رفت هوا به جیغم که جوری فشرد خود به و محکم

 .شد بیشترم شاید و نشد کم فشارش از اما

 

 داره ناب دل نم واسه میمونه که اونی

 داره تاب و تب من مثل میمونه که اونی

 داره گرداب چون میکشونه منو داره موهات موج

 

 سام کردی لهم-

 انگار منم وفریاد جیغ. نشد باز دستش و نزد حرفی

 داشتم دوست. کردم می سکوت باید پس نداشت تاثیر

 هم دردش اما بود همراه درد با چند هر را آغوش آن



 درمان خودم باید اول کنم گمان. بود بخش لذت

 درد از که نرمال آدم. میبرم لذت درد از که میشدم

 برد نمی لذت

 

 داره ناب دل من واسه میمونه که اونی

 داره تاب و تب من مثل میمونه که اونی

 داره گرداب چون میکشونه منو داره موهات موج

 

 عقب شد باز کمی دستش کردم نگاهش بردم باال سر

 :فتموگ رفتم

 چی هر کن باور کنی بغلم جوری این دیگه بار یک-

 میارم باال خوردم

 :گفت و کرد ای خنده

 نخور قبلش هیچی پس-



 همیشه من یعنی حرفش این چون شد آویزان لبم

 بیمار که منم کنم عادت باید ومن هستم گونه همین

 . بودم خواسته خدا از بودم

 .مشو خوب کرد می من کمک بود یکی کاش خدایا

 

 جونی عزیز واسم تو میدونن اینو همه

 میمونی دلم واسه تو که نداره شک منم دل

 میمونی واسم فهمیدم تورو دیدمت که وقتی از

 زبونی دارم دوست بگم که ندارم اخالقا این از

 

 را بازویم که شوم پیاده خواستم کرد پارک را ماشین

 آورد پیش دست کردم نگاهش چرخیدم. گرفت

 شالم داخل را بود ریخته پیشانیم روی که موهایم

 :گفت و کرد چشمانم نگاه و فرستاد

 اگه که بشی ناراحت مستانه کارای از ندارم دوست-

 ...بش
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 :وگفتم رفتم حرفش میان سریع

  خودم دست بسپارش بشم ناراحتم شناسمت می بله-

 :گفتم و انداختم باال ابرو بار چند

 کارکنم چی بلدم منم کنه ناراحتم اون باشه قرار اگه-

 و کردم باز را ماشین در صورتم روی گرداند چشم

 :گفتم



 سوم ،نفر هستیم ماشین این تو تنها تو و من بریم بیا-

 شیطونه

. شنیدم را بلندش ی خنده وصدای شدم پیاده سریع

 می در به راه از هم مرا کردنش نگاه آن با بخدا

 کرد می دلبری شرف بی. کرد

 که کردم نگاهش چرخاندم سر شد پیاده ماشین از

 باال ابرویی. پوشد می مشکی کت تک دارد دیدم

 :گفتم و انداختم

 کنار از نداریما اینا دارم دستشویی ریخت بی هی-

 خوری نمی جم من

 :گفتم طلبکار کرد می نگاهم گرد چشمان با

 چیه؟ ها-

 :گفتم و کردم خودم به اشاره

  ریختن بی پسرای دنبال خوشگل دخترای روزا این-

 :گفتم و دادم دیگرم دست را کیفم

 بریم بیا نکن نگام هم شکلی اون-



. شنیدم می سرم پشت را هایش قدم صدای افتادم راه

 :گفت گوشم کنار و نشست پهلویم روی دستش

 کردی جوانم بودم فنا پیر من-

 کردی زندگانم بودم مرده من

 تو ره در شوم گم که سیدمتر می

 کردی نشانم که گم نشوم اکنون

 :گفتم و زدم لبخند

 کنی می شاعری یهو میاد خوشم انقدر-

 خواند باز و فشرد را پهلویم

 نشود افزون طرب و نشاط عشق بی-

 نشود موزون و خوب وجود عشق بی

 بارد دریا به اگر ابر ز قطره صد

 نشود مکنون در عشق جنبشبی

 عاشقانه چه گاد مای اوه-

 :گفت و کرد ای خنده



 چیزا این اگر وقتا اون بودنتم متفاوت همین عاشق-

 شد می کج لبش میخوندم مستانه واسه رو

 خونی می چیه اینا: گفت می 

 :گفت و برد باال را دستش که کردم نگاهش چپ چپ

  ببخشید-

 :گفتم و گرداندم رو

 دیگه کنی می مار زهر برام و امشب داری فقط-

  خندیدم جدم هفت به من-

 :وگفتم کردم جمعیت نگاه

 شلوغه انقدر چرا اینجا-

 کنسرته-

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با

 سوپرایز اولین این-

 کردی؟ آماده چندتا مگه-



 در را اش گوشی اما نگفت هیچ و انداخت باال شانه

 دختر هر دست کردم بقیه نگاه. گرفت تماس و آورد

 ها بچه انگار ها بعضی تودس بود گل شاخه یک

 و چپ به را وسرم دادم جلو را لبم. بود خرس

 .مسخره کارهای آن چه یعنی دادم تکان راست

 ها بزرگه عجب-

 جاشو همه میارمت داشتیم بیشتری وقت که روز یه-

 ببینی خوب

 اومدم کنم می حس عروسکه دخترا همه دست چرا-

 مهدکودک

 دمپرسی من و کشید را دستم وباز خندید

 هست؟ کی کنسرت حاال-

 فهمی می خودت بعد-

  گفتم و شد کج لبم

 ریم؟ می کجا االن-
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 الین زیپ رفتن اونا-

 :گفت که انداختم باال ابرویی

 تاحاال؟ رفتی-

 نچ-

 ریم می هم با االن پس-

 :وگفتم چرخاندم سر ترس با

  نزن حرفشم-

 ترسی؟ می-



 :گفتم نفس به عتمادا با

 ندارم دوستش اما...نه-

 هستن اونجا-

 باز که مستانه و شان جمعیت دیدن با چرخاندم سر

 یکی به رسیدنمان با. گرفت حرصم بود آمده تنها هم

 داد می تکان سر فقط هم باز وسام کردیم سالم یکی

 از تر سخت گوشت گرم دو خوردن تکان دانم نمی. 

 !بود؟ گینیسن آن به سر دادن تکان

 :گفت و کوبید سام پشت به دست با حسام

 هستی؟-

 :گفت و کرد من نگاه سام

 نداره دوست نیاز اما هستم من-

 حس که آرام صدای با مستانه اما کرد نگاهم حسام

 :گفت است شناور درونش ناز کردم می

 شمال بودیم رفته یادته-



 با و گرفتم دندان به را لبم.  بود سام به نگاهش

 نمی دروغ که خودم به. کردم پایم زیر نگاه حرص

 ترسیدم می زیاد بلندی از من ، بگویم توانستم

 مثل اگر حاال باشی هم معلق که مخصوصا

 هوا در بودن معلق اما ، درست بود چیزی ساختمانی

 کردم سام نگاه آوردم باال سر اما. ترساندم می واقعا

 :گفتم و

 میام-

 :تگف و فشرد را دستم زد لبخند

 ریم می هم با پس-

 ترسم از کمی شاید بود بهتر او با حداقل شکر خدارا

 مسخره بازی آن نگاه و ایستادن صف در. شد می کم

 از حالم داشت که این و بود بدی فکر خیلی کردن

 ابرو هم چقدر هر و. خورد می بهم مستانه های نگاه

 .نبود مهم او برای اصال انگار کشیدم می هم در

 رفتم جلو لرزان پاهای با. رسید ما نوبت باالخره

 :گفت و کرد نگاهم سام



 بیای؟ خوای می مطمئنی خوبی؟-

 و خودمان به چیز همه آن بستن بعد. دادم تکان سر

 قرار هم روی روبه سام و من. ناچیز آموزش یک

 یکدفعه و بود سرمان باال به دستش یک سام. گرفتیم

 به یا لحظه و نشست پهلویم روی دیگرش دست

 جلو به سرعت با و بودیم معلق هوا در که آمدم خود

 گفتن یوهوو و رفت هوا به جیغم یکدفعه. رفتیم می

 ومن فشرد بیشتر را پهلویم. من جیغ کنار در هم سام

 زدم وفریاد فشردم بهم را چشمانم وحشت با

 کردم غلط خدایا-

 نیاز کن نگام-

 کشیدم جیغ باز و بودم افتاده گریه به

 میرسیم داریم سنتر -

 و کرد می ام دیوانه داشت شکمم و کمر در درد حس

 و نشست سام های شانه روی دستانم چطور نفهمیدم

 پاهایم که آمدم خود به وقتی. فشردم توانم تمام وبا

 وبا کردم باز را چشمانم. گرفت قرار زمین روی



 فشردم را سام شانه اطرافم های آدم و زمین دیدن

 بستم چشم وباز

 سام مردم-

 نکنه خدا-

 اسیری از شدن رها انگار کمربندها آن شدن باز

 :گفت و کرد دور بقیه از کمی و گرفت را دستم ،سام

 خوبی؟ پریده رنگت-

 :گفتم و گذاشتم شکمم روی دست

 همین بریم اینجا از فقط-

 :گفت و کرد سرش پشت نگاه سام

 بشیم رد پل اون رو از باید-

 سام سر پشت معلق پل دیدن با شدم خم پهلو از

 سریع که کردم سام نگاه ترس وبا شد درشت چشمانم

 :گفت و گرفت را دستانم

 نیست بدتر اون از که این نیاز نترس-

 اومدم کردم غلطی چه خدا وای-



 :گفت و زد لبخند سام

 میریم هم با نیست چیزی-

 دهنم تو اومد قلبم فقط نیست چیزی بله-

 :گفت و کرد سرم پشت نگاه سام

 بریم بیا اومدن بقیه-

 یکدیگر با هیجان با همه کردم بقیه نگاه چرخاندم سر

 . گفتن می باال آن در حسشان از و کردن می صحبت

 تیر کمرم خود به خود رسیدیم که معلق پل جلوی

 افتاد مستانه به نگاهم و فشردم را سام بازوی کشید

 نگاه. کرد می بود سام بازوی روی که دستم نگاه که

 :گفتم آهسته و گرفتم او زا

 مخمه رو هم مثانه این های نگاه خورده اعصابم-

 :گفت و گرفت را دستم سام

 بگیر نادیدش-

 سام گرفت قرار معلق پل روی که پایم. کشاند مرا و

 :گفت
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 بزرگتره  سال پنج خودم از دارم خواهر یه-

 ادامه  او و کردم نگاهش سر شتپ واز بردم باال سر

 داد

 هم پیش وقتم هر نبودم راحت باهاش وقت هیچ-

 نیست هیچی بحث و جر جز هستیم

 !چرا؟-

 :گفت و کرد نگاهم چرخاند سر



 همیشه اون اما نداشتم بهش کاری وقت هیچ من-

  تلخه حرفاش  میزاره سرم سربه

 :وگفتم کردم اخم

 زنن؟ نمی حرفی مامانت بابا-

 سکوت به جفتمونو معموال هم بابا چرا ممامان-

 کنه می دعوت

 :گفت و زد خند نیش

  میاد مامانم با داره حاال-

 :گفتم تعجب با

 !هتل؟ میان-

 میاد بچش با آره-

 :گفت و فشرد را دستم که ببرم پایین سر خواستم

 ...یکم روزا این بیاید ممکنه اعصابه رو ساناز-

 خواست می حالش پس فهمیدم من اما کرد سکوت

 را اش حوصله اصال که نفر یک چون شود بدتر

 .آمد می داشت نداشت



 بازی تاب ها بچه-

 پل چیست موضوع بفهمم خواستم تا اما چرخاندم سر

 سام. رفت هوا به جیغم زده وحشت. خورد تکان

 رفت باال اش عربده و گرفت را بازوهایم سریع

 کنی می غلطی چه حیوون-

 آمد ردو از دیگر پسری صدای

 ناکه خطر نکن آقا-

 فقط و فشردم بیشتر فشردم می بهم که را چشمانم

 کار ترس آن که این کردم می حس را چیز یک

 شود بد حالم پل آن روی لحظه آن که کرد را خودش

 کند خشکم که بپیچد بدنم در چنان ودرد

 کن باز چشماتو نیاز...نیاز-

 و ردک می نگاهم نگران دل سام کردم باز چشم آرام

 غرید

 گرفته بازیش عوضی حسام-

 بریم فقط...بریم-



 میریم باش آروم باشه-

 و کشیدم را دستش رسیدیم پل طرف آن تا کرد کمکم

 :گفتم

 بریم-

 کجا؟-

 دستشویی-

 بریم بقیه با بمون یکم-

 سام بریم االن همین-

 گلی نیاز باشه-

 :گفتم بلند صدای با تقریبا و حرفش میان در

 سام االن همین-

 با و گرفت را دستم یکدفعه و رفت هم در ابروهایش

 وحال رفت می راه تند. کشاند ساختمان سمت شتاب

 نمی اعتراض اما شد می تر خراب ، من خراب

 من اما شود همان اخالقش بودم خواسته خودم کردم

 !کرد نمی درکم او چرا نبود خودم دست هم



 

*** 

 

 :وگفتم کردم اطراف نگاه آمدم بیرون دستشویی از

 بخرم؟ چیزی یه میخوام بده کارتمو-

 بخرم خودم بگو خوای می چی-

 برم خودم باید نمیشه-

 خودم خرم می خوای می چی هر بگو گم می-

 غریدم و کوبیدم زمین بر پا عصبی

 نمیشه گم می-

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 !بگی؟ من به نمیشه که میخوای چی-

 :گفتم و زدم کمر به دست

 چی اعصاب این و روز و حال این با بزن حدس-

 میخوام



 برد زیر به سر ای لحظه و شد درشت چشمانش سام

 :گفتم عصبی من و

 هالک کارتو اون من بده خان فضول شدی راحت-

 شدم

 :گفت من به رخ نیم بدنش و چرخید

 بریم باهم بیا-

 کرد می فرقی چه دیگر دادم باد به را آبرویم که من

 کردیم پیدا باالخره اما بود سخت رفتم همراهش

 خواستم می که چیزی رفتم فروشگاه داخل تنها خودم

 نمی نگاهم سام بود جالب و آمدم وبیرون خریدم را

 در من انگار پسرمان بود حیا با آمد خوشم ،نه کرد

 سرخ هایش لپ آوردم شانس. بودم حیا بی او برابر

 .شد می عوض او منو جای کال وگرنه نشد سفید و

.  آمدم بیرون دقیقه چند بعد و رفتم دستشویی هب باز

 می نگار و نقش زمنین روی کفشش جلوی با داشت

 :وگفتم رفتم سمتش کشید

 بریم؟ کجا هنرمند-



 بریم هم ما تاالر رفتن ها بچه-

 بریم-

 نگاهش گرفت را بازویم یکدفعه که بروم خواستم

 :گفت که کردم

 خوبه؟ حالت-
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 می کرد؟ می چه نیستم خوب اصال نه گفتم می

. ببرد هتل به مرا که است دیوانه انقدری دانستم

 :گفتم همان برای

 خوبم-

 چرخاندم سر ،کالفه نگذاشت که بروم خواستم باز

 :وگفت صورتم روی چرخاند نگاه کردم نگاهش

 پریده رنگت-

 شد آب لمد داره کنسرت کی ببینم بریم بیا سام خوبم-

 بابا

 که شدم دور زود من و کرد رهام را دستم زور به

 هستم خوب بگویم من چه ماندم می دیگر لحظه یک

 .برد می هتل به مرا بد چه

 جمعیت همراه شد باز که در ایستادیم آسانسور جلوی

 .شدیم آسانسور وارد

 گفتم گوشش دم آرام

 باشه دستم تو گل شاخه یه اینا مثل نداریم شانسم-



 منظره دیدن با ای لحظه و چرخاندم سر نزد حرفی

 که شد چه نفهمیدم اصال و لرزید پاهایم رویم روبه

 کف شد نمی حلقه کمرم دور دستش سام اگر

 . افتادم می آسانسور

 هم آن ارتفاع همه آن را سام لباس زدم چنگ ترس با

 پاهایم لرزیدن و انداخت وحشت به مرا دفعه یک

 نشست صورتم کنار دستش. بودن کنترل قابل اصال

 کن نگام نیاز-

 :گفت که کردم نگاهش وحشت با

 کن نگاه من به فقط نیاز نیست هیچی-

 آمد در حرکت به ام آمده بند زبان

 باالس خیلی....خ-

 االن اینجوریه دیدی دفعه یک چون باش آروم-

 کنی می عادت

 و کردم اخم کردن می نگاهم که افتاد بقیه به چشمم

 :گفتم و کردم سام اهنگ باز



 خوبم-

 ، اصال نکن نگاه پایین به اما دونم می-

 ایستاد آسانسور که دادم تکان سر

 نیاز بریم بیا-

 برگشت سریع سام آمدیم بیرون جمعیت میان از

 :گفت و کرد نگاهم

 خوبی؟-

 شدم شوکه لحظه یه بابا خوبم-

 :وگفتم فشردم را دستش کرد می نگاهم مطئن نا

  خوبم بخدا-

 : گفت و گرفت نگاه زور به

 بریم پس-

*** 

 :گفتم آرام نشستیم هم کنار 

 بود هم تو ریختش بی قیافه همیشه مثل-



 کی؟-

 دیگه مثانه-

 نکردم نگاهش-

 :گفتم و زدم داری کش لبخند

 پسرم آفرین-

 :گفت و زد لبخندی تاریکی آن در

 بشینیم راحت کنسرت آخر تا گذاشتی اگه-

 :گفتم و کردم حلقه شبازوی دور را دستانم

 موخاد دلم-

 بدانم داشتم دوست سن روی به دوختم چشم منتظر

 چشمانم سن روی سون گروه آمدن با. است کسی چه

 از شد پر سالن و پریدم جایم از اختیار بی و درشت

 پایین سر شد کشیده دستم ، سوت و فریاد و جیغ

 ابروهای به دهم اهمیت که این جای به و بردم

 باصدای وتقریبا ذوق با و پریدم پایین و االب درهمش

 :گفتم بلند



 عاشقشونم من هستن کیا ببین-

 به ابروهای با کردم نگاهش کشید را دستم بیشتر

 :گفت همش در شدت

 !دیگه عاشقی-

 گفتم و رفت باال ابروهایم

 الکیا این از که؛ عشق اون نه-

 روی که کشید را دستم تر محکم بار این حرص با

 اما کردم نگاهش آویزان های لب با.  افتادم صندلی

 های لب همان با. کرد می نگاهم اخم با فقط او

 گرفته محکم را دستم. کردم سون گروه نگاه آویزان

 را دستم هم خواندن به کردن شروع وقتی حتی. بود

 . نکرد رها

 شد رها کمی سام دست. شد سام نزدیک سرش حسام

 شد تمام که اول نگآه. کشیدم بیرون را دستم سریع

 جیغ بقیه همراه هم ومن رفت باال همه جیغ صدای

 به گوششش شاید که دیدم را سام نگاه فقط. زدم

 خیال بی. بود من به تیزش نگاه اما بود حسام



 جیغ سرم پشت دختر که سام از بگیرم نگاه خواستم

 زد

 مردم من بگیره منو یکی-

 نهدیوا دختر کردم سرم پشت نگاه چرخاندم سر

 و بود انداخته پسری و دختر آغوش در را خودش

 . خندید می بلند

 میدونیم که بخونیم خواهیم می براتون که اهنگی-

 دارید خاطره باهاش همتون

 روی دست ذوق با رفت باال که موزیک صدای

 .کشیدم جیغ و گذاشتم دهانم

 پایم ریتم با و دادم می تکان موزیک همراه را سرم

 می بقیه همراه بلند و زدم می شکنوب کوبیدم می را

 خواندم

 

 قلبم شه می تنها داره شم می دور تو از دارم

 کم کم گیره می جونمو تو نبودن دونم می



 

 نگاهش لبخند با چرخاندم سر فشرد را بازویم سام

 خواندم سام به رو بار این بقیه همراه باز و کردم

 

 تو شکستن دل بعد نمونده تنم از چیزی

 تو رفتن فکر و من سرد و ساکت اتاق یه

 

 سمت مرا و انداخت گردنم دور دست کالفه سام

 سر خندیدم بلند چسباند خود به زور به کشاند خودش

 خواندم و خندیدم و کردم نگاهش بردم باال

 

 دارم دوست

 می یاد از منو دونم می منی عشق هنوز دارم دوست

 بری

 من قلب تو دارم دوست تویی کشیدنم نفس ی بهونه

 تویی فقط



 

 زد غر لب زیر سام

 کنه می خودشو کار باز کنم کاری هر-

 گرد چشمان با که دادم تکان را ام وشانه خندیدم بلند

 قلبش روی دست.  انداختم باال ابرویی کرد نگاهم

 خواندم و کردم لوسی اخم گذاشتم

 

 میرم می لحظه هر تو بی رم می تو یاد از دارم

 میرم می که اینو ونبد جاست همین زندگیم ته

 گیرم نمی آروم تو بی هستم، تو عاشق گم می

 

 :گفت گوشم دم و فشرد خود به مرا

 ریم می بدی ادامه-

 :گفتم لب وزیر دادم چین را صورتم

 اعصاب بی-



 اما خواندم را ادامه کشیدم عقب حرص با را خودم

 گرفتن ضرب بدون و آرام

 

 دارم دوست

 می یاد از منو ونمد می منی عشق هنوز دارم دوست

 بری

 من قلب تو دارم دوست تویی کشیدنم نفس ی بهونه

 تویی فقط

 

 : وگفتم کردم نگاهش

 که بود بهتر ختم رفتیم می-

 و گرفتم نگاه او از قهر با من و کرد نگاهم چپ چپ

 .نشستم سینه به دست دبستانم اول سال مثل
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 پشت که پسرهایی و دختر اون گذشت هدقیق بیست

 هم گاهی و کردن می صدا و سر خیلی بودن ما سر

 و بچرخانی سر شد می باعث که رقصیدن می

 :گفتم کنان غر غر. کنی نگاهشان

 این از میاد بدم انقدر اه میدن صدا انقدر چرا اینا-

 فرهنگ بی آدمای

 چشمان با. بچرخانم سر شد باعث سام نگاه سنگینی

 :گفت بهت وبا کرد می نگاهم گرد

 جیغ و پرید می پایین و باال اینا مثل بود کی االن-

 زد می

 :وگفتم کردم نازک چشمی پشت



 نشستم سینه به دست اینم من االن بود عمت اون-

 بده جایزه بهم معلمم

 :گفت و کرد ای خنده

 خاصه من های جایزه-

 :گفتم و رفت باال ابروهایم از یکی

 هست؟ چی-

 شد طلبت یکی که نهمو-

 :وگفتم کردم ریزی اخم

 عزیزم دار نگه جانت عمه واسه اونو-

*** 

 وگفتم کردم شهر نگاه باال آن از

 هیجانه کال برج این-

 المللی؟ بین یا خوری می ایرانی غذای-

 :وگفتم کردم بقیه بشقاب نگاه

 دیگه میام خودم خب-



 فکر حتما بود ام خیره. کرد نگاهش چرخاندم سر

 نفسم. است بد حالم چون شوم بلند جایم از نباید هکرد

 :گفتم و دادم بیرون را

 غذاهای همه این با شو بلند بابا خیال بی سام-

 بخدا شد آب دلم رنگارنگ

 :گفت مستانه که شدم بلند جایم از

 میاری؟ پرتقال آب یه من واس سام-

 باید چرا جا همه آن اصال کردم او به سرتاپایی نگاه

 من و ایستاد کنارم سام. نشست می ما یرو روبه

 :گفتم

 شما بیاره منو میوه آب میخواد سام عزیزم نه-

 نیوفتاده دهن از غذات تا بیار برو خودت

 زدم لبخند کردم سام نگاه من اما کرد نگاهم چپ چپ

 :گفتم و

  بریم-



 چسبیده هم به لب از را آن بود گرفته اش خنده سام

 گفتم شدیم دور که نجاآ بزرگ میز از. فهمیدم اش

 بکن صورتشو بگیر پشت از موهاشو میگه شیطونه-

 سوپش ظرف تو

 :گفت و گرفت سمتم بشقابی سام

 بخوری حرص نداره اینو ارزش اون-

 خورم نمی حرص که من-

 :گفتم آهسته و کردم متنوع غذاهای نگاه

 ضایس؟ بردارم همش از نظرت به-

 :گفت و خندید بار این سام

 تا پنج حداقل نمیشه جا بشقابت تو ماا نیست نه-

 الزمه بشقاب

 :گفتم و خندیدم

 کردم شاهکار بخورم بشقابم نصف بابا کردم شوخی-

 هایمان بشقاب در خوشمزه غذاهای از کمی سام با

 فرو گوشت در را چنگال. نشستیم رفتیم و ریختیم



 مستانه ی خیره نگاه دیدن با آوردم باال سر کردم

 جوش نقطه به مرا داشت یگرد بستم چشم عصبی

 .رساند می

 داد بدی صدای که انداختم ظرف در را چنگال

 خشمگین. کرد من نگاه وبعد بشقابم نگاه اول مستانه

 دست روی را راستم دست و چشمانش به زدم زل

 را دستش محکم و گذاشتم بود میز روی که سام

 چپ دست با مستانه به خیره نگاه همان با. فشردم

 دهان در را گوشت حرص با برداشتم ار چنگال

 .جویدمش حرص شدت همان با و. گذاشتم

 نزدیکم را سام صدای که گرفت من از نگاه مستانه

 شنیدم

 بیاری در حرصشو دیگه جور خوای می-

 :وگفتم نگرفتم مستانه از نگاه

 جوری؟ چه-

 :گفت و فشرد را دستم

 کن پرداخت طلبتو-



 لبخند سمتش یدچرخ سرم سریع و شد درشت چشمانم

 پشت و آورد باال را دستم دفعه یک و داشت لب به

 و شد تر درشت چشمانم. بوسید غافلگیرانه را دستم

 :گفت آهسته که زد خشکم من و آورد جلو سر او

 مبارک عاشقا روز-

 :گفت حسام که نشدم متوجه شد ریز چشمانم

 گلی چه اوه-

 آن به گل دسته یدم با کردم دنبال را حسام نگاه

 بلند جایم از. شدم شوکه قرمز رز همه آن با بزرگی

 و گرفت سمتم را گل پسر که شدم گل ی خیره و شدم

 :گفت

 شماست؟ مال این-

 جوان پسر نگاه گیج و گرفتم گل از نگاه زور به

 :وگفتم کردم

 کی؟ واس-



 خرس با بود تنش فرم لباس هم او که دیگر پسری

 :فتوگ امد جلو بود دستش که رنگی قرمز

 شماس مال اینم-

 پشتم که سام نگاه چرخاندم سر بود آمده بند زبانم

 گفتم و کردم بود ایستاده
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 !میگن؟ چی اینا-

 :وگفتم کردم پسر دو نگاه وباز



  شده اشتباه حتما-

 :گفت و آورد تر جلو را خرس پسر

 ایستادن نسرتو پشت که آقایی اون سفارش اینا-

 .هست

. زدم لبخند خود به خود و رفت باال ابروهایم از یکی

 کردم ریزی خنده و گرفتم دهانم جلوی را چپم دست

 راست و چپ به را سرم کردم نگاهش چرخیدم و

 :گفتم و دادم تکان

 ریخت بی ای دیوونه خیلی-

 گل چرخیدم پسرها سمت باز کرد می نگاهم لبخند با

 دارم نگه نتوانستم اما فتمگر سختی به را خرس و

 :گفت حسام که گرفت دستم از را خرس سام

 خواست دلمون هم ما واال خریدی تو که اینی-

 :وگفت آورد باال را گلش شاخه

 جا واس که خرس یه با اومد شاخش یه ما گیر-

 خوبه سوئیچی



 بوئیدم را گل دسته من و رفت باال جمع خنده صدای

 :گفتم و

 شدم غافلگر واقعا-

 :گفت حسام

 شد غافلگیر جمع این کل تو فقط نه جانم نه-

 زدم لب و کردم بود ام خیره که سام نگاه و خندیدم

 ممنون-

 :گفت و گرفت دستم از را گل دسته

 بخور غذاتو بشین صندلی رو میذارم-

 پوز مستانه خالی جای دیدن با و نشستم میز پشت

 میز روی ای بسته وباز نشست کنارم سام.  زدم خند

 :گفت و گذاشت

 اصلی کادوی اینم-

 چرخاندم سر متعجب و شد درشت باز چشمانم

 :گفت دریا بار این که کردم نگاهش

 زیادیه خیلی این دیگه سام بابا-



 :گفت و چرخاند سر سام

 شد خراب گوشیش من خاطر به رشت بودیم رفته-

 کارمه جبران این

 رفتید شمالم باهم پس-

 کردم نشست میز پشت که مستانه نگاه چرخاندم سر

 :وگفتم زدم لبخند

 شوخی جریان سر گوشیمم خالی همتون جای بله-

 شد خراب بودیم دریا لب که سام

 :گفت و زد خند پوز مستانه

 کردن خراب گوشی به داره عادت سام-

 نگاه عصبی که کردم سام نگاه و شد ریز چشمانم

 :گفت باز مستانه. کرد می مستانه

 دریا؟ تو شد پرت دستت از گوشیم یادته-

 :گفت سریع حسام که ساییدم هم روی دندان

 خوره می زنگ داره گوشیت جان مستانه-



. بود شده روشن چراغش میز روی اش گوشی

 روی دست سام که کشیدم گردنم پشت دست عصبی

 :گفت و گذاشت پایم ران

 میاد خوشت ببین خوبیه گوشی-

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

  آره؟ بیاری در اونو حرص که کردی وکارار این-

 نداره ارزش نگفتی مگه بیاری در حرصشو باید چرا

 برات

 اهمیت برایم اما رفت هم در ابروهایش کم کم سام

 . کرد می ام دیوانه داشت حس این نداشت

 گذشته یاد دیدی حسشو ، آوردی در حرصشو -

 ...افت

 زا و شد حبس نفسم آورد پایم ران به که فشاری با

 :گفت اش شده کلید های دندان الی

 هرزه اون سر رو رستورانو این خوای نمی اگه-

 کن تمومش کنم خراب



 :گفت و کرد آزاد را دستش که بستم چشم درد از

 بریم بخور غذاتو-

*** 

 شوم پرت جلو به شد باعث ماشین وحشتناک ترمز

 پیچید ماشین در اش وعربده

 گرفتی مونی الل چرا-

 که چرخاندم مخالفش را سرم و دلرزی ام چانه

 شتاب با و گرفت را ام چانه آورد پیش دست عصبی

 غرید صورتم در و چرخاند را سرم

 ...نذا نیاز بزن حرف-

 سر من و شد ساکت دستش زیر لرزانم چانه دیدن با

 :وگفتم کشیدم عقب

 داری خاطره اون با همه این بینم می وقتی آدمم منم-

 این کنه می اذیتم تو گذشته فکر اصال میشم ناراحت

 این تمام... بوده نزدیکت همه این مستانه که این...که

 ...م انجام براش کارارو



 زد لبخند اما کرد ساکتم لبهایم روی دستش نشستن با

 :گفت و

 این نمیگی حسودت بغض این واسه میرم می بگم-

 بغضم آن میان در ریخت بی سامی نمیاد بهت حرفا

 :گفت او و گرفت ام خنده

 با دارم خاطره که انقدری ماه چند این تو با من-

 دوست بارم یک من ندارم بودم سال چند که اونی

 لحظه هر دقیقه هر تورو اما ببوسم اونو نداشتم

 ببوسم دارم اشتیاق

 :گفت و شد کج لبش

 میدن خالی جا بعضیا فایده چه اما -

 و برداشت را دستش که کردم نگاهش چپ چپ

 :گفت

 یه پریده رنگش که حسود خانم گلی واسه مبری-

 بخرم معجون

 به را ماشین. خندیدم و کردم نازک چشمی پشت

 :گفت و جلوتر کمی رفت و آورد در حرکت



 خوری؟ نمی دیگه چیز-

 نه-
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 میام زود-

 سر. کردم می نگاهش لبخند با من و رفت سام

 عقب صندلی روی خرس و گل ونگاه چرخاندم

 . کردم



 سام که وگوشی کردم باز را داشبورد در شدم خم

 با باال مدل بسیار گوشی برداشتم را بود خریده برایم

 .داشتم دوست که چیزی همان صورتی قاب

  شد باز ماشین در

 بفرما-

 :گفتم و گرفتم دستش از را معجون

 !نداشتی پولی که تو خریدی چیز همه این چطور-

 :گفت و خورد معجونش از قاشقی مسا

 بیاد جا حالت یکم بخور-

 :گفتم و خوردم قاشقی هم من

 پس سام نکن کردی؟ خرج داشتی انداز پس نکنه-

 نیستم راضی من بخدا میشه الزمت یهو اندازت

 بزن حرف کم بخور-

 :گفتم و دادم چین بینی

 چه من به بخر اصال-



 ویادم خوردم را مزه خوش معجون آن از کمی باز

 خوردش به باید. بود کیفم توی که سام داروی به آمد

 شربت دیگر هتل در معجون آن با مطمئنم دادم می

 آن در موقع همان بود این راه تنها خورد نمی

 موزیانه عملیات یک طی. بخورد تا بریزم معجون

 سرفه به کردم شروع و گرفتم دهانم جلوی را دستم

 :گفتم زور به من و کرد نگاهم ترس با سام. کردن

 ب...آ-

 پیاده ماشین واز گذاشت کنارش را لیوانش سریع سام

 را ها قرص کردم کیفم در دست عجله با دوید و شد

 با و انداختم لیوان درون را قرص ودو آوردم در

 :گفتم لب وزیر زدم هم عجله

 شو حل مادرت جان-

 سر را لیوان سریع آمد می داشت چرخاندم سر

 سام گذاشتم ام سینه قفسه روی ودست .گذاشتم جایش

 دهانم جلوی را آب بطری و شد ماشین سوار سریع



 وبا کشیدم وسر گرفتم دستش از را بطری. گرفت

 :گفتم ترس

 مردم می داشتم خدا وای-

 : گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 بخور تر آروم-

 با رو معجونا این کردم فکر لحظه یه دونی می نه-

 گلوم تو پرید خردی من کارت

 :گفت و کرد ای خنده

 بخور-

 نگاهش چشم پشت واز گرفتم دست در را لیوانم

 خیالم. خورد می را معجونش قاشق قاشق که کردم

 خوب وچقدر خوردم را معجلونم هم ومن شد راحت

 .بود وگرم مقوی خیلی که معجون آن بود
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 جانم-

 سام؟ کجایی-

 گلی؟ چطور کارم سر-

 گفنم و شد آویزان لبهایم

 بیام کجایی ببینم خواستم می کارم بی یکم من هیچی-

 بشه رفع خستگیم که پیشت

 گفتم و کشیدم آهی

 دیگه خیال بی ریخت، بی سامی کرده هواتو دلم-

 برس کارت به برو



 هستی؟ کجا-

 میری کی خوری، هوا یکم برم شاید حاال کارم اتاق-

 مانت؟ما دنبال

 میرم غروب-

  برس کارت به برو باشه-

. انداختم میز روی کالفه و کردم قطع را گوشی

 کمی بودم رفته پدرم خاک سر مائده با صبح امروز

 هتل به خواهرش و سام مادر امروز. بود گرفته حالم

 شوهرش و داشت تعمیرات خواهرش خانه آمدند می

 زیرو چند خواستن می بود رفته کاری مسافرت هم

 .بمانند هتل در

 برای کردم می آماده را خودم داشتم که بود روز سه

 فهمید سام های حرف از شد می اما سام مادر آمدن

 .نبود مشخص دلیلش شوم آنها نزدیک ندارد دوست

 اتاق واز شدم گوشی خیال بی شدم بلند جایم از

 و بودم زیر به سر گذشتم راهرو از. رفتم بیرون



 هنوز سام امروز که کردم می کفشم کفشهای بند نگاه

 .  بود نبسته برایم

. کرد پرت عقب به مرا خورد ام شانه به که ای تنه

 . فشردم بهم ام شانه درد از را چشمم

 خدا آخ-

 خوبه؟ حالتون خوام می معذزت-

 جوان مرد نگاه هم در صورت وبا کردم باز چشم

 را ام شانه دستم با. کرد می نگاهم نگران کردم

 گفتم و دمفشر

 نیست بد کنید نگاه جلوتونو یکم فقط نیست مشکلی-

 درشت چشم آورد ام شانه سمت را دستش جوان مرد

 وگفتم رفتم عقب وقدمی کردم

 !ِاه آقا خوبم میگم-

 متاسفم واقعا-

 گفتم خیال بی

 برید بفرمایید-



 :گفت که بروم خواستم

 هستید؟ هتل قسمت کدوم مسئول-

 گفتم و کردم نگاهش

 هستم داخلی یرمد-

 :گفت و داد تکان وسر زد لبخند

 درسته؟ خانم نیاز بله-

 گفتم و کردم ریز چشم

 شناسید؟ می کجا از منو-

 :گفت و کرد ای خنده تک

 ... من-

 ماندم منتظر چه هر کرد متعجبم ایش یکدفعه سکوت

 :گفت لبخند با اما نزد ، بزند حرفی

 شیم می همکار باهم امروز از-

 گفتم و انداختم باال ابرویی

 داشتیم؟ استخدامی بازم یعنی-



 :گفت و خندید جوان مرد

 هستید بامزه و زیبا خیلی شنیدم که همینجور-

 .میزد حرف راحت ،زیادی شد کج لبم

 قبلی عامل مدیر هتل این عامل مدیر هستم مهدوی-

  کیش رفتن

 گفتم و شد گرد چشمانم

 !هستی؟ کی-

 :گفت و خندید باز

  کل مدیر عموی پسر هستم مهدوی شایان-

 گفتم و دادم باال را ابروهایم از یکی

  آهان-

 وگفتم فشردم باز را ام شانه

 مدیر تا در دم نگهبانی از دیگه روز دو ترسم می-

 !بابا؟ چندتایین مگه ماشاهلل ، بشن مهدوی همه اصلی

 :گفت و خندید بلند جوان مرد



 میره دمیا خیلیاشونو خودمم که زیاد انقدر زیادیم-

 عمه تا سه دارم عمو تا ده من چون

 چه ماشاهلل شد گرد چشمانم و فشردم بهم را لبهایم

 سالی جای به اینا داشتن بزرگی مادر بزرگ پدر

 آوردن می دنیا به بچه دوتا دوتا کنم فکر یکی

 باید بزرگ مهدوی آقای من نظر به خب درسته بله-

 بعدشم مهدوی خانواده هتل ذاشت می هتل این اسم

 شدن می مهدوی همه پرسنل کلهم

 وگفتم کردم پوفی خندید بلند دوباره مرد

 اجازه با اومدید خوش که این خالصه-

 خانم نیاز...ام-

 وگفتم زدم زوری لبخند چرخیدم سمتش کالفه

 بله؟-

 نگهش گرم یکم کرد می درد خیلی تون شونه اگه-

  دارید

 ممنون باشه -



 خدا به. شدم دور او از سرعت وبا چرخیدم بار این

 مهدوی خواهد می برو بگویند دیگر روز دو اگر

 .شوم شوکه اصال نباید بیاید تو جای دیگری
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 دارن هم نوه تا سی کم کمه دارن عمو تا ده وقتی 

 .است کمش تعداد این تازه

 و زدم لبخند پشتی حیاط در دیدن با چرخاندم سر

 بستم که را در رفتم بیرون. رفتم در سمت سریع

 .کشیدم راحتی نفس



 تو اون شدم خفه اوف-

 بود شده بیشتر تعداشان که کردم هایی وسایل نگاه

 چوب تکه و بود تر نامرتب قبل سری از چقدر اما

 .بود پخش جا همه شکسته های

 رسیدم که عکسم به. پریدم چوب روی و کردم بلند پا

 تموگف زدم لبخند

 گلی؟ نیاز چطوری-

 خدارا. ماندم عکسم ی وخیره دادم دیوار به تکیه

 به را سام های دارو شب هر بودم توانسته شکر

 بیاید چشم به که نبود انقدری تغییرش بدهم خوردش

 این و بود کننده وار امید خیلی دکتر های حرف البته

 خودش همان نیست وخیم بیماریش وضعیت سام که

 می وخیم نمیشد مدوا اگر اما. اشتد ارزش دنیایی

 .کرد شد می چه موقع آن نبود معلوم و شد

 زدم لبخند و کردم فرو جیبم درون را دستانم از یکی

 با بود زیبا خشمش همان با که سام عشق خاطر به

 از سام اگر بود گفته دکتر. متفاوتش حس همان



 سراغش خشم حالت اون کمتر نشود عصبی چیزی

 به سر اگر اما است زودگذر بیاید هم اگر یا آید می

 .است خودت پای فقط عواقبش بگذاری سرش

 کسی برای آوردم در ادایی و دادم چین را صورتم

 .بودم تنگش دل انقدر چرا دانم نمی و نیستش که

. بروم جلوتر کمی تا چرخیدم عکس از گرفتم نگاه

 تا. است سرم پشت کسی کردم حس که نرفتم قدم دو

 و نشست ام شانه روی دستش گردمبر خواستم

 گوشم دم درست صدایش

 !کنی؟ می دلبری تلفن پشت-

 گفتم و زدم لبخند

 بوده سازم کار انگار-

 :گفت و نشست پهلویم روی دستش

 سازه کار نکنی دلبریم -

 :گفت که شد عمیق لبخندم

 کنم تسویه باهات اومدم االن اما-



 گفتم و کردم ریز چشم

 چیو-

 !؟ هاتو بدهی-

 مرا. آمد جلو و کرد حرکت پهلویم روی از دستش

 و گذاشت ام شانه روی چانه و فشرد آغوشش در

 :گفت

 بشم رد قرمزات خط از کنم خالف اومدم-

 و فهمیدم را منظورش دفعه یک اما شد ریز چشمانم

 گفتم وار تهدید سمتش چرخیدم و رفتم جلو سرعت با

 ...اگ فقط یعنی-

 و گذاشتم عقب قدمی جلهع با سمتم برداشتن قدم با

 گفتم

 نکن فکرشم-

 :گفت و زد لبخند

  هستی بدهکارم تازه-

 پررو بچه بابا برو-



 رفتم عقب دیگر قدمی ترس با پرید باال ابروهایش

 چرخیدم کشیدم جیغی. برداشت خیز سمتم او که

 داد قلقلکم دفعه یک و شدم اسیر دستانش در اما بروم

 گفتم  ندهخ وبا رفت باالتر جیغم صدای و

 دیوونه نکن...نکن-

 هان؟ پررو گفتی کی به-

 اما شدم می زمین پخش داشتم من و داد قلقلکم بیشتر

 . گذاشت نمی

 م...سا...سام-

 دستش روی حال بی ومن کشید قلقلک از دست

 :گفت اش خنده ی مانده ته با واو افتادم

 ها میشه سنگین داره بدهیات-

 گفتم و آوردم در برایش زبانی

 دالم دوس-



 ام خنده اما کنم اخم خواستم ایستادم صاف زور به

 به گذاشتم عقب قدمی زدم خنده زیر وباز گرفت

 گفتم خنده وبا دادم تکیه دیوار

 ...دیوو-

 نگاهش درشت چشمان با و شدم ساکت آمدنش جلو با

 تخت به دست با سریع آمدم جلو سرش کمی کردم

 تکان او ماا دادم هولش عقب به و کوبیدم اش سینه

 گرفت را دستم دو هر دستانش با دفعه یک و نخورد

 .سرم دیوارپشت به کرد قفل و

 ...ک وقتیه مال کارا این ببین...سام-

 االنه-

 نالیدم من و آمد جلوتر سرش

 ...ام-

 که داغش لبهای و دستانش زیر دستانم شدن فشرده

 باال با که زد آتش را جانم ای لحظه بود لبهایم روی

 خوبی به  نفسم شدن حبس و ام سینه قفسه آمدن



 که وحسی فشردم هم روی را چشمانم. بود مشهود

 ...کردم حل خودم در را داشتم

*** 

 شد باز گونه خمار من بسته وچشمان برد عقب سر

 به را نگاهم نتوانستم ومن بود دلنشین لبخندش

 وجدان عذاب. بردم زیر به ونگاه بدوزم چشمانش

 . کرد نمی رهایم شیرین حس آن اما داشتم

 :گفت آرام و شد اسیر انگشتانش بین ام چانه

 گلی نمیاد بهت کشیدن خجابت-

 کرد رها را دستم وقتی چون کشیدم خجالت خودم از

 نشست پهلوهایش روی دستانم چرا نشدم مانعش باز

 چرا کردم اش همراهی چرا. نکشیدم عقب سر چرا

 پیدایش کجا زا ام ارادگی بی این.  بود خوب انقدر

 شد؟

 :گفت و کشید لبم روی آرام را شصتش انگشت

 معجزست؟ یکی لبخند بگن شنیدی حاال تا-



 :گفت لبهایم اوخیره و آمد باال آهسته چشمانم

 من ی معجزه شدی لبخندت و تو-

 زل اش مشکی چشمان با آمد باال کاوشگر چشمانش

 خنده تک که دید چه دانم نمی و من چشمان در زد

 :گفت و کرد کج سر کمی و دکر ای

 چشمات؟ تو ریخته االن که حیا و شرم این بود کجا-

 واقعا که ای خنده با و دادم هولش عقب به کالفه

 زدم فریاد بود محاالت از کردنش پنهان

 ای دیوونه خیلی-

 او روی روبه هم آن بمانم آنجا توانستم نمی دیگر و

. کرد می ام دیوانه داشت هایش زدن زل با که

 گرفت را دستم دفعه یک اما کردم دویدن به شروع

 هوا به اش خنده صدای کردم نگاهش چرخاندم سر

 :گفت خنده همان وبا رفت

 نره یادت ، بدهکاری من به همیشه -



 دیگر بار و دویدم وباز کشیدم عقب شتاب با را دستم

 .شنیدم را اش خنده صدای

 را در و شدم راهرو وارد و کردم باز را در شتاب با

 ...بستم
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 چشم و. گذاشتم ملتهبم های گونه روی را دستانم

 آنجا از سریع. کرد را خودش کار آخر دیوانه. بستم

 سمت و کردم قفل را در. رفتم اتاقم وبه شدم دور

 را زیرینم لب. کردم رها رویش را وخودم رفتم مبل



 صدای. ماندم سقف خیره و کشیدم دندان زیر به

 .پراندم جا از گوشی پیامک

 باز را پایم و برداشتم را گوشی و دادم کش را بدنم

 بود نوشته بود سام کردم

 بود خوب خیلی گلم طعم-

 دیوانه. کوبیدم پایم ران روی را گوشی و بستم چشم

 .نبود بردار دست هم باز شدم حالی چه دید

 

*** 

 

 بستم را ودر آمدم بیرون اتاق از

 نباشید خسته-

 باال ابرویی مهدوی شایان دیدن با چرخاندم سر

 گفتم و انداختم

 ممنون-

 :گفت که آسانسور سمت افتادم راه



 زد زنگ عموم-

 گفتم و کردم نگاهش

 !خب-

 داری هتل آموزش برای میان دارن نفر چند گفت-

 گفتم و کردم ونگاهش کردم ریز چشم ایستادم

 چی؟ یعنی-

 سه این داره نیاز آموزشهایی یه ما لمث هتالیی-

 و ما هتل میان اقامت واسه میان دارن که نفری

 آموزش واسه اینجا میان هم دیگه هتالی پرسنل

 پرسنل؟ همه یعنی-

 به هم همه  برای جدا پرسنل بقیه و جدا ها مدیر نه-

 اجباره

 گفتم و انداختم باال شانه

 نیست مشکلی-

 گفتم و برداشتم قدم باز



 مهدوی جناب احافظخد-

 که بفشارم را دکمه خواستم شدم آسانسور وارد سریع

 سینه به دست. شدن آسانسور وارد پریچهر و نرگس

 با پریچهر. کردم دو هر نگاه و دیوارک به دادم تکیه

. دادم را جوابش و دادم تکان سر. کرد سالم لبخند

 کردم نرگس نگاه

 بزارن؟ کالس میهوان شنیدی نیاز-

 گفتم و گرفتم نرگس از نگاه

 گفت جدید مهدوی آره-

 :گفت و کرد نگاهم کج لب با نرگس

 ننشسته؟ دلت به وقت یه مهدوی شایان-

 گفتم و کردم پریچهر نگاه و زدم نشنیدن به را خودم

 حساب؟ به نریختن هنوز و حقوق چرا دونی نمی-

 :گفت و شد آویزان لبش پریچهر

 الزمم پول انقدر منم نه-

 بدم قسط باید منم-



 :گفت باز نرگس

 محتاج اینجوری برج سر حداقلش بود پولدار شهبد-

 ...سا حاال اما نبودی پول

 من و شد خفه اش سینه قفسه وسط دستم کوبیدن با

 گفتم و زدم چنگ را لباسش

 و چرت نیست، مهم این اما میزنی حرف خیلی-

 خیلی صدات فقط نیست مهم اینم باز اما میگی پرت

 همین مخمه رو نای اس نکره

 گفت و گذاشت ام شانه روی دست پریچهر

 نیاز خیال بی-

 گفتم و کردم پریچهر ونگاه رفتم عقب

 اما ، آشنایید من اخالق با شماها ی همه ببین منو-

 عالقه من به اصال طرف داشتم عالقه کسی به اگه

 نمی کوچیک خودمم رفت می شد می تموم نداشت

 با تو یکم کنه می یکارچ داره دیوانه این اما کردم

 کنن نمی گدایی عشقو بگو بزن حرف عقل کم این



 می نگاهم کینه با که نرگس نگاه شد باز آسانسور در

 صدای. رفتم بیرون بلند های قدم با و کردم کرد

 می صحبت او با داشت که شنیدم می را پریچهر

 که بود ساعتی یک کردم سام اتاق در نگاه. کرد

 پیچیده اتاقم در گل بوی شدم تاقما وارد. بود رفته

 کردم بو را میزم روی گلهای و رفتم جلو. بود

 تلفن زنگ صدای. آوردم در تنم از را ولباسم

 بود مائده داشتم برش.  شد بلند همراهم

 سالم-

 معرفت بی ی زاده بردار سالم-

  تو یا منم معرفت بی-

 دیدنت میایم داریم باش هتل بگم زدم زنگ بابا برو-

 بیاید برم ندارم جایی که من-

 میایم داریم عمه فسقل باشه-

 حمام به سریع انداختم تخت روی را گوشی و خندیدم

 رفتم
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 را وموهایم ایستادم آینه جلوی شدم آسانسور وارد

 و کردم بو را وعطرم بردم پایین سر کردم مرتب

 گفتم

 بویی چه هوم-

 ماندم منتظر و کردم هایم جیب توی دست و چرخیدم

 بیرون و شد باز آسانسور در. بایستد آسانسور تا

 سمت و دادم تکان دستی وطاها مائده دیدن با رفتم



 رویش شمع و کیک دیدن با. رفتم قرمز سفید مبلهای

 وگفتم رفتم جلوتر. گرفت ام خنده

  دیگه سال ذاشتید می خدا تورو دادید خجالتم-

 :گفت و خندید طاها

 گه می متلکی چه حاال ببین شدیما گرفتار یگم-

 گفتم و ایستادم میز جلوی

 کنم فوت بذارید اول خب-

 کشیده را زحمتش مائده که خانگی کیکی و شدم خم

 مبل روی زدن دست برایم دو هر. کردم فوت بود

 وگفتم نشستم تکی

 شد؟ چی ببینیم بگید کادو قبل-

 :فتگ و زد لبخند طاها

 میشه حل داره انشاهللا-

 گفتم و کردم مائده نگاه و کوبیدم بهم را دستانم

 گرفتی آبغوره چقدر دیدی سرت بر خاک-



 سرم پشت نگاهش اما کرد نگاهم چپ چپ مائده

 :گفت و رفت

 میاد داره که سامم آقا-

 شد می نزدیک که سام نگاه چرخاندم سر وحشت با

 و مادر اصال آمد زود انقدر چرا این. کردم

 کردم کیک نگاه چرخاندم سر. هستن کجا خواهرش

 گفتم لب زیر بستم چشم. 

 بخون تو فاتحه نیاز شدی تموم-

 روی دست. شدن بلند جایشان سر از مائده و طاها

 چرخیدم. شدم بلند زور به و گذاشتم مبل ی دسته

 سالم مائده با و داد دست طاها با کردم نگاهش

 .کرد پرسی واحوال

 :گفت لبخند با همائد 

 گرفتیم نیاز واس کوچیک تولد یه ما بفرمایید-

 سریع کرد نگاهم و رفت باال ابروهایش از یکی سام

 :گفت طاها که دزدیدم نگاه



 بنشینید بفرمایید-

 جای مائده دیدم تعجب با که بنشینم چرخیدم عجله با

 :گفت و زد لبخند نشسته من

 باشم طاها نزدیک-

 اعصاب بی آن کنار ومن باشی طاها نزدیک تو بله

 .کنم شکر خدارا باید نکند نصفم االن که

 کنارم سام و نشستم نفره دو مبل روی رفتم ترس با

 :گفت ببرد را کیک که شد خم مائده نشست

 چی هر نیومد ما خونه باباش سالگرد بعد که نیاز-

 نیومد موندم منتظر تولدش بعد هم

 توانستم نمی اصال کشیدم ام پیشانی روی دست

 و هست حالی چه در االن سام که بکنم هم را فکرش

 حاال وای. کند کنترل را خودش تواند می االن اصال

 کردن رو دست وقت حال خدایا.  بودم کجا بگویم

 ! بود؟

 و گذاشت ظرف توی را کیک برش اولین مائده

 انگار سام اما بود منتظر مائده. گرفت سام سمت



 گوشه از آوردم باال سر نداشت را گرفتنش قصد

 کجا نا ی خیره که خشمگینش چشمهای نگاه چشم

 و گرفتم مائده دست از را کیک سریع کردم بود آباد

 با که کردم طاها نگاه.  گذاشتم سام جلوی میز روی

 جلوی را کیک مائده. کرد می سام نگاه ریز چشمان

 پهلو از کمی کردم استفاده فرصت از گرفت طاها

 وگفتم مشد خم سام طرف

 کن رعایت یکم سام کنه می نگاهت طاها-

 او که کشیدم عقب ترس با آمد باال دستش دفعه یک

 .موهایش در زد چنگ

 نیاز بگیر-

 :گفت و زد اشاره کیک به که کردم مائده نگاه سریع

 بخور-

 :گفت مائده که کردم کیک نگاه گیج

 شده نشین خونه شکسته پاش و دست طاهر راستی-

 :گفت که آمد باال چشمانم



 اما نمیزنه حرفی که خودش ، شده چی نیست معلوم-

 داغونه خیلی

 :گفت و داد تکان سر طاها

 چون بوده کاری کتک اما نمیزنه حرفی که خودش-

 داغونه صورتشم

 گفتم و کردم سام نگاه چشم گوشه از

 بوده طاهر مقصر بوده چی هر-

 :گفت و خندید مائده

 نمیشی صاف بچه این با تو-

 :گفت اهاط

 نکرد قبول کنیم شکایت گفتم چی هر-

 :گفت آرام مائده که نزدم حرفی

 دستشوییم همش خورم می که لعنتی قرصای این-

 دستشویی کجاست میگیره

 سالن آخر-



 :گفت و گذاشت میز روی را کیکش ظرف مائده

 گردیم برمی ما-

 :گفت و کرد طاها نگاه و

 عزیزم بریم میای-
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 سر ترسیدم می. رفتن مائده همراه و شد بلند هم طاها

 نشست کمرم پشت دستش کنم نگاهش بچرخانم

 :گفت آرام تقریبا او و شد مشت دستم ترسیده



 درسته؟ بود مزه خوش شب اون کیک-

 که بچرخانم سر ستم خوا فشردم هم روی را چشمانم

 غرید و فشرد را کمرم محکم

 می خراب و هتل این کل وهللا به که نیاز کنن نگام-

  برن اینا تا نکن نگام فقط کنم

 مشتش دفعه یک که کشیدم جلو را خودم درد از

 بلندتری صدای با بار این و آمد فرود مبل دسته روی

 غرید

 !آره میزنی دورم-

 هستم بدبختی چه مادرش و خواهر بودن کجا خدا آخ

 اعصاب بی بشر نای جلوی من دست االن همین باید

 حداقل تا شان خانه بروم مائده با کاش. شد می رو

 بغل که کسی این فایده چه اما. بگذرانم را امشب

 .شد نمی آرام دیگر سال هزار تا نشسته من دست

 کادوهات حاال خانم نیاز خب-

 زد لبخند طاها. کردم وطاها مائده نگاه بردم باال سر

 :گفت و



 میاد که دوستام از یکی داری دوست ادکلن شنیدم-

 میاره مارک های ادکلن فروشگاهش تو ببره جنس

 خریدم برات اون از یکی منم

 سام یکدفعه که داد دستم را جعبه طاها. زدم لبخند

 تعجب با: گفت چیزی انگلیسی به و زد پوزخند

 نگاه زده خجالت. چرخاند سر کالفه که کردم نگاهش

 :گفت و داد تکان سر که کردم طاها

 Womanity گفت اسمشو-

 آوردم بیرون جعبه از را وادکلن انداختم باال ابرویی

 باز را درش داشت جالبی وشیشه بود رنگ صورتی

 بستم را چشمانم وعجیبش خوب بسیار بوی از کردم

 گفتم و

 بویی عجب-

 :گفت و گرفت سمتم بزرگی جعبه مائده

 بیاد خوشت امیدوارم-

 گفتم و گرفتم دستش از را جعبه



 ورزشی ست دیدن با کردم باز را درش نیاد چرا-

 باال سر شتاب با. شد درشت چشمانم جعبه درون

 وگفتم آوردم

 تو کردی چه وای-

 طاها که کردم ونگاهش آوردم باال را سوئیشرتش

 :گفت

 خیلی اینو: گفت اون خرید بودیم رفته طاهر با-

 داری دوست

 که سام نگاه لباس همان پشت از و شد آویزان لبهایم

 پایین را لباس. کردم شود می دیوانه دارد دانستم می

 گفتم و آوردم

 ممنون خوشگلن خیلی-

 :گفت ذوق با مائده

 لباس شیکه تنگه خیلی اما بندیه شلوارش ببین-

 میده جون خوبه خیلی کفشش هست تنه نیم زیرشم

 رفتن باشگاه واسه



 گفتم و کردم صاف گلویی

 اوهوم-

 :گفت و خندید طاها

 دیگر است مائده-

 گفتم و کردم ای خنده

 کشدید زحمت خیلی-

 عمه عزیز نداشت قابتو-

 :گفت و شد بلند طاها

 بریم دیگه ما-

 گفتم ترس با

 حاال بودید-

 :گفت و شد بلند هم مائده

 کار طاهر با یکم ،طاها طاها بابای خونه بریم باید-

  داره

 :گفت و بوسیدم مائده که ایستادم ترس همان با



 کنم می مامانت به تو شکایت وگرنه خونمون یاب-

 میام باشه-

 :گفت سام به ومائده کردن خداحافظی سام از دو هر

 همکاری با جوری چه روحیه این با نیاز موندم من-

 کنار میزنه لبخند یه نه میزنه حرف نه که شما مثل

 میاد

 وگفتم زدم زوری لبخند

 جان مائده-

 :گفت و تگرف را مائده دست خندید طاها

 اجازه با-

  کشیدم و گرفت را دستم مچ دفعه یک شدنشان دور با

 بریم بیا-

 گفتم و کشیدم عقب را خودم

 کادوهام-



 همان که کرد باز دهان کرد نگاهم چرخید خشم با

 باال را گوشی عصبی. خورد زنگ تلفنش لحظه

  داد جواب و آورد

 بله-

 ادفری و آورد جوش که گفتن چه خط پشت دانم نمی

 زد

 نیست خوب که درک به-

 :گفت و زد حرفی خط پشت و پریدم جا از

 بیام تا بمون کنم ایت عقده سر بر خاک-

 دست با  و فشرد را دستم مچ آورد پایین را تلفن

 :گفت وار تهدید دیگرش

 اتاق فقط...بیام تا اتاق میری-
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 با و کرد رها شتاب با را دستم دادم تکان را سرم

 دو و رفتم میز سمت سریع. شد دور بلند قدمهای

 . آسانسور سمت دویدم باد مثل و برداشتم را جعبه

 با. فشردم را ودکمه شدم وارد بود شلوغ آسانسور

 زدن حرف صدای و کردم می شمارشگر نگاه ترس

 باز با. بود مغزم روی بودن سرم پشت که کسانی

 در به را خودم دو با و پریدم رونبی سریع در شدن

 گفتم و بستم را در شدم وارد و رساندم اتاق

 کنم باز تا بمون-

 از را شالم کالفه و انداختم تخت روی را ها کادو

 جرات مگر انداختم زمین روی و کشیدم سرم روی

 .شوم رو روبه او با داشتم



 او که اعصابی آن با هم آن توانستم نمی واقعا نه 

 تند دور روی دکتر های حرف لحظه همان و داشت

 .پیچید می گوشم در

 .  گذاشتم گوشم روی دست کشیدم جیغی عصبی

 خریده چی برات عمه ببین نیاز باش عادی اصال-

 میاد بهت ببین بپوش

 روی آوردم در یکی یکی را لباسهایم چرخیدم سریع

 ها لباس آن و کردم باز را خیسم موهای گذاشتم تخت

 که انقدر آمد می من به حسابی تنه نیم. مکرد تن را

 تنم و برداشتم را سوئیشرت و زدم چرخی ذوق با

. آمد در صدای که بکشم باال را زیپش خواستم کردم

 در باز. کردم در نگاه وحشت وبا شد خشک دستم

 از حتی خشمگینش وصدای بودم افتاده وحشت به زد

 بود مشخص خوبی به هم در پشت

 نیاز کن باز-



 قطعه قطعه مرا شوی اتاق وارد تا کنم می باز مچش

 را در تر محکم باز این. بدهی ام خانواده تحویل کنی

 رفت باالتر صدایش و کوبید

 کوفتیو در این کن باز-

 کنار در روی از ونگاهم بود شده سیخ تنم موهای

 چسبانده را دهانش انگار که صدایش و. رفت نمی

 :گفت که در به بود

 نشه باز در این کن دعا فقط-

 . کوبید در به محکمی مشت و

 وقت هیچ در این که بود همان فقط لحظه آن دعایم

 بود خورده را داروهایش کاش خدا وای. نشود باز

 .بود تر آرام کمی االن حداقل

. نیامد در صدای که ایست دقیقه چند دیدم وقتی

 موهایم راحت خیال با و دادم بیرون را نفسم آسوده

 تیک صدای فقط و چرخید تخت سمت. زدم باال را

 سام دیدن با چرخیدم وحشت با. شنیدم را دیجیتال قفل

 زد پوزخند سام. افتاد تپش به قلبم در چوب چهار بین



 گذاشت جلو قدم. بست سرش پشت شتاب با را در و

 .گذاشتم عقب قدم من و

 تا را پیراهنش های دکمه من به وخیره برد باال دست

 :گفت و کرد زبا شکمش روی

 غریبه؟ شدم من که بودی کجا دوساعت شب اون-

 می رفتم عقب باز هم من و برداشت قدمی باز

 آن کنم تر وبد کنم باز را ام وامانده دهان ترسیدم

 .را اوضاع

 آستینش که وهمانجور کرد باز را هایش آستین دکمه

 :گفت زد می باال را

 بود گرفته جشن برات بودی مائده خونه که-

 باز. اش زده باال آستینهای و کردم بازش یقه نگاه

 مرگ که لحظه آن در دیوانه من اما گذاشتم عقب قدم

 می فکر این به داشتم دیدم می چشمانم جلوی را

 ریخت، بی پسر آن بود شده دلربا عجب که کردم

 ...لحظه آن فقط خدا به نبودم دیوانه



 خشمگینش چشمان ونگاه گرفتم اش سینه از نگاه 

 گفتم لکنت با و کردم

 ...ت برات بذار...نبودی غریبه-

 اش عربده و شد کوفته دیوار به کنار از مشتش 

 رفت باال همراهش

 بزن حرف-

 آخرش فهیدم سرم پشت سرد جسم با و پریدم جا از

 آمد سمتم بلند قدمهای با. بود تراس در پشتم هستم

 :گفتم و آمد باال دستانم ترس با ومن

 ...ک می خواهش سام-

 باز و شد کوبیده سرم پشت شیشه روی دستش کف 

 زد فریاد

 !زنی؟ می دورم هم تو-

 پنجره چوب چهار که کوبید سرم پشت در به لگدی

 کشید وعربده لرزید

 !نیاز دادی بازیم-



 دفعه یک او اما دادم قورت زور به را دهانم آب

 من گرفت مشت در را لباسم و آمد پیش آزادش دست

 بگذارم سرش به سر نباید دانستم می که این با خر

 آن قسم خدا به اما کردم فراموش لحظه آن کل به اما

 خودم دست چیز هیچ که بودم ترسیده انقدری لحظه

 .نبود

 کشیدم فریاد و زدم کنار شتاب با را دستش

 بکش دستتو-

 و گیرد می گر دارد که دیدم را مردی فقط ای لحظه

 نه که کرد باز هم از را ام یقه دستش دو با چنان

 خورد جر زیپ کنار درز درست شود باز لباس زیپ

 ونگاهش زدم نفس نفس. نشست گوشم در صدایش و

 :گفت و کرد نگاهم وار دیوانه او که کردم

 هان؟ اومده خوشت کرده انتخاب طاهر-

 گرفتم قاب را صورتش بردم باال دست ترس همان با

 تموگف نکشیدم دست من اما کشید عقب سر

 بگم تا کن نگام سام...سام-



 پایین دست سریع کرد نگاهم قرمزش چشمان با سام

 کردم پرت آوردم در تنم از را سوئیشرت و بردم

 گفتم و زمین روی

  نیست مهم بخدا نیست مهم این-

 روی شد کوبیده دستش باز و رفت باال باز فریادش

 بودم افتاده گیر من که گوشی سه دیوار
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 شب اون بودی کجا-



 پیش میفهمید اگه گفتم می چه بودم افتاده گریه به

 دروغی ای لحظه. شد می بدتر حالش بودم دکترش

 گفتم سریع و رسید ذهنم به

 دکتر-

 :گفت و کرد ریز چشم

 چی؟ دکتر-

 بردم زیر به سر.  کردم می کار باید بود وقتش

 وگفتم

 بفهمی تو شه نمی روم اصال که دکتری-

 غرید عصبی

 میگی چی ببینم بزن حرف درست-

 وگفتم بستم چشم زیر به سر

 کشیدم خجالت بدون فقط چی دکتر بگم نخواه ازم-

  دکتر ببر منو بگم

 وگفتم کردم کج سر و آوردم باال سر کردم باز چشم

 گفت نباید که چیو همه-



 لبه و بردم پیش دست. کرد می نگاهم مشکوک

 گفتم و گرفتم دست در را بود باز که هنشپیرا

 به چیزارو این که نداری انتظار اولشیم تازه تو منو-

 بگم تو

 :گفت حرص با

 بگی باید-

 گفتم و شد اویزان لبم

 کن درک سام کشیدم خجالت-

 باره یک به طوفان این  کرد می نگاهم چپ چپ

 چشمانش. شکر بار هزار صد را خدا و خوابید

 بغض.  نکرده باور فهمید شد یم که بود جوری

 وگفتم کردم

 کنم عمل باید-

 :گفت و پرید باال دفعه یک ابروهایش

 چی؟ عمل-

 گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم



 میرم می نکنم عمل اگر سخت عمل یه-

 روی را دستانم از یکی من و رفت هم در ابروهایش

 وگفتم گذاشتم چشمهایم

 سام یرمم می من ندارم پولشو اما-

 بگو پرت و چرت کم-

 آخ...سام کن باور-

 برهنه فهمیدم ای لحظه که گذاشتم شکمم روی دست

 دستم خواستم تا و شد درشت دستم زیر چشمانم هستم

 روی که دستم روی را دستش بیاوردم پایین را

 :گفت و گذاشت بود شکمم

 عملیه؟ چه این اصال داری؟ درد-

 خدای.  بیاورم پایین را دستم توانستم نمی خجالت از

 را دستم. بودم پوشیده او جلوی بود لباسی چه آن من

 ترس با. نشست دستم جای خودش دست و زد کنار

 نگران و کرد نگاهم که گذاشتم اش شانه روی دست

 :گفت



 داری؟ درد-

 دادم جان من و کرد حرکت شکمم روی آرام دستش

 جلویش گونه این که کنن حیایم بی سر بر خاک. 

 ...او و بودم ستادهای

 خوبی نیاز-

 مرا کشید می طول دیگر کمی اگر بود نگران خیلی

 .برد می بیمارستان به و انداخت می اش شانه روی

 کردم می فکر آن به و بودم نگرانش چشمان ی خیره

 آرام کوچک دلبری یک با را مرد آن توانستم من

 کرد می نگاهم نگرانی با داشت که کسی این. کنم

 عربده و مشت با پیش دقیقه پنج که بود کسی همان

 .لرزاند می را اتاق این ستون چهار اش

 کمی بیمارها این به دارو و قرص جای به کاش

 .ببینند را معجزه تا دادن می عشق کمی محبت

 کمی و خندیدم بلند صدای با ای لحظه و زدم لبخند

 گفتم خنده با و گذاشتم زانویم روی دست شدم خم

 قیافشو-



 با کردم نگاهش پایین همون از و کردم کج سر

 :گفت بهت با و کرد می نگاهم زده حیرت چشمان

 !گذاشتی؟ کارم سر-

  گفتم و خندیدم بلند صدای با باز

 شکلی این نگاهت که داری دوستم چقدر... خدا وای-

 شده؟

 :گفت و شد خشمگین چشمانش

 قدر چه میدم نشونت االن-

 قصد داشت خبر من از ترزود او اما رفتم جلو سریع

 از و کمرم دور شد حلقه دستانش چنین که دارم فرار

 کشیدم جیغ و خندیدم بلند صدای با. کرد بلندم زمین

 اش شانه روی بردم عقب سر. چرخاند مرا او و

 گفتم و گذاشتم

 سام... ای دیوونه-

 گفتم سریع که گذاشتم زمین روی

 همین بود چکاب یه فقط خوبه حالم-



 نیاز نداری کاری پنهان حق دیگه-

.  کردم موهایش توی بردم باال دست زدم لبخند

 :گفتم و دادم تکان را دستم چندبار

 خان ریخت بی باشه-

 گذرم نمی کنی کارا این از بازم اگر وهللا به-

 گفتم و دادم چین بینی

 خان سام نکن تهدید ایرانیو یه وقت هیچ-

 چرخیدم. دش باز کمرم دور از دستش که رفتم جلو

 گفتم و کردم اخم

 ببینم اتاقت برو دیگه بسه-

 گفتم اخم همان با من و پرید باال ابروهایش

 حیا بی ببینی منو لخت اومدی-

 شد لباسم متوجه تازه شاید و شد تر درشت چشمانش

 را تخت روی پتوی سریع. کرد پا سرتا نگاه که

 و گرفتمش چادر مثل انداختم سرم روی و زدم چنگ

 گفتم



 پررو بچه برو بدو-

 راست و چپ به را سرش و کرد ای خنده بست چشم

 گفتم سریع مادرش آوردم یاد به با. داد تکان

 !هستن؟ کجا اینجا مامانت-

 :گفت و کرد بودم ریخته بهم که موهایش توی دست

 کنن استراحت رفتن بودن خسته خودشونن اتاق-

 گفتم و دادم تکان سر

 خودت اتاق ابفرم گرفتم جوابمو اوکی-

 :گفت و برداشت سمتم قدمی

 نرم اگه-

 گفتم و شد کج لبم

 ... نری اگه-

 پتو و کردم اخم آمد جلوتر که بگویم چه دانستم نمی

 آورد پیش ودست زد پوزخندی.  گرفتم تر محکم را

 :گفت و کشید را انگشتش صورتم کنار



 زبونمه زیر هنوز طعمش-

 :تگف و کرد ای خنده تک که دزدیدم نگاه

  بخیر شبت-

 جدی خیلی بار این و کرد باز را در رفت در سمت

 :گفت

 وقت هیچ...نشه تکرار دیگه-

 و دادم بیرون را نفسم. بست را در و رفت بیرون

 یکدفعه که بردم موهایم توی دست کردم رها را پتو

 فقط که کردم نگاهش درشت چشم با. شد باز در

 باال وییابر و. بود مشخص در بین از اش باالتنه

 :گفت و انداخت

 نکن استفاده عطر اون از وقت هیچ-

 :گفت بسیار تاکید با او که ماند باز دهانم

 وقت هیچ گفتم چی شنیدی-



 شد بسته که در رفت او و دادم تکان سر زور به

 اما.  کند می باز را در چگونه بپرسم آمد یادم تازه

 ...دارد را اتاقم کارت اینکه یعنی قفل تیک صدای
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 در کوتاه لحظه چند بعد زدم در به آرام ضربه چند

 وگفتم گرفتم باال را شربت ولیوان زدم لبخند شد باز

 بیارم هم تو واس گفتم خوردم می داشتم-

 :گفت و زد لبخند



 تو بیا-

  میاد خوابم نه-

 گفتم و گرفتم سمتش را لیوان

 هستن؟ اتاق مکدو اینا مامانت-

 :گفت و گرفت دستم از را لیوان

 شبت هر شربتای این به کردم عادت-

 گفتم و شد رنگ پر لبخندم

 جونت نوش-

 وگفتم کشیدم ای آسوده نفس من و کشید سر را لیوان

 کردی؟ می کار چی-

 نقاشی-

 گفتم و انداختم باال ابرویی

 تو؟ بودی کی هنرمند بابا-

 وگفتم گرفتم دستش از را لیوان ومن نگفت چیزی

 اومده مهدوی شایان دیدی-



 گفتم سریع ومن کرد اخم یکباره

 هم رو ما جا این میاره فامیالشو تمام هم مهدوی این-

 کالسم برامون تازه گفتم کی ببین کنه می اخراج

 گذاشتن

 گفتم و شد کج لبم

 دانشگاه از اوف کالس بریم کار بعد باید فردا از-

 اج این حاال شدیم خالص

 وگفتم رفتم اتاقم سمت

 ریخت بی سامی بخوابی خوب-

. شدم اتاقم وارد راحت خیال با من و داد تکان سر

  آوردم باال را لیوان

 بزرگه خدا شب فردا تا امشب از اینم-

*** 

 کنم نگاه یه بده لیستو اون اهورا-

 با من و گذاشت خوان پیش روی را لیست اهورا

 باال سر شد اعثب زنی صدای که. خواندم می دقت



 عصبانیت با که زن ونگاه چرخاندم سر. بیاورم

 .کردم کرد می صحبت آریا با داشت

 بشه معلوم تکلیفم باید-

 زن سمت وکامل گذاشتم میز روی را خودکار

 وگفتم چرخیدم

 اومده؟ پیش مشکلی-

 کرد من به سرتاپایی نگاه طرفم چرخاند سر زن

 :گفت و کرد ریز چشم کرد صورتم نگاه ودوباره

 شما؟-

 گفتم و زدم لبخند

 حل شمارو مشکل تا خدمتم در هتلم داخلی مدیر من-

 کنم

 و چرخید سمتم کامل و رفت باال ابروهایش از یکی

 :گفت

 تویی؟ نیاز پس-

 گفتم و آمد کش لبم



 هستم افتخار نیاز من بله-

 مامان-

 ساله چهار یا سه ی بچه پسر نگاه بردم پایین سر

. بود سام شبیه قدر چه بچه این نم خدای وای کردم

 وگفتم کردم زن ونگاه کردم ریز چشم متعجب

 !هستید؟ سام خواهر شما-

 :گفت و گرفت را پسرش دست زن

 کنن درستش بگید کنه نمی کار اتاقم کولر-

 گفتم بهت با و شد گرد چشمانم

 زمستونه که االن-

 !زمستونه دونستم نمی من تو باهوشی چقدر-

 ومن گفت سام که چیزی همان تدرس شد کج لبم

 وگفتم دادم تکان سر. بودم کرده تصور

 بندازن راه و کولر بیان گم می بله-

 و آورد در هزارتومنی ده اسکناس جیبش از زن

 وگفت گرفت سمتم



 کمکتون از ممنون-

 دستش توی پول ی خیره و شد هم نزدیک ابروهایم

 :گفت بچه پسر که بودم

 داییمی گل شبیه چقدر تو-

 دفعه یک که کردم بچه پسر نگاه بردم پایین سر

 :گفت

 خودشی ببینم بخند-

 و کوبید بهم را دستانش که زدم لبخند گرفت ام خنده

 :گفت

 می دیدم سام دایی گوشی تو عکستو من خودشی-

 گلشی تو: گفت

 :گفت زن که زدم لبخند و بستم چشم

 پولو بگیر-

 وگفتم کردم بچه مادر نگاه کردم بلند سر

  بدین خدمتکارا به و پاداش ممنون-



 انجام را کارم خواستم برداشتم را وخودکار چرخیدم

 شنیدم را زن آرام صدای که دهم

 ادا همه این و گدا-

 سام با چنین این اگر ندادم را جوابش اما زدم لبخند

 باشد ناراحت انقدر داشت حق پس کرد می صحبت

 ...دستش از
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 کل دانای

 

 :گفت و رفت عقب سام

 که نمیره سر حوصلت-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 بغلیم اتاق همین آخه کنی می همچین چرا سام نه-

 همین داری مهمون فقط

 :گفت و داد تکان سر

 میدم پیام بهت باشه-

 باش-

 که این برای مادرش.  رفت بیرون اتاق از سام

 ترتیب شامی کند رفع را دروبرا خواهر بین کدورت

 نیاز و. شدن می جمع سام اتاق در سه هر و بود داده

 که بود سام داروی هم آن داشت نگرانی دل یک فقط

 .بدهد او به توانست نمی امشب



 بعد گرفت را مادرش شماره و نشست تخت لب نیاز

 داد جواب مادرش بوق چند

 بله-

 گلی مامان سالم-

 خوبی؟ نیاز سالم-

 چطوره؟ فسقلی اون خوبم که من-

  خورد می خودمو شیر کاش ای اما خوبه-

 مگه؟ چطور چرا-

 سعیدم باالس خشک شیر ی هزینه این فقط هیچی-

 باید خشک شیر دوتا ای هفته کرده پیدا کار تازه که

 بگیریم

 :گفت و زد لبخند نیاز

 چطورین خودتون خرج پر ی بچه فسقل اون قربون-

 !خوبن؟ ها بچه

 ...که نیایشم وبهخ نیما-

 گفتم سریع و شوم کنجکاو شد باعث مامان سکوت



 نداره؟ که مشکلی خوبه نیایش-

 چکاب ببرمش خوام می فردا پس حاال نباش نگران-

 !چی؟ پس-

 کشه می نفس بد روزا این یکم-

 :وگفت شد بلند تخت ی لبه از کالفه نیاز

 آخه بگید باید االن اینو-

 میگه چی ببینم ردکت ببرمش بزار نیست چیزی-

 زودتر باید حساسه اون میدونید که شما مامان اوف-

 بردینش می

 نذاشته وقتی برام نوید این نبردم و شد مگه-

 :گفت حرص با نیاز

 میومدم وگرنه نمیدن مرخصی بهم-

 بهت میگم باش چیزی میبرمش خودم-

 :گفت و ایستاد پنجره لب



 هم وهار قسط پول حسابش به ریختم یارو این پول-

 دادم

 :گفت زده خجالت مادرش

 نموند خودت واس که چیزی-

 ی مانده ته و برداشت را میز روی برگه نیاز

 :گفت و زد تلخی لبخند. خواند را حسابش

 سعیدم شد پرداخت که بود اینا مهم دارم اندازه به نه-

 بده رو خونه خرج میتونه حداقل میره کار سر که

 نکنه درد دستت-

  نهنک درد سرتون-

 :گفت و کرد پولش مبلغ نگاه باز

 دکتر ویزیت واسه حسابت به میریزم تومن چهل یه-

 میگه چی ببینیم نیایش

 میاره پول سعید خواد نمی-

 اون واسه خشک شیر خونه خرجی بدید آورد سعید-

 وروجک



 ...ک می کار داری تنها اونجا بمیرم الهی-

 گفتم و رفتم حرفش میان

 تونم می من هم حاال یدکرد خرجم شما عمر یه-

 بکنم باید خانوادمین. کنم می کمکتون

 :گفت و کرد بغض مادرش

 کنه می گریه داره نوید برم-

  باشه-

 چهل بانکش موبایل با و کرد قطع را گوشی نیاز

 برایش پیامک و ریخت مادرش برای را  دیگر تومن

 :گفت و زد لبخند حسابش باقیمانده دیدن با آمد

 برج پایان تا تومن هزار ده-

 ...عید از قبل درست ماه اسفند ماهی، چه هم آن

 پژمان موهای با و بود نشسته اش کاناپه روی سام

 نوشت نیاز برای. کرد می بازی

 خوابی؟ می داری-



 را گوشی انداخت تخت روی آورد در را لباسش نیاز

  نوشت و برداشت

 خواهرت؟ با زدی حرف شد چی آره-

 نوشت و کرد اهرشخو به نگاهی نیم سام

 منو حرف کلمه یک لیاقت که نیست آدمی اون-

 باشه داشته

 سینه زیر تا کوتاه که رنگ سفید گشاد شرت تی نیاز

 نوشت دوباره  و کرد تنش را بود
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 به حداقل کشیده زحمت همه این مامانت خیال بی-

  اون خاطر

 سر. کرد ریخت می چای داشت که مادرش نگاه سام

 نوشت نیاز برای و بوسید را پژمان

 خواد می شربتتو دلم-

 خودش کرد پایش را کوتاه شلوارک و زد لبخند نیاز

 :گفت و انداخت تخت روی را

 شب فردا تا بخور و جان مامان شربتای امشب-

 :گفت پژمان که زد لبخند سام

 دیدما گلتو امروز من دایی-

 :گفت و کرد پژمان درشت چشمان نگاه سام

 دیدش؟ کجا-

 دیدم گفتی برام که چالشم تازه پایین اون-

 :گفت و زد لبخند سام



 ببینیش؟ االنم خوای می-

 :گفت آرام و سریع سام که کند ذوق خواست پژمان

 بفهمه نباید کسی هیس-

 باشه-

 نوشت نیاز برای سام

 تراس رو بیا گلی-

 پوشید را سوئیشرتش شد بلند سریع خندید نیاز

 کاله. پوشید را شلوارش کوتاه شلوارک همان وروی

 در سمت سریع و انداخت بازش موهای روی را

 .رفت تراس

 :گفت خشم با سام خواهر

 سرما؟ این تو کجا-

 نگاه که آن بدون سام که کرد اش دایی نگاه پژمان

 :گفت کند خواهرش

 ببینه گلمو خواد می-



 نداری عقل وت خوره می سرما بچه نکرده الزم-

 باشن خودت مثل همه نیست قرار

 کاپشن سریع مادرش که کرد نگاهش خشم با سام

 :گفت و برداشت را پژمان

 داییتو خوشگل گالی ببیند برید بپوش اینو مادر بیا-

 پژمان. کرد می خواهرش نگاه خشم با هنوز سام

 را دستش سام کنار رفت دو با و پوشید را کاپشنش

 :گفت و گرفت

 دایی مبری-

 رفت بیرون پژمان با و گرفت خواهرش از نگاه سام

 کرد سام نگاه لبخند با آمد جلو سام که بست را در

 باال و گرفت آغوش در را پژمان شد خم سام که

 پژمان. شد عمیق لبخندش پژمان دیدن با نیاز. آورد

 :گفت و انداخت اش دایی گردن دور دست

 چیه؟ گلت اسم-

 :گفت ازنی چشمان ی خیره سام



 نیازه اسمش-

 :گفت و داد تکان سر پژمان

 گه می ساناز مامان چرا پس خوشگله خیلی که گلت-

 ریخت؟ بی ی دختره

 :گفت و خندید نیاز اما کرد اخم سام

 ریختم بی من مامانت نظر از شاید-

 :گفت و داد تکان تند تند را سرش پژمان

 خوشگلی خیلی نه-

 :گفت و کرد اخمو سام نگاه نیاز

 خوبی؟-

 :گفت و گرفت پژمان از را نگاهش سام

 خوبم بذارن اگه-

 :گفت و کرد پژمان نگاه نیاز

 داری؟ دوست چقدر تو دایی ببینم بگو-

 :گفت و چسباند سام به محکم را خودش پژمان



 خیلی-

 شه می حسودیم جوری این که من اوه اوه-

 جدا بو شب گل از گلی برد پیش دست زد لبخند سام

 نیاز موی الی البه در را گل و گذاشت لوج قدم کرد

 :گفت سریع پژمان. داد جا گوشش باالی

 خوام می منم-

 :گفت و گرفت پژمان سمت و کرد جدا گلی سام

 بزن خودت آینه جلوی برو-

 باشه-

 وارد عجله با او و گذاشت زمین روی را پژمان سام

 :گفت و کرد نیاز نگاه چرخاند سر سام. شد اتاق

 شده؟ چیزی-

 :گفت و کرد کج سر نیاز

 اونم ناراحت نیست خوب حالش یکم خواهرم-

 :گفت و گرفت را نیاز موهای پایین سام



 چیه؟ مشکلش-

 میشه خوب دارو با بود گفته دکتر ارثیه میگن ریشه-

 کنه عمل باید نشد اگه اما

 :گفت و کرد نیاز ی نشسته غم به چشمان نگاه سام

 نباش نگران-

 سام-

 برود عقب خواست سریع نیاز. بود مسا مادر صدای

 :گفت آرام و گرفت را نیاز ی چانه سام که

 بخوابی خوب-
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 شد اتاق وارد رفت در سمت سریع و زد لبخند نیاز

 :گفت و شد تراس وارد سام مادر. بست را ودر

 خوری می سرما نازکه لباست جان مامان داخل بیا-

 مادرش سمت کرد شلوارش جیب در دست مسا

 :گفت و چرخید

 الکیه واقعا ساناز اومدن بودید اومده تنها شما کاش-

 خیلی ساناز دونی می عزیزم نگو جوری این-

 داره دوستت

 تیز زبون با ، من سر تو بخوره داشتنش دوست-

 کافیه برم در کوره از نکنه کاری

 درد به رهدخت این گه می نمیزنه بدی حرف که اون-

 خوره نمی تو

 :گفت و شد عصبی سام



 چرا زنید می و حرف این دائم چرا مامان دیگه بسه-

 که شناسید می اونو مگه شما اصال نخوره بدردم

 گید؟ می جوری این دارید

 و کرد سکوت داشت خبر بحث آن بعد از که مادرش

 :گفت

 بخور چایی بریم بیا-

 پایی تا سر نگاه ساناز.  شد اتاق وارد عصبی سام

 ...داد تکان راست و چپ به را وسرش کرد سام به

 نگاه ایستاد آینه جلوی و آورد در را هایش لباس نیاز

 عطری به نگاهش. زد ولبخند کرد موهایش توی گل

 برد پیش دست. افتاد نزند بود کرده تاکید سام که

 پتو زیر  بوییدش و کرد باز را درش داشت وبرش

 ...خواب گرم چشمهایش و بود خسته ، خزید

 ساناز که کرد دیوار روی ساعت نگاه کالفه سام

 :گفت

 شده؟ دیر قرارت چیه هان-

 :گفت ساناز که نکرد نگاهش سام



 هر پسرت این فهمیدم امروز بگیر تحویل من مادر-

 دخترس اون اتاق شب هر شب

 :گفت و پرید جا از ها گرفته برق مثل سام

 گفته؟ کی-

 که گفته کی بگم خوای می چیه گفته کی نیست مهم-

 که دختری خاطر به اونم کنی؟ الشش و آش بری

 نداره ارزش درصد یک

 :گفت مادرش که سایید هم روی دندان سام

 تر آروم مادر خوابه پژمان ساناز-

 گید می دائم من به آزگاره ساله دو من مادر کن بس-

 حالش وقت یه آقا اینکه خاطر به نگو هیچی آروم

 هنش خراب

 :گفت و کرد سام نگاه

 مفت عاشقی و عشق من واس که پیش سال پنج تا-

 ! چه؟ چه و به به شد تو واس االن بود الکی بود



 در دست ساناز.  کرد می سام نگاه ترس با مادرش

 آب بی و آورد بیرون قرص مشتی کرد کیفش

 داد وادامه خوردشان

 تا باشی کسی با نداری حق نگفت بهت بابا مگه-

 عمو سر که بالیی خوام نمی نگفت مگه بشی خوب

 بیاد هم تو سر اومد

 :گفت و شد بلند جا از مادرش

 کنم می خواهش ساناز-

 فریاد و کوبید دیوار به را دستش در استکان ساناز

 زد

 مامان کن تمومش-

 کشید فریاد و خواهرش سمت برداشت خیز سام

 عوضی؟ میزنی داد کی سر-

 و شد بلند ساناز هک گرفت را سام جلوی مادرش

 :گفت



 باید هم تو  باشی دختره این با ذارم نمی قسم بخدا-

 تو که آدمه دختره این اصال بخوری حسرت من مثل

 باشی باهاش

 سمت و زد کنار را مادرش بود شده دیوانه سام

 .زد فریاد ساناز که رفت خواهرش

 توی نداری و هیچی لیاقت که سرت بر خاک-

 خوب تو هتل این نه مارستانهتی ی گوشه جات روانی

 داری جنون تو نیستی بشو

. رفت باال فریادش و شد کوبیده دیوار به سرش

 پژمان گریه صدای و کوبید خودش سر بر مادرش

 غرید دندانهایش الی از سام و رفت باال

 میزنی حرف خیلی-

 ساکت را ساناز.  خواباند ساناز گوش در که سیلی

 :گفت باز و نکرد

 بفهمه اگه باهاته دیگه چیز واس اون رتس بر خاک-

 کنار کشه می هستی روانی

 عوضی شو خفه-



 مادرشان و فشرد گوشهایش روی را دستانش پژمان

 ساناز اما کنند تمام خواست می التماس و گریه با

 ..را زبانش زخم کرد نمی تمام

 چرا معلومه خب باشه باهات شب نیمه که دختری-

 ..باه

 و کرد اش خفه شد کوبیده انازس دهان در که مشتی

 لرزاند را اتاق سام ی عربده و

 کثیفتو دهن ببند-

 ساناز. بود گذاشته دهانش روی را دستانش مادرش

 و ریخت بیرون را دهانش در خون و زد پوزخند

 :گفت

 کنه ولت اون باید بکشی خودتو عمو مثل باید هم تو-

 همینه لیاقتت بکشی خودتو هم تو

 کند حمله خواست انداخت زمین ویر را ساناز سام

 :گفت التماس با مادرش که

 نکن روخدا تو-



 :گفت پژمان که رفت باال مشتش سام

 مامانمو کن ول گلیت جون-

 و چرخید ترسیده پژمان سمت سرش شتاب با سام

 با و برداشت را چای فالکس.  ایستاد صاف عصبی

 زد فریاد و کوبید دیوار به حرصش تمام

 بیرون من دگیزن از گمشید-
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 کرد خالی را حرصش و کوبید میز روی را دستش

 و شد خیز نیم و گذاشت زمین روی دست ،ساناز

 :گفت

 تیمارستانه تو ، تو جای بری باید که تویی-

 دستان با سام. زد صدا را ساناز وار فریاد مادرش

 خند پوز با ساناز که کرد می ساناز نگاه  شده مشت

 :گفت

 کنه می ولت هستی روانی یه تو بفهمه اون-

 گرفت را پسرش ی شده مشت دست سریع مادرش

 :گفت و گذاشت دستش در را سیگارش خودش

 ...بکش سیگار یه بیرون برو مادر برو-

 وحشت و پرید جا از بغلی اتاق فریاد صدای با نیاز

 رویش هروب دیوار ی خیره تاریک اتاق آن در زده

 جا از شکستن وصدای چیزی کوبیدن صدای. شد

 .پراندش

 وحشت زد را برق کلید و پرید پایین تخت روی از

 آمد یادش و اتاق در چرخاند نگاه آلود خواب و زده



 که این بدون و دوید اتاق در سمت اختیار بی سام به

  است تنش چه کند فکر

 با درو جلوی سام دیدن با کرد باز شتاب با را در

 :گفت و گذاشت قلبش روی دست ترس

 شده؟ چی-

 در سام که رفت عقب کمی نیاز گذاشت جلو قدم سام

 :گفت و گرفت را سام بازوی نیاز. کوفت بهم را

 !سام؟ خوبه حالت-

 فریاد سام که کرد اش پیشانی روی های عرق نگاه

 کشید

 ...بف خوان نمی چرا-

 نیاز به را نگاهش دهانش روی نیاز دست نشستن با

 :گفت نیاز که داد

 من اتاق اومدی فهمن می آروم-

 زد فریاد باز و زد پس را نیاز دست سام

 درک به-



 کرد باز را درش و رفت یخچال سمت عجله با نیاز

 :گفت و برداشت را آب بطری

 ...ب آب یکم بیا-

 پاهایش از نگاهش که سام به نگاهش و چرخیدنش با

  برد زیر به سر زده خجالت. شد ساکت آمد باال

 ...ی رابطه حالته این تو وقتی کن سعی-

 اختیار بی نیاز برود که در سمت چرخید کالفه سام

 :گفت و دوید سمتش

 کجا؟-

 نیاز اما گذاشت در ی دستگیره روی را دستش سام

 :گفت و گرفت را دستش

 بری؟ خوای می کجا حالت این با-

 .کشاندش تخت سمت و گرفت محکم را دستش

 :وگفت اندشنش آرام

 برو شدی آروم که یکم-



 را دستش مچ سام که بیاورد قرص برود خواست

  کرد سام نگاه چرخاند سر نیاز.  گرفت

  بفهمن خوان نمی چرا-

 :گفت و چرخید سمتش کامل نیاز

 چیو-

 :گفت و نشست کنارش نیاز گرفت نگاه عصبی سام

 شد؟ بحثت خواهرت با-

 :گفت عاجزانه اما شد قفل فکش سام

 خوبه حالم تو با بفهمونم چطور-

 و گرفت آغوش در را سام رفت جلو و زد لبخند نیاز

 :گفت

 بزاری باید بیاری زبون به نباید رو چیزا بعضی-

 بشه ثابت خودش

 و افتاد هم روی چشمانش نیاز عطر بوی با سام

 :گفت

 نیاز خستم-



 نیاز جان-

 روی دستانش از یکی و زد کنار را نیاز موهای سام

 . فشرد آغوشش در را نیاز و نشست نیاز رکم

 ترقوه روی سام ی بوسه که برود عقب خواست نیاز

 خواست.  شد شوکه.  کرد درشت را چشمانش اش

 آرام و ریز را گردنش بار این که برود عقب باز

 :گفت آرام نیاز. بوسید

 نه-

 چشمانش خواسته نا نیاز و بوسید آرام باز سام اما

 روی دستش ، بوسید را اش چانه سام. شد بسته

 ...را سام لباس زد چنگ نیاز. شد کشیده کمرش

 که دستانش و شد سام لبهای گرفتار لبهایش بار این

 .چرخید می بدنش روی وار نوازش داشت

 

*** 

 



 کالفه و شد بلند جایش از و کشید عقب سر شتاب با

 :گفت

 نیست درست این نه...سام نه-

 به پشت و چرخید یازن و کرد موهایش در دست سام

 :گفت او
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 خوب حالت یکم کنم درست چیزی یه برات بمون-

 بشه



 دستانش بین را سرش و زد آتش سیگاری سام

 .پایش ران روی را دستانش آرنج و گذاشت

 و انداخت لیوان درون را ها قرص او به پشت نیاز

 هنوز. کرد درست را شربت لرزان دستهای با

 ی لحظه چند شوک هنوز و بود سیخ تنش موهای

 .بود قبل

 و گرفت سمتش را شربت رفت سام سمت سریع

 :گفت

 بخور اینو-

.  گرفت دستش از را لیوان اما نیاورد باال سر سام

 را هایش لباس رفت صندلی سمت سریع نیاز

 به داد تکیه بست که را در. رفت حمام به و برداشت

 .بست مچش و در

 در توانست نمی دیگر پررویی همه آن با دختر آن

 بی انقدر سام برابر در چطور. کند نگاه سام چشمان

 .شد نمی باورش اصال که جوری شد می اراده



. رفت بیرون حمام از و پوشید را لباسهایش سختی به

 اتاق در صدای که کرد  میز روی خالی لیوان نگاه

 سام اتاق در تسم چرخید سرش سریع نیاز. آمد

 :گفت

 نکن باز درو-

 کیه؟-

 نکن باز کی هر-

 کیه ببینم کنم باز بذار حموم تو برو-

 نکرده الزم-

 کنم می خواهش سام-

 :گفت و شد بلند جایش از عصبی سام

 بهت حرفی خوام نمی مامانم یا عوضیه اون یا -

 بزنن

  حموم تو برو گن نمی چیزی سام-

 هنوز که این با یازن که سایید هم روی دندان سام

 :گفت و گرفت را دستش داشت شرم



 کنم می خواهش-

 در به را دستش رفت حمام سمت بلند های قدم با سام

 :گفت ربط بی و کوبید حمام

 نزنی و عطر اون بودم گفته-

 نگاه نیاز. شد اش خیره سام که کرد ریز چشم نیاز

 :گفت و دزدید

  سام برو-

 نفس نیاز. کوفت مبه را در و شد حمام وارد سام

 با کرد باز را ودر و رفت در سمت و کشید عمیق

 :گفت و زد لبخند در پشت مسن زن دیدن

 سالم-

 دخترم سالم-

 بفرمایید-

 جاست؟ این سام-

 :گفت و زد جانی بی لبخند نیاز

 خوبه؟ خواهرش حال-



 :گفت و برد زیر به سر زن

 کرده کبود و صورتش-

 زدش؟-

 :گفت و آورد باال سر زن

 بیرون برو زندگیش از-

 :گفت آهسته و کرد حمام در نگاه چرخاند سر نیاز

 چرا؟-

 نه مالی نظر از نه خورید نمی هم بدرد دوتا شما-

 ...از

 :گفت و رفت حرفش میان نیاز

 هست سطحی چه تو شما مالی وضع دونم نمی من-

 از سام و منو خواین می که مهمه خیلی این واقعا اما

 بشیم؟ جدا هم

  نیستیم راضی ام-

 :گفت و زد لبخند نیاز



 ساکت سام کنید می فکر اما کشم می عقب من باشه-

 وبشه کنه پیشرفت بیماریش کنید نمی فکر مونه می

 بشه؟ نباید که چیزی اون

 :گفت و شد درشت چشمانش زن

 !داری؟ خبر بیماریش از تو مگه-

 :گفت تر آهسته نیاز

 میکنن اراحتن پسرمو که کسایی بودم شما جای من-

 کردم می دور بشه اذیت میشن باعث و

 :گفت و کرد اخمی سام مادر

 ...چط تو-

 :گفت و رفت حرفش میان نیاز

 خدارو همین بشه خوب سام خوام می که کسیم من-

 چشمم من بگید که نیست انقدری مالیشم وضع شکر

 پولشه دنبال

 زن ودست برد پیش دست نیاز که کرد ریز چشم زن

 :گفت و گرفت را



 دل با اما نگرانه دل همیشه شماس مثل منم مامان-

  کرد کمک باید نمیشه درست هیچی نگرانی

 کنی؟ می کمکش داری تو-

 هم شمارو خوام می دارم قرار یکی با فردا پس من-

 ببرم

 !کجا؟-

 چطوره؟ وضعیتش پسرتون بفهمید که جا یه-

 بیاد سام سر بالیی وقت یه اگه-
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 :گفت آرام نیاز

 کمی به فقط االن سام نمیشه هیچی نخوایم شما منو-

 دوستش که شما منو محبت به داره نیاز دلسوزی

 داریم

 :گفت و کرد نیاز چشمان نگاه زن

 کنه می اذیتت اون-

 :گفت و فشرد را زن دست نیاز

 میشه خوب-

 رایب اما بود نشده اذیت کم نیاز دانست نمی زن

 باالخره اما شد می اذیت بود درست ماند عشقش

 .شد می تمام روزها این تمام شد می خوب

 سام حتی نزنید حرفی هیچ کسی هیچ به فقط-

 :گفت و کرد نیاز لپ چال نگاه زن

 داره دوستت خیلی-

 :گفت و داد تکان سر نیاز



 کنم نمی کارو این که خدا رضای محض برای من-

 داریم تدوس و همدیگر سام منو

 :گفت نیاز که زد لبخند ناخواسته زن

 بخوابه باید االن دادم بهش قرص کنید خالی اتاقشو-

 قرصی؟ چه-

 فهمید می چیو همه فردا پس نباشید نگران-

 :گفت و گرفت نیاز از نگاه زن

  میریم االن-

 ممنون-

 :گفت سام مادر که ببندد را در خواست نیاز

 کنی؟ ولش بعدا خوای نمی که تو-

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز

 !کردید؟ فکری همچین چرا نه که البته-

 سر که بالیی ترسید می گرفت نیاز از نگاه سام مادر

 آن اصال بیاید هم سام سر آمده شوهرش برادر



 واصرار داشتن ترس موضوع همان سر فقط خانواده

 .کند دوری نیاز از سام داشتن

*** 

 :گفت کرد نگاهش فشرد را دستش

 ترسی؟ می من از تو-

 نه-

 کنم می ولت که پسرام این از میکنی فکر-

 نه که معلومه-

 ...پس-

 وگفتم زدم چشمکی شدم خم کمی و فشردم را دستش

. ریم می فراتر داریم دونیم می مسلمونیم تو منو-

. بیشتر نه باشه هم دستای لمس همین گناهمون بزار

 توئه مال من تمام توئم مال من سام هستی چی نگران

 ریخت بی ی پسره موقعش به چیز همه

 :گفت و زد خند پوز سام

 نکن تعیین وقت من واس-



 تخت روی نیاز که کشید را نیاز دست دفعه یک و

 گردنش پشت دست سام برود عقب خواست تا افتاد

 :گفت و برد

 خانوادت به فردا همین نکنیم گناه داری دوست اگه-

 خواستگاری میام دارم بگو

 آخ و فشرد را دستش که برود عقب ستخوا نیاز

 :گفت دل در عصبی نیاز و شد بلند نیاز

 نگذاشته تاثیر چرا لعنتی قرص این-

 فهمیدی-

 !سام-

 ی خیره و زد نیاز موهای به آرامی چنگ سام

 :گفت چشمانش

  کنم کار چی باید بگی خواد نمی من به-

 :گفت و رفت عقب زور به نیاز

 سرت به زده شب نصف-

 :گفت و خوابید پهلو روی و کرد ای خنده کت سام



 زنم می زنگ خودم نگی مامانت به خودت اگر-

 بهش

 :گفت و رفت اتاق در سمت

 دیوونه گم می بهش خودم-

 اش پیشانی روی دست رفت بیرون و کرد باز را در

 هیچ اصال مساله این در سام فهمید تازه و کشید

 هک سام کردن راضی بود سخت و ندارد اعتقادی

 .بود منطق بی هم کامال انگار
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 خانم موافقم صد در صد االن اما بودم مخالف منم-

 تونسته اون بکنه سام کمک تونه می خیلی افتخار

 بده خوردش به هفته چند این نوشتم من که قرصایی

 فکر در که نیاز نگاه و گرفت دکتر از نگاه سام مادر

 :گفت و کرد بود رفته روف

 دیگس چیز نگرانیمون ما-

 :گفت و داد تکان سر دکتر

 حال ببینید اما اومده چی عموش سر گفته من به سام-

  بوده وخیم خیلی عموش

 شده؟ چی عموش مگه پرسید کنجکاو نیاز

 کوره از ناخواسته سام مادر که کرد باز دهان دکتر

 :گفت و رفت در

 سر بالیی بخواد که نیک ترک و سام روزی اگه-

 گذریم نمی ازت باباش نه من نه بیاره خودش

 دکتر که کرد دکتر ونگاه پرید باال ابروهایش نیاز

 :گفت خودش اما نگوید هیچ نیاز که بست چشم



 وقتی بود ای دیگه چیز قصدش اگه خانم این ببینید-

 حالتارو بدترین کخ من اونم گفتم بهش چیو همه من

 می جا بود کسی هر بخدا ،که گفتم و گرفتم نظر در

 خوب سام کنم می کمک گفت موند خانم نیاز اما زد

 ...اذ خیلی سام نیستید جریان در که شما تازه میشه

 :گفت و رفت دکتر حرف میان سریع نیاز

  هستم سام با عمرم آخر تا من-

 آهی سام مادر. کرد تایید مرا و داد تکان سر دکتر

 :گفت و کشید

  کنه ازدواج پسرم نمیاد مبد که من-

 :گفت سریع نیاز

 نه ازدواج-

 کالفه نیاز که کردن نیاز نگاه گیج سام ومادر دکتر

 :گفت



 من مامانه...نه نشه خوب تا اما نه ازدواج که نه-

 مشکل سام بفهمه وقت یه اگه حساسه من روی خیلی

 بشه خوب اگه حتی نمیکنه قبول اصال داره

 :گفت و داد تکان سر دکتر

 بهتره خیلی کنید ازدواج میگم من اما دارن حق خب-

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

  بعدش بشه خوب بزارید-

 :گفت و داد تکان را سرش سام مادر

 دل جون با بپسنده سام که کسیو من حال هر به-

 مشکلم تنها میکنه انتخاب بهترینو سام چون میپذیرم

 شکلیم میکنم فکر دکتر حرفای با که بود همین

 نباشه

 . کرد دکتر نگاه و زد لبخند نیاز

 :گفت و زد اش چانه زیر را دستش دکتر

 نامزد حداقل یا ازدواج میگم بازم من-

 :گفت سریع نیاز



 نه-

 :گفت و کرد سام مادر نگاه دکتر

 داشته افتخار خانم با تونم می کوچیک صحبت یه-

 ؟ باشم

 :گفت و شد بلند سام مادر

 منتظرم بیرون من-

 :گفت و شد بلند سرجایش از یازن

 ممنون باش-

 .رفت و کرد تشکر دکتر از سام مادر

 فشرد بهم را لبهایش دکتر کرد دکتر نگاه نیاز 

 :وگفت

 چطوره؟ تون رابطه-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 تونم می میشه خو تند خیلی وقتی خوبه خیلی-

 کنم کنترلش



 :گفت و داد تکان سر دکتر

 !سرخوشی حالت تو کشونیش می یعنی-

 باال را ابروهایش از یکی دکتر داد تکان سر نیاز

 :گفت و انداخت

 گیره؟ می شکل عاشقونه ی رابطه بعدش-

 ... زد لبخند دکتر که دزدید نگاه نیاز

 

*** 

 

 نیاز نگاه سام مادر ، شدن تاکسی سوار سام مادر با

 در دائم بودن آمده دکتر پیش از که وقتی از کرد،

 !داند می خدا فکری چه در بود فکر

 و کرد مرور را دکتر های حرف و بست چشم نیاز

 زیادی که این و. بود شده متوجه اشتباه فهمید تازه

 توانست می چطور اما شود، می بدتر شود سام مانع

 کنند ازدواج شده جور هر باید گفت دکتر نشود مانع



 آن بزند حرفی مادرش به توانست می مگر نیاز اما

 .تیزش مادر هم

 چرخاند سر. نشست پایش ران روی سام مادر دست

  کرد سام مادر نگاه

 شده؟ چیزی-

 را دکتر حرف سام مادر دادن جواب جای به نیاز

 آمد یادش

 اما سام فقط نه هست همه به مطعلق که حسه یه این-

 حاال بشه رو روبه زیاد نه با نباید سام های خواسته

 تو داره اهمیت یلیخ کارا این میشه درمان داره که

 اما گذاره تاثیر دارو فقط االن درسته بهبودیش

 دارید ازدواج قصد که هم شما مهمه هم تو کارای

 یه حداقل دونم نمی یا کنید ازدواج که بهتر چه پس

  نامزدی

 نیاز-

 :گفت و چرخاند سر کالفه نیاز

 بله-



 فکری تو جوری این که: گفت چی دکتر-

 رو و داد تکان سترا و چپ به را سرش نیاز

 : گفت و برگرداند

 هیچی-
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 بیاد وجود به میشی باعث خودت که حالت این تو-

 باید البته میده نشون خودش از(هایپرسکشوال) ،سام

 چون باشیم بین خوش سام راجب باید که بگم



 وقتی تا نیست عادیم خب اما نیست پیشرفته بیماریش

 بشه خوب

 نیاورد در سر اسم آن از چون لحظه همان نیاز

  پرسید

 چی؟ یعنی میگید که حالتی این-

 :گفت و کرد قالب هم در را دستانش دکتر

 ...جنسی ی رابطه به حد از بیش تمایل-

 

 :گفت سام مادر به و برد زیر به سر کالفه نیاز

 بزنم و سام قید باید میشه بد خیلی بفهمه مامانم-

 کن صحبت بابات با-

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

 کرده فوت بابام-

 :گفت و شد ناراحت سام مادر

  دیگه مدت یه تا کن صبر پس-



 چه نداشت خبر که سام مادر اما داد تکان سر نیاز

 نه دکتر های حرف شنیدن از بعد نیاز. است خبر

 .بود سخت برایش کردنش کنترل اما بترسد که این

 باشه رسیده هنوز سام نکنم فکر-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 زد می زنگ دید نمی منو رسید می اگه-

 :گفت و کرد نیاز نگاه سام مادر

 هستی؟ چی نگران-

 :گفت و بست چشم نیاز

 نیستیم محرم حتی ما...ما-

 :گفت و کرد کج لب سام مادر

 کار چی من شی می ازدواجتون مانع خودت وقتی-

 بکنم تونم می

 :گفت و داد کانت سر نیاز

 اخه. ازدواجه کنیم می که کاری اولین بشه خوب-

 شناسید نمی منو مامان شما



 می داشت سرش واقعا نیاز اما نزد حرفی سام مادر

 ذهنش. بود کرده خیال رو فکر که بس.  ترکید

 به نیایش که این و نداشت دردسر کم بود شده خسته

 فتهه آخر وتا بود شده معرفی تهران در دکتر یک

 پشت دردسر. آمدن می تهران به اش خانواده

 .دردسر

 کرد کیفش در دست زده خجالت نیاز ایستاد تاکسی

 سام مادر. بدهد تاکسی به که داشت پولی مگر اما

 :گفت نیاز و داد را تاکسی پول سریع

 کردم می حساب ذاشتید می-

 :گفت و گرفت را پولش بقیه شد پیاده سام مادر

 ممنون-

 و انداخت دوشش روی را کیفش شد یادهپ هم نیاز

 :گفت

 دارم ازتون خواهشی یه فقط-

 :گفت نیاز که کرد نیاز نگاه منتظر سام مادر



 ندونه؟ شما جز کس هیچ میشه-

  چیو؟-

 کنم می کمکش دارم واینکه سام منو ی رابطه همین-

 میکنه فکری چه دونم نمی بفهمه سام وقت یه اگه

 ...وروت خواست می سام بابای اما-

 مامان-

 وبه کرد اخمی ساناز.  ساناز سمت چرخید نیاز

 :گفت مادرش

 خرید؟ رفتی این با-

 :گفت و گرفت را اش نوه دست سام مادر

 اومد باهام نیاز بودم تنها آره-

 :گفت و زد پوزخند ساناز

 نیاز؟ شد هم شما واس-

 :گفت و کشید پژمان سر روی دستی نیاز

 خوبی؟-



 مادر نگاه و آورد باال سر نیاز داد تکان سر پژمان

 :گفت و کرد سام

 باشه؟ جمع خیالم پس-

 :گفت و داد بیرون را نفسش سام مادر

 گم نمی نباشه الزم تا باشه-

 ممنون-

 :گفت و کرد نگاهشان مشکوک ساناز

 مامان؟ خریدت کو-

 نگرفتم نیومد خوشم چیزی از -

 :گفت و رفت عقب نیاز

 برم باید من-

 :گفت ساناز که برود ستخوا چرخید نیاز

 خورده؟ مشامت به کباب بوی-

 :گفت و چرخید نیاز



 کباب کال من اما میکنن داغ خر دارن میدونم نه-

 ندارم دوست

. فشرد را اش نوه دست و گرفت اش خنده مادرسام

 تکان یاسمن برای دستی شد هتل وارد و چرخید نیاز

 رفت سمتشان و داد

 ها بچه سالم-

 یری؟نم کالس تو مگه-

 شده شروع مگه چرا-

 میشه ای دقیقه پنج آره-

 کالس؟ کجاست برم من پس اوه-

 کنفرانس اتاق-
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 نیاز

 

 ای ضربه رساندم کنفرانس اتاق به را خودم عجله با

 را در و بزند حرفی کسی نشدم ومنتظر زدم در به

 لبخند. بود خیدهچر در سمت ها سر همه. کردم باز

 وگفتم بردم باال ودست زدم

 بودم کرده گیر ترافیک تو اجازه-

 که کسی. پیچید بزرگ سالن در همه ی خنده صدای

 :گفت لبخند با میداد آموزش داشت

 موقع اون افتخار خانم کردم رد غایب براتون وقتی-

 چی یعنی ترافیک فهمید می

 فتمگ و نشستم خالی جای واولین رفتم بقیه سمت



 نداره کارمون به کاری فعال پله و شل مدیرمون-

 . رفت باال همه ی خنده صدای باز

 بحثمون سر گردیم برمی خب-

 شایان دیدن با کردم ام دستی بغل نگاه چرخاندم سر

 دادم تکان سر کرد می نگاهم لبخند با که مهدوی

 خوش هم خیلی که مسنی مرد ونگاه گرفتم او از نگاه

 .شدم خیره داد می موزشآ وداشت بود رو

 در جیبم از را گوشی بود جلو به نگاهم که همانجور

. آمد پیام لحظه همان بگذارم صدا بی روی که آوردم

 بود سام کردم باز را پیام و کردم اطراف به نگاهی

 کالس؟ رفتی-

 نداری؟ کالس ما با مگه کجایی تو آره-

 میام بعد ی جلسه دیره دیگه اما اومدم االن من-

 ونوشتم کردم بقیه نگاه آوردم باال سر باز

 اعصاب بی شده تنگ برات دلم-



 برایش هم فرستد می بوس دارد که دختری استیکر

 فرستادم

 حواسم سرم پشت از شایان صدای که گرفت ام خنده

 کرد پرت را

 خوندی؟ می درس جوری این دانشگاهم تو-

 وگفتم کردم نگاهش چرخاندم سر

 کردی می دخالت دیگران کار تو دانشگاهم تو-

 گوشی نگاه باز نشست صاف و کرد ریزی ی خنده

 نوشته دیدم که کردم

 بیرون؟ بیای تونی می-

 راحت دانشگاس مگه نوشتم و شد درشت چشمانم

 بیرون بیام

 نمیشه هیچی بیرون بیا شو بلند تو-

 نوشتم و کردم استاد نگاه کالفه

 نبیرو بیام چشم همه این بین کشم می خجالت-

 کنم می درستش بمون لحظه یه-



 روی را گوشی. کند چکار خواهد می دانستم نمی

 دقیقه ده. کردم توجه استاد به باز و گذاشتم میز

 چرخید سرم شد باز دفعه یک در که بود نگذشته

 پژمان شد درشت چشمانم پژمان دیدن با در سمت

 پرید اغوشم در و آمد من سمت مستقیم

 خدا یا-

 گلی خاله-

 گفتم و کردم بقیه نگاه گرد چشمان با

  کالسم سر من جان پژمان-

 خوام می شمارو من-

 میام بعدمن مامانت پیش برو جان خاله-

 :گفت و شد خم شایان. چسبید من به بیشتر پژمان

 مامانت پیش بریم بیا-

 :گفت و زد پس را شایان دست عصبانیت با پژمان

 نزن من به دست-



 خود به بود زاده حالل تیلعن فشردم بهم را لبهایم

 .بود رفته شرفش بی دایی

 مامانش تحویل رو بچه برید تونید می افتخار خانم-

 بدید

 گفتم و برداشتم میز روی از را گوشی

 گردم برمی زود باشه-

 یک پژمان که بروم خواستم گرفتم را پزمان دست

 :گفت شایان به دفعه

 میاد بدم ازت-

 گفتم و کردم انشای نگاه پرید باال ابروهایم

 گرفته منفی انرژی دیگه بچس-

 بردم بیرون اتاق از و کشیدم را پژمان دست سریع و

 گفتم بستم را در تا

 پژمان میکنی کار چی-

 کشید هم ومرا کرد دویدن به شروع پژمان اما

 بچه؟ کنی می کار چی-



 اما نداشتم که نه داشتم را زورش کشیدم می او اما

 .کرد کل کل او با شد نمی بود بچه خب

 گفتم تعجب با رفت پایین ها پله از

 میری؟ کجا-

 و کرد باز را در ایستاد خانه شور رخت اتاق جلوی

 آورد بیرون لباسش زیر از سیم بی کرد رها را دستم

 :گفت سیم بی در پژمان که شد گرد چشمانم. 

 قربان شد انجام ماموریت-

 زد بهتم شنیدم که را سام صدای

 لیفسق دمتگرم-

 با ماندم ومن شد دور من از سرعت همان با پژمان

 آنجا باریک راهروی سمت چرخاندم سر. دو آن کار

 جلو گرفت ام خنده اتاقکی، در جلوی  سام دیدن با

 وگفتم رفتم

 بوده تو طرف از آتیشا این همه پس-

 :گفت و داد تکیه در چوب چهار به کنار از سام



 این میشه آخرش ندیدنت صبح از-

 گفتم و زدم خندلب
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 دادی؟ انجام مامانتو کار-

 دادم بابام دوست به رو بسته رفتم آره-

 گفتم و ایستادم رویش به رو و زدم لبخند

 خان؟ ریخت بی کالسم سر برم دیدمت که حاال-



 پشت دستش دفعه یک و انداخت باال ابرویی سام

 کوچک خیلی اتاقک وارد مچرخاند و نشست کمرم

 بلند. کرد بود اش قفسه در تمیز های پارچه که

 گفتم و خندیدم

 !کنی می کارایی چه ببین آموزش اول روز-

 نا. بست پایش پشت با برگردد که آن بدون را در

 گفتم و دادم قورت دهان آب خواسته

 سام میشه دیر-

 به کمرم باالخره برد می عقب به مرا و بود ام خیره

 گفتم کالفه. چسبید دیوار

 سام-

 جانم-

 باال ی دکمه آمد جلو دیگرش دست او و شد تند نفسم

 :گفت و گرفت را مانتو

 بودی بیرون مامانم با: گفت می پژمان-

 گفتم ترس با شدم شوکه



 باهام نیستم بلد رو جایی: گفت مامانت آره یعنی...نه-

 رفتم منم بیا

 همین پیش مدت یه تا بلده شهرو این کل مامانم اما-

 کردیم می زندگی جا

 بگویم؟ چه حال خدا بستم چشم

 وگفتم گذاشتم دستش روی دست 

 بهتره؟ بیای باهام تو کرده تغییر شهر یکم گفت-

 رفتید؟ کجاها-

 :گفتم و زدم لبخند

 رفتی که آقا چی تو اما بودم کجا شد مشخص که من-

 شدی؟ غیب ساعته سه بدی بسته یه

 :گفت و زد پس را دستم

 شناختم می خانوادشون بود بابام صمیمی دوست-

 خونشون برم شدم مجبور

 وگفتم کردم ریز چشم دادم جلو را لبم

 داشت؟! نداشت دختر که یارو-



 و کردم کج سر آورد جلو سر و کرد ای خنده تک

 گفتم

 سام برم باید-

 :گفت و صورتم روی چرخاند نگاه 

 کنی؟ می فرار-

 گفتم و کردم نچی

 ...ام کنم فرار تو از باید چرا... چی رفرا-

*** 

 شایان که آمدیم بیرون کنفرانس اتاق از کالس از بعد

 :گفت

 رفته داییش به تخسیه پسر خیلی اون-

 گفتم و کردم نگاهش

 بعضیا با کنم می فکر اما ساکتیه و آروم پسر پژمان-

 همون جز شما چرا دونم نمی و نیست خوب اصال

 بودید دسته

 گفتم و بعدی راهروی در چرخیدم



 بخیر شبتون-

 که شدیم آسانسور وارد پریناز با رفتم آسانسور سمت

 :گفت پریناز

 ها خوشگله خیلی شایان پسره این-

 وگفتم کشیدم گردنم پشت دستی

 چسبه؟ می چی االن دونی می-

 چی؟-

 بگیری دوش بری هست آماده شام ببینی اتاقت بری-

 الال بعدم بخوری شامتو بیای

 :گفت و خندید رینازپ

 ای خسته-

 خیلی اوهوم-

 دست پریناز رفتیم بیرون باهم شد باز آسانسور در

 :گفت و گذاشت ام شانه روی

 بیاد؟ خوشش من از شهبد ممکنه نظرت به-



 گفتم و کردم نگاهش متعجب

 هان؟-

 میاد؟ خوشش من از گم می-

 گفتم و زدم لبخند

 ببینتت باید فقط عزیزم نیاد چرا-

 اتاقش رم می روزا این خیلی-

 خب-

 :گفت و انداخت باال شانه

 درد وقتا بعضی حتی مهربونه خوبه باهام دونم نمی-

 کنه می دل و

 تموم دیگه بعدشم حله پس خب-

 ازش اومده خوشم واقعا کنه خدا-

 بادا مبارک ایشاهللا بادا مبارک بادا بادا-

 کارت. رفت و داد تکان برایم دستی و خندید پریناز

. شدم اتاق وارد شد باز در کشیدم در قفل روی ار



 ابروهایم میز روی ساندویچ دیدن با زدم را برق کلید

 جیبم از را گوشی آمد پیام لحظه همان.  پرید باال

 .بود سام کردم باز را وپیام آوردم بیرون

 گم گورشو سانازم فرودگاه برسونم مامانمو رفتم-

 گرفتم برات پاستیلم بخور گذاشتم غذا برات کرد
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 زیر و کردم پاستیل بزرگ ظرف ونگاه زدم لبخند

 گفتم لب



 بخری پاستیل نداری پول خانم نیاز نخور غصه-

 خره می برات سام اما بخوری

 آمدم بیرون دوش گرفتن بعد. رفتم حمام سمت مستقیم

 .نشستم تخت روی برداشتم را ساندویچم

 ونوشتم کردم روشن را یگوش

 فرودگاهی؟ هنوز-

  نوشت سام

 دوست خیلی پژمان راستی داشت تاخیر پرواز آره-

 ببینتت داشت

 نوشتم و زدم ساندویچم به گازی

 نیم و ساعت یک رفتی که تو المصب عزیزم آخی-

 دادم پیام بهت گرفتم دوش یه اومدم تازه بودم اونجا

 بینمت می صبح بخواب زود-

 بدهم را هایش قرص چگونه حال شد انآویز لبم

 میامد هم دیر که مخصوصا

 بینمت می اومدی زود اگر حاال باشه-



 هست دو یا یک ساعت بیام تا بخواب نمیشه زود-

 باشه-

 انداختم تخت روی را گوشی

 که گلی نیاز بخواب بگیر خی بی دارو امشب پس-

 بسازی اعصاب بی سامی با باید فردا

*** 

 بی؟خو مامان الو-

 میشه هالک داره بچم نیایشم نگران فقط نیاز خوبم-

 گفتم کالفه و نشستم البی های مبل روی

 میگه چی دکتره این ببینیم بیاین بزار-

 این دونم می زنیم می گول دمونو خو داریم چرا-

 الزمه عمل بچه

 :گفت گریه با مامان که کشیدم پیشانیم روی دست

 همه جوری این هم بچه این بازار آشفته این تو-

 خدا آخه میشه مگه هم سر پشت اتفاقا



 خارجی جدید های مهمان نگاه چرخاندم سر کالفه 

 وگفتم کردم

 میشه چی ببینیم بیاین حاال-

 می حاال آدرسشم فرستادم برات رو دکتره شماره

 این با زنه می حرف: گفت می خودش دکتره فرستم

 که بیایم باید کی ببین بزن زنگ تو حاال جدیده دکتر

 بیایم قبلش روز یک

 میزنم زنگ امروز همین باشه-

 کرد گریه انقدر مرد بچه این برم-

 برو باشه-

 بلند جایم از. کوبیدم دستم کف و کردم قطع را گوشی

 نظارت و گفتم آمد خوش رفتم ها مهمان سمت و شدم

 بدون که را ها آن کارهای تا بقیه کار رو کردم

 .دهند انجام تدرس بودن آمده کردن رزرو

 سنگینی نگاه که کردم می دقت اهورا کار به داشتم

 نگاهم که پسر دو دیدن با چرخاندم سر کردم حس را

 . شدم مواجع کردن می



 گفتم و چرخاندم سر و دو آن از گرفتم نگاه

 کنید خبرم بود کاری میرم من ها بچه-

 برو باشه-

 :گفت پسرا از یکی که شدم دور پذیرش از

 خانم ببخشید-

 گفتم و سمتشان چرخیدم

 بله-

 :گفت و صورتم روی چرخاند نگاه پسر

 جوریه؟ چه هتل این اتاق بهترین-

 گرفتم سمتش برداشتم را کاتالوگ رفتم پذیرش سمت

 وگفتم

 موردش در که هست پی آی وی اتاقامون بهترین-

 بخونید تونید می نوشته این تو

 :گفت پسر که بروم خواستم



 هتل تو تونن می هم ها کوچولو مخان دونستم نمی-

 کنن کار

 و چرخیدم سمتشان باز و البی در چرخاندم چشم

 گفتم

 باشید نیومده شر دنبال امیدوارم-

 :گفت و کرد باز را کاتالوگ زد لبخند پسر

 اومدیم خیر امر واسه نه-

  خندید دوستش

 افتخار خانم-

.  کردم نگاهش چرخیدم ترس با صدایش شنیدن با

 بیوفتد اتفاقی گذاشتم می نباید امروز نه خدایا

 ..وگرنه

 گفتم و برداشتم سمتش قدم

 شد؟ تموم کارت-



 تاثیر هایش قرص چه. کرد می پسر دو آن نگاه سام

 نزدیکش. بود قرمز چشمانش امروز حتی که داشت

 گفتم و ایستادم

 بخوریم چایی یه هم با خوای می-

 گفتن؟ می چی-

 !کی؟-

 گفتم کالفه که داد من به را خشمگینش نگاه

 پرسیدن می پی آی وی مورد در داشتن هیچی-

 گفتم و گرفتم را ساعدش سریع برداشت قدم

 کجا؟-

 بدم توضیح براشون پی آی وی راجب خوام می-

 دیگه نیست الزم دادم کاتالوگو بهشون خودم سام-

 کرد می پسر دو نگاه هنوز

 افتخار خانم-

 گفتم و مکرد رها را سام دست شایان دیدن با



 بله-

 

 [۱۳:5۴ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۱۹۴_پارت#

  

 

 

 

 بودم من مخاطبش اما کرد سام به نگاهی شایان

 نیاین دیر کالس سر امروز بگم خواستم-

 هست عصبی مرد این که االن آخه عوضی لعنتیه

 . بیاید من سراغ هم با باید همه

 نمیاد کالس اون-

 :وگفت زد خند پوز شایان کردم سام نگاه تعجب با



 زاری نمی تو البد-

 چنگ را شایان کت و گذاشت جلو قدم حرص با سام

 دو صدای با سام اما فشردم را سام دست ترس با زد

 :گفت ای رگه

 بشه نباید که بشه چیزی نکن کاری-

 :گفت و گذاشت سام دست مچ روی دست شایان

 ...نکن تهدید-

 که گفت چه دانم نمی آورد سام گوش نزدیک وسر

 هر بگیرد را شایان ی یقه خواست تا گرفت آتش مسا

 گرفتم را دستش دو

 آروم شی می اخراج ایندفعه کن نگام سام... سام-

 باش آروم من جان باش

 به خند پوز شایان نگاه شده کلید های دندان با سام

 :گفت لب زیر و کرد بود خیره که لب

 کنم می نابود همتونو-



 به. کشیدمش مکار اتاق سمت و کشیدم را دستش

 بیشعور شایان نگاه داشت هنوز هم شاید میامد زور

. کنم دورش آنجا از خواستم می فقط من اما کرد می

 را در و اتاق درون کشیدمش کردم باز را اتاق در

 ای شیشه گلدان زیر لگدی دفعه یک سام. کردم قفل

. پیچید اتاق در گلدان شکستن صدا که زد بابمو گل

 عقب. کردم اتاق کف شده پخش ایه گل و آب  نگاه

 برداشت را پانچ دستگاه و رفت میز سمت که ایستادم

 از. کرد پرتاب پنجره سمت حرصش تمام با و

 .گذاشتم گوشهایم روی دست شکستنش صدای

 گذاشتم جلو قدم. شد می پایین باال اش سینه ی قفسه

 و کردم بود شده روان که اش بینی خون ی خیره و

 گفتم

 سام-

 سمتش دیگر قدمی چرخید من سمت انشچشم

 گفتم و برداشتم

 بیرون؟ بریم خوای می-



 رفت هوا به فریادش و کرد موهایش در دستی

 طرفن کی با دم می نشونشون-

 گفتم و رفتم جلوتر

 !هست؟ نیست، مهم شایان-

 گفتم لبخند با ومن کرد نگاهم

 هست؟ نیست مهم َکس هیچ اصال-

 و برداشتم میز روی از دیتمالی ایستادم رویش روبه

 گفتم و فشردم اش بینی زیر

 آره؟ آرومی االن من، کنار باشی آروم که مهمی تو-

 دادم ادامه و زدم لبخند

 نه؟ بزنه، بهم مارو خلوت تونه نمی َکس هیچ-

 دادم ادامه باز و دادم تکان سر

 چایی بشینیم بیا ندیدیم همو دیشب از اونارو کن ول-

 آبادش جدو و نشایا پدر گور بخوریم



 آرام مرد آره. کردم اش بسته چشمان نگاه بست چشم

 آرام تو اما هاست نامردی این از است پر دنیا باش

 .است آرام هم من دنیای باشی آرام تو باش،

 گفتم و چرخیدم

 بیارن برامون چایی دوتا گم می االن-

 کردم نگاهش چرخاندم سر لبخند با گرفت را ام شانه

 گفتم و

 مخ رو آدمای جور این از زندگیت از برب لذت-

 بدی اهمیت بهشون نباید که تویی اما زیادن

 لپم. لپم در کرد فرو را انگشتش آورد باال دست

 گفتم و شد آویزان

 نکن پتروس نکن-

 :گفت و کرد ای خنده تک عصبانیتش آن در

 نیاز-

 گفتم و کردم کج سر

 نیاز جان-



 اش خنده جلوی داشت انگار کشید لبش روی زبان

 :گفت و گرفت می را

 نیاز جان گفتی می تو نیاز میگفتم وقتا اون یادته-

 گفتم و دادم تکان را سرم بار چند

 اوهوم-

 بگی داری دوست نیاز میگم وقتی گفتی می یادته-

 نیاز جان

 گفتم و خندیدم

 یادمه-

 جان گفتی می موقع اون که بودم دار خود چقدر-

  نیاز

 ببینم بگو بودی دار خود چقدر اوهو-

 :گفت و کرد ای خنده تک

 بودنو دار خود کردم فراموش-

 نشی بدتر کن حل سودوکو گرفتی آلزایمر پس-



 گفتم و کردم ریز چشم بود چشمانم ی خیره

  بخوریم چایی بریم بیا پلیدتو فکرای بپرون-

 به چرخاندم دفعه یک و پیچید کمرم دور آرام دستش

 گفتم و کردم اخمی. چسباندم دیوار

 ها شده زیاد تلفاتت آقا هی-

 بشه؟ زیاد میذاری تو مگه-

  ببینم عقب برو-

 باید که بود آنجا و خندید مستانه و رفت باال سرش

 ترساندم دکتر چون وترسیدمم ترسیدم می

 سرخوشیش از نترس عصبانیتش از مورد این تو-

 بترس

 آن با که کردم چشمانش نگاه و آورد پایین سر

 اخم. صورتم روی چرخید می سیاهش چشمان

 همانگونه را او بودم کرده را انتخابم من نکردم

 تنها و همین کرد روشنم فقط دکتر بودم کرده انتخاب

 بود همان وجدانم عذاب. بود نبودنمان محرم مشکلم



 او نداشتم شک اصال مشکی چشم مرد آن به وگرنه

 کسی خواست می هم همیشه برای خواست می مرا

 همان شاید بزند پسم فردا بخواهدم مروزا که نبود

 بود داده تغییر را ها چیز خیلی که بود بینمان عشق

 :گفت می را همان هم دکتر

 :گفت و شد کشیده صورتم کنار انگشتش

 کنی؟ می فکر چی به-

 گفتم و زدم چشمکی

 تو به-

 خب؟-

 گفتم من و آمد لبم سمت انگشتش

 ریخت بی  اعصاب بی این کردم می فکر این به-

 دنیام تمام شده

 چشمانم به شد خیره و نشست لبم روی انگشتش

 را انگشتش دستش کردم باز دهان دفعه یک و خندید



 بلند من و رفت هوا به فریادش. فشردم دندانم بین

 خندیدم

 کن...ول-

 آمد شکمم سمت دستش او که انداختم باال ابرویی

 یک و انگشتش کردن رها برای بود کافی قلقلکم

 انقدر بود مشتاق. لبهایم روی لبهایش نشستن عهدف

 نابی حس اون باز و بوسید می وار دیوانه که مشتاق

 بود بار اولین که حسی بود کاشته دلم در سام که

 ...بودم کرده را اش تجربه
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 نیم. نشستیم هم کنار رفتیم شدیم سالن وارد باهم

 نگاه اخم با. کرد نگاهم هم او کردم شایان هب نگاهی

 . کردم سام نگاه و گرفتم

 خواستم. شدیم بلند جا از احترامش به و آمد استاد

 خودش نزدیک را صندلیم سام که بنشینم جایم سر

 . ونشستم زدم لبخند. کشید

 به دقت با من و کرد شروع را آموزشش سریع استاد

 گوش است تکراری کردم می حس که هایش حرف

 .کردم می

 سام ونگاه گرفتم استاد از نگاه گرفت را دستم سام

 وگفت کرد استاد به اشاره که کردم

 باشه جا اون حواست-

 دستم پشت را خودکار نوک و چرخاندم سر خیال بی

 و استاد به جور همان و نچرخاندم سر کردم حس



 نیم. داشتم توجه پرسیدن می بقیه که هایی سوال

 .کشید می داشت نوزه گذشت ساعت

 :گفت استاد یکدفعه که گرفت ام خنده

 افتخار؟ خانم ندارید سوالی شما-

 رها را دستم سام شدم بلند جایم سر از پاچه دست

 وگفتم کردم بقیه نگاه. کرد

 ندارم سوالی نه-

 سوالی؟ هیچ یعنی-

 سوالی هیچ نه-

 بشینید بفرمایید-

 :گفت آهسته سام که جایم سر نشستم

 شدی؟ وله چرا-

 :گفت و زد لبخند که کردم نگاهش چپ چپ

 میومدم منم رفتی می دانشگاه که وقتا اون باید-

 وگفتم کردم نازک چشمی پشت



 پرت حواسمو همه این که کافیه کالس یه همین-

 درس داشتم هنوز کنم فکر بودی موقع اون میکنی

 خوندم می

 خواستم تا گرفت دوباره را دستم و کرد ای خنده تک

 :گفت کنم دستم گاهن

 نشی پاچه دست دوباره بعد که باشه حواست-

 :گفت استاد دیگر ساعت یک بعد

  کافیه امروز واس-

 و زد اشاره دستم به سام که چرخاندم سر خسته

 :گفت

 چطوره؟-

 هم آن خودم عکس نقاشی دیدن با کردم دستم نگاه

 گفتم و بردم باال سر.  شد درشت چشمانم زیبا آنقدر

 تو بودی کی دهنرمن-

 :گفت و شد بلند جایش از

 گرسنمه خیلی بریم-



 گفتم و شدم بلند هم من

 بریم-

 :گفت سام که رفتیم بیرون سالن از هم با

 بیرون؟ بریم شام-

 وگفتم زدم چشمکی ذوق با

 پرسش و نیکی-

 بریم کن عوض لباستو برو-

* 

 نه گفتم-

 دوریم هم از کامال روز چند که جوری این-

 تهران از کال منو ببره بو مامانم چون مجبوریم-

 دونی می خودت دیگه میبره

 گذاشت پنجره لب را آرنجش و کرد پوفی کالفه سام

 :گفت و

 تونم نمی من-



 وگفتم کردم نگاهش چرخاندم سر

 میشه مگه اصال نکن کوفتم دادی بهم که شامی-

 بی نیاز اصال دیگه اتاقم تو میرم وقتی اما نبینمت

 نیاز

 :گفت و زد آتش اریسیگ عصبی

 میمونن؟ کی تا-

 گفتم و انداختم باال شانه

 ببینیم اول روز سه شایدم روز دو شاید دونم نمی-

 میگه چی دکتر

 :گفت و صندلی به داد تکیه را سرش سام

 میاد؟ باباتم-

  نمیاد نیما فقط نمیاد اون بدون مامانم-

 گفتم و شد کج لبم

 نبخواب من اتاق تو همشون باید تازه-

. کرد نگاهم درشت چشمان با و چرخید سرش سام

 وگفتم دادم تکان را سرم



 مامانم واسه نداریم پولداری خواهر که ما چیه هان-

 شبی معمولیش اتاق تازه بگیره هتل این تو اتاق اینا

 تومنه خدا

 [۱۳:5۴ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۱۹6_پارت#

  

 

 

 

 :گفت و من از گرفت نگاه سام

 کنی استفاده اتاق یه از تونی می نداری سهمیه مگه-

 خوام نمی که میشه کم حقوقم از کم مقدار یه اما بله-

 الزمم پول فعال چون بشه کم

 وگفت کشید پیشانیش روی را دستش کالفه سام



 میگیره خوابم زود انقدر شبا این چرا-

 به موز شیر در که دارویی حتما کردم نگاهش سریع

 بود گذاشته اثر دادم خوردش

 گرفته خوابم منم بابا دیگه برو تر ریعس-

 وگفتم دادم تحویلش لبخندی که کرد نگاهم چپ چپ

 بره می خوابت راحت دیگه شبا داری منو چون-

 : گفت و شد کج لبش

 بلدی؟ رانندگی-

 وگفتم انداختم باال ابرویی

 باشم بلد چی واس رانندگی جان ریخت بی نه-

 جلو بیا-

 گفتم متعجب

 هان؟-

 بگیر نفرمو بیا-

 !سرت؟ به زده بابا برو-



 نترس جلو بیا-

 سام به ونگاهی کردم ماشین متفاوت فرمان به نگاه

 جلو داشتم دوست هم خودم. بروم جلو زد اشاره که

 :گفت آهسته سام. گرفتم را فرمان و رفتم

 کنی هدایتش کن سعی کن روت روبه نگاه-

 سام ترسم می-

 فرمان حشتو با برداشت فرمان روی از را دستانش

 بلند سام. رفت زاک زیک ماشین که دادم تکان را

 :گفت و خندید

 کن حفظ تعادلتو-

 گفتم ترس با

  تونم نمی-

 نشو پاچه دست تونی می-

 کنیم می تصادف االن وای-

 چپ بده فرمون حاال نترس کنیم نمی-

 نکن هولم...باشه-



. کنم حفظ را تعادلم کمی توانستم من و خندید باز سام

 گفتم ذوق وبا زدم دلبخن

 تونستم-

 در دستم از فرمان شدم هل نشست کمرم پشت دستش

 :گفت و گرفت را فرمان دست یک با که رفت

 کن دقت-

 دقت انتظار  بعد گذاشت می کمرم روی دست دیوانه

 که دستهایش روی میداند او مگر چند هر. داشت هم

 حساس انقدر لباس روی از حتی بنشیند بدنم روی

 .هستم

 . گرفت قرار من دستان در فرمان ازب

 :گفت و کشید کمرم روی را دستش سام

 نمیشه سردت-

 کن رانندگی خودت بیا دیگه بسه سام-

 راحتم من-

 وگفتم کردم پوفی



 ناراحتم بنده راحتی تو بله-

 کم لباس این با میشه سردت گفتم-

 درآوردم شدیم سوار بود تنم سوئیشرت ندیدی مگه-

 گفتم عاجزانه

 کنیم تصادف ترسم می بگیر فرمون این یاب-

 باز که کشید کمرم روی گونه نوازش را دستش

 کنترلش سریع ترس با اما رفت در دستم از کنترل

 غریدم و کردم

 سام-

 .فشرد را کمرم و خندید بلند سام

 دست زده خجالت. کشیدم عقب را خودم شتاب با

 گفتم و کشیدم پیشانیم روی

 بگیرم دیا رانندگی خوام نمی-

 دستانم. نداد را جوابم اما کرد ای خنده تک سام

 .دیوانه پسرک لرزید می هنوز
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 باشین اینجا دو ساعت شنبه پنج-

 ممنون بله-

 گرفتم تماس مامان وبا کردم قطع را تماس

 بله-

  مامان سالم-

 شد؟ چی سالم-

  داده قتو دو ساعت فردا ببینید-



 کرد حرکت صبح میشه پس خب-

 میشه آره-

 میوفتیم راه صبح ما باشه-

 مرخصی اصال اما دنبالتون میومدم تونستم می اگه-

  شلوغیه روز هم فردا  ندارم

 و دست تو فردا نوید این فقط میایم خودمون بابا نه-

 دکتر؟ بریم ما داری اش نگه تونی نمی پاته

 گفتم و کردم موهایم در دست

 کنم می کاریش یه بیاین حاال-

 باش-

 حوصله کردم ساعت ونگاه. کردم قطع را گوشی

 نوشتم سام برای همین برای نداشتم اصال را کالس

 ندارم حوصلشو نمیام من کالس برو-

 داشتم شوره دل. رفتم حمام سمت و فرستادم را پیام

 فکر. شد می بدتر ام دلشوره گذشت می هم  چه هر

 عمل اگر هایم بیداری شب های فکر بود شده نیایش



 بیاورد دوام تواند می چطور بیچاره دخترک بخواهد

 . جدا که هم ومخارجش خرج

 و کشیدم بازویم روی دست ایستادم آب دوش زیر

 . بردم باال سر

 سام ام دغدغه تنها کاش. برگردد آرامشم کاش

. خواهرم بیماری نه نزولی پول نه بود وبیماریش

 پول ترس از شبها. داشتم ششک چقدر من مگر

 های قرص از هم من کاش دیدم می کابوس نزولی

 .بخوابم راحت تا خوردم می سام

 باعث سام صدای گرفتم را موهایم آب و بستم را آب

 بپرم جا از شد

 نیاز-

 اتاقم تو میای میندازی سرتو چی یعنی نیاز و کوفت-

 را دیگر حوله.  بستم موهایم دور برداشتم را حوله

 گفتم و بدنم دور

 کالس نرفتی مگه-



 نه-

 چرا؟-

 کرد قلبی سکته استاده-

 روی ودست چرخیدم در سمت شد درشت چشمانم

 گفتم و گذاشتم در

 !واقعا؟-

 کرد تموم اما اومدن سریع ها بچه آره-

 گفتم و کوبیدم صورتم بر دست با

 سرم به خاک-

 نزن خودم بی حرف بیرون بیا-

 گفتم و کردم اخم-

 جا اون میام اتاقت برو بیرون املباس-

 بیا زود باش-

. بود کرده سکته چرا که نداشت سنی مرد آن بیچاره

 .رفتم بیرون و کردم باز را در شدم ناراحت واقعا



 تخت روی کردم باز را حوله رفتم تخت سمت

 گفتم لب زیر و برداشتم را هایم لباس انداختم

 کی نببی میمیرم خیال و فکر از جوری همین منم-

 گفتم

 ی همه وقتی.  کردم تنم را ها ولباس بودم فکر در

 دیدن با آینه سمت چرخیدم. کردم تنم را ها لباس

 کوبیدم پیشانیم بر لباسم

 هیچی دیگه ببینتت شکلی این سام پوشیدی چیه این-

 و کردم تنم را هایم لباس رفتم کمد سمت سریع

 رد جلوی. رفتم بیرون اتاق از برداشتم را کارتش

 گفتم و زدم لبخند. بود منتظر

 بریم-

 کجا؟-

 شد چی یارو این ببینیم بریم-

 دیگه بردنش-

  خدا بنده بابا ای-



 :گفت و بست را در شدیم اتاقش وارد هم با

 بیای؟ نداشتی حوصله چرا-

 گفتم و انداختم اش کاناپه روی را خودم

 هنوز کوچیکه خیلی نیایش نگرانم-

 :گفت و زد برق به را جوش قهوه

  عمله یه فوقش نباش نگران-

  میترسم عمله  از همین د-

 باز به شروع را لباسش های دکمه سمتم چرخید

 هایم ناخون نگاه و دزدیدم نگاه سریع. کرد کردن

 سمتم آمد و آورد در را لباسش حیا بی او اما کردم

 کنارم را خودش که کردم نگاهش درشت چشمان با

 خودش به ومرا برد کمرم پشت دست و انداخت

 .فشرد
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 ریخت بی ی دیوونه-

 جلو را لبم. کرد بازش و کشید دستم از را گوشی

 گفتم و دادم

 سام گرفته دلم-

 کردم گوشی در خودم عکس نگاه برد باال را گوشی

 اش سینه در مشتی. گرفت عکس لحظه همان که

 گفتم و کوبیدم

 موقعیت؟ نای تو آخه-

 به بیشتر مرا گرفت دیگر زاویه در را گوشی

 لپم در را انگشتش دیگرش دست با چسباند خودش

 بود گرفته عکس بکشم جیغ خواستم تا کرد فرو



 دیوونه نکن-

 صدای بود خوب چه گرفتگیم دل آن ودر خندید بلند

  گفتم و کشیدم دستش از را گوشی. اش خنده

 بگیریم خوشگل عکسای بیا پس-

 زدم خرگوش روی شدم چت اسنپ ی برنامه وارد

 بلند. کرد می نگاهم چپ چپ دیدم گوشی توی از

 گفتم بگیرم فیلم تا گرفتم وسط را دستم خندیدم

 جان ریخت بی کن سالم-

 غرید که زدم خنده زیر دیدنش با کرد دوربین نگاه

 نخند-

 گفتم و گرفتم دهانم جلوی  را دستم

 باشه... باشه-

 وگفتم کردم جک را صورتم

 خاله سالته چند-

 گرفت دندان به را ام گونه دفعه یک و آورد جلو سر

 رفت هوا به جیغم



 میکنه کبود سام...آخ-

 :گفت و کشید عقب سر

 ای خاله من یادگاری اینم-

 وگفتم کردم قطع را فیلم و زدم خنده زیر باز

 جلوی نداده یادت مامانت ای خاله فیلم به زدی گند-

 کنی رفتار شخصیت با دوربین

 افتاد گوشیم ای صفحه روی مائده اسم لحظه همان

 :گفت سام که

 مزاحم-

 دم و کشیدم صفحه روی را دستم و کردم ای خنده

 وگفتم گذاشتم گوشم

 جانم-

 شد حبس نفسم شکمم شدن فشرده با

 اون نه منم جانمت-

 کرد رها که را شکمم نشنیدم اصال را مائده صدای

 گفتم زور به



 مسال-

 دختر گل سالم-

 ...ج مائده خوبی-

 ندادم ادامه را حرفم و کردم سام نگاه

 چطوره؟ نیایش خوبی تو عزیزم خوبم-

 میان اینا مامان فردا خوبم من-

 خوب چه عه-

 دستش کالفه کشید صورتم کنار را دستش آرام سام

 گفتم و زدم کنار را

 بیا فردا هم تو آره-

 نرود هوا به جیغم که این برای شکمم شدن قلقلک با

 اما دادم خم و پیچ را بدنم و گرفتم دهانم جلوی دست

 از را گوشی رفت باال ام خنده صدای. نداشت فایده

 گفتم التماس وبا کردم دور گوشم

 زشته نیاز جون... نکن-



 روی را گوشی و چرخاندم سر انداخت بال ابرویی

 پیچید اتاق در مائده صدای که گذاشتم بلندگو

 یاز؟ن هستی-

 گفتم و گرفتم زور به را سام دست

  هستم-

 مامانت به اما بیام تونم نمی دکترم فردا من گفتم-

 بگیره تماس یه حتما من با بگو

 گفتم وبلند کردم سام به اخمی

 داری؟ چیکارش مگه چطور-

 :گفت گوشم دم و خندید سام

 نکن توجه بهش-

 وگفتم کشیدم را موهایش

 تو میزاری مگه-

 بزنم حرف خودش با دبای هیچی-

 گفتم و آوردم در سام برای ادایی



 دیگه بگو مائده نداریم که مامانم منو-

 نفس توانستم نمی فشرد و گرفت را ام بینی سام

 بکشم

: گفت میاد داره مامانت فهمید طاها مامان بابا هیچی-

 ای لحظه و زد خشکم خواستگاری طاهر برا بیان

 گوشی متس سرم زده وحشت. شد شل سام دست

 برش گو بلند روی از که بردم جلو انگشت چرخید

 هوا به آخم که گرفت را دستم مچ چنان اما. دارم

 رفت

 خوبی؟ نیاز شد چی-

 گفتم و کردم می سام چشمان نگاه ترس با

 خوبم...خو-

 ببین بده مثبت جواب بیا خوبیه ی بچه طاهر نیاز-

 داری دوست که چیزی همون هست پولدارم

 همان کاش آمدی می دنیا به الل کاش مائده وای

 وعربده سام دهان شدن باز با. شدی می خفه لحظه



 مائده که گذاشتم دهانش جلوی را دستم وحشت با اش

 :گفت
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 !بود؟ چی صدای-

 :گفت مائده که گرفت را دستم مچ عصبی سام

 بودین اهمب همیشه بودی صمیمی خیلی باهاش تو-

 مگه میشه چی بشه شوهرت االنم خب

 رفت هوا به فریادم



 کن تمومش-

 گوشی بزند حرف خواست تا و زد کنار را دستم سام

 :گفت و گرفت سمتم را دستش که کردم قطع را

 بده گوشیرو-

 میزنم حرف خودم من بزار عزیزم سام-

 ترساندم فریادش

 گوشی گفتم-

 گفتم و کشیدم تر عقب را دستم

 بگی مائده به چی خوای یم-

 روی برداشت را تخت کنار آباژور و شد بلند جا از

  رفت باال اش عربده و کوبید زمین

 باید حاال نه گی می خواستگاری بیام گم می وقتی-

 باشم شاهدم

 اتاق در رو قدم سام و رفت عقب ام باالتنه ترس با

 کردم نگاهش.  شد نمی آرام که کوه آن اما افتاد راه

 و برداشت را جوش قهوه دفعه یک و کرد اهمنگ



 شدن پاشیده با. اتاق وسط کوبیدش و برد  باال چنان

 را پاهایم وحشت با پایم انگشت روی جوش ی قوه

 زدم وفریاد گذاشتم سرم روی را دستانم کشیدم باال

 ترسونیم می داری بسه...بسه-

 باز چشم. ترساندم می هم بلندش های نفس صدای

 :گفت وار تهدید که کردم نگاهش کردم

 گم می خودم بهش نگی اومد مامانت فردا-

 می خیلی پایم انگشت.  دادم تکان آرام را سرم

 زند می تاول بدانم که بود جوش انقدری سوخت

 قطعش سریع زده وحشت خورد زنگ گوشی باز

 گفتم و بردم باال را ودستانم کردم

 بسه نیاز جان-

 و شدم بلند جا از. دکر می نگاهم شده منقبض فک با

 گفتم

 ...نب منطق بی-

 هستم-



 وگفتم دادم تکان سر

  باشه-

 گفتم و برداشتم دیگر قدمی

  ممکنه مجردم هنوز من...من ببین-

 کمد در به کمرم شدن کوبیده و لباس شدن کشیده با

 :گفت تمام عصبانیت با واو شدم خفه

  نشنیدم-

 گفتم زور به بود شده تند نفسم

 خب...خب... نااو نظر از-

 صورتش آوردم باال دست دادم تکان را م سر کالفه

 پایین داشت که اش بینی خون دیدن با گرفتم قاب را

 زودتر کاش شود خوب کاش. کردم بغض آمد می

  که بار هر شد می نابود داشت من مرد. شود خوب

 پیدا راه عصبانیت روی از فقط که اش بینی خون

 داشت دانستم می. شدم می دیوانه میدیدم را کرد می

 .شد می اذیت



 گفتم و کشیدم اش بینی زیر را شصتم انگشت

 کنم می درستش خودم بزار-

 گفتم و نگذاشتم اما برود عقب عصبی خواست

 خر اون داره اهمیت چه... دارم دوست تورو من-

  تویی دنیام همه من وقتی نیاد یا خواستگاری بیاد

 وگفتم دادم تکان کمی را سوخت می که پایم انگشت

 ترسم می خدا به... نشکون دیگه-

 من و سرم پشت دیوار روی شد کوبیده دستش

 عقب سر کمی آرام. بوسیدم را اش گونه غافلگیرانه

 گفتم و کردم چشمانش نگاه کشیدم

 لحظه یه تو چون متنفرم مائده و طاهر از-

 زدن بهم خوشیمونو

 وزهن اما بود دارویش وقت. بود شده آرام نفسش

 داشت خشم

 قید بدون باشم تو با باشن مخالف همه روزی اگه-

 میزنم رو همه



 سر و ایستادم پا پنجه روی من و طوالنی بست چشم

 ...بردم جلو

 گفتم و بردم عقب سر

 ازت تونم نمی بازم باشم داشته خواستگارم هزارتا-

 بگذرم

 نوازش را صورتش کنار آرام که زد جانی بی لبخند

 گفتم و کردم

 سکنجبین برات کنم درست شربت یه برات بزار-

 خوشمزس خیلی خریدم

 گفتم و رفتم کنار و بردم پایین را دستانم

 اینارم میکنه خوب حالتو صورتت به بزن آب یکم-

 کنم جمع بیام بزار

 واز کردم مرتب سرم روی را شالم نگفت چیزی

 نفس و گذاشتم فلبم روی دست. رفتم بیرون اتاق

 وارد و گرفتم را مائده شماره سریع دمکشی ای آسوده

 شدم اتاقم



 !شدی؟ چی الو-

 وگفتم برداشتم را لیوان عصبانیت با
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 بزنی طاهرو حرف دیگه بار یک فقط شاهده خدا-

 مائده میزنم قیدتو

 :گفت متعجب

 !چی؟-



 که فهمی می خوره می بهم عوضی اون از حالم-

 نگی دیگه

 اما-

 گفتم و انداختم لیوان درون را ها قرص

 منه زندگی این بشی ناراحت که بگم چیزی نزار-

 شرف بی اون از هم اصال بگیرم تصمیم باید که منم

 نمیاد خوشم

 مائده که زدن هم به کردم شروع و برداشتم را قاشق

 :گفت

 زدنه حرف طرز چه این-

 وگفتم بستم چشم

 هم دیگه نده کش پس نیدیش حرفمو مائده خیال بی-

 بشنوم موضوع این راجب هیچی خوام نمی

 اتاق در. رفتم بیرون اتاق از و کردم قطع را گوشی

 زانو چهار تخت روی. شدم اتاق وارد بود باز سام

 بود گرفته دستانش بین را وسرش بود نشسته



 آوردم شفا شربت براتون-

 گفتمو گرفتم سمتش را لیوان کرد نگاهم آورد باال سر

 رسم ما باشم گفته کردی خراب تو جهیزیه ببین-

 ها بیاره جهیزیه دختر نداریم

 کردن تمیز به کردم شروع. گرفت دستم از را لیوان

 گفتم و

 هم دیگه خوامش نمی گفتم مائده به کردم حلش-

 نزنه حرفشو

 کردم بلند بود شده خورد که را جوش قهوه دستگاه

 وگفتم زدم مکیچش کردم نگاهش گذاشتم میز وروی

 سیاه اسب با اونم کردم پیدا شاهزادمو خودم من-

 گفتم و برداشتم  را جارو من و کشید سر را شربتش

 بگم قصه برات منم بشی بچه تو امشب خوام می-

 زدم جارو را چیز همه. خوابید تخت روی باز طاق

 گفتم و کوبیدم بهم را دستم ریختم پالستیک توی و

 شد تموم-



 و چرخید دفعه یک که کنارش نشستم رفتم سمتش

 ام چانه اختیار بی. گذاشت پایم روی را سرش

 می تحمل فشار چقدر شد می عصبی وقتی. لرزید

 در دست.  کنم اذیتش آمد نمی دلم بخدا. کرد

 گفتم و کردم موهایش

 ذارم نمی تنهات وقت هیچ بدون سام-

 دور کرد حلقه را دستش دو وهر برد پایم زیر دست

 گفتم و زدم لبخند. مپاهای

 عروس لباس که روزی واسه کنم می شماری لحظه-

 سر پوشیده شلوار کت ریخت بی توی کنار بپوشم

 بگم خواست بله عاقد که اول بار بشینم عقد ی سفره

 بله بله بله آفا

 وگفتم ریختم بهم را موهایش که کرد ای خنده تک

 موخاد دلم بگم کرد نگاهم چپ چپ هم کسی-

 وگفتم کردم نوازش را ایشموه باز

 عروسیمونم شب حتی من اما باشه حیایی بی شاید-

 خوابمون تخت تو کردم تصور



 وگفتم خندیدم بلند کرد نگاهم چرخید کمی سرش

 همین دخترا همه بخدا اینجوریم تنها من مگه-

 میکنن فکرارو

 خب-

 میده کیف خیلی دیگه هیچی-

 وگفتم مخندید بلند باز ومن پرید باال ابروهایش

 نمیده یعنی-

 وگفت انداخت باال ابرویی

 کنیم امتحان خوای می دونم نمی-

 وگفتم کردم چپ را چشمانم

 ها شیطانه سوم نفر میگن ،راسته برادر استغفرهللا-

 :گفت و کرد ای خنده

 دیوونه عاشقتم-

 وگفتم دادم چین بینی



 دوست گن می که این بابا نیاز گفت می همیشه بابام-

 و چرت همش عمله به نیست زبون به عشق و داشتن

 بگی بهش همیشه باید باشه باهم باید دوش هر پرته

 دارم دوستت

 نگفتی که تو-

 گم می که من نامرد-

 گفتم صورتش متری چند ودر بردم پایین سر

 دارم دوست... دارم دوست...دارم دوست-

 لبش و نشست سرم پشت شد باز پایم دور از دستش

 :گفت آهسته و بوسید گرم مپیشانی به چسبید

 تصور که چیزی اون از بیشتر دارم دوست منم-

 کنی

 گفتم و بردم باال سر زدم لبخند

 گفتم می داشتم خب-

  عروسی شب بعد-

  برسی بهم کلی باید دیگه هیچی خب-



 :گفت باره یک

 خوام می بچه من-

 وگفتم کردم ای خنده

 دیگه؟ خب-

 کنی یریجلوگ نباید خوام می بچه گفتم جدی-

 خشن چه اوه اوه-

 میخوام پسر یه-

 دنیا به دختر من زد حاال ؟ کردی مشخص جنسیتشم-

 آوردم

 پسره بعدیش-

 شد دختر بازم شاید-

 پسره اون بعدی-

 وگفتم انداختم باال ابرویی

 ! بودم زا دختر کال شاید-

 :گفت و کرد ای خنده



  شکر خدارو-

 وگفتم کشیدم ای آسوده نفس

 !ترسیدم می کم کم داشتم-

 خوام می بچه چهارتا اما-

 کردی جفتشم دمتگرم بابا-

 می خوابش داشت دیگر کردم خمارش چشمان نگاه

 گفتم و دادم تکان موهایش در را دستم. برد

 بچه  که اینه مهم چندتا نیست مهم شیم می دار بچه-

 هست تو منو ی

 :گفت و بست را چشمانش

 تو شبیه باشن داشته چال-

 وگفتم زدم لبخند

 تو شبیه سیاهشون چشمای-

 تو شبیه فندقیشون دماغ-

 تو شبیه خوشگلشون لبهای-



 ...شبی هاشون خنده-

 زدم لبخند. برد خوابش که این یعنی شدنش ساکت با

 گفتم و

 ریخت بی توی شبیه لبخنداشون-
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 البته ادخو می شیر یعنی میکنه گریه دیدی وقتی-

  کن چک پاشو زیر قبلش



 چشم-

 بگیر آروغشو-

 وگفتم کشیدم هم در چهره

 باشه-

 کنه می گریه خیلی میشه که خوابش موقع-

 که کنه می گریه همش بابا ای-

  بگه که نداره زبون اس بچه خب-

 گفتم و کردم درشتش چشمان نگاه

 نکنیا اذیتم-

 وگفتم کردم مامان نگاه

 ید؟ر می دارید نیست زود-

 بخرم لباسم یه بچم واسه برم خوام می نه-

 وگفتم زدم چشمکی بود زده ماسک کردم نیایش نگاه

 ها حالته به خوش-



 زنونه لباسای از رضا محمد خوام می اسپرت لباس-

 میاد بعدش

 وگفتم کردم درشت چشم

 چیزا چه اوهو-

 :گفت و آمد در سرویس از سعید بابا

 بریم-

 و برداشت را نیایش یپزشک پرونده و کیف مامان

 :گفت

 گریه از کنه غش بچه این کار سراغ بری کنه نه-

 خودم به بندمش می اُشین مثل بابا نه-

 :گفت و خندید سعید بابا

 اس خنده خوش بچم-

 وگفتم دادم تکان را سرم

 و شما به کردی فکر نکنه چیه رفته خودم به-

 رفته خانوادت



 :گفت و خندید بلند سعید بابا

 تویی خود خود یدنو نه-

 :گفت و کرد باز را در مامان

 بزن زنگ داشتی سوال-

 گفتم و فشردم را نوید دست

  باشه-

 کوچیکه هنوز این کنن نمی بغل بچه جوریم این-

 بگیر کمرشو پشت

 برید دیگه باشه بابا ای-

 را صورتش فشردم خود به را نوید رفتنشان با

 وگفتم کردم بوس محکم

 حاال کنم بوس صورتتو ذاشت نمی که مامان آخیش-

 کنم تالفی رفته تا

 بیرون اتاق از و برداشتم را گوشی و را بچه کیف

 رفتم



 کن انتخاب زنتم بشو آشنا آبجیت همکارای با بریم-

 زنم می باال آستین برات خودم

 وگفتم زدم لبخند شد خارج دهانش از صدایی

 ها دوستی زن کلک-

 باال ابرویی. کردم آینه نگاه شدم آسانسور وارد

 وگفتم انداختم

 میادا بهم هم بچه-

 وگفتم آوردم در سریع را گوشی

 بزن لبخند نوید-

 برای وسریع گرفتم عکس خودمان از آینه توی از

 نوشتم و کردم ارسال سام

 میاد بهم داری بچه ببین-

 شد باز آسانسور در گذاشتم جیب در را گوشی

 :گفت دیدنم با یلدا رفتم بیرون

 اینو داخ وای-

 :گفت و کرد نوازش را لپش



 این؟ کیه-

 برادرمه-

 :گفت گرد چشمان با

 داری سنی این برادر-

 وگفتم کردم نازک چشمی پشت

 چیه مشکلش بله-

 کردم تعجب فقط واال هیچی-

 :گفت نوید دیدن با اهورا. رفتم پذیرش سمت

 کردم کاری هر صبح نیار من سمت اخالقو بد این-

 نگرفت آروم بغلم تو

 وگفتم خندیدم

 خان اهورا داری منفی انرژی-

 :گفت و آورد جلو را دستانش آریا

 فسقلیرو این ببینم بده-
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 تعجب با. شد کشیده دستم از نوید دفعه یک اما

 برد باال کمی را نوید. زدم لبخند سام دیدن با برگشتم

 فتموگ خندیدم. کرد نگاهش دقت با

 پسندیدی؟-

 نداره مشکلی لیست این ببین نیاز-

 شد بلند سام عصبیه صدای برگردم خواستم تا

 نزنی صدا همکارتو کوچیک اسم ندادن یاد بهت-



 کند نگاهم شاید تا کردم سام نگاه زد خشکش اهورا

. نکرد نگاهم اما نگوید چیزی تا بیایم ابرویی و چشم

 کنم بغلش من: گفت می مامان که گونه همان را نوید

 گفتم و گرفت آغوش در

  کنید صدا کوچیک اسم نشنوم دیگه-

 وگریه ترسد می سام بلند صدای از نوید االن گفتم

 گردن روی که کوچکش دستهای دیدن با اما. کند می

  زدم لبخند. کشید می سام

 ببینید میشه افتخار خانم-

 پیش دست و کردم اهورا ونگاه گرفتم نوید از نگاه

 :گفت آهسته سام. گرفتم را لیست بردم

 میبرم رو بچه-

 سر کردم می لیست نگاه که جور وهمان  برنگشتم

 وگفتم بردم جلو را لیست. دادم تکان

 خواستن نمی پی آی وی مگه اینا-

 :گفت و داد تکان سر اهورا



 یک درجه اتاق جاش به شدن منصرف اومدن وقتی-

 کردن درخواست

 موگفت انداختم باال ابرویی

 کنن پرداخت جریمه یه باید-

 گفتیم مالی مدیر به آره-

 وگفتم دادم دستش را لیست

 اوکی-

 :گفت آریا

 مرد استاده این بیچاره بودی کجا دیشب-

 گفتم و شد آویزان لبم

 شد؟ همچین چرا که نبود چیزیش بیچاره-

 بود شلوغ انقدر بودن همه اما دونم نمی-

 بینی می یهو اشیدب خوب هم با روزه دو دنیا ببینید-

 میره می اهورا میوفتی فردا تو



 ابرویی. شد آویزان لبهایش واهورا خندید بلند آریا

 وگفتم انداختم باال برایش

 خانم بنویس صفحه سه امشب افتخارم خانم من-

 افتخار

 ...گفت این که اینجور واال-

 گفتم و رفتم حرفش میان

 سام بگو یکی شما حاال سماوات آقای نه این که اوال-

 بود درست حرفش دوما نیست مشکلی

 :گفت و ایستاد سینه به دست آریا

 ...ز می حرفی یه دقیقه هر اعصابه بی این بابا-

 ومن شد ساکت خوان پیش روی دستم شدن کوبیده با

 گفتم تمام عصبانیت با

  بفهم دهنتو حرف-

 وگفتم کردم بقیه نگاه من و شد درشت چشمانش آریا

 پرت و چرت حرفای جای به سیدبر کارتون به-



 رفتم اتاق سمت. شدم دور ها آن از بلند قدمهای با

 گفتم لب وزیر ساییدم هم روی دندان

 هستید سالم خودتون خیلی-

 ابروهایم نوید و سام دیدن با. کردم باز باشتاب را در

 در زدم لبخند. میزد نوید پشت به آرام سام. پرید باال

 وگفتم بستم را

 کنی می آروم توزن برادر-

 :گفت و چرخید سمتم

 گرسنشه کنم می فکر-

 کنه می گریه مگه-

 شیره دنبال میده تکون دائم سرشو اما نه-

 وگفتم گذاشتم مبل روی را ساک

 بلدیا بابا-

 و آوردم بیرون را شیشه کردم باز را ساک در

 باال را شیشه. آوردم بیرون هم را جوش آب فالکس

 گفتم و کردم پر سه رجهد تا را جوش آب و آوردم



 میشم؟ خوبی مامان من نظرت به-

 نشی چرا-

 کردم پر قاشقی و کردم باز را خشک شیر قوطی در

 :گفت سام که بریزم شیشه درون خواستم

 !کنی؟ می چیکار نه-

 وگفتم کردم نگاهش بردم باال سر متعجب

 !دیگه ریزم می خشک شیر دارم-

 وگفت آمد طرفم و خندید

 رو بچه بگیر-

 ونوید ایستادم صاف قوطی توی برگرداندم را قاشق

 را قاشق شد کار به دست سام. گرفتم آغوشش از را

 ی لبه را قاشق اما کرد پر خشک شیر از برداشت

 و کرد صاف را قاشق درون پودر و کشید قوطی

 وگفتم انداختم باال ابرویی. ریخت شیشه درون
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 کردی؟ کارو این چرا-

 درد دل بچه میشه باعث باشه آب از بیشتر که پودر-

 بگیره

  وگفتم شد گرد چشمانم

 هستیا ای حرفه خیلی-

 را نوید دوباره و ریخت شیشه درون دیگر قاشق دو

 تکانش وخوب بستم را شیشه سر.  گرفت دستم از

 وگفتم گرفتم سام سمت و دادم

 بخوره بده بیا-



 من بده بعد بره هواش کن باز سرشو اول-

 وگفتم خندیدم

 بخدا آوردم کم-

 سام. دادم سام دست و گرفتم را شیشه درون هوای

 پرسیدم کنجکاو من و نشست مبل روی

 میاد کجا از اطالعات از حجم این-

 :گفت و گرفت نوید از نگاه

 خوام می طالق گفت اومد دنیا به بچش وقتی ساناز-

 یاد اونا از منم اینا، بابام خونه اومد همین واسه

 گرفتم

 گفتم و رویش به رو نشستم

 بگیره؟ طالق خواست می چرا-

 :گفت و کرد نوید نگاه

 نداره دوست شوهرشو گفت می دونم نمی-

 گفتم و کردم ریز چشم



 ؟ میشه مگه-

 :گفت و داد تکان سر

 گم می برات بعدا مفصله قضیش-

 برد می خوابش داشت کردم نوید نگاه

 میبره بشخوا داره-

 بگیری آروغشو آروم باید آره-

 میز روی و کشید بیرون دهانش از را شیشه سام

 همان به و گرفت آغوش در آرام را نوید گذاشت

 شدم کارش ی خیره. زد می ضربه پشتش به آرام

 وگفتم زدم ولبخند

 میشی خوبی خیلی بابای-

 وگفتم خندیدم زد آروغ بلند صدای با نوید

 تاییدی چه-

 شدم بلند سریع. شد بلند مبل روی از و زد بخندل سام

 را نوید وسام کردم پهن مبل روی را نوید پتوی

 . کشید رویش را پتو خواباند



 :گفت و ایستاد صاف

 میان؟ کی اینا مامانت-

 کشه می طول کارشون کی تا دونم نمی-

 بزن زنگ داشتی کاری کارم سر برم من-

 حتما باشه-

 فریادم پایم سوزش از اما دیمش بلند جایمان از دو هر

 آمد جلو سریع سام. افتادم مبل روی وباز رفت هوابه

 :گفت و

 !شد؟ چی-

 گفتم و کشیدم هم در چهره

 هیچی-

 صبح چون بود ترکیده تاولش شاید سوخت می خیلی

 طاقت بی و فشردم بهم را هایم دندان. زده تاول دیدم

 گفتم

 پام-

 !کردی؟ عمرم نصف پات کدوم-



 چپ-

 :گفت و کرد بلند را ایامپ

 !میکنه؟ درد-

 گفتم و کردم باز چشم

 انگشتم بابا نه-

 صبح که را کفشم بند سریع و پرید باال ابروهایش

 در را جورابم سریع و. کرد باز بود بسته خودش

 دست در را پایم کردم ناله و گرفت سوزش باز اورد

 :گفت متعجب صدای با و بود گرفته

 !پات؟ شده چی-

 گفتم و کردم شنگاه

 میشه خوب بخوره هوا نیست چیزی-

 :گفت و فشرد را پایم پاشنه

 !شده؟ چی میگم زده تاول این-

 یکم ریختم چایی خودم واس دیشب بابا هیچی-

 پام انگشت رو ریخت



 گفتم و زدم لبخند من اما کرد نگاهم چپ چپ

 همین سوختم ترکید چون اینم بابا کوچیکه تاول یه-

 بیارم دپما برم بمون-

 گفتم و زدم چشمکی

 هستم برو-

 رفتن با رفت، بیرون اتاق از و شد بلند سریع سام

 وگفتم کردم نوید نگاه سام

 ریخته؟ بی چقدر دیدی شاهزادمو-

*** 

 اتاق ی گوشه به و فشردم می دستانم در را لیوان

 از را اختیارم که شد چه دانم نمی. بودم زده زل

 دیوار طرف انیتعصب با را لیوان و دادم دست

 .کشیدم گلویم ته از جیغی و کردم پرتاب

 در آلودش بغض صدای و شد حلقه دورم دستانش

 نشست گوشم

 نیاز باش آروم-



 و گذاشتم سرم روی دست و چرخیدم سمتش شتاب با

 گفتم ناباور

 اون چرا نیایش چرا-

 :گفت و برد زیر به سر لرزید اش چانه مامان

 میشه خوب-

 زدم وفریاد شد روان ایماشکه اختیار بی

 سالشه هشت فقط اون-

 خوب عمل یه با که شکر خدارو نیاز باش آروم-

 میشه

 داد ادامه مامان که گذاشتم صورتم روی را دستانم

 دکترشم نیست که العالج بیماری جون از دور-

 نیست سخت عملش: گفت

 صورتم به و آوردم پایین چشمانم روی از را دستانم

 نالیدم و فشردم

 نه نیایش اما میومد من سر کاش-

 وگفت کرد اخمی مامان



 نکن بزرگشم زنی می چرا بیخود حرف-

 در لحظه همان دادم تکان راست و چپ به را سرم

 :گفت سریع مامان. شد زده

 تو رو که میدونی نکن هم گریه نگو هیچی جلوش-

 هیچی دیگه هست چیزیت یه ببینه حساسه

 را اشکهایم در هب پشت چرخیدم ومن رفت در سمت

 آوردم کش بغض با را لبم. کردم پاک دست پشت با

 وگفت زد چشمکی نیایش. چرخیدم وسمتشان

 خوشگله لباسم-

 وگفتم کردم اش لی تیپ نگاه

 وروجک اس معرکه-

 برداشتم را ومانتوام چرخیدم. شد ام خیره سعید بابا 

 وگفتم

 بیارم شام براتون میرم-

 وگفت گرفت سعید اباب آغوش از را نوید مامان

 ندارم اشتها من نیار زیاد-



 :گفت نیایش که دادم تکان سر
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 بیار جوجه من واسه-

 عزیزم باشه-

 گفتم و رفتم در سمت

 میای؟ لحظه یه بابا-

 دنبالم به هم بابا رفتم وبیرون کردم باز را اتاق در

 :فتگ و گذاشت هم روی را در آمد



 جانم-

 میشه؟ چقدر عملش خرج-

 :گفت و برد زیر به سر بابا

 نیستیم بیمه که میدونی-

 وگفتم دادم سرتکان

 میشه؟ چقدر-

 :گفت و داد بیرون را نفسش بابا

 ملیون پنج تقریبا نداریم بیمه چون پرسیدم دکتر از-

 :گفت بابا که بروم چرخیدم و بستم چشم

 انشاهللا میشه جور-

 شدم آسانسور وارد. دادم ادامه راهم هوب نگفتم هیچ

 پول بیاورم؟ کجا از میلیون پنج. فشردم را ودکمه

 برای پولم اما کاری اضاف با است کردم کار دوماه

 .بود دیگر چیزهای

 کن کمکم خدایا. پایم ران روی کوبیدم را دستم کالفه

 ...شود عمل باید خواهرم



 

 گفتم و چیدم میز روی را غذاها

 میام االن منم بگو من اتاق ببر نکنه درد دستت-

 باشه-

 دست در را شربت لیوان من و رفت خدمتکار

 درونش را ها قرص سریع شدم اتاقم وارد و فشردم

 نمی. رفتم بیرون اتاق از و زدم همش انداختم

 . شوم غافل سام از توانستم

 و کشیدم صورتم روی دستی شدم آسانسور وارد

 .در سمت چرخیدم

. رفتم سام اتاق سمت رفتم بیرون آسانسور نایستاد با

 می که مامان صدای شنیدن با اما زدم در به ای تقه

 :گفت

  کجاس ببینم میرم-



 را لیوان شتاب با و کردم سام اتاق در نگاه ترس با

 لحظه همان رفتم اتاقم در وسمت گذاشتم زمین روی

 :گفت و زد لبخند دیدنم با مامان شد باز در

 زد یم شورتو دلم-

 وگفتم رفتم جلو ترس با آمد اتاقش در صدای

 بخوریم شام بریم-

 بیای تو تا بمونیم گفت می نیایش بیا آره-

 بیرون سر اما ببندم را در چرخیدم  رفت جلو مامان

  زدم لب و زدم لبخند دیدنش با بردم

 بخور-

 رفتم.  بستم را در برگشتم اتاق به من و زد لبخند

 تموگف نشستم نیایش کنار

 داره کنسرت گلزار شنیدم وروجک-

 اصفهان آره-

 بردمت می بودیم اونجا اگه-



 بریم دنبالم رشت بیا داشت کنسرت تهران اگه-

 کنسرتش

  باشه-

 وگفتم گرفتم سمتش جوجه ای تکه

 میاد خوشت آشپزمون سر پخت دست از ببین بخور-

 نه یا

 بشه عمل دیگه ی هفته یک تا گفت-

 موگفت کردم مامان نگاه

 میشه چی بشه عید بعد-

 :گفت زودتر باباسعید

 بشه دیر نباید گفت-

 :گفت مامان که دادم تکان سر

 خونگیو وام ماه این میتونن ببینم گفتم خانم زیبا به-

 بدن من به

 !هست؟ چقدر-



 نیم و ملیون دو-

 وگفتم دادم تکان سر

 بشه که انشاهللا-

 بده قرض بهم میتونه ببینم زدم زنگ دوستم به منم-

 اما شد می خوب شد می اگر شدم آب لیوان ی خیره

 شد نمی شد می عمل دیگر ی هفته تا باید من خواهر

 کاری باید ماند بابا دوست یا خانم زیبا جواب امید به

 .کردم می

 آورده پایین از من که پتوهایی مامان شام از بعد

 وگفتم کردم نیایش نگاه. کرد پهن را بودم

 ابی؟بخو من پیش میای-

 نیایش رفتم کنار وکمی زدم لبخند داد تکان سر نیایش

 گفتم و گرفتمش آغوش در سفت خوابید کنارم

 وروجک دارم دوست خیلی-

.  برد فرو گردنم گودی در جوجه مثل را سرش

 سریع. آمد ام گوشی پیامک صدای شد عمیق لبخندم



 کردم باز را پیام و زدم چنگ کنارم از را گوشی

 داشتم را انتظارش که بود همانی

 امشب گذره می سخت چه-

 نخوابیدی؟-
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 کشیدم دراز نه- 

 ونوشتم کردم نیایش موهای در دستی

 بودی پیشم کاش گرفته دلم خیلی-



 شده چی-

 ونوشتم کشیدم آهی

 تراس رو بیا دیگه ساعت یک تا تونستی اگه-

  ببره خوابم میشه مگه-

 را گوشی. فرستادم برایش بوس استیکر و زدم ندلبخ

 مامان کنار که کردم نوید نگاه و گذاشتم جایش سر

 انقدری هم وبابا مامان. بود برده خوابش راحت

 می احتیاط باید اما ببرد خوابشان زود که بودن خسته

 . کردم

 نوشتم سام برای سعید بابا خروپف دیدن با

 بیا االن-

 باال کردم سوئیشرتم نگاه شدم دبلن تخت روی از آرام

 سمت آهسته قدمهای با شدم خیالش بی. بود سرمامان

 کردم باز را در و گرفتم دندان به لب. رفتم تراس در

 همان به را در رفتم وبیرون کردم مامان نگاه

 لبخند دیدنش با رفتم جلو چرخیدم و بستم آهستگی

 گفتم و زدم



 خوابیدن زود-

 شده چی-

 گفتم و شد نآویزا لبهایم

 بشه عمل باید-

 میشه خوب میکنه عمل نباش ناراحت-

 وگفتم دادم تکان سر

 اس بچه یه اون آخه-

 :وگفت کشید صورتم کنار آورد جلو دست

 گلی نخور غصه-

 وگفتم زدم لبخند

 بود شده تنگ برات دلم-

 :وگفت کرد اخم آورد پایین نگاه

 شده باز لباست ی دکمه-

  غرید رمبب پایین سر خواستم تا

 بودی؟ شکلی این بابات جلوی-



 او که بستم را دکمه بردم باال دست آوردم باال سر

 :گفت

 عملش واس داری الزم پولی-

 کار من مثل هم او پول بگویم او به بود مونده همان

 خانواده به حتما خواستم می پول اگر دیگر کرد می

 باید بگویم او به نبود الزم اصال نه گفت می اش

  کردم می حلش خودم

 داره بابام نه-

 سام سردمه-

 :گفت و کشید عقب دست کالفه

 داخل برو-

 گفتم و گذاشتم عقب قدم

 ریخت بی دارم دوست-

 شد کج لبش کرد نگاهم گونه همان و بود پایین سرش

 :گفت و

 داخل بری نزارم خوای می نکنه-



 گفتم و چرخیدم سریع

 بخیر شب-

 و بستم را در شدم اقات وارد کردم باز آهسته را در

. کشیدم دراز نیایش کنار رفتم تخت سمت آهسته

 است خودش دانستم می لرزید دستم در گوشی

 گلی دارم دوست-

 .فرستادم برایش هوا در بوسی و زدم لبخند
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 ده تا کنم عمل گفتم که بیمارستانی این تو اگه من نه-

 میگیرن زتونا ملیون

 میشه ملیون پنج تا عملش گفتید بابام به شما اما-

 :گفت و داد تکان سر دکتر

 اینو هست رشت سکونتتون محل چون اما درسته-

 گفتم

 :گفت که کردم می دکتر نگاه گیج

 بشه عمل همونجا میتونه کنن می زندگی اونجا چون-

 کنم می معرفی بهتون خوبم دکتر یه

 ...اما-

 :گفت و مدآ حرفم میام

 اما هست ای کارکشته و خوب دکتر نباشید نگران-

 نیست مشکلی که میاد دیگه دوهفته نیست ایران االن

  کنید عمل دیگه هفته دو میتونید

 وگفتم شدم بلند صندلی روی واز دادم تکان سر



 !دیگه؟ میشه خوب-

 نگران میشه خوب صد در صد بله گفتم مادرتون به-

 تهدیدش خطری اما هست ریه عمل درسته نباشید

 کنه نمی

 گفتم و کشیدم ای آسوده نفس

 تشکر-

 کنید تحقیق رشت بیمارستان برید خودتون باز حاال-

 گفتن بهتون  حدودشو من اما میگیرن چقدر ببینید

 ممنون بله-

 جیبم از را گوشی و آمدم بیرون دکتر مطب از

 حتما بفهمد مامان دانستم می چند هر آوردم بیرون

 به کردن فکر وقت االن اما داریم حسابی ثبح یک

 ودم کشیدم طاها اسم روی را دستم نبود ها چیز این

 داد جواب چهارم بوق گذاشتم گوشم

 کردی ما یاد خانم نیاز به-

 خوبی؟ سالم-



 شدید گرفتارم نیستم بد هی ماهت روی به سالم-

 بگو تو حاال بزنم زنگت خواستم می منم اتفاقا

 بگم من بعد تا داری چیکارم

 گفتم و ایستادم بود هم شلوغ که بانک عابر کنار

 ببینم بگو تو ندارم خاصی کار-

 یعیی ماموریت میرم دارم فردا من بگم خواستم می-

 کرده خالی جیبمو حسابی رفتنا دکتر این مجبورم

 یه برم باید آوردم کم رو خونه خرج  که انقدری

 بیارم در و عید و ماه این خرج حداقل ماموریت

 وگفتم بستم وچشم زدم لبخند

 بسالمتی-

 تحرک زیاد نباید مائده وقتی چند یه گفته دکتر ببین-

 حوصله نمیره که هم اینا بابام خونه باشه داشته

 پیشش؟ میری روز چند این تو نداره منم مامان

 توی ونگاه چسباندم ام کناری ی شیشه به را دستم

 گفتم و شد می بدل و رد که های پول به کردم بانک



 میرم باشه-

 داشتی کارم چی ببینم بگو حاال دختر تو قربون-

 نداشتم خاصی کار که گفتم هیچی-

 زنیم می حرف باهم بعد پس باشه-

 .آوردم پایین گوشم روی از را گوشی

 بشه جور کن کاری یه خودت خدا-

 لبخند سمتش چرخیدم شنیدم را ماشینش بوق صدای

 وگفتم نشستم ماشین وندر رفتم سمتش سریع و زدم

 اتمامه به رو ساعتیمون مرخصی که بریم بدو-

 شد؟ چی-

 کنن عملش رشت شد قرار هیچی-

 :وگفت آورد در حرکت به را ماشین

 هست چیزیت یه تو-

 وگفتم کردم نگاهش دادم چین را صورتم

 هست چیزیش یه عمت-



 ببند کمربندتو-

 گفتم و بستم را کمربندم

 برن اینا مامانم فردا کنم فکر-
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 چرخاندم سر فشردش کمی گذاشت دستم روی دست

 گفتم و کردم نگاهش

 خستم یکم فقط نیست چیزی-

 بهتره؟ پات-



 وگفتم زدم لبخند

 شد خوب زدی که پماد-

 نیاز نیست خوب حالت-

 گفتم و چرخاندم سر

 اعصاب بی میشم خوب-

 بزنی حرف خوای نمی-

  که میزنم اعصاب بی توی به حرفامو همه من-

 بدونم منم تا بگو هست مشکلی اگه-

  نیست مشکلی نه-

*** 

 وگفتم رفتم بقیه سمت وسریع شدم هتل وارد

 راهه روبه چیز همه-

 :گفت و داد تکان سر آریا

 خوبه چیز همه-



 تلفن رفتم اتاقم به شدم دور آنجا از و گرفتم آرامش

 در مامان صدای گرفتم تماس اقمات با و برداشتم را

 پیچید گوشی

 بله-

 هم بخوریم اینجا چیزی یه هم پایین بیاین مامان-

 باشه کارم به حواسم منم بزنیم حرف

 بیایم کنم آماده هارو بچه بزار باشه-

 باشه-

 سام با خودم گوشی با و گذاشتم جایش سر را گوشی

 گرفتم تماس

 جانم-

 خان ریخت بی جانت فدای جانم-

 کجایی؟-

 داخل؟ اومدی تو کار، اتاق تو اومدم من-

 آره-



 البی تو جلسه یه محترم خانواده با من ببین خب-

 باشی جریان در گفتم دارم

 باشه-

 مهدویا این دست نده آتو نکش اینجا تو سیگار-

 زلزله باشه-

 بگیرم انرژی تا رو قشنگه جمله اون بگو-

 چی؟-

 وگفتم شد آویزان هایم لب

 هیچی-

 :وگفت کرد ای دهخن

 گلی عشقمی-

 وگفتم زدم لبخند

 ریخت بی-



 شد می درست.  زدم لبخند و کردم قطع را گوشی

 هم حاال توانستم تاحاال که جور همان توانستم می من

 .توانم می

 از داشت شایان لحظه همان رفتم بیرون اتاق از

 گفتم سریع دیدنش با. گذشت می اتاقم جلوی

 مهدوی جناب-

 :گفت و مسمت چرخید

 بله-

 آقا بدونم خواستم می ساعتی مرخصی بابت ممنون-

 کار؟ سر میان کی شهبد

 نمیاد میکنه درد گردنش فعال-

 گفتم و دادم تکان سر

 حرف باهاشون موضوع یه راجب خواستم می من-

 بزنم

 گم می بهش بگید من به-



 برای برسد سر سام ترسیدم می کردم راهرو در نگاه

 گفتم همین

 اتاقم تو میاین ظهلح یه-

 :گفت و داد تکان سر شایان

 البته-

 اتاق وارد شایان ایستادم وکنار کردم باز را در سریع

 سام نبود با کردم راهرو ونگاه چرخاندم سر شد

 و بستم را در شدم اتاق وارد هم من. شد راحت خیالم

 ونگاه برگشت متعجب شایان. کردم قفلش اختیار بی

 گفتم سریع. کرد در

 میشه باز یهو خرابه یزهچ-

 وگفتم رفتم جلو نشد کم هم تعجبش از اما نگفت هیچ

 شما هم دارم کار من هم چون میزنم زود حرفمو-

 !خب-



 ی اندازه به یعنی دارم نیاز پول مقدار یه من ببینید-

 حقوق هست امکانش ببینم خواستم می حقوقم برج دو

 بدین بهم االن و تر جلو برج دو

 جیب در را دستانش از یکی و انداخت باال ابرویی

 کرد شلوارش

 کردم نمی درخواستی همچین وگرنه دارم نیاز خیلی-

. میگویی چه ببینم بزن حرف لعنتی زد نمی حرف

 :گفت و انداخت باال ای شانه

 مشکلتون میتونم خودم نیست مانعی که من نظر از-

 کنم حل

 وگفتم آمد کش لبم
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 !واقعا؟-

 این اما منه دست چیز همه نیست شهبد که فعال بله-

 نداره مشکلی کار

 زده ذوق شده موافقت درخواستم با شد نمی باورم

 وگفتم فرستادم مقنعه درون را موهایم

 کنید می بهم بزرگی خیلی لطف ممنون واقعا-

 که کنی امضا باید فرم یه اتاقم بیا فردا شما فقط-

 میگیری داری جلوتر و برج دو حقوق

 حتما بله-

 :گفت ام خیره شایان

 پول به دست کنم کمکت تونم می میخوای اگر اما-

 نزنی حقوقتم

 وگفتم کردم اخم



 میندازه راه کارمو حقوقم پول همون ممنون نه-

 :گفت و برداشت سمتم قدمی

 بدم بهت تونم می بیشترم-

 وگفتم گذاشتم عقب قدم

 برید میشه شد متمو باهاتون کارم-

 عقب سر بکشد صورتم کنار خواست آورد باال دست

 گفتم عصبی و بردم

 دوربین اتاق این مهدوی آقای میکنید کار چی دارید-

 داره

 و بود گردش در صورتم روی چشمش و زد لبخند

 :گفت

 نمیشه روشن نخوایم خودمون وقتی تا اتاقا دوربین-

 گفتم و رفتم عقب قدم چند

 نیست شدن خاموش به الزم چون شنهرو اتاق این-

 براتون متاسفم واقعا

 !روشنه؟-



. شدم متعجب که کرد اتاق گوشه دوربین نگاه چنان

 است خاموش: گفت سام یعنی بود خاموش اصل در

 !ترسید؟ انقدر چرا این اما

 :گفت و رفت اتاق در سمت عجله با

 بگیر حقوقتو بیا فردا-

 و کردم دوربین هنگا. رفت بیرون و چرخاند را کلید

 حساب بعد گرفتم می را حقوقم باید. انداختم باال شانه

 سرش که بفهمد سام اگر رسیدم می را عوضی این

 .گذارد می اش سینه روی و برد می را

 با رفتم البی سمت مستقیم و رفتم بیرون اتاق از

  رفتم شاپ کافی وسمت زدم لبخند ام خانواده دیدن

 درسا سالم-

 :گفت و زد لبخند نمدید با درسا

 نباشی خسته عزیزم سالم-

 شش میز سر بیار قهوه یه با شیک میلک سه-

 االن باشه-



 کنم می حساب میام بعد فدات-

 میارم بشین برو چیه حرفا این-

 باش-

 نیایش چشمان روی دست پشت از و رفتم سمتشان

 :گفت و گذاشت دستانم روی دست نیایش.  گذاشتم

 میکنه کارو نای تو جز کی مزه بی-

 گفتم و خندیدم

 ریختت بی ی عمه اون-

 و نشستم نیایش کنار. کردم سالم و برداشتم را دستانم

 گفتم

 باال؟ اون کردید می کار چی-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ مامان

 کردم می مرتب اتاقتو داشتم-

 اوه اوه-



 زیر آشغال همه اون ای شلخته انقدر چرا تو کوفت-

 رد؟ک می کار چی تختت

 اتاقه قبلیه صاحب مال بابا دونم نمی-

 عمت جون آره-

 گفتم و خندیدم بلند

 مامان خیال بی-

 دور ریختم بود شده خشک گالتم اون-

 گفتم عصبانیت با

 چرا؟-

 اصال همه اون اونم چیکار خوای می خشک گل-

 آوردی؟ کجا از گل همه این

 !آخه؟ من چیزای به زدی دست چرا مامان-

 این بزاریش باید هی که هم خرسه ناو کن تمومش-

 میدونه خدا آوردی کجا از چیزارو این ور اون ور

 بردم باال سر میز روی شیک میلک لیوان گذاشتن با

 سام. پرید باال ابروهایم سام دیدن با کنم تشکر که



 میز روی که این جای به را نیایش شیک میلک

 شیرش میلک ذوق با نیایش. گرفت جلویش بگذارد

 دست من و کرد من به نگاهی نیم سام. برداشت را

 .برداشتم را  قهوه فنجان و بردم پیش دست پاچه

 شکر ظرف و. گذاشت میز روی را دیگر لیوان سام

 :گفت من به و گذاشت میز روی را

  کنید شیرین-

 :گفت مامان که لرزید دستم در فنجان

 پسرم ممنون-

 :گفت و کرد خم متواضعانه را سرش سام

 هتلن این سر تاج افتخار مخان-
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 گرفت خود به ای قیافه مامان اما شد درشت چشمانم

 نگاه کردم استفاده فرصت از ومن کرد سعید ونگاه

 چشمکی سام. برود کردم اشاره ابرو وبا کردم سام

 :گفت و زد

 اجازه با-

 :گفت ذوق با مامان سام رفتن با

 میذارن احترام دخترم به همه ااینج-

 گفتم و شد شاپ کافی وارد که کردم سام نگاه

 هم احترامی چه بله-

 گفت؟ چی دکتر خب-

 شکر قاشق دو گذاشتم میز روی را قهوه فنجان

 وگفتم ریختم درونش

 میشه انجام رشت همون نیایش عمل-



 !چطور؟-

 خوبه کارش که کرد معرفی و یکی خودش دکتر-

 میشه کمتر نشهزی گفت بعدم

 کمتر؟ ملیون پنج از یعنی-

 وگفتم انداختم باال ابرویی

 جا اون اما ملیون ده به نزدیک کنی عمل جا این نه-

 ملیون پنج

 :گفت کالفه مامان

 کاری نمیشه میکنن اعتراض بقیه گفت خانم زیبا-

 کرد

 بی. برد زیر به سر زده خجالت که کردم سعید نگاه

 گفتم خیال

 براتون میریزم کردم جور اگر برید-

 :گفت سریع مامان

 ...نز پول باید که تو اما-

 :گفت و کرد سعید بابا نگاه سریع



 بیاری؟ خوای می کجا از میگم یعنی-

 خیالمون بشه عمل این بزارید نباش نگران شما-

 کریمه خدا بشه جمع

 اصفهان؟ زمین شد چی-

 درست اگر میشه چی ببینم میرم دادگاهشه عید بعد-

 میشه حل مشکالتمون همه بشه

 انشاهللا-

 اینجا میایم بعد زهرا بهشت میریم صبح فردا ما پس-

 رشت میریم خوریم می نهار

 وگفتم دادم تکان سر

 مائده خونه برم باید منم-

 و برداشتم را ام قهوه خیال بی که کرد اخم مامان

 گفتم

 مسافرت میره داره طاها نکن شکلی اون قیافتو-

 پیشش برو استتنه مائده گفت

 :گفت و کرد پرت طرفم را نوید شیر شیشه



 سفید چشم ی دختره کن صحبت درست-

 گفتم و شد درشت چشمانم

 من کار محل اونم هستیما عمومی جای مامان-

 :گفت و کرد پرت طرفم را پستانک سر باز

 نکن اونجوری قیافتو باشیم هستیم گورستونی هر-

 چی یعنی

 نکن رفت آبروم مامان عه-

 گفتم و شدم بلند سریع

 نرفته این از بیشتر آبروم تا کار سر برم من-

*** 

 خوردی؟ تو شربت-

 است کالفه خیلی یعنی این و داد جواب دیر

 ببینمت؟ بیای لحظه یه تونی نمی که چی یعنی-

 :گفت مامان که انداختم پا روی وپا زدم لبخند

 بخور تو میوه ماسماسکو اون کنار بذار-



 پایین باال بار چند دستم د در و اشتمبرد پرتقالی

 ونوشتم انداختم

 میوفته راه دنبالم بیرون بیام االن من مامان-

 کنی می عصبیم داری دیگه-

 شود می عصبانی اعصاب بی سامی اوه اوه-

 و تلویزیون نگاه دقت با که نیایش نگاه نداد را جوابم

 مامان نگاه بعد و کردم کرد می دارش خنده فیلم

 گفتم و کردم

 بخرم؟ پاستیل برم داری پول مامان-

 سمت را شده قاچ های میوه از پر دستی پیش مامان

 :گفت و گرفت سعید بابا

 بخور چیزارو این کمتر گنده خرس-

 کشید دلم دیگه نکن اذیت مامان-

 خواد می لواشک دلم منم-

 وگفتم انداختم باال ابرویی

 وادخ می لواشک نیایشم نه بگی تونی نمی دیگه-



 آخه؟ بیرون بری شب وقت این-

 و خندید بلند سعید بابا بار این که شد گرد چشمانم

 :گفت و گرفت سمتم پولی کرد جیبش در دست

 بده گیر چی به دونه نمی دیگه مامانت برو بیا-

 بود مامان های لباس زیر که سوئیشرتم سمت سریع

 گفتم متعجب رسید مشامم به که بویی با رفتم

 !چیه؟ طرع بوی این-

 : گفت پر دهان با مامان

 لباسی و شالم به زدم یکم دیدم عطر یه کمد ته ظهر-

  تنمه که

 سعید بابا نگاه چرخاندم سر و دادم جلو را لبهایم

 گفتم و کردم مامان نگاه بعد و کردم

 خوابید؟ ظهر نیایش-

 :گفت آویزان لب با نیایش
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 خوابوندم زور به مانما-

 وگفتم انداختم باال شیطنت با ابرویی

 نذارید جا حموم تو و لباساتون میرید دارید فردا-

 بی من و آمد ابرو چشم و گرفت دندان به لب مامان

 وگفتم پوشیدم را سوئیشرتم توجه

 گرفت بو این منم لباسای گرفتی که دوش اوه اوه-

 :گفت عجبت با مامان که بیاورم در خواستم می

 میاری؟ در چرا-

 زیاده بوش...خب چیزه-



 داری دوست که تو باشه خب-

 اما دارم که دوست-

 باشی اینجا دیگه دقیقه پنج باید شد دیر برو-

 میبره زمان دقیقه ده خودش پایین برسم تا مامان عه-

 بیا زود برو نیاز-

 وگفتم انداختم سرم روی را شالم

  باش-

 با. زدم را سام اتاق در رامآ و رفتم بیرون اتاق از

 اتاق در شدن باز با کردم خودم اتاق در نگاه ترس

 را در و انداختم اتاق درون را خودم شتاب با سام

 گفتم و گذاشتم ام بینی روی دست.  بستم

 تیزه گوشش خیلی هیش-

 لیوانی دیدن با چرخاندم سر. کرد می نگاهم اخم با

 هنوز که دریافتم بود درونش شربت هنوز که

 گفتم و کردم نگاهش چرخاندم سر. نخورده

 بزن غر کم دیگه پیشت اومدم بیا-



 وگفتم شدم اتاق وارد کامل

 گرده می دنبالم و هتل این کل وگرنه برم زودم باید-

 :گفت و آمد جلو سام

 میرن؟ کی فردا-

 ناهار بعد-

 :گفت و زد آتش سیگاری

 نزن و عطر این نگفتم مگه-

 بو بود لباسش زیر لباسم زد مامانم که نزدم من بابا-

 رو میشه مگه من وگرنه بیچاره من لباس به گرفت

 .بزنم حرف ریخت بی توی حرف

 گفتم و کردم ساعت نگاه

 برم باید-

 وگفتم زدم لبخند کشید سر برداشت را شربت لیوان

 بود؟ مزه خوش-



. کردم ساعت نگاه باز ومن زد سیگارش به پکی

 .اندترس می مرا مامان عجیب

 و دادم هول را سام ترس با. شد بلند ام گوشی صدای

  کردم قطع را صدایش  آوردم در جیبم از را گوشی

 باشه نشنیده وای-

 وگفتم کردم سام نگاه

 نگو هیچی-

 دادم جواب

 بله-

 نیاز؟ کجایی-

 میام..دا-

 خواد می هم بستنی نیایش-

  وگفتم بستم چشم

 باشه-

 بیا زود-



 چشم-

 گفتم و کردم سام نگاه

 برم باید-

 کردم موهایش درون دست
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 وگفتم رفتم در سمت

 برن که بیار طاقت فردا تا-



 هم من باید نه بگویم خواستم مائده آوردن یاد به با اما

 گوشم ودم رفتم فرو آغوشش در پشت از که بروم

 :گفت

 عاشقتم-

 به را سرم گذاشتم دستش روی ودست و زدم لبخند

 گفتم و چسباندم اش شانه

 کنه می بیچارم مامان که برم-

 :گفت و شد شل دستانش

 برو-

 رفتم وبیرون دادم تکان دستی و کردم باز را در

*** 

 نداری؟ کار االن تو-

 نیست کار معموال نهار موقع نه-

 بخور تو نهار بشین پس خب-

 گفتم و نشستم



 زهرا بهشت بیام میتونستم منم کاش-

 بری تونی می هم بعدا تو حاال-

 وگفتم کردم هایشان ساک نگاه و دادم تکان سر

 بعد کردید می استراحت یکم-

 بریم بخوریم زود باید تازه داره کار سعید دیگه نه-

 با خورد زنگ ام گوشی لحظه همان دادم تکان سر

 زمین روی از را گوشی سریع سام دکتر اسم دیدن

 گفتم و وایستادم برداشت

 مهمه خیلی بدم جواب من بخورید شما-

 دادم وجواب شدم تراس وارد سریع

 بله-

 افتخار خانم سالم-

 شما حال سالم-

 خوبه؟ سام خوبید شما خوبم که من-

 عالیه من نظر به یعنی خوبه سام بله-



 کنترله؟ تحت چی همه پس-

 می رفتار باهاش گفتید که چیزی همون درست بله-

 دم می خوردش به شب هر قرصاشم کنم

 واس کنیم آمادش عید بعد انشاهللا شد جمع خیالم-

 مشاوره

 وگفتم شد کج لبم

 بتونم اینم انشاهللا-

 میتونی-

 کردم سینه به دست را دستانم از ویکی چرخیدم

 وگفتم

 ...ام سخته یکم-

 به تنم تمام. نزد دیگر ای لحظه برای قلبم ایستاد دنیا

 نشسته خون به مهایچش دیدن با گرفت گر باره یک

 چرا خدایا. ترساندم می اش شده منقبض فک. اش

 ! بدهم؟ را جوابش چه خدایا باشد اینجا باید



 عقب قدم زده وحشت بیاید باال تراس از خواست

 عصبی. شد مانعش تراس روی های گلدان.  گذاشتم

 دعا و چرخاندم سر ترس با. کوبید گلدان به مشتی

 محوطه توی گلدان افتادن با. نباشد پایین کسی کردم

 با نبودش با چرخاندم سر و کشیدم ای آسوده نفس

 دویدم در سمت و شدم اتاق وارد شتاب

 !کجا؟-

  دارن کارم-

 انداختم بیرون را خودم دیدنش با کردم باز را در

 .بستم را ودر

 ...غلط چه-

 گذاشتم دهانش روی را دستم

 نزن داد من جان نه...نه-

 و انداختمش اتاق درون بردمش اتاقش سمت زور به

 بزنم حرف بردم باال را دستانم تا کوبیدم بهم را در

 گفت



 تو؟ کردی غلطی چه-

 باش آروم فقط چیو همه میگم-

 زد وفریاد کوفت در به لگدی

  شو خفه... شو خفه-

 گفتم و بستم چشم

 بود خودت خاطر به خدا به-

 موندی باهام ترحم رو از دونستم می دونستم می-

 گفتم و کردم باز چشم سریع

 نه که معلومه-

 خوردم دیوار به محکم کوبید ام سینه تخت را دستش

 زد فریاد صورتم ودر

 پستی خیلی-

 وگفتم گذاشتم دستش روی دست

  باش آروم لحظه یه-

 زد فریاد و فشرد را ام سینه



  باهام کردی بد-

 خودش به انقدر چرا خدایا. شدم اش بینی خون نگاه

 .آورد می فشار

 ریش ته گذاشتم صورتش کنار بردم باال دست کالفه

 زیر را شصتم انگشت و کردم لمس تا را زبرش

 نبود مهم ولی شد خونی انگشتم. کشیدم اش بینی

 را گوشم کرد کر اش عربده و کشید عقب سر برایم،

 نزن من به دست-
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 !سام-

 گفتم مستانه با نکن مقایسم گفتی نیاز نگو هیچی-

 ...ع هم مستانه از تو بدون اما نکردم

 گفتم و کردم چشمانش نگاه نشست دهانش روی دستم

 بشی پشیمون بعد که چیزی نگو سام نگو-

 ببینمت خوام نمی-

 بزنم حرف خوام می-

 زد فریاد و کشید صندلی زیر لگدی رفت عقب

 کنه کمکم کس هیچ خوام نمی بیرون برو-

 ...ف بهم لحظه یه سام-

 دست بین فکم شدن اسیر و چرخیدنش شتاب با

  کرد بلند را ام ناله قدرتمندش

 نکن کلکل روانی من با نگفته بهت عوضی اون-

 و نکرد رهایم او اما بود پیچیده صورتم کل در درد

 :گفت حرص با



 ندارم تو ترحم به نیازی من-

 باز را در شتاب همان با و کرد رها شتاب با را فکم

 دیوار از تکیه و گرفتم دهانم جلوی دست.  کرد

 رفتم بیرون اتاق از گرفتم

 ...آرو وقتی اما میرم-

 چشم. ماند نیمه حرفم سرم پشت در شدن کوبیده با

 سام اتاق در جلوی از ، اتاق در شدن باز با بستم

 :گفت دیدنم با مامان.  شدم دور

 اومدی؟ عه -

 ادمد تکان سر بغض و زور به

 میریم داریم دیگه ما-

 گفتم گوشش دم شدم خم و کردم نیایش نگاه

 باش خودت مراقب-

 یک و کردم سام اتاق در نگاه. داد تکان سر نیایش

 متعجب مامان. آمد اتاق در شکستنی صدای دفعه

 :گفت و کرد سام اتاق در نگاه



 خبره؟ چه-

 وگفتم گرفتم را دستش

 بریم بیا نیست چیزی-

 عقب سمت به سرم هنوز من اما شدیم دور آنجا از

 دیگر حتما که بود اتاقی در به نگاهم و بود چرخیده

 .بود نمانده آنجا  در سالمی چیز

*** 

 

 کل دانای

 

 نداد را جوابش اما گرفت تماس آخر بار برای نیاز

 را اش پشتی کوله. نه یا هست اتاقش در دانست نمی

 اتاقش رد به نگاهی رفت بیرون اتاق از و برداشت

 خود حال به باید را سام. بزند در که نرفت اما کرد

 خودش برای نیاز بفهمد تا بگیرد آرام تا کرد می رها

 .است کرده را کارها این



 

 نیست جنگ میدون خونمون

 اینجام تو بخاطر من

 بجنگیم باید چی سر

 خوام نمی چیزی ازت من

 

 کشید آهی انداخت اش شانه روی را اش پشتی کوله

 روزی چند که رفت می. رفت آسانسور سمت و

 یک که صبح بیچاره دخترک. بماند مائده ی خانه

 در سام که هم ظهر بود ریخته بهم اعصابش سری

 .بود خدمتش

 

 هست ما بین که عشق یه جز

 کن خراب داری دوست چی هر

 کن انتخاب رو هردومون سرنوشت هرشب مثل

 بودم تو تسلیم که من من



 

 بست چشم آینه به داد وتکیه فشرد ار آسانسور دکمه

 فهمید می سام اگر که کارش به شایان به آمد یادش و

 .آورد می چشمانش جلوی را آبادش و جد

 

 خوردی زخم جنگی چه از

 عزیزم میجنگی کی با

 نبردی تو ببازم من

 گرفتم باال دستمو دستمو

 

 

 

 

 بسته چشم بود نشسته دیوار به تکیه اتاقش درون سام

 دود. بود داده تکیه  دیوار به را سرش و بود



 گوشی از بود ومتعجب بود پخش اتاق در سیگارش

 .آمد نمی صدایش دیگر که

 

 نشینی عقب واسه نه

 گذاشتم آینه روت به رو

 ببینی ببینی زندگیمونو

 دشمن یه نه ـَم غریبه نه
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 خود به کمی سام بود شتهگذا اما بود نیامده کوتاه نیاز

 روی از چیز همه کرد می گمان سام اما.  بیاید

 آورد می یاد به را اخیر های اتفاق تمام بود دلسوزی

 کرد می گمان و برد می پی نیاز ترحم به وبیشتر

 .باشد داشته دوستش تا سوزاند می دل بیشتر نیاز

 

 اسیری خونه این توو نه

 شه فدا کسی نمیخوای

 بگیری گرسن نمیخواد

 بودم تو تسلیم که من من

 

 اتاقش های وسایل تمام. شد بلند زور به جایش از

. کرد باز را در و رفت تراس سمت. بود شکسته

 بود وحشی رز گل دید که چیزی واولین رفت بیرون

 ولب گرفت نگاه آن از کالفه. کرد می خودنمایی که

 سیگار به زد پک و کشید عمیق نفس. ایستاد تراس

 .انگشتش بین



 می تاکسی سمت داشت که نیاز دیدن با برد پایین سر

 زد صدایش اختیار بی و شد درشت چشمانش رفت

 نیاز-

 

 خوردی زخم جنگی چه از

 عزیزم میجنگی کی با

 نبردی تو ببازم من

 گرفتم باال دستمو دستمو

 

 را صدایش نیاز ، فاصله و پایین شلوغی آن با اما

 با و شد اتاق وارد تابش با و رفت عقب سام. نشنید

 که آسانسور سمت قدرت با رفت بیرون پرهنه پای

 درون دست. فشرد را دکمه و دوید بود باز درش

 گفت وکالفه کرد موهایش

 میری کجا لعنتی نه...نه-



 می را نیاز تاکسی راننده شد تاکسی سوار نیاز

 :گفت لخند با شناخت

 دخترم برم کجا-

 :گفت بغض با نیاز

 ...بونخیا میرم-

 باش-

 

 نشینی عقب واسه نه

 گذاشتم آینه روت به رو

 ببینی ببینی زندگیمونو

 

 ورودی در سمت دوید و آمد بیرون آسانسور از سام

 بود باز کامال جلویش که لباسی و برهنه پاهای آن با

 .کردن می نگاهش متعجب همه



 تاکسی آن از خبری اما رسید هتل بیرون زنان نفس

 ژولیده موهای درون چنگ شد دستش دو هر. نبود

 رفت باال اش عربده و اش

 نه-

 صبح از که بغضش وبا صندلی به داد  تکیه سر نیاز

 . بست چشم کرد می اذیتش

 را بود گفته شایان که پولی که رفت صبح وقتی 

 از نیاز دیدن با شایان. رفت شایان اتاق به بگیرد

 :گفت لبخند وبا شد بلند میزش پشت

 انمخ نیاز سالم-

 :گفت و داد را سالمش جواب نیاز

 کنم امضا گفتید که ای برگه همون اومدم-

 :گفت و کرد اشاره میز روی ی برگه به شایان

 کن امضا بیا-



 میز روی از خودکاری رفت جلو خوشحال نیاز

 شایان خواند می را برگه متن که جور همان برداشت

 :گفت شایان که کرد امضا نیاز. بود اش خیره

 بریزه و پول برات ظهر تا مالی مدیر به دمسپر-

 ممنون-

 شایان بگذارد میز روی را خودکار خواست تا

 کشید عقب را دستش عصبی نیاز. گرفت را  دستش

 .نکرد رهایش شایان اما

 میکنم خواهش مهدوی آقای-

. رفت جلو و گرفت تر محکم را دستش شایان اما

 زد فریاد بار این نیاز

 پستید خیلی شما-

 و برد عقب سر نیاز برد جلو سر و زد لبخند ایانش

 بود زور پر شایان اما. بزند کنار را شایان کرد سعی

 بود شده ترم زور پر لحظه آن و

 میشه مزاحم کسی نه روشنه دوربینش نه اینجا-



 نیاز پهلوی روی دستش شایان اما کرد تقال نیاز

 در میدانست انگار شایان اما کشید جیغ نیاز و نشست

 را صدایشان که نیست کس هیچ اتاقش اطراف

 .بشنود

 با بار این نیاز و کشید باال پهلویش از را دستش

 اما رفت عقب کمی شایان داد هولش بیشتری قدرت

 بر روی را دستش و رفت جلو تر زور پر بار این

 فریاد باز و افتاد گریه به نیاز. کشید نیاز بدن آمدگی

 .زد

 :گفت و ختاندا باال ابرویی شایان

 برابر صد کن تر لب تو کوچولو، شنوه نمی کسی-

  میدم بهت پولو اون

 تر پررو شایان اما برد عقب سر چندش با نیاز

 زمین بر پا عاجزانه نیاز که داد تکان را دستش

 زد فریاد و کوبید

 حیوون نکن-



 اما بهت میدم هدیه پول اون میکنم پاره کاغذو اون-

 باش من مال

 شایان اما کوبید رویش سر بر حرص با دستانش نیاز

 :گفت و گرفت را دستانش

 نگیر سخت-

 پایش نیاز. داشتن کارش شد بلند نیاز سیم بی صدای

 هل را شایان بادستانش و کوبید شایان پای ساق به را

 :گفت و کرد باز را در دوید اتاق در سمت. داد

 میگم مدیر به من-

 :گفت و ایستاد صاف شایان

 بفهمه شهبد نیست مهم برام-

 :گفت شایان که سایید هم روی دندان زنان نفس نیاز

 گرفتی پولشو چون بری تونی نمی دوماه تا اینجا از-

 :گفت و نشاند رویش ای بوسه آورد باال را دستش

 بود عالی-

 :گفت شایان که شد چندشش نیاز



 گی نمی کسی به دونم می-

 سرد خون شایان که کوبید در روی را دستش نیاز

 :گفت و نشست میزش پشت رفت

 فهمی می باالخره خودت مرگ یعنی موندن سام با-

 منتظرتم باز آغوش با من

 :وگفت زد پوزخند نیاز

 نگم سام به نکنم باز دهن روزی کن دعا-

 :وگفت خندید شایان

 گی نمی-

 قاب را دستانش و کوبید بهم را در شتاب با نیاز

 افتاده فاقیات چنین شد نمی باورش. کرد صورتش

 می حس را عوضی مردک آن دست هنوز. باشد

 ریختن اشک اهل نبود دختری ریخت اشک. کرد

 لحظه همان ترسید نمی اگر و ریخت اشک اما باشد

 ترس اما. گفت می را چیز همه سام به و رفت می

 عصبی وقتی بود گفته دکتر که سام حال از داشت

 قتل که هایی مورد بودن و نیست خودش دست مشود



 می دکتر تعاریف آن با چطور.  دادن انجام هم

 می گفت می شهبد به هم اگر. بود سام سراغ توانست

 .بود مهدوی که  شایانی نه کند اخراج را او ترسید
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 زد فریاد و رفت تاکسی سمت برنگشت سام

 کن روشن-

 سام و آورد در حرکت به را ماشین دستپاچه راننده

 :گفت



 سریعتر فقط-

 می خیابان در چشمانش و نشده دور زیاد دانست می

 .چرخید

 دیگر قبل وروزهای روز آن زیاد فشار از نیاز

 اما کرد باز را چشمانش. بود نمانده برایش انرژی

 دستش. دید می تار را جا همه که بود خمار انقدر

 دستش از را مقاومتش دیگر اما رفت سرش سمت

 سر سریع راننده. افتاد صندلی روی باره یک و داد

  گرداند

 خوبی؟ دخترم-

 و کرد جلو نگاه اما است خوابیده نیاز خود کرد گمان

 بیچاره مرد نیاز ندادن جواب با کرد صدا را نیاز باز

 کامل و کشاند خیابان گوشه به را ماشین ترس با

 زد صدایش باز و چرخید

 جون دختر شنوی می صدامو-

 عجله با بود هتل به مربوط که تاکسی دیدن با سام

 :گفت



 ماشین اون پشت برو-

  افتاد شور به دلش اما

 .کرد هدایت را ماشین ، راننده

 در و شد پیاده ماشین از راننده نیاز ندادن جواب با

 پشت که ماشینی ترمز با اما کرد باز را عقب

 ماشین از عجله با سام. چرخاند سر ایستاد ماشینش

 صدا را ونیاز دوید برهنه پاهای همان با شد پیاده

 کرد

 نیاز-

 کرد دوید می که سام نگاه و کرد ریز چشم مرد

 سام سمت عجله با میزند صدا را دختر اسم دید وقتی

 :وگفت رفت

 شناسیش؟ می-

 :گفت مرد که زد کنار را مرد سام

 ایستادم همین واس رفت هوش از یهو-



 قدم مرد. چرخاند سر و ادایست جایش سر یکباره سام

 :وگفت گذاشت جلو

 شد چی دونم نمی-

 روی که نیاز دیدن با دوید ماشین سمت باز سام

 زد وفریاد لرزید دلش. بود افتاده صندلی

 بریم بیا-

 نکرد اعتراضی بود آورده را سام که تاکسی راننده

 شناخت می کرد می کار هتل در که را سام چون

 را سرش و نیاز کنار شستن سام. نبود پولش نگران

 در حرکت به را ماشین راننده. گرفت اغوش در

 :وگفت آورد

 میومد پریده رنگ نظرم به کردم سوارش وقتی-

 دستش و زد کنار را نیاز پیشانی روی موهای سام

 و شد مشت دستش. اش زده یخ صورت کنار کشید

 داشته نیاز با رفتاری چنین که کرد لعنت را خودش

 .است



 می دیگه دقیقه پنج نباش نگران نزدیکه رستانبیما-

 رسیم

 :گفت گوشش ودم فشرد خود به را نیاز سام

 بخوای تو چی هر-

 دیوانه داشت شود خوب نیاز حال فقط خواست می

 و گرفت را نیاز دست. کرد می داری خود و شد می

 :گفت و کاشت رویش ای بوسه

 کنم نمی اذیتت دیگه-

 داد می سام به را حق نبود ناراحت دستش از نیاز

 .دیگر چیز هیچ نه بود سام بد حال اش نگرانی

 دانست می چون نگرفت دل به را سام های حرف 

 می دیوانه داشت سام اما نیست خودش دست حالش

 .است زده نیاز به هایی حرف چه که شد

 ورودی در دیدن با آورد باال سر ماشین ایستادن با

 در را نیاز و کرد باز را در عجله با بیمارستان

 وارد سرعت وبا شد پیاده ماشین از گرفت آغوش

 دنبالش به هم راننده مرد. شد بیمارستان ساختمان



 سمتی به را دستش سام دیدن با پرستاری. رفت

 :گفت و گرفت

 اورژانس برو-

. دوید اورژانس بود شده نوشته که جایی سمت سام

 :گفت و رفت جلو سام دیدن با دیگر پرستاری

 شده چی-

 شده بیهوش-

 اتاق اون تو ببرش-

 و برد گفت پرستار که اتاقی به را نیاز عجله با سام

 دکتر و پرستار سه سرعت با. خواباندش تخت روی

 .شدن اتاق وارد

 آقا کنار برید-

 می نیاز نگاه نگران چشمهای با و رفت کنار سام

 کرد

 داره؟ خاصی بیماری ی سابقه-



 و داد تکان نه ی هنشان به را سرش عصبی سام

 :گفت

 نه-

 نداره؟ شدید خونی کم-

 :گفت کالفه سام

 دونم نمی یعنی نه-

 نیست؟ باردار-

 نه-

 ماهیانشه؟ عادت وقت-

 :گفت کالفه سام

 نکنم فکر-

 قوه چراغ نور و کشید باال را نیاز پلک پشت دکتر

 را فشارش دیگر پرستاری انداخت چشمانش در را

 دستش همان و کرد موهایش در دست سام. گرفت

 .کشید ریشش ته روی ومحکم آمد پایین
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 سر پرستار: گفت پرستار به چیزهایی یک دکتر

 :گفت سریع سام. رفت و داد تکان

 شده؟ چی-

 هم آزمایش یه کنن وصل بهش سرم یه گفتم فعال-

 باشه خسته که نکرده کار زیاد بگیرن، ازش

 کار زیاد همیشه نیاز اما نه بگوید خواست می سام

 همین برای کرد می خسته را خودش و کرد می

 :گفت

 میکنه زیاد کار-



 :وگفت داد تکان سر دکتر

 انشاهللا بیاد آزمایشم جواب حاال کرده ضعف بدنش-

 نیست چیزی

 و کرد سام نگاه شد اتاق وارد پرستار و رفت دکتر

 :گفت

 بیارید در لباسشو-

 و بست را در سمتش رفت کرد باز اتاق در گاهن سام

 پیش دست و کرد نیاز صورت نگاه رفت تخت سمت

 خودش پرستار کرد باز را اش مانتو های دکمه برد

 نیاز دست از گرفت نگاه سام.  زد باال را نیاز آستین

 آن ظهر چطور کرد فکر آن به و نداشت را طاقتش

 .بود فشرده را فکش جور

 بست چشم عصبی و ردک نیاز فک نگاه

 ریختم آمپول چندتا اش سرم تو آزمایش میدم خونشو-

 بیاد بهوش ممکنه بشه تموم تا

 .رفت بیرون اتاق از پرستار و نزد حرفی سام



 به کالفه را بود دستش در که نیاز گوشی راننده مرد

 آن و نه یا بدهد جواب دانست نمی داد دیگرش دست

 قدم اش خانه در دلشوره با که بود مائده خط طرف

 .دهد جواب نیاز بود ومنتظر میزد

 گوشش دم و کشید گوشی روی دست باالخره راننده

 گذاشت

 بله-

 :گفت سریع مائده

 نیاز-

 ببخشید-

 :گفت گیج مائده

 !شما؟-

 شد بد حالش گفتید که خانمی این تاکسیم راننده من-

 بیمارستان آوردیمش

 :گفت ترس با و نشست سرش روی دستش مائده

 ابولفضل یا-



 بیمارستانه االن خانم نترسید-

 بیمارستان؟ کدوم-

 حالش آن با مائده و: گفت را بیمارستان اسم راننده

 .برسد نیاز به برود که شد آماده چطور نفهمید

 شده گرم دست به پیشانی و فشرد را نیاز دست سام

 :گفت آرام و چسباند نیاز ی

 ببخشید-

 سام. کرد آرامی ی لهنا و خورد تکان پلکهایش نیاز

 :گفت و شد بلند جایش از و امد باال سرش سریع

 جانم-

 چشم باز سام دیدن با شد باز کمی چشمانش نیاز

 :گفت سام که بست

 خوای؟ می چیزی-

 سوزه می...دستم-

 میشه تموم دیگه یکم سرمه نیست چیزی-

 :گفت و کرد سام نگاه باز و کرد باز چشم نیاز



 ...کج-

 :گفت سریع سام

 بیمارستانیم-

 کرد سام نگاه وباز کرد سرش باالی سرم نگاه نیاز

 :گفت و

 شد؟ پیدات کجا از تو-

 :گفت و فشرد را دستش سام

 کمکم خواستی نمی مگه بری؟ خواستی می چرا-

 ...رف اما کنی؟

 :گفت و رفت حرفش میان نیاز

 مائده خونه میرفتم داشتم هستم هم همیشه هستم من-

 میشه مگه باشم پیشش روز چند باید نیست شوهرش

 بذارم تنها ریخت بی توی

 :گفت نیاز که کرد اخم سام

 اما بود ونخواهم نبودم باهات ترحم رو از من بخدا-

 که خونی این دیگه خوام نمی بشی خوب دارم دوست



 فرط از ببینم دیگه خوام نمی ببینم هستو بینیت زیر

 نبیرو میزنه پوست زیر از داره رگات عصبانیت

 برسونی آسیب کسی به دیگه خوام نمی

 را سام وبازوی آورد باال دست نیاز چرخاند سر سام

 :گفت و گرفت

 اگه حتی پسندیدم گندت اخالق همین با رو تو من-

 میشی خورد داری اما مونم می باهات نشی خوب

 سام

 نیستم دیوونه من-

 :گفت و فشرد را بازویش کرد اخم نیاز

 هر که بیماری یه این گفته اینو کی هر کرده غلط-

 که خودته با شدنش خوب اما بگیره ممکنه کسی

 بخوای

 دکتر سراغ برم خواستم می وقته چند-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 داری شدن خوب تصمیم پس-



 :گفت و چرخاند سر سام

 شده کار به دست من از زودتر یکی انگار-

 :گفت و زد دلنشینی لبخند نیاز

 خواستگاری بیای ایدب سام شو خوب زود-
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 نیام؟ گفتی می همین خاطر به پس-



 بشی خوبم حتی چیه مشکلت بفهمه اگه مامانم-

 خود تونی نمی فعال تو. کنم ازدواج باهات نمیذاره

 موقع به بزار باشی دار

 :گفت و کرد سرم نگاه سام

 ی؟آورد فشار خودت به چقدر روزا این-

 غرید سام دزدید نگاه نیاز

 اصال کنی اذیت خودتو نداری حق هتل پدر گور-

 مرخصی روز چند

 :گفت و انداخت باال ابرویی نیاز

 مدیر جناب چشم-

 و کشید وار نوازش نیاز صورت کنار را دستش سام

 :گفت آهسته

 شدم حالی چه دونی نمی بیهوشی گفت راننده وقتی-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 االن تو ببین ، دیگه بوده خیر سبب شیمبیهو-

 اینجایی؟



 گلی کردم فکر میری داری دیدم باال از خانم نخیر-

 کرده قهر بازم خانم

 پیشانی به پیشانی و رفت تر جلو سام.  خندید نیاز

 :گفت و چسباند نیاز

 کردم اذیتت امروز-

 :گفت و بست چشم نیاز

 نه ناراحت اما شدم اذیت-

 و رفت گفت پرستار که اتاقی متس نگران دل مائده

 که را نیاز و سام ای لحظه. کرد باز را در آهسته

 در صدای شنیدن با سام اما دید بودن هم نزدیک

 دستش مائده دیدن با کرد در نگاه و رفت عقب سریع

. گذاشت عقب قدم و کشید بیرون نیاز دست از را

 :گفت پاچه دست نیاز

 اومدی؟ حالت این با چرا...چرا-

 :گفت و نفر دو آن بین گرداند چشم مانده

 خونه بمونم نتونستم شدی بیهوش گفتن وقتی-



 :گفت و کرد نیاز نگاه سام

 نیومده آزمایش جواب ببینم میرم-

 تا سام از چشم اما رفت کنار در جلوی از مائده

 باز نیاز. برنداشت برود بیرون اتاق که ای لحظه

 :گفت

 خوبی-

 :گفت و رفت جلو مائده

 تخت این رو افتادی که شد چت تو اما خوبم که من-

 :گفت و کرد سقف نگاه نیاز

  دونم نمی-

 برهنه؟ پا اونم میکنه؟ کار چی جا این یارو این-

 :گفت و کرد مائده نگاه درشت چشمهای با نیاز

 !واقعا؟-

 بله-

 :گفت لب زیر و کرد ای خنده تک نیاز



 دیوونه-

 کردی؟ ذوق چیه-

 :گفت سریع نیاز

 شده هول حتما شده بد حالم دید خدا بنده بابا نه-

 شدی؟ بیهوش کجا مگه-

 شدم تاکسی سوار که اول همون-

 وارد سام همراه پرستار. داد تکان سر مشکوک مائده

 :گفت و شد اتاق

  ندارید خاصی مشکل گفت دکتر-

 :گفت پرستار که کرد سام نگاه نیاز

 وردیدنخ کامل ویتامینتونو داروهای تا گفت فقط-

 نکنید بارداری واسه اقدام

 چرخاند سر شتاب با ومائده شد درشت چشمانش نیاز

 :گفت و

 نکرده ازدواج هنوز که این خانم میگی چی-



 :گفت سام که کرد سام نگاه گیج پرستار

 ببریمش میتونیم پس ممنون-

 بله-

 دستش از را سرم سوزن و رفت نیاز سمت پرستار

 صدای تا فشرد می همب را لبش نیاز.  کشید بیرون

 و کرد سام به نگاهی مائده. نشود بلند اش خنده پخ

 :گفت

 برید تونید می هم شما-

 :گفت سریع نیاز که کرد اخم سام

  برید تونید می سماوات اقای بله-

 روی نیاز کرد می مائده نگاه هنوز حرص با سام

 :گفت و نشست تخت

 امنمی هتل سماوات آقای خونشون میرم عمم با من-

 هتل میام فردا پس تعطیله که هم فردا

 :گفت مائده که شد تر عصبی سام

 گیرم می هاشو دارو خودم بدین شو نسخه-



 و گذاشت میز روی را دستش در پالستیک سام

 :گفت

 بخور وقت سر بخوری جور چه نوشته-

 :وگفت داد تکان سر نیاز

 ممنون-

 اقات از بلند های قدم با و کرد مائده به نگاهی سام

 :گفت و داد جلو را لبش مائده. رفت بیرون

 میدونم من هست چیزیش یه این-

 مردم پسر رو مانتورو اون من بده نیست هیچیشم-

 نذار عیب

 نداره عادی حالت-

 داره؟ عادی حالت طاهر حتما-
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 دست رفت گیج سرش اما پرید پایین تخت روی از

 :گفت و رفت جلو سریع مائده گرفت سرش به

 خوبی؟-

 :گفت عصبی و کشید عقب را خودش نیاز

 نخیر-

 :گفت و رفت عقب سرش کمی متعجب مائده

 !وا-

*** 

 داد را سام جواب و زد غلت پهلو به

 گی؟ می واقعا-



 قرصا کجاست بگو نیاز پرسی می چقدر-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 باید رصهق دوتا تختمه کنار عسلی کشوی توی-

 بخوری دوتاشو

 نیاز اتاق در وجلوی رفت بیرون اتاقش از سام

 :گفت و کشید در روی را کارت و ایستاد

 عمت؟ اون کجاست-

 خوابه می زود مرغه مثل اون خوابیده-

 ببینمت؟ بیام-

 :گفت و خندید نیاز

 نگات جوری چه امروز که ندیدی مگه شدی دیوونه-

 کرد می

 و رفت گفت نیاز که یمیز سمت و شد اتاق وارد

 :گفت

 خانمت عمه که االنم بود مامانت که ظهر تا-

 تنگمی؟ دل-



 :گفت و انداخت نیاز تخت روی را خودش سام

 سخته-

 :وگفت فشرد آغوشش در را بالشت نیاز

 شدی تسلیم خوشحالم خیلی-

 قورتشان آب وبی گذاشت دهان در را ها قرص سام

 :گفت و داد

 ثابت خاطر به هم تو طرخا به هم بشم خوب باید-

 خیلیا به کردن

 سام-

 جانم-

 :گفت و بست چشم نیاز

 ازت دورم سخته چقدر

 :گفت و کوبید تخت روی مشتی سام

 شوهرش؟ این میاد کی-

 روز سه دو گفت دونم نمی-



 خوابید تخت روی و داد بیرون حرص با را نفسش

 پتو و شد خیز نیم. است پتو زیر چیزی کرد حس اما

 که خندید نیاز های زیر لباس دیدن با زد کنار را

 :گفت نیاز

 خندی؟ می چی به-

 :گفت خندیدو تر بلند سام

  هیچی-

 نداری کار بخوابم بیام دستشویی برم من خب-

 زلزله نه-

 زنی می حرف جوری این چرا کلک-

 بخیر شب برو-

 .رفت سرویس به و کرد قطع را گوشی نیاز

* 

 

 نیاز؟ چرا-



 و گذاشت دهان در را پنیرش و نان ی لقمه نیاز

 :گفت

 نباشم مطلق سکوت روز چند این خوای می اگه-

 کثیفو بحث این کن تموم

 نیاز عه-

 :گفت و خورد را چایش از کمی نیاز

 این از دلیلی مگه میاد بدم ازش ندارم دوستش-

 هست باالترم

 ...ب خب-

 :گفت و کوبید میز روی اختیار بی را دستش نیاز

 بیام شب برم گمشم ای میکنی تموم-

 :گفت و کرد اخم مائده

 در کوره از زود مدته یه اصال کنی می همچین چرا-

 میری

 :گفت و شد بلند میز پشت از نیاز



 دوست همینه باشه خیکی طاهر اون حرف وقتی تا-

 نزن حرفشم دیگه نبینی منو روی این داری

 :گفت و رفت بیرون آشپزخونه از

 هتل ببرم من بده بعد فتادها اینجا دستگاه این ببین-

 بدم قر کنم بازی یکم
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 نشو سگ فقط ببر بردار-

 :گفت و انداخت مبل روی را خودش خندید نیاز



 هندی فیلم بزن کن عوض ماهوارتو کاناالی این بیا-

 نیست معلوم باباشون ننه فیلما این چیه چیزی

 کانال و برداشت را کنترل حرص با سمتش آمد مائده

 و گذاشت ویدئو موزیک کانال روی کرد عوض را

 :گفت

 ازدواج طاهر با االن میدیدی فیلما این از دوتا یکی-

 داشتی هم بچه یه بودی کرده

 و انداخت باال به برداشت میز روی از سیبی نیاز

 :گفت و گرفتش دوباره

 ببینم خوام نمی میکنه در به راه از دیگه همین د-

 حال به وای دریم به راه از خدایی ما نیست که زور

 فبها دیگه ببینیم اینارم اینکه

 :گفت بلند و رفت اتاقش سمت مائده

 تورو میاد هتل مدیر همون کردی فکر نکنه چیه-

 سطح هم یکی میره خانم خیال خوش نخیر بگیره؟

 ...ک تویی نه میگیره خودش

 :تگف بلند خیال بی نیاز و کرد سکوت



  نهمه ِگره هشتم که منی نه-

 نبود این منظورم-

 گی می راست تو بابا باشه-

 کنان غر غر مائده کرد بلند را موزیک وصدای

  زد فریاد و آمد بیرون

 کن کمش-

 باز را دستانش انداخت باال ابرویی کرد نگاهش نیاز

 خواند خواننده همراه وبلند کرد

 بمونی تونی نمی من بی تو عشقم برگرد-

 نیاز ی خنده صدای اما کرد نگاهش چپ چپ مائده

 و سام خاطر به هم بود حال سر. بود پیچیده خانه در

 مادرش برای که پولی خاطر به هم و تصمیمش

 .کنند عمل را نیایش تا فرستاد

 کن جارو پاشو-

 :گفت و خورد چرخی شد بلند جایش سر از نیاز

 بانو بفرما امر-



 صدای مائده که یاوردب را جارو تا رفت اتاق سمت

 :گفت و کرد کم را تلویزیون

 بود زنده اگه بابات-

 :گفت و آمد بیرون اتاق از برقی جارو با نیاز

 خب؟-

 :وگفت مبل روی نشست مائده

 جایی همچین اونم کنی کار تو ذاشت می عمرا-

 :گفت و گذاشت زمین روی را جارو عصبی نیاز

 ریزیب کرم فقط خوای می امروز تو انگار نه-

 باش موئدب-

 ی لونه تو میکنی هی برداشتی چوبو نیستم نخیر-

 نبود بابام مگه کنم کار من نذاره چرا بابام. زنبور

 درس بیا کار سر برو بخون درس نیاز گفت می

 داشتم دوست که کاری همون کار سر رفتم خوندم

 جایی؟ همچین میگی که چیه اونجا مگه بعدم

 نداشتم بدی منظور-



 روشن واس میگم فقط اینو خانم مائده داشتی اتفاقا-

 داروخونه تو هست کاری کثافت کاری همه تو شدنت

  کوفت هر هتل تو

 کن تمومش باشه-

 میکنم خواهش مائده میکنی اذیتم حرفات با داری-

 نکن دیگه تو ریختم بهم روزا این من نکن اذیتم

 نفس نیاز. رفت آشپزخانه به و شد بلند قهر با مائده

 به و کشید را برقی جارو سیم و کشید حرصی پر

 بعد. کردن جارو به کرد شروع کرد وصل برق

 برداشت را گردگیری دستمال آشپزخانه رفت جارو

 :وگفت کرد مائده نگاه و

  بگذره خوش جفتمون به بذار کن لطفی یه بیا-

 :گفت و آمد بیرون آشپزخانه واز

 که هم تو کنم درست غذا ندارم حوصله که من-

 بیاد پول با رفته شوهرت که حاال نیست خوش حالت

 بیارن غذا بزن زنگ

 کردم می کارو همین داشتم گفتیم نمی-



 :گفت و گرفت را تلویزیون خاک نیاز

 کنیم بازی پوچ یا گل دور یه بیا زوده که حاال خب-

 :گفت قهر با مائده

 خوام نمی-

 میکنی قهر ای بچه مگه بابا بیا-

 و برد جلو سر کنارش نیاز و تنشس مبل روی مائده

 :وگفت بوسید را مائده ی گونه

 باشه؟ باش خوبی دختر-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت مائده

 دیوونه-

 عمته-

 .داد تکان راست و چپ به را وسرش خندید مائده

*** 

 کشته؟ این یعنی-



 گوش حرفاشون داشت اونجا ندیدی مگه دیگه آره-

 کرد می

 :گفت و شتگذا دهان در پفکی نیاز

  ای حرفه چقدر هوم-

 سر دو هر زنگ صدای آمدن در صدا به با

 سام دیدن با نیاز کردن آیفون نگاه چرخاندن

 :گفت مائده و پرید باال ابروهایش

 کنه؟ می کار چی جا این این-

 :گقت ذوق با نیاز
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 ببینم بذار-

 ;وگفت گذاشت اش شانه روی دست مائده

 میرم خودم-

. کرد مائده رفتن ونگاه شد آویزان هایش لب نیاز

 :وگفت برداشت را گوشی مائده

 بله-

 خانم مائده سالم-

 سالم-

 هستن افتخار خانم-

 امرتون بله-

 دیدنشون اومدم-

 :گفت و فشرد را دکمه کالفه و کرد نیاز نگاه مائده

 بفرمایید-



 :گفت و گذاشت را گوشی

 دستش تو گل دسته اون با عیادت اومده کنم فکر-

 :گفت مائده که زد لبخند باز نیاز

 !داره؟ عیادت مگه بیهوشی یه-

 :گفت مائده که شد تر پهن لبخندش نیاز

 ذوقش تو حداقل تخت رو اتاق تو برو نیشتو ببند-

 بگیر کمپوتاشو نزن

 و رفت اتاق سمت و شد بلند خواسته خدا از نیاز

 :گفت

 بده حالم میبینم کنم می فکر که االن-

 عمت جون آره-

 :گفت و انداخت تخت روی را خودش نیاز

 مائده جون آره-

 :گفت بلند و پوشید را اش مانتو و شال مائده



 یه بلوریتو بدن اون بپوشون ، بپوش درست لباس یه-

 سرت رو بنداز چیزیم

 اش بندی تاپ روی را سوئیشرتش و گفت ایشی نیاز

 روی را وشال نبست را پشزی حوصله بی انداخت

 را پاهایش و خوابید تخت روی وباز انداخت سرش

 برای بود خوبی غافلگیری چه. برد فرو پتو زیر

 پرسی احوال صدای. بود تنگش دل صبح از که نیاز

 دلش زیر اختیار بی و رسید گوشش به وسام مائده

 .شد خالی

 اتاق تو بفرمایید-

 حبس نفسش در جلوی سام دیدن با بود در به نگاهش

 انقدر که بود گذشته دوریشان از چقدر مگر شد

 . بودن هم دلتنگ

 :گفت مائده که شد اتاق وارد سام

  بفرمایید-

 نیاز نگاه مائده.  نشست مبل روی و رفت جلو سام

 :گفت سام به اما و کرد



 شربت یا قهوه چای دارید میل چی-

 :گفت مائده شر کردن کم برای سام

 قهوه-

 :گفت نیاز به مائده

 چی؟ تو-

 شربت منم-

 دید تا سام. رفت بیرون اتاق از و داد تکان سر مائده

 ، نیاز سمت رفت و شد بلند جایش سر از رفت مائده

 :گفت و گرفت را دستش نیاز

 میای شده جور هر دونستم می-

 :گفت و نیاز صورت روی چرخاند چشم سام

 خوبی؟-

 :گفت و زد چشمکی نیاز

 اپتیپ ریخت بی خوبم-

 گفت نیاز که پرید باال ابروهایش سام



 واس که منی جز دیدن همه بودی برهنه پا دیروز-

 بودی برهنه پا خاطرش

 :گفت و کرد ارامی خنده سام

 نفهمیدم هیچی دیگه میری داری دیدم-

 :گفت سام که فشرد را سام دست نیاز

 خوابم واقعا اما خوردم قرصارو که این با دیشب-

 برد نمی

 و گرفت آغوش در را سام هوا بی و رفت لوج نیاز

 :گفت

 دیدم خواب یه اما برد خوابم من-

 چی؟ خوب-

 :گفت و رفت عقب نیاز

 گم نمی فعال-

 نیاز گذاشت نیاز صورت کنار برد باال دست سام

 :گفت و شد عمیق لبخندش

 بیاد طاها شب فردا کنم فکر-



 گردن و رفت نیاز گردن سمت دیگرش دست سام

 گرفت دستش در را بود نیاز به خودش دیهه که بندی

 :وگفت زد لبخند نیاز که

 گفت مامانم حتی نیوردم درش گردنم از وقت هیچ-

 رها را گردنبند سام. بدله بگم شدم مجبور چیه این

 نیاز. کشید نیاز سینه قفسه روی را انگشتش و کرد

 سام کار این برای نه رفت عقب کمی آگاه ناخود

 .آمد شایان به شیاد ای لحظه برای

 کرد جمع را نیاز خیال ها ظرف خوردن بهم صدای

 :گفت و برد نیاز گردن پشت دست سام و

 خواستگاری بیام میشه کنم کنترل خودمو اگر-
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 :گفت و زد لبخند

 بیام؟-

 :گفت و انداخت باال ابرویی نیاز

 ...ب شو خوب اول-

 اما گرفت اش خنده لبهایش روی سام بهایل نشستن با

 دیگر بار نیاز دل و گرفت بازی به را لبهایش سام

 . داد کف از اختیار سام شد، رو زیر

. کرد اش همراهی و برد سام گردن پشت دست نیاز

 قدم با کنجکاوی روی از اما برداشت را سینی مائده

 دیدن با کشید سرکی آهسته رفت اتاق سمت آرام های

 دستش در سینی و شد درشت چشمانش صحنه آن

 لرزید

 :گفت و برد عقب سر لبخند با نیاز



 میاد االن-

. نشست مبل روی رفت و شد بلند جایش سر از سام

.  شد اتاق وارد لبخند با و کرد باز را چشمانش مائده

 :گفت آرام و رفت سام سمت

 بفرمایید-

 مائده. کرد تشکر و برداشت را اش قهوه فنجان سام

 رفت هم در ابروهایش اختیار بی و رفت نیاز سمت

 دلهره با و لرزید دلش مائده ابروهای دیدن با نیاز

 گذاشت میز روی را سینی مائده. برداشت را شربتش

 :گفت و

 دارید؟ ومادرم پدر شما-

 :وگفت داد تکان سر سام که کرد سام نگاه نیاز

 بله-

 هستن؟ کجا-

 :گفت سریع نیاز

 عباس بندر-



 :وگفت کرد نیاز نگاه دهمائ

 شما نه پرسیدم ایشون از من-

 سام نگاه باز مائده.  نگفت هیچ و داد تکان سر نیاز

 :گفت و کرد

 هستن معتقدی ی خانواده ما خانوده-

 سام اما کرد سام نگاه و گرفت دندان به لب نیاز

 با مائده که این از ترسید می نیاز و بود سرد خون

 کند عصبی را سام هایش حرف

 خبر میره پیش زیادی داره نیاز اما حساسیم خیلی ما-

 از گفته؟ عموهاش از هستیم ای خانواده چه دارید

 !گفته؟ مبخورن قسم روش شهر که عمش

 عمو یک بود نگفته نیاز مگر کرد نیاز نگاه سام

 :گفت و شد فکر این خیال بی عمه یک و دارد

 ...هم افتخار خانم-

 :فتگ و برد باال دست مائده



 این از گذشتن یعنی میزنه حرف شما با که همین-

 میزنه حرف راحت انقدر باهاتون که همین اعتقاد

 ...یعن

 جان مائده-

 داد ادامه و کرد نیاز نگاه اخم با مائده

 به من کنه می کارا چی داره نفهمه خودش اگر نیاز-

 شهرشون برگردونه و نیاز که گم می مامانش

 :گفت سریع نیازو کرد اخم سام بار این

 برن ایشون بزارید مائده مربوطه من به چیزا این-

 بعد

 آن وبه کرد می سام نگاه هم در های اخم با مائده

 چون بنشاند جایش سر را نیاز باید کرد می فکر

 دو آن داسنت نمی او رفت می را اشتباه راه داشت

 را بوسه آن فقط او دارن دوست را همدیگر چقدر

 .  هیچ دیگر و دید

 :گفت سریع نیاز شد بلند سام



 رید می دارید-

 :گفت مائده به و داد تکان سر سام

 ی بچه زنید می حرف ازش دارید که دختری-

 حرفارو این من جلوی نباید باشه چیم هر برادرتونه

 و حساسه چقدر نیاز میدونم که منی برای زدید می

 نکنید قضاوت زود جاشه سر اعتقاداتش

 که کسی تنها و بود حساس نیاز گفت می راست سام

 خط که کسی. بود سام نداشت رویش حساسیتی دیگر

 نیاز بس و بود سام بود کرده رد را نیاز های قرمز

 .دانست می چه مائده اما بود پاک پاکه سام نظر از

 بسته با سام، رفتن و مائده و نیاز کردن بدرقه با

 مد محکمی ی کشیده و چرخید هوا بی مائده در شدن

 دست بهت وبا شد کج سرش نیاز.  نشاند نیاز گوش

 کشید فریاد مائده و گذاشت صورتش روی

 لرزوندی گور تو داداشمو تن بیشعور توی-

 مائده که کرد مائده نگاه وناباور چرخید سرش نیاز

 :گفت تمام عصبانیت با



 این به نیستی محرم که پسری با تونستی چطوری-

 ...ل راحتی

 :گفت و گذاشت سرش روی را دستانش شد ساکت

 کثیفی کار همچین برادرم دختر نمیشه باورم نه-

 باشه کرده

 :گفت رحم بی مائده و لرزید اش چانه نیاز

 ...چ پس نیست هرزگی اگه این-

 کشید فریاد و گذاشت گوشش روی را دستانش نیاز

 بسه-

 پسره این سرت بر خاک بسه چی هان؟ بسه چی-

 میکنه ولت ردک حالشو که دیگه روز دور
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 :گفت ترس با مائده و فشرد را گوشهایش نیاز

 هم نکه! بودی؟ باهاش نکنه نیاز کردی کار چی-

 شدی؟ خوابش

 با مائده که کرد مائده نگاه درشت چشمان با نیاز

 :گفت بغض

 این با روشن خانم نازنین چشم روشن داداشم چشم-

 باد به خودتو شهرو این اومدی گلشون، هدست دختر

 بگردم دنبالت پارکا تو باید کی بگو نیاز ؟بگو دادی

 رفت باال دیگر بار فریادش نیاز

    مائده بسه-



 بلده خوب که گم می بابام به بگم نباید مامانت به نه-

 فهمی می خونه تو کرد َحبِست وقتی برسه حسابتو

 بخوری گوهی چه

 را هایش وسایل.  رفت اتاق سمت شتاب با نیاز

 :گفت و شد اتاق وارد مائده که برداشت

 میکشم مامانتو هم بیرون بزاری خونه این از پاتو-

 . بابامو هم جا این

 زمین روی را پشتیش کوله حرصش تمام با نیاز

 زد وفریاد کرد پرت

 بیرون برو-

 :گفت و گرفت را نیاز بازوی مائده

 نیاز زدی گند-

 بلند صدای با و داد هول را مائده راختیا بی نیاز

 :گفت



 گور تو بابامو تن تو.  چه تو به زدم گند آره-

 گفتی هرزه گفتی دخترش به تو من نه لرزوندی

 خراب

 داد ادامه اما لرزید می تنش مثل صدایش

 گناه وقت هیچ انگار که میزنی حرف جوری چرا-

 آب کی واسه نماز جا میدونی قدیسه خودتو نکردیو

 حساب تو رو خانواده تمام ساید خانم، مائده شیمیک

 دوسال دونم نمی کردی فکر هان ؟ چی من اما کردن

 خونه طاها دونم نمی کردی فکر بودی طاها با

 داشت مجردی

 گفت سریع مائده

 بود همکارم اون-

 ارواح تورو اما شدی، عاشقش که همکاری بله-

 مائده بگو نکردی گناه طاها با که بگو مادرت

 راست و چپ به را سرش نیاز دزدید نگاه ائدهم

 :گفت و داد تکان



 تو منو بین صمیمیت چی هر کردی خراب مائده -

 نه ما کار اما شم نمی منکرش آره کردم گناه من. بود

 دوست هدیگرو شما مثل هم ما رهگذری نه هوسه

 نه گفتم من اما خواستگاری بیاد خواد می اون داریم

 چرا؟ دونی می

 زد فریاد و کشید کیفش یرز لگدی

 یه و منم بقیش مربوطه اون به دلیلش یه فقط-

 زمین آیا که کنم پرداخت باید سالها که بدهکاری

 بخریم نداریم که ای جهیزه پول نه یا بره فروش مون

 ماه چند تا کردم جور خفت با که خواهرم عمل پول

 نیاد که کسی واسه من دالیل اینه حقوقم بی

 منو ی خانواده بدهیای بخواد هک خواستگاریم

 اونا از هست آخرشم تا هست سام. کنه پرداخت

 جوره همه اون بخواد تختش واسه فقط منو که نیست

 مائده خوادم می

 هایش حرف درد پر نیاز اما بود کرده سکوت مائده

 میزد را



 کارم گم نمی امشبت، حرفای با زدی بهم حالمو-

 فقط شاید کارم یسزا اما بزرگیه اشتباه نه درسته

 کوبید می شالق انگار که حرفایی نه بود سیلی اون

 که کسی مائده. روش پاشیدی می نمک پشتش تنم رو

 میکنه که کاری حداقل بوده جوری این خودش

 که شکوندی بدم شکوندی دلمو. حرفا این نه نصیحته

 مائده بخشمت نمی دارم عمر تا بخدا

 :گفت و رفت تخت سمت

 میاد عشق حرف وقتی نه، نرفت رسیدت بگی نموندم-

 باشم مونده قولم رو که موندم اما میشم دلیر وسط

 تو کنم نمی نگاه سرمم پشت میرم بیاد طاها وگرنه

 روی تو اینه نهایتش بکن خوای می غلطی هر هم

 بذار تنهام بیرون برو االنم بایستم همه

 که رفت در سمت و گذاشت کمرش روی دست مائده

 :گفت نیاز



 دست از و هست ای بچه اگر که بخور قرصاتو-

 که صورتی در بوده مقصرش نیاز نگی دادیش

 بوده مقصرش زبونت

 کشید سرش روی را پتو و کشید دراز تخت روی

 :وگفت

 کن خاموش چراغم-

 روی اشکش قطره نیاز و رفت بیرون اتاق از مائده

 بود گناهش تنها اما کرده گناه دانست می چکید، بالش

 وگرنه ازدواج برای خواستش می که مردی هم او

 دهد دست حتی مردی با بخواهد که نبود دختری نیاز

 ...که این حال به وای

 آه و فشرد هم روی را وچشمانش چکید اشکش باز

 .کشید

  ببخشید بابا-

*** 

 برسونمت بذار-



 :گفت و داد تکان را سرش نیاز

 میرم خودم ای خسته نه-

 برات بگیرم تاکسی بزار حداقل-

 گیرم می خیابون سر نه-

 بودی مائده پیش که ممنون-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 بود وظیفم-

 حتی قبل شب از نیاز اما کرد می نگاهش مائده

 نخورد شام قبل شب.  بود نکرده نگاه او به ای لحظه

 همان و نخورد صبحانه رفت می داشت هم امروز و

 وقتی حتی بود خورده کار سر که برنجی لقمه چند

 و کرد باز را در نخورد،نیاز شام مائده خانه برگشت

 :گفت

 باشید خوش-

 :وگفت برد مائده کمر دور دست و زد لبخند طاها-

 بود شده تنگ براش دلم کلی-



 :گفت و زد لبخند نیاز

 نداره مرز و حد دیگه عشقه-

 بهانه به امروز. برد زیر به سر مائده و خندید طاها

 چیز وهمه رفت پدرش سراغ ماا رفت بیرون خرید

 را نیاز که پدرش دست سپرد و گفت پدرش برای را

 نجات کرد می را گمانش مائده که منجالبی آن از

 .دهد

 را دکمه شد واردش و رفت آسانسور سمت نیاز

 :گفت لب زیر و فشرد

 تر لب کافیه اختیاره در روز شبانه که هست مرد یه-

 کنم

 تا بود منتظرش بود ساعتی یک که گفت می را سام

 که این با بود دلتنگش عجیب که ساعتی یک بیاید

 بودش آورده مائده ی خانه به هتل از خودش
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 را در رفت ماشین سمت و زد لبخند ماشین دیدن با

 :گفت و کرد باز

 شد دیر ببخشید-

 :گفت و کرد روشن را ماشین سام

 خوبه خودش همین شدیم حترا دستش از-

 :گفت و کرد نگاهش سام اما نزد حرفی نیاز

 شده؟ چیزی ناراحتی صبح از-

 :گفت و داد تکان وراست چپ به را سرش نیاز

 نشده چیزی-



 :گفت و انداخت باال ابرویی سام

 شاخه منم سر رو-

 :وگفت خندید نیاز

 ببینم کو-

 گرفت نگاه نیاز که کرد نگاهش چپ چپ سام

 :وگفت

 شد بحثش من با مائده رفتی تو وقتی دیشب-

 :گفت متعجب سام

 !بودم؟ اومده اینکه خاطر به-

 :گفت و کرد نچی نیاز

 بودمون دیده که این مثل باهمیم تو منو فهمید-

 :گفت و زد لبخند سام

 خب؟-

 :وگفت کرد نگاهش چشم ی گوشه از نیاز

 خندی می چی به-



 ما که کرده بحث تو با بعدم و دیدتمون که این به-

 حرفا این نیستیم اینجوری

 :گفت و زد لبخند نیاز

 تر شدید یکم فقط آره-

 :وگفت کرد ریز چشم سام

 !نزد؟ بهت که حرفی-

 به با و کشید صورتش روی دست و کشید آهی نیاز

 :گفت مائده حرفای آوردن یاد

 همین کردیم بحث یکم فقط نه-

 ناراحتی این واس-

 دارم نیایش عمل هدلشور فقط نیستم ناراحت-

 رشت بری خوای می-

 :گفت و داد تکان وراست چپ به را سرش نیاز

 دوباره بخوام شکاره دستم از مهدوی فعال نه-

 اخراجم بگیرم مرخصی



  بگو تو حاال-

 :وگفت انداخت باال سر نیاز

  گم نمی نه-

 جاست اون فکرت همه که اینجوری-

  پرسم می حالشو تلفنی اما آره-

 لجباز-

 :گفت و چرخاند سر ازنی

 دونی؟ می نیستش شهبد-

 :گفت و داد تکان سر سام

 آره-

 شایانه دست کارا همه فعال-

 مهدوی-

 مهدوی ببخشید-



.  بخواهد چیزی شایان از خواست نمی دیگر نیاز

 اصال اما برود بگیرد مرخصی داشت دوست خیلی

 .بخواهد شایان از خواست نمی دلش

 ریدا عمه و عمو یه فقط گفتی-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 داشته من جون مادر قبل زن یه بابابزرگم البته آره-

 شناسمشون می داره بچه دیگه تا سه اولش زن از

 داشتیم آمد و رفت زیاد بود زنده بابام که موقع اون

 محمد عمو با و مائده فقط  مرد که بابام اما

 :وگفت سام سمت چرخید ذوق با نیاز

 هستن دوقلو محمد عمو و مائده میدونی-

 کجاست؟ عموت-

 هاش بچه میشه باورت سوئدیه زنش سوئد رفته او-

 هستن دوقلو

 :وگفت خندید سام

 ارثیه بودن دوقلو پس-



 :گفت و داد تکان سر نیاز

 اما بوده دوقلو هم نیما بعد ی بچه میگه مامانم-

 نموندن ها بیچاره

 :وگفت خندید سام

 خب-

 هستن دوقلو هاشون بچه کمالم عمو و جمال عمو-

 بوده کوچیک اون اما داشته قل یه مولودم عمه

 مرده شده مریض

 داریم دوقلو هم ما صد در صد پس اوه-

 داریم دوقلو انقدر زدیم رکورد ما واال-

 :گفت و زد آتش سیگاری سام

 دکتر پیش رفتم رسوندم تورو وقتی-

 :گفت و شد درشت چشمانش نیاز
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 نگو-

 خوب به کارشو: گفت می بود کرده تعجب خودشم-

 سپرده کسی

 :گفت و زد لبخند نیاز

 قطعیه تصمیمت پس-

 :گفت و داد تکان سر سام

 قطعیه آره-

 شد راحت منم خیال شکر خدارو خب-



 قرص دو شبی داره ادامه روش همون به قرصا-

 پیشش برم باید دوبارم هفته

 بشی مداوا نداشتی ستدو قبال چرا-

 :گفت و زد سیگارش به پکی کالفه سام

 خواستگاریت بیام بشم خوب زود خوام می فقط گفتم-

 طاقتی بی بود گفته دکتر-

 :گفت و کرد نگاهش چرخاند سر سام

 خیلی-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 نرفته که یادت نداریم تفاوت باهم زیاد تو و من خب-

 اومدم دنیا به ماهه هفت من

*** 

 کردن کارو این چرا بابا ای-

 :گفت فراوان خستگی با پرستو



 به زدن گند اما میکنیم تمیز داریم دوساعته بخدا-

 هم مبل فنر  شکوندن صندلیم ببینید حتی چی همه

 از پر زمین شده پاره تخت های مالفه شده خراب

 حالمونو داره الکل و شراب گند بوی کثافته و گند

 میزنه بهم

 :وگفت اتاق در چرخاند مچش نیاز

 من برگردن بزارید  دادید انجام کارتونو خوب باز-

 که چیزی هر زحمت بی فقط میدم تذکر بهشون

 باید که کنید لیست کردن خراب و اتاقه به مربوط

 کنیم حساب باهاشون

 باشه-

 ندادید؟ اون به گزارشو چرا کجاست سام راستی-

 بی رفت جاک دونیم نمی اما میکنه درد سرش: گفت-

 بگیم شما به گفتیم نبود خبری اما زدیم سیمم

 :وگفت کرد ریز چشم نیاز

 بیرون بیاین کنید تموم کارتون باشه-



. کشید تی را زمین باز رفت و داد تکان سر پرستو

. آورد بیرون جیبش از را گوشی و کرد پوفی نیاز

 :گفت و رفت میز سمت زنان قدم

  شهمی محسوب کاری اضافه ساعت این-

 :وگفت داد تکان سر پرستو

 تمیز اکثرا آخه میمونم شد بعدم ساعت الزمم پول-

 میذارن نه میگن خودشون که بعضیا صبحه کاری

 مونده دیگه اتاق تا سه االن خالیه اتاق که وقتی واس

 سام ماند منتظر چه هر و داد دیوار به تکیه نیاز

 و گرفت تماس دیگر بار نداد جواب دهد جواب

 :وگفت گذاشت گوشش دم را گوشی

 دیدید؟ کی و سام شما-

 شد تموم کاری ساعت که قبل ساعت-

 ..اذی منم کردن اذیتتون همه این-

  بله-

 :وگفت شد هول سام صدای با



 کجایی؟... سالم-

 شنا؟ اومدم کرد می درد سرم-

 :گفت و انداخت باال ابرویی نیاز

  باکالس چه اوه-

 جا این بیا-

 :گفت و شد درشت چشمانش نیاز

 !دیگه؟ خب-

 میشه تعطیل استخر دیگه ساعت نیم تا-

 زود؟ انقدر چطور-

 میشه تعطیل میدونم فقط ندارم خبر

 :گفت و رفت بیرون اتاق از نیاز

 میشه شیطونه سوم نفر تو و من که جا اون بیام من-

 که

 که نیا اما میشه تعطیل گرفتیا دستی دو کردم شوخی-

 شهمی شیطون سوم نفر واقعا



 :وگفت خندید بلند نیاز

 دیگه میای-

 میام کنم شنا دیگه ساعت یک نه-

  استراحت برم من پس باشه-

 میام میگیرم شام-

 باش-

 :گقت و اتاق در کشید سرک نیاز

 بده بهم حتما لیستو فردا پرستو رفتم من-

 حتما باشه-

 :گفت لب زیر و رفت آسانسور سمت نیاز

 نمی استفاده اما انهرایگ من واسه امکانات همه این-

 کنم

 :گفت و فشرد را دکمه شد آسانسور وارد

 استخر این تو پا و دست تا چهار برم بخرم مایو-

 بزنم مجهزشون



 خمیازه کشید گردنش پشت دستی آسانسور ایستادن با

 :گفت و کشید ای

 الال بعدشم میچسبه دوش یه فقط االن-
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 با کشید قفل روی و آورد در جیبش از را رتشکا

  شنید سرش پشت را شایان صدای در شدن باز

 افتخار خانم-

 :وگفت چرخید عصبی و سایید هم روی دندان



 بله-

 :گفت و زد لبخند شایان

 دیدنتون اومدم ندیدمتون صبح از دیدم-

 :گفت و ایستاد سینه به دست نیاز

 ببینید منو روز هر باید شما مگه-

 باال دستش وار تهدید نیاز که گذاشت جلو قدم شایان

 :گفت و آمد

 و هتل این کل بخوره بهم دستت عزیزم جون به-

 هستی کثیفی آدم چه تو ببینن تا جا این میریزیم

 :گفت و کرد ای خنده شایان

 کنی نمی کارو این-

 بفهمد چیزی سام گذارد نمی نیاز دانست می شایان

 . دانست می ها چیز نآ از بیشتر خیلی شایان

 معروف چون میره خودت آبروی بگی اگرم تازه-

 باشه بوده بندی خالی که چند هر  شدی

 :گفت و رفت باال صدایش نیاز



 بردار سرم از دست-

 :گفت و انداخت باال ابرویی شایان

 االن مخصوصا نه-

 چون داد هولش شایان بیاید خودش به خواست تا نیاز

 دیوار به دست رفت عقب عقب نیاز بود باز در

 زد فریاد و گرفت

 کنی؟ می کار چی-

 با نیاز. بست را ودر شد اتاق وارد زد لبخند شایان

 :گفت و رفت عقب ترس

 اون بدون پس خواد می منو سام فهمیدی خوب-

 زاره نمی زندت کردی غلطی چه تو بفهمه

 :گفت و گذاشت جلو قدم شایان

  گیب نباید چون نه مگه گی نمی بهش تو-

 نیاز تا و برداشت بلند قدم چند قدم یک جای به شایان

 دیوار به و گرفت را بازوهایش کند فرار بخواهد

 اما بچسبد نیاز به که کشید جلو را خودش کوباندنش



 دار بغض صدای و نشست گوشش در نیاز سیلی

 شد بلند نیاز

 حیوون بیرون برو

 خیز سمتش و کرد نگاهش خشمگین چشمای با شایان

 .برد جلو را صورتش رداشتب

 تمام با و و گذاشت شایان صورت روی دست نیاز

 نیاز دست عصبی شایان.. داد هولش عقب به زورش

 گوشی ته نیاز ببرد جلو سر خواست تا و گرفت را

 شایان فریاد صدای. کوبید شایان ی شقیقه به را اش

 سرش پشت دیوار به رفت عقب عقب و شد بلند

 می وناله بود گذاشته سرش یرو را دستانش خورد

 زد فریاد و کرد باز را در سریع نیاز. کرد

 شایان میگم مهدوی به باش مطمئن بیرون گمشو-

 به و گرفت دیوار به بود خونی که را دستش یکی

 :گفت و ایستاد صاف زور

 میبینی بد-



 مهدوی به چیزو همه وقتی میبینی بد که تویی-

 فهمی می گفتم بزرگ

 :گفت و رفت در سمت شایان

 تموم گرون برات خیلی کارت این تالفی که این اول-

 با که تویی ببین بگو مهدوی به تو که این دوم میشه

 من یا میشی اخراج داری رابطه سام

 لبخند بود افتاده راه صورتش کنار که خونی آن در

 :گفت و زد

 هیچ واسه زبونتو نتونی که طرفت اومدم وقتی من-

 گرفت در به را اش ونیخ دست کنی باز کس

 :گفت و رفت وبیرون

 باش کارت جواب منتظر-

 اش چانه افتاد دستش از گوشی نیاز در شدن بسته با

 باشد بیمار باید سام چرا. افتاد زمین روی و لرزید

 بود او فقط لحظه آن در. بزند حرفی بترسد نیاز که

 از کالمی ترسید می اما کند کمکش توانست می که



 هم شایان های حرف ان با. بگوید سام به ماجراها آن

 .بود نمانده برایش راهی هیچ که

 مانتو ی دکمه دو به نگاهش.  رفت می گیج سرش

 دندان به لب. افتاد بود افتاده زمین روی که اش

 بیشتر بخواهد شایان که کرد فکر روزی به و گرفت

 .کند اذیتش

 می و را کار آن کرد می رها تا نبود بدهکار کاش

 ...اما رفت
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 نشنیدن با اما زد ضربه چند اتاق در به آرام سام

 را نیاز اتاق کارت و شد ریز چشمانش نیاز صدای

 شد باز در. کشید قفل روی و آورد بیرون جیبش از

 خودش در تخت روی که نیاز دیدن با شد اتاق وارد

 را در و زد لبخند بود رفته خواب وبه بود شده جمع

 .بست آهسته

 هست چیزی پایش زیر کرد حس اما گذاشت جلو قدم

 شد خم ،  مانتو ی دکمه دو دیدن با برد پایین سر

 نگاه برد باال سر. شد اش خیره و برداشت را ودکمه

 بازش یقه دیدن با کرد بود نیاز تن هنوز که مانتویی

. رفت جلو و شد ریز چشمانش دکمه نداشتن و

 شد خم. رفت جلو و گذاشت میز روی را پیتزاها

 کنار اش پیشانی روی از را موهایش و نیاز سمت

 لمس را سرش زیر بالشت انگشتانش سر با و زد

 بالشت روی را دستش بار این و کرد تعجب. کرد

 ی دکمه نگاه ایستاد صاف عصبی. بود خیس کشید



 درست چیز یک کرد نیاز نگاه و  کرد دستش در

 . بود مطمئن نبود

 بین سیگاری نخ آورد بیرون جیبش از را سیگارش

 سیگار زیر را فندکش و چرخید گذاشت لبهایش

 پارکت خیسی دیدن با اما رفت فرو فکر در. گرفت

 اما نبود زیاد کرد خیسی نگاه رفت جلو. دیوار کنار

 نگاه. نماند دور بینش تیز چشمهای از دیگر بود سام

 ویک بود خیس کرد دیواری کاغذ نگاه و آورد باال

 .بود شده کنده اش تکه

 :گفت لب زیر و دیوار روی کشید دستش

 خبره چه-

 صاف سریع سام دیدن با اما بزند غلت خواست نیاز

 سام. کرد نگاهش درشت چشمهای با و نشست

 :گفت و کرد نگاهش خیره و چرخید سمتش

 خوبی؟-

 :گفت ترس با نیاز

 !اومدی؟ کی-



 ؟کردی گریه-

 :گفت و داد تکان سرعت با را سرش نیاز

 نه-

 جلو قدم و زد خندی پوز انداخت باال ابرویی سام

 :گفت و زد سیگارش به پکی گذاشت

 بعدم کردی تمیز بود شده کثیف مگه اتاقت دیوار-

 شده پاره

 :گفت و داد قورت دهان آب نیاز

 کنم پاکش خواستم می بود کشیده نقاشی روش نیایش-

 نیاز باز ی یقه نگاه داد تکان را سرش ربا چند سام

 نیاز گردنبند برد پیش دست ایستاد رویش به رو کرد

. بود ترسیده خیلی بیچاره نیاز گرفت دست در را

 :گفت نیاز چشمان ی خیره سام

 نیستن چرا مانتوت های دکمه-

 :گفت حواس بی نیاز

 نفهمیدم افتاد بودم که کار سر



 تکه همراه را ها دکمه دنبو یادش که بود شوکه انقدر

 .نه یا انداخته دور خونی کاغذ

 :گفت و داد تکان را سرش باز سام

 بخوریم بیا گرفتم پیتزا-

 سرویس سمت و آمد پایین تخت روی از سریع نیاز

 :وگفت رفت

 دارم دوست خیلی من نکنه درد دستت-

 :گفت و کرد باز را سرویس در

 مدار دوست خیلی خیارشورشو و کاهوی اون-

 :گفت و زد خند نیش سام

 ساندویچه اون-

 :وگفت کرد نگاهش گیج نیاز

 ساندویچ نگفتی مگه-

 :گفت و لبش روی کشید زبان عصبی سام

 نیاز برو-
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 دست. بست را در و شد سرویس وارد سریع نیاز

 .زد می تند قلبش. گذاشت اش سینه ی قفسه روی

 ی خیره. رفت سمتش و کرد دیوار نگاه باز سام

 خون کوچک ی لکه با بود دیواری کاغذ پارگی جای

 اتاق سمت. بود خون آری برد جلو سر مشکوک ،

 نگاه برد پایین سر زد دید را جا همه خوب و چرخید

 چند نیاز اما. کرد بود کرده پیدا را ها دکمه که جایی

 . بود کرده پاک را زمین روی خون قطره



 :گفت و کرد موهایش توی دست حرص با

 کنی می پنهون ازم داری که شده چی-

 خشک را صورتش که جور همان آمد بیرون نیاز

 :گفت کرد می

 پیتزا گفتی فهمیدم پرید سرم از خواب تازه-

 های دکمه بقیه و انداخت تخت روی را حوله

 :گفت و رفت کمد سمت و کرد باز را مانتویش

 تو مشکی قرمز خونه هارچ هست لباسه اون سام-

 میاد بیشتر من به او کن باور من؟ به میدیش کمدته

 ...ت تا

 که هوا در دستش کمرش دور دستانش شدن حلقه با

 دم صدایش. شد خشک بود لباس برداشتن برای

 انداخت جانش به لرزه گوشش

 بوده؟ خبر چه جا این-

  شد حبس نفسش



 های هدکم شکلی اون که دیوارم بود خیس بالشتت-

 نیاز عادیه اینا نگو حواسیت بی مانتوت

 :گفت و فشرد بهم را چشمانش نیاز

 بود نیایش فردای عمل خاطر واسه گریم...گریه-

 ادامه نیاز که نرود باال فریادش که بود دار خود سام

 داد

 چرا گفتم که دیوارم-

 نفهمیدم خودم کن باور هم ها دکمه 

 غرید و فشرد را نیاز پهلوی سام

  بیزارم کنه فرضم خر کسی که این زا-

 سام-

 هایش دندان الی از و فشرد را پهلویش بیشتر سام

 غرید

 بشم دیوونه باز نذار-

 :گفت و گرفت کمد ی لبه به را دستش نیاز



 نبوده چیزی-

 و رفت عقب شد کوبیده باز کمد در به سام مشت

 :گفت

 باشه-

 :گفت و گرفت کمد به را دستش و کشید نفس نیاز

 کن درک نیست خوب حالم سام نکن بزرگش-

 بخور غذاتو بشین بیا-

 چرخید سام سمت برداشت کمد توی از شومیزی نیاز

 :گفت و

 کن ور اون روتو-

 در تنش از را مانتو نیاز چرخید و کرد پوفی سام

 دکمه.  پوشید تاپش روی را شومیز سریع و آورد

 و رفت میز سمت و کرد بستن به شروع را هایش

 :گفت

 شدن یخ که هم اینا کردی داغون و ماکروفرت-



 کشید بویی کرد باز را جعبه در و میز پشت نشست

 :گفت و

 نکنه درد دستت-

 :گفت و کرد نگاهش چرخاند سر

 عقب بکشم منم که بگو نخوری تو قراره اگه-

 خاموش جعبه روی را سیگارش ته رفت جلو سام

 :گفت و نشست میز پشت و کرد

 میشه؟ عمل کی-

 هشت ساعت صبح-

 :گفت و برداشت پیتزایی تکه نیاز

 ترس اصال قویه خیلی نیایش خود گفت می مامان-

 داره عمل فردا که نداره

 :گفت و برداشت پیتزایی تکه اشتها بی سام

 بری بزارن که بزنم حرف برم-

 :گفت سریع نیاز



 نزن حرفشم اصال-

 نیاز دانست می بود شده مشکوک چیز همه به سام

 نیمی را رفتنش از فرار اما برود است یشخدا از

 .کند باور توانست

*** 

 

 [۱۴:۰۲ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۲۲۷_پارت#

  

 

 

*** 

 نزاشتی خودت میزنم حرف من گفتم که من-



 فشرد بود قالب هم در که را دستانش استرس با نیاز

 :گفت و

 میکنن؟ عملش دارن هنوز االن یعنی-

 :گفت و کرد ساعت نگاه

 عملیه چه مگه اعتهدوس االن-

 :گفت و گرفت را دستانش سام

 بریم بردارم سوئیچو برم بزار باش آروم-

 :گفت سریع نیاز

 ندارم دادن پس جواب حوصله خواد نمی سام نه-

 آب از پر لیوانی رفت میز وسمت ایستاد کالفه سام

 :گفت و نشست کنارش رفت نیاز وسمت کرد

 بخور آب یکم بیا-

 آب از کمی نیاز. گرفت دهانش جلو را لیوان خودش

 :گفت و برد عقب سر و خورد را

 افتاده اتفاقی نکنه زنه نمی زنگ مامان چرا پس-



 آغوش در را نیاز و گذاشت میز روی را لیوان سام

 و بوسید را سرش چسباند خود ی سینه وبه گرفت

 :گفت

 خبریه خوش خبری بی زنه می زنگ باش آروم-

 میرسه آدم ستد به زود بد خبر باش مطمئن

 :گفت و بست چشم نیاز

 سام ترسم می خیلی-

 که کنی اذیت خودتو انقدر که این نه اما داری حق-

 بلرزه پات و دست

 :گفت و کشید عمیق نفس نیاز

 نشده طوالنی نظرت به-

 نشده نه-

 سر هم سام کرد نگاهش و برد باال سر کمی نیاز

 :گفت و زد لبخند برد پایین

  رفت پیش خوب ملع میگه میزنه زنگ-

 خداکنه-



 :گفت و گرفت نیاز ی چانه زیر را دستش سام

 نخوابیدی دیشب میگه بهم خمارت و سرخ چشمای-

 داشت نمی بر لودگی از دست هم نگرانی آن در نیاز

 داره؟ فارسی نویس زیر چشمام مگه-

 :گفت و کرد ای خنده تک سام

 داره من واس-

 :گفت و فشرد را اش وچانه

 زد زنگ مامانت وقتی رشت ببرمت که زاری نمی-

 کره هر جواب میخوابی میری شد جمع خیالت و

 من با خریم

 :گفت و زد دلنشینی لبخند نیاز

  باشه-

 کشید سام ی چانه زیر را شصتش انگشت آرام سام

 :گفت و

 نکن پنهون من از و هیچی وقت هیچ-



 داد ادامه سام و خورد جا نیاز

 دیوونه نباشم چه باشم بیمار من چه موضوع این تو-

  نیاز میشم

 :گفت و کرد ریز چشم وسام شد مشت دستانش نیاز

 پنهون ازم خوام نمی باشه میخواد هم موضوعی هر-

 کنی

 گرم ی سینه از سرش کمی وناخواسته ترسید نیاز

 اش گوشی زنگ صدای لحظه همان که شد جدا سام

 را گوشی و نشست صاف دستپاچه. پراندش جا از

 داد جواب سریع و برداشت رشکنا از

 بله-

 پیچید گوشی در مادرش شاد صدای

 خورده یه تا بوده خوب عمل گفتن اتاق تو آوردنش-

  میاد بهوش هم دیگه

 گفت شکری خدا لب وزیر بست چشم نیاز



 جون دیدمش وقتی اما میشدم دیوونه داشتم نیاز-

 نمیشه باز چشماش کرد گریه انقدر نیما بچم گرفتم

 بگردم ورشوند الهی-

  نکنه خدا-

 میگه چی دکترش ببینم برم من خب-

 بدید خبر منم به باشه-

 حتما-
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 :گفت سام که آورد پایین گوشش از را گوشی نیاز

 خداروشکر-

 :گفت و کرد نگاهش چرخاند سر نیاز

 همینه واسه منه از بیشتر نیایش به وابستگیش نیما-

 میشه آب داره که

 داد ادامه نیاز خود اما نزد حرفی سام

 اون شده عوض نیما منو جای گفت می همیشه بابام-

 توی مطمئنم گفت می پسر منم شد می دختر باید

 نیما نه میشی دستمون عصای

 شدی؟-

 :گفت و زد خندی نیش نیاز

 میشه خم داره کمرم کنم می حس که انقدری-

 کنم کمکت نمیزاری چرا-

 :وگفت زد لبخند یازن



 یه خدمتکار خودم مثل وقتی دارم توقعی چه تو از-

 تو.  باشه تو دوش رو مشکالتم خوام نمی هستی هتل

  داری خانواده خودت

  نیاز-

 :گفت و شد بلند نیاز

 کنیم نمی کار نگن که کار سر بریم-

 :گفت و شد بلند هم سام

 هم همینجور من مشکالت یعنی تو مشکالت-

 بگو نکنشون جدا تو مشکالت یعنی من مشکالت

 بزن حرف

 :گفت و زد چشمکی نیاز

  میزنی حرف مدلی این میشه جوری یه دلم-

 !نیاز-

  کار سر بریم گم می چشم باشه-

  بخوابی بری باید تو نخیر-

 میشه دردسر بعدم میدن گزارش بابا-



  بده گزارش کی هر کرده غلط-

 ساعت نیم یه اربز اما کنم می قبول میاد خوابم چون-

 میرم خودم بعد چشم جلوی باشم

 بریم باشه-

 :گفت سام که رفتن اتاق در سمت هم با

 تو بکن موهاتو-

 مقنعه داخل را موهایش. کرد باز را در و خندید نیاز

 :گفت و فرستاد

 فعال-

 دیدن با آریا. رفت پذیرش وسمت شد دور سام از

 :گفت نیاز

 گشت می دنبالت مهدوی-

 :وگفت کرد اخم نیاز

 نزد؟ سیم بی چرا داشت کار چی-

 زدیم هم ما زد سیم بی اما داشت چکار دونم نمی-

 ندادی جواب



 سیم بی آورد در جیبش از را سیم بی متعجب نیاز

 میاد صدا گفت و زد

 زد سیم بی هم آریا شد پخش آریا سیم بی از صدایش

 :وگفت کرد پوفی نیاز. نشد پخش صدایی اما نیاز به

 شده خراب حتما-

 بستی صداشو شاید-

 !چی؟-

 بلند را سیم بی صدای و برد جلو دست خودش آریا

 پخش صدایش که زد حرف سیمش بی در وباز کرد

 :گفت تعجب با نیاز. شد

 !بود؟ شده بسته صداش کی-

 :گفت و خندید آریا

 دونیم نمی که ما-

. بود سام دست سیم بی که وقتی به آمد یادش نیاز

 :گفت لب زیر و خندید

 دیوونه-



 اتاقش بری گفت اتاقشه تو مهدوی-

 :گفت آریا که آمد باال سرش سریع نیاز

 داره مهم کار-

 :گفت و داد تکان سر زور به نیاز

 باشه-

 را عقلش مگر کرد راهرو نگاه شد دور پذیرش از

 .برود بود داده دست از

 جا از شایان صدای که برود خواست خیال بی

 پراندش

 من اتاق ابی نگفتم مگه-

 :گفت و چرخید سمتش نیاز

 میزارم؟ شده خراب اون تو پامو دیگه میکنی خیال-

 زدو خند وپوز کرد صورتش کنار زخم چشم نگاه

 :گفت

 داری میدونی خوب خودتم بردار من سر از دست-

 میکنی بازی شیر دم با



 میاد خوشم کردن بازی از من-

 من نه کن بازی خودت قد هم با برو-

 کنه؟ اخراجت داره قصد عموم دونی می-

 :گفت و شد درشت چشمانش نیاز

 چرا؟-
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 :گفت و زد لبخند شایان



 که خوای نمی هست بهونه دنبال خانوادگیه دلیلش-

 دستش بدم من بهونشو

 :گفت و سایید هم روی دندان نیاز

 تو ام حظهل یه بودم نگرفته جلو جلو پول دوماه اگه-

 موندم نمی شده خراب این

 :وگفت انداخت اش مچی ساعت به نگاهی شایان

 خدمتم در برگشتم اما برم باید دارم قرار االن حیف-

 آن در گرداند چشم عاجزانه نیاز و شد دور نیاز از

 باید دانست نمی بود کرده گیر بدجوری. بزرگ سالن

 .کند چکار

*** 

 به نگاه لبخند اوب کرد خشک حوله با را صورتش

 بود خوابیده ساعت چهار. کرد میز روی های پاستیل

 .بود رفته هم صدا بی اما آمد اتاقش به دوبار وسام

 کرد روشن را اش سیم بی کرد تنش را هایش لباس

 بیرون اتاق از ریخت جیبش در را ها پاستیل و



 بی صدای که برود آسانسور سمت خواست. رفت

 شد بلند اش سیم

 فتخارا خانم-

 :گفت و برد باال را سیم بی سریع

 موسوی؟ بله-

 یه سی سیصدو اتاق میان لحظه یه افتخار خانم-

 اومده پیش مشکلی

 میام االن بله-

 و کرد آینه نگاه. فشرد را دکمه و شد آسانسور وارد

 گرفت تماس سام با آورد در جیبش از را گوشی

 پیچید گوشی در جذابش صدای

 جانم-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 بعد شده چی ببینم باال برم جان ریخت بی شدم بیدار-

 پیشت پایین میام

 باال؟ خبره چه-



 خبره چه ببینم میرم دارم منم دونم نمی-

 زنگ شد تموم کارت که بعد حاال نیستم پایین من-

 بزن

 پاپتی ریخت بی باشه-

 :گفت و خندید سام

 زلزله برو-

 ایستادن با. تگذاش جیبش در را گوشی و خندید نیاز

 وباز رفت راهرو آخر تا شد راهرو وارد آسانسور

 درش رفت اتاق سمت. شد چپ سمت راهروی وارد

 خانم دیدن با شد اتاق وارد کرد باز را در بود باز

 :گفت موسوی

 شده؟ چی-

 :گفت زیر به سر موسوی

 فهمید می باشید جا همین-

 متعجب نیاز. رفت بیرون اتاق از دفعه یک و

 این با شایان دیدن با رفت کجا موسوی ببیند برگشت



 رفت در سمت و رفت هم در اخمهایش اما ترسید که

 :گفت و کشید جلو را خودش شایان اما

 حاال بودین ، کجا-

 کنار برو-

 نه االن اما میرم-

 شایان آورد باال را اش سیم بی و رفت عقب نیاز

 با نیاز اما بگیرد را سیم بی که برد پیش دست

 :گفت سریع و رفت عقب کیچاب

 سی سیصدو اتاق بیا سام-

 :گفت سریع سام و سایید هم روی دندان شایان

 میام االن-

 :گفت و انداخت باال ابرویی خندید نیاز

 عوضی توی دست اما بزنم چیو همه قید حاضرم-

 از اینه کارش کمترین بیاد تا بمون االنم نخوره بهم

 پایین به نرسیده که پایین اون کنه پرتت طبقه همین

 بمیری کنی سکته



 :گفت و کوبید دیوار به را مشتش شایان

 میرسم حسابتو-

 چاییدی-

 :گفت و رفت سمتش عصبی شایان

 بدم بازیت که خوام می بیشتر میکنی عصبیم وقتی-

 حرص با وشایان رفت عقب نیاز اما برد جلو دست

 و برد کمرش پشت را دستش و برد هجوم سمتش

 فریاد و داد هولش و کشید جیغی نیاز پایین برد سر

 زد

 هرزه آشغال-

 :گفت و رفت در سمت خندید شایان

 باش منتظرم-

 به را دستش نیاز. رفت و کرد باز را در سریع و

 دهانش جلوی را دیگرش ودست گرفت دیوار

 .گذاشت

  کند تحمل توانست نمی



 ،با را موضوع این جز کرد می تحمل را چیزی هر

 سام. کرد سام ونگاه کرد باز چشم سریع در صدای

 چشم و گرفت نیاز ی پریده رنگ ی چهره از نگاه

 :گفت و اتاق در چرخاند

 شده؟ چی-

 نیست چیزی-

 :گفت و کرد نیاز نگاه باز سام

 پریده رنگت-

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش نیاز

 شده کم خونم سام-

 :گفت و زد لبخند سام
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 زدی صدام چرا-

 :گفت و رفت سمتش نیاز

 ببینمت بیای خواستم می-

 :گفت و انداخت باال ابرویی سام

 جا؟ این چرا شد می خودمون اتاق تو خوب-

 :گفت و کرد اتاق نگاه نیاز

 موش لونه اتاق پای میذاری و عروسک اتاق این-

 خودمون؟

 :گفت و ایستاد سام روی روبه

 کار جا این دیگه ندارم دوست میاد بدم هتل این از-

 کنم



 :گفت متعجب سام

 چرا؟-

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

 ندارم خاصی دلیل نمیاد خوشم-

 آورد وباال گرفت را نیاز ی چانه برد باال دست سام

 :گفت و

 بابات خونه برو گفتم می نبود خودم دلتنگیه اگه-

 نمیشه اما بشین

 :گفت سام ماا زد زوری لبخند نیاز

 دیگه اما باشی هتل همین تو بگیرم اتاق یه میخوای-

 نمیکنی کارم هستی پیشم اینجوری نباشی کارمندش

 :وگفت خندید اختیار بی نیاز

 حقوقمو من جدا اون حاال میاری کجا از پول بعد-

 کنیم چیکار اونو دارم الزم

 میدم خودم-

 :گفت و خندید باز نیاز



 آورد در اداتو فداکار دهقان بودی تو فداکار-

 :گفت و زد لبخند سام

 خونتو کارای باید دیگه بعد کن صبر دیگه یکم-

  بکنی

 گونه چال ی خیره سام و آمد کش بیشتر لبش نیاز

 :گفت و کشید چالش روی را انگشتش شد اش

 فهمم نمی نکن فکر  جوریه یه حالت روزا این-

 :گفت و نشست نیاز کمر پشت دیگرش دست

 فقط غمگین چشمای این پریدگی رنگ این رمامیدوا-

 دیگه چیز نه باشه نیایش واسه

 وار نوازش را دستش سام و برد زیر به نگاه نیاز

 دستها آن به داشت احتیاج نیاز. کشید کمرش پشت

 به داشت احتیاج. اعتماد و بود آرامش از پر که

 روی از نه کرد می نوازشش عاشقانه که دستی

 .هوس



 ی خیره و کشید می اش گونه روی امآر را انگشتش

 وبسیار بود سام او. بود دزدیده نیاز که بود چشمهایی

 که شده چیزش یک اش گلی نیاز دانست می تیز

 .است دگرگون آنگونه

 نیاز.  بوسید را نیاز پیشانی هوا بی و برد جلو سر

 کنار برد پایین سر سام و زد چنگ گلویش به بغض

 :گفت گوشش

 و درست هنوز من که انقدری هستی قوی دختر تو-

 خیلی تو یعنی این بریزی اشک تو ندیدم حسابی

 محکمی

 :گفت و کرد سام نگاه و چرخاند سر آرام نیاز

 میبرم جایی یه منم-

 صورتش اجزای به اجزا روی چشمهایش سام

 :گفت و کرد حرکت

  مخلصتم دربست من که جاست اون-

 آرام سام که کرد ای خنده سام حرف لذت از نیاز

 :گفت



 نیاز-

 نیاز جان-

 ی همه بشه خمیده ظریفت های شونه نذار-

 دل جون با همشو بخدا من دوش رو بریز مشکالتت

 میکنم حل

 :گفت وار زمزمه نیاز

 میدونم-

 ابرویی زد لبخند نیاز.  شد بلند نیاز سیم بی صدای

 :گفت و انداخت باال

 کردن احظارم-

 :گفت و رفت عقب

 داشتم احتیاج بهت یاومد که ممنون-

 باز را در رفت در سمت نیاز و  داد تکان سر سام

 :گفت و چرخید سام سمت کرد



 میومدم خودم شیرینه انقدر عشق میدونستم اگه-

 می پیدات قبال بمونم منتظر سال همه این نه دنبالت

 کردم

.  بست را ودر رفت نیاز و کرد ای خنده تک سام

 تا اما کرد فرار ردم آن دست از هم باز کشید نفسی

 .کند فرار توانست می کی

*** 

 خب-

 میدم سوپ بهش دارم االن-

  شکر خدارو-

 هوای گفت دکتر پنجره کنار ، تو اتاق تو آوردمش-

 درختا گفت چمیدونم زیاد نه البته براش خوبه آزاد

 حرفا این میکنن تولید چی

 :گفت و خندید نیاز

 میگه راست-

 نه؟ یا بیای میتونی عید-



 داریم زیاد رزروی چون نکنم فکر واال دونم نمی-

 بیام نمیشه زیاده کارا عید توی

 پیشت اومدیم ما شاید حاال-

 کارم سر برم من باشه-

 بسالمت برو-
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 وگفت کرد سام نگاه و گذاشت را گوشی نیاز

 بود خوب حالش-



 و کرد موشخا سیگاری جا در را سیگارش سام

 :گفت

 روز پنج بیا بودی ناراحت عملش روز چقدر دیدی-

 خونس تو االن گذشت

 :گفت و انداخت باال ابرویی نیاز

 نه؟ یا آوردی-

 چیو-

 بخری پاستا برام بود قرار باختیا پوچ یا گل دیشب-

 بخرم شب گذاشتم خانم بله-

 خوام می دوغم ، کرده دوغ هوس دلم-

 دیگه؟-

 :وگفت کرد فکر کمی نیاز

 ...پر لطفا میخوام ساالدم نخوردم ساالد وقته خیلی-

 سس-

 :گفت و خندید بلند نیاز



 شناختیم خوب میاد خوشم-

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی سام

 نشد تموم کارگرا این کار ببینم برم-

 :وگفت کرد ریز چشم نیاز

 کنن عوض دوربینارو گرفتن تصمیم یهو چرا-

 :گفت و شد بلند جایش سر از سام

  بود پایین کیفیتش قبل دوربینای نظرشون به-

 رسید نتیجه این به کی حاال-

 :گفت و گرفت را نیاز دست سام

 نپرس سوال انقدر شو بلند-

 :گفت و شد بلند میزش پشت از نیاز

 خوام می یعنی بزنیم داغ کباب داغ نون امشب-

 بیارم در پدرتو

 ترسیدم نگو اوه-

 بترس دیگه گفتم-



 جیغی نیاز که فشرد خودش به چنان را ازنی سام

 :گفت و خندید وبلند کشید

 شدم له ترسیدی زیادی-

 :گفت و کوبید نیاز ی شانه پشت محکم سام

 دارم ها برنامه امشب-

 :گفت و رفت عقب کمی نیاز

 ای برنامه چه-

 .شد مشکوک نیاز کرد ریز چشم سام

 :گفت و فشردش باز سام که برود عقب خواست نیاز

 بازی می مشبا-

 :گفت و زد خندی نیش نیاز

 خواب تو-

 :گفت و خندید بلند سام

 کن آماده بزرگ باخت یه واسه خودتو-

 :گفت و خندید نیاز



 بازی می تو باشه کنیم کم رو اگه-

 :گفت و انداخت باال ابرویی سام

 کنما تالش برابر چند میکنی کاری داری-

 :گفت و رفت در سمت و کرد اخمی نیاز

  بریم بیا-

 میکنیا فرار گلی-

 رفت جلو سام کرد دراز دست و خندید بلند نیاز

 . رفتن بیرون هم وبا گرفت را دستش

 :گفت لبخند وبا بست را در نیاز

 کارم سر برم من-

 برو باشه-

 :گفت و فشرد را دستش سام

 نکن خسته خودتو-

 بابا نه-



 با را عصایش ی دسته که مردی البی گوشه آن در

 خبر بی نیاز و. فشرد می بیشتر اش نوه لبخند هر

 می سام نگاه کینه با مرد. بعدش دقیقه چند از بود

 می بهم بیشتر را اش چسبیده هم به ابروهای و کرد

 .فشرد

 .شد راهرو وارد و شد جدا نیاز از سام

 ها دوربین که کسانی ونگاه رفت پذیرش سمت نیاز

 .کرد کردن می نصب را

 نباشید خسته-

 :گفت و گذاشت جایش سر را تلفن وشیگ اهورا

  بود دنبالت باز مهدوی-

 :گفت خیال بی نیاز

 پیشش میرم بعد-

 و بزرگش پدر دیدن با زد، خشکش اما برود چرخید

 به را ودستش کرد تهی غالب آلودش غضب نگاه

 ...فشرد پیشخوان
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 :گفت لب زیر و گذاشت جلو قدم

 نیاز شدی بدبخت-

 پا سر عصایش زور به مرد پیر و رفت جلوتر

 لکنت با و ایستاد رویش به رو ترس با نیاز ایستاد

 :گفت

 سالم...س-

 :گفت حرصش تمام با پیرمرد



 کجاست؟ اتاقت-

 :گفت و شد پایین باال گلویش سیبک نیاز

 باال...با-

 زد اشاره رنگ سفید ابروهای با پیرمرد

 بریم-

 به هم مرد پیر و افتاد وراه چرخید عسری نیاز

 جمعیت بین از شلوغ بسیار و بود هفته آخر. دنبالش

 دوربین داشت پسری. شدن آسانسور وارد و گذشتن

 و کرد پسر به نگاهی نیاز. کرد می تعویض را آنجا

 . بزرگش پدر به نگاهی

 :گفت و برد جلو دست پدربزرگ

 گوشیت-

 نیاز دید وقتی بزرگ پدر.  فشرد بهم را لبهایش نیاز

 رفت باال صدایش یکباره بدهد را گوشی ندارد قصد

 گوشی گفتم-



 آبرویش خاطر به نیاز و کرد دو آن نگاه سریع پسر

 پدر جلوی آورد در را گوشی و کرد جیبش در دست

 به سر و کرد پسر نگاه چشم گوشه از. گرفت بزرگ

 بیرون سریع نیاز آسانسور کردن توقف با. برد زیر

 .رفت دنبالش به هم باز بزرگ پدر و ترف

  انگار بوده خراب دوربیناش کال اینجا-

 کن نصب رو جدیدا این حاال نداره اشکال-

 کرد بود زمین روی که جدید دوربینهای نگاه نیاز

 و کشید قفل روی را کارتش ایستاد اتاقش وجلوی

 را در رفت دنبالش به بزرگش پدر. شد اتاق وارد

 :گفت و کوفت بهم

 بریم کن جمع وسایلتو-

 :گفت و چرخید شتاب با نیاز

 !چی؟-

 بریم کن جمع وسایلتو گفتم-

 ...دا کار من اما-



 بده انجام گفتم که و کاری شو ساکت-

 بزرگش پدر که بست چشم بزرگش پدر فریاد از نیاز

 :گفت عصبانیت با و کوبید زمین روی را عصایش

 هر آزادی بودم دکتر کردم تحصیل کردی فکر-

 این تو  من کن فرو گوشت تو خوب! کنی؟ غلطی

 واسه که شود می متعصب سواد بی مرد یه مساله

 وسایلتو تمام هم حاال ببره سرتم حاضره غیرتش

 بریم کن جمع

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

 جون آقا میشه چی کارم-

 :گفت و کوبید زمین روی را عصایش مرد پیر

 کار بی کار-

 پدر روی در توانست نمی شد مشت دستانش نیاز

 را ساکش رفت کمدش سمت.  بایستد بزرگش

 و چپاند ساک توی حرص با را هایش لباس برداشت

 :گفت لب زیر



 مائده میدم نشونت-

 :گفت و کرد نیاز اتاق نگاه بزرگ پدر

 بیا نازنین پیش بری تو بودم مخالف اولم همون از-

 جوابش اینم

 :فتگ آهسته و لرزید اش چانه نیاز

 جون آقا نمیدونه هیچی اون-

 دونست می باید که صورتی در دونه نمی که بله-

 آرام تا فشرد لبش روی را دندانش و بست چشم نیاز

 های وسایل رفت میزش سمت و چرخید. بگیرد

 یک باید. ریخت اش پشتی کوله درون را شخصیش

 :گفت و رفت تلفن سمت.  میداد خبر سام به جور

 میرم دارم بدم خبر مدیرم به باید-

 گرفت را سام همراه شماره و برداشت را تلفن

 نشت تلفن روی مرد پیر عصای اما ماند بوق منتظر

 :گفت و کرد قطع را تماس و



 میفهمن نیومدی روز چند ببینن وقتی نکرده الزم-

 رفتی همیشه واسه

 چرخید و گذاشت جایش سر را گوشی حرص با نیاز

 چنان پدربزگش سیلی ودبر باال صدایش خواست تا و

 و. داد زنگ صدای گوشش که نشست گوشش در

 بدتر بابابزرگش صدای

 بزنی داد من سر خوای می سفید چشم ی دختره-

 نمیکنم پرتت باال همین از که کن شکر خدارو برو

 دم وگرنه تحصیله همون سری صدقه از اینم پایین

 هخوا خاطر اون با تو اگر ، میشدم  ام نوه قاتل پیری

 کرد می پیدا ادامه نباید احمقانه ی رابطه این بودین

 غلطی هر و دادید ادامه اما شد می تموم ازدواج با و

 گوششو پشت باید بزمجه اون کردید خواست دلتون

 بشنوم صدا خوام نمی هم دیگه ببینه هم تورو ببینه

 بریم بیوفت راه

 کشید اش خونی بینی زیر را دستش چرخاند سر نیاز

 :گفت خواسته نا و کرد نگاه انگشتش سر نخو به



 میشه دیوونه-

 بیوفت راه درک به-

 به نگاهی. برداشت را اش پشتی کوله و ساک نیاز

 :گفت و کرد اتاقش

 دارم لباس تراس تو-
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 باش زود-



 و کرد جمع را هایش لباس رفت تراس سمت نیاز

 رفت سمتشان کرد سام های دانگل نگاه چرخاند سر

 :گفت و

 برم خبر بی که داده هم دست به دست چیز همه-

 بره شد مجبور نیاز گفتید می بهش شماها کاش

 بویش چید را رز های گل از یکی برد پیش دست

 :گفت آرام و کرد

 سام باش صبور-

 ببیند دانست می نیست صبور سام دانست می اما

 سام دانست می کند می نابود را هتل این نیست نیاز

 می او پی را دنیا کل است سهل که شهر این کل

 .گردد

 :گفت آهسته و شد اتاق وارد

 بریم-

 پدر با و چپاند ساک درون را دستش در های لباس

 :گفت بزرگ پدر. رفت بیرون اتاق از بزرگ



 ی دیگه در بگو راستشو پس نمیاد خوشم دروغ از-

 کجاست؟ هتل این

 :گفت و کرد راهرو آخر نگاه نیاز

 داره در یه پایین اون هست خدمه مال آسانسور اون-

 پرسنل آمد و رفت واسه

 بریم راه همون از پس-

 تسلیم همان برای ندارد راهی هیچ دانست می نیاز

 می اش بینی هنوز بود منگ گوشش هنوز. بود شده

 :گفت و فشرد را دکمه و شد آسانسور وارد.  سوخت

 جلو جلو ماهمو دو حقوق دارم زیاد بدهکاری من-

 هتل این تو کنم کار باید گرفتم

 میدم و داری الزم که پولی میفروشم خونمو شده اگه-

 برگردی جا این ذارم نمی اما

*** 

 دندان و کرد دور گوشش از حرص با را گوشی

 گرفته تماس نیاز با صدم بار برای سایید هم روی



 پذیرش متس بلند های قدم با. بود خاموش اما بود

 :گفت و رفت

 ندیدید؟ و افتخار خانم-

 :گفت و برد باال سر اهورا

 ندیدمش میشه ساعتی چند االن نه-

 :گفت کالفه و کوبید میز روی مشتی سام

 کجاست؟ پس-

 بلند های قدم با سام و گذاشت عقب قدمی اهورا

 بگردد نیاز دنبال خواست می رفت ورودی در سمت

 کجاست نیاز دانست نمی که او گشت می را کجا اما

 .بودش ترسانده حسابی کمدش بودن خالی و

 در حرکت به عصبانیت همان با و شد ماشین سوار

 خیابان وارد رفت بیرون هتل ی محوطه از. آوردش

 نا.  کرد روشن را گوشی و زد آتش سیگاری. شد

 نیاز گوشی از قبال که طاها ی شماره نگاه مطمئن

. کشید رویش را دستش هباالخر و کرد بود برداشته



 در طاها صدای و گذاشت گوشش کنار را گوشی

 پیچید گوشی

 بله-

 هستم سام-

 ...سا کدوم-

 :گفت دفعه یک طاها

 سالم شناختم و صداتون آهان-

 :گفت کالفه سام

 سالم-

 خدمتم در  بفرمایید-

 شماست؟ خونه نیاز-

 :گفت و کرد مائده نگاه کرد ریز چشم طاها

 افتاده؟ اتفاقی نیست جا این نه-

 :گفت و کوبید ماشین فرمان روی مشتی سام

 نه-



 گیرید می من از و نیاز سراغ زدید زنگ شما اما-

 !درسته؟ نیست هتل یعنی این

 قطع را گوشی بدهد را طاها جواب که بدون سام

 رفت باال اش عربده و سیگارش به زد پک و کرد

... 

 یرو سر و بود گرفته دستانش در را سرش نیاز

 . بود گذاشته اش گرفته آغوش در زانوی

 بخور غذاتو میز سر بیا-

 بود کسی پیش حواسش تمام چون نشنید انگار نیاز

 خفه را خودش هایش عربده با حال دانست می که

 نابود دارد و آورده گیر را جا یک دانست می کرده

 .کند می

 بودم تو با نیاز-

 پشت هک بزرگش پدر ونگاه برد باال سر گیج نیاز

 که خدمتکاری سمت نگاهش و. کرد بود نشسته میز

 :گفت و زد لبخند زن.  رفت بود جدید برایش

 هست تو منتظر جونت آقا بخور غذاتو دخترم بیا-



 پارچ روی چشمش و کرد شده چیده میز نگاه نیاز

 :گفت و ماند بود شناور رویش نعنا که دوغ

 نیست گرسنم-

 بخواب بگیر اتاقت تو برو پس-

 هستم شما پیش بگم بهش باید میشه نگران مامانم-

 با میاد میشه بلند فردا چون  بگی بهش نکرده الزم-

 باشیم هم روی تو خوام نمی میبرتت زاری گریه

 بزنه زنگ وقت هر میری سرکار تو کنه فکر بزار

 بزن حرف میدم گوشیو

 :وگفت لرزید اش چانه نیاز

 آوردید؟ اسیری مگه-

 یاد بهش که کنم تربیتش که آوردم گستاخ دختره نه-

 چیه درست کار بدم

 میزد حرف و بود برنج دیس به نگاهش موقع ان تا

 :گفت غضبناکش چشمان با و چرخید سرش اما
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 چیه حالل چیه حروم بدم یاد بهش که-

 آهسته و شد بلند جایش سر از و برد زیر به سر نیاز

 :گفت

 بخیر شب-

 :گفت و کرد برنج دیس نگاه باز بزرگ پدر

 صدا سرو بی میدونم که هستی قوی انقدری-

 ...مگر نمیاد در اشکت منی خود تو کنی فراموشش

 :گفت و زد خند پوز نیاز که کرد سکوت



 جون آقا شده شروع من مگر-

 قدیمی های پله زیر که اتاقی سمت و زد را حرف آن

 به را دستش. بست را در و دش اتاق وارد. رفت بود

  گذاشت گلویش روی دست و فشرد دیوار

 بده صبر بهش خودت خدایا-

 می  بود هایش قرص نگران فشرد بیشتر را گلویش

 تر خراب وضعش و نخورتشان ناراحتی از ترسید

 .شود

 ی کوچه نگاه نشست اش لبه و رفت تخت سمت

 کرد باز را پنجره و برد پیش دست. کرد باریک

 در کسی چون بود نشده باز بود ها سال که ای رهپنج

 اما پیچید اتاق در لوالهایش صدای. نبود اتاق آن

 کرد پیدا راه اتاق به بهاری دلنشین هوای که همان

 گل و کشید تخت روی دست. کشید عمیقی نفس نیاز

 آن چگونه کرد فکر آن به و  بوییدش برداشت را

 مائده که امخصوص کند راضی تواند می را پیرمرد

 . دیده وضعی چه در را نیاز که بود گفته



 پدر چشم در چشم که نداشت را آن روی حتی نیاز 

 حرفی بخواهد که این حال به وای شود بزرگش

 .بزند

 و شد سقف ی خیره و انداخت تخت روی را خودش

 انقدری دختر آن. گشت ای چاره راه دنبال ذهنش در

 با البته. نبود کارش فکر به بود سام فکر به که

 آنجا از گونه این بود خدایش از شایان اخیر کارهای

 !شود؟ می چه بعدش اما شود دور

.  کرد بود بسته عنکبوت تار که سقف ی گوشه نگاه

 خوشحال چقدر سام داشتن برنامه چقدر امشب برای

 به داشت خیابان کدام در کجا او کجا این حال اما بود

 ...برد می سر

*** 

 آدرسی اما بود آمده شهر آن به هم باز بود ادری خیره

 فایده بی اما بود رفته قبلی آدرس به نیاز از نداشت

 .بود



 دیوانه داشت. کرد اش ژولیده موهای در را دستش

 تکیه. بود نگذاشته هم روی چشم قبل روز از شد می

 شنها زیر لگدی. رفت دریا وسمت گرفت ماشین از

 دو هر بیشتر صحر با چرخید خودش دور و کشید

 .موهایش در شد چنگ دستش

 را پدرش های تلفن بود نخورده را هایش قرص

 و نیاز خبری بی از بود شده دیوانه داد نمی جواب

 بود مطمئن بگردد دنبالش به کجا باید دانست نمی

 اش خبری بی این و نکرده قهر نیاز و افتاده اتفاقی

 . بودش ترسانده خیلی

 بیرون هتل از کی که بود هندید کسی هیچ را نیاز

 خاموش همه ساعت آن ها دوربین متاسفانه و رفته

 .داشتن تعویض چون بودن

 دستهای و گرفت راه بار دهمین برای اش بینی خون

 آن و بگذارد اش بینی زیر را دستمال که نبود نیاز

 پشت با اش بینی زیر های خون بقیه مثل هم خون

 .شد می پاک دست



 فریادش و کرد نگاه آسمان و دریا بین مرز به امید نا

 رفت هوا به

 !نیاز کجایی-

. هایش پهلو روی نشست و آورد پایین را دستانش

 است بیمار سام دانست می نیاز بزرگ پدر کاش

 ...را پسر آن داد نمی عذاب و دانست می کاش

 سرش روی را شالش و آمد بیرون اتاق از نیاز

 و کرد یرشز به سر عموی پسر نگاه کرد مرتب

 .کرد سالم آهسته

 :گفت بود زیر به سر که جور همان عمویش پسر

 عمو دختر سالم-

 پدر نگاه و انداخت پا روی پا نشست مبل روی نیاز

 :گفت و کرد کامیاب نگاه بزگ پدر. کرد بزرگش

  منه مهمون مدت یه نیاز-

 :گفت و زد دلنشینی لبخند کامیاب

 خوبه-



 :گفت و ردک کامیاب ریش ته نگاه نیاز

 مهمون نه اسیر بگیم بهتره-

 نیاز نگاه مستقیم که آن بدون و آورد باال سر کامیاب

 :گفت متعجب کند

 عمو دختر حرفیه چه این-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 حس منم مخاطبت اما کنی نمی نگام وقتی کامیاب-

 لوچه چشمات کنم می

 و زد لبخند کامیاب اما گفت جدی را حرف آن نیاز

 با اش چهره و نیاز دیدن با. کرد نیاز نگاه زور به

 :گفت و گرفت نگاه سرعت

 میدین جوابمو حاال-

 بپرسید جون آقا از دونم نمی منم چون نه-

 :گفت و کوبید زمین روی را عصایش بزرگ پدر

  نیاز نیست وقتش االن-



 که خانم رباب نگاه و داد تکان عصبی را پایش نیاز

 خانم رباب. کرد شد سالن وارد رگبز میوه ظرف با

 :گفت و کرد نیاز نگاه و گذاشت را میوه ظرف

 هم صبحونه حتی تو عزیزم بخور میوه حداقل-

 نخوردی

. کرد پذیرایی همه از خانم رباب و نزد حرفی نیاز

 گرفت می پوست را پرتقالش که جور همان کامیاب

 :گفت

 داشتید؟ چکارم جون آقا خدمتم در-

 :گفت و کرد نیاز به اهینگ بزرگ پدر

 یه گفتم میره سر حوصلش خونه این تو دختر این-

 بزاری براش وقتی

 پدر که ماند بزرگش پدر حرف بقیه منتظر کامیاب

 :گفت بزرگ
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 :گفت و کرد نیاز به نگاهی بزرگ پدر

 یه گفتم میره سر حوصلش خونه این تو دختر این-

 بزاری براش قتیو

 پدر که ماند بزرگش پدر حرف بقیه منتظر کامیاب

 :گفت بزرگ

 هنرت از بهش اینجا بیای روز هر بتونی اگه میگم-

 میشه خوب خیلی بدی یاد

 گفتن بهت با دو هر کامیاب و نیاز

 !چی؟-



 :گفت و برد باال را دستش بزرگ پدر

 چی پرسید می که نگفتم نامفهومی چیز-

 :گفت و شد بلند جایش از و زد خندی نیش نیاز

 دارم؟ گیری تصمیم حق دیگه که و این-

 :گفت و داد تکان سر بزرگ پدر

 داری-

 خوام نمی من بگم باید و باقیه شکرش جای بازم-

 ندارم ای عالقه چون بگیرم یاد و کامیاب هنر

 :گفت و کرد کامیاب نگاه بزرگ پدر

 هم استینخو بگیر یاد خواستی تو میده یادت کامیاب-

 نگیر

 :گفت و گرفت بزرگش پدر از نگاه کامیاب

 نباشن راحت من با عمو دختر شاید-

 :گفت و ایستاد زور به بزرگ پدر

 راحته اون باش راحت تو-



 اتاقش سمت عصبی نیاز و برد زیر به سر کامیاب

 و پرید جایش از کامیاب. کوبید بهم را در و رفت

 در سمت بزرگ پدر. کرد اتاق ی بسته در نگاه

 :گفت و رفت ورود

 سر به ام دستی یه بده آب درختارو این بیا کامیاب-

 بیارن گلدون دادم سفارش ، بکش حیاط روی و

 برسه که االناس

 جون آقا چشمم رو-

 راه فکر به و رفت می راه اتاق در رو قدم نیاز

 سر و رفت پنجره سمت آمد ماشین صدای. بود چاره

 وارد را ها گلدان که ارب وانت دیدن با برد بیرون

 پدر. کشید عقب سر و کرد پوفی کرد می خانه

 می نیاز اما بود باز درها بود نکرده اسیرش بزرگ

 خراب را سرش پشت های پل تمام رفتنش با دانست

 بود این بود کرده بزرگ پدر که کاری تنها. کند می

 خانم رباب به و کند جمع را خانه های تلفن تمام که

 دست دم وقت هیچ را اش گوشی بود سپرده هم



 می اما ندارد رفتن جرات نیاز دانست می. نگذارد

 .گیرد می تماس باشد تلفن اگر دانست

 از و بود یازده ساعت نزدیک کرد ساعت نگاه نیاز

 حسابی و بود گم سردر. نداشت خبری هیچ سام حال

 حساس اش بیماری که سامی بود سام حال نگران دل

 .برایش بود سم مثل رفتن برخ بی این و بود

 هتل وارد بلند های قدم با و شد پیاده ماشین از سام

 باال ابروهایشان سام وضع دیدن با آریا و اهورا. شد

 ی بسته در به نگاهی. شد راهرو وارد سام و پرید

 سام دانست می خدا رفت مستقیم اما کرد نیاز اتاق

 .کند چه خواهد می خرابش حال آن با باز

 با را در زدن در بدون و رسید شایان اتاق در جلوی

 او و پرید جا از سام دیدن با شایان. کرد باز شتاب

 عقب قدم. گفته سام به را چیز همه نیاز خیالش به

 :گفت و داد قورت گلو آب و گذاشت

 بود مقصر خودش-

 :گفت و گذاشت جلو قدم کرد ریز چشم سام



 کی؟-

 به چشمان با و چسبید سرش پشت دیوار به شایان

 :گفت عصبی سام. کرد سام نگاه ترسیده شدت

 تو هنوز که برده بدر سالم جون کردن ترورش مگه-

 استراحت واسه خونس

 :گفت گیج شایان

 !کی؟-

 :گفت و کرد اشاره تلفن به سام

 احتیاج مدیر به شده صاحب بی این بگو بزن زنگ-

 داره

 های حرف از که بود کرده تهی غالب انقدر شایان

 و رفت باال فریادش سام که.  آورد نمی در سر سام

 :گفت

 مونده کم دیوار به چسبیدی موش عین مرگته چه-

 گنده خرس کنی خیس خودتو



 مرتب را کتش ی یقه گرفت دیوار از تکیه شایان

 :گفت سام که کرد

 ...گرنه و کارش سر بیاد بگو بهش-

 :گفت و برد باال دست شایان

  بیاد قراره-

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 تو؟ پیش دیروز نیومد افتخار خانم-

 :گفت لکنت با واضح و ترسید باز شایان

 !نیستش؟ مگه...مگه..نه...ن-

 :گفت و چرخید در سمت سام

 نیست مربوط تو به-

 میزنیا حرف بد خیلی هی-

 دزدید نگاه شایان که کرد نگاهش چرخاند سر سام

 ...رفت بیرون اتاق از و زد پوزخند سام
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 سفید آهنی های راحتی آن روی حیاط توی نیاز

 با که ابرههایی با و بود شده رنگ تازه که رنگ

 به و بود نشسته بود شده روکش دار گل ها پارچه

 .بود خیره کرد می غروب داشت که آفتابی

 بود حیاط این عاشق بابات-

 :گفت اما نچرخاند سر نیاز

 دارم دوست رو جا این من-



 باش جا این همیشه پس-

 :گفت و بست چشم نیاز

 میشه؟ چی عشقم تکلیف-

 کش صورت این به بخواد که عشقی نبود عشق اون-

 کاری کثافت میشه کنه پیدا

 :گفت و کرد باز چشم نیاز

 نگفت بهتون داد دکترا مدرک بهتون که کسی اون-

  نکنید؟ قضاوت

 نیست؟ شما لشغ پایه این مگه

 رابطه به که این نه خواستگاری میومد باید اون-

 بدین ادامه

  کرد می التماس اون! خواست؟ نمی کردین فکر-

 کرد اش تازه های گلدان نگاه و رفت جلو بزرگ پدر

 :گفت و

 بیاد؟ خواستی نمی تو یعنی-

 :گفت و کرد بغض نیاز



  یارهنم طاقت اون افتاده بدی اتفاقای حاال تا دونم می-

  غرید و چرخید عصبانیت با بزرگ پدر

 نمیاره که درک به-

 و کرد بزرگش پدر نگاه لرزید ظریفش ی شانه نیاز

 زد صدا را بزرگش پدر ناله با

 جون آقا-

 بکش خط مردک اون دور جون آقا بی جون آقا-

 بزرگ پدر که صورتش روی چکید اشکش نیاز

 بریزد شکا اش نوه بود ندیده.  پرید باال ابروهایش

 حال که بود ندیده را ها اشک آن پدرش فوت بعد از

 .ریخت می اشک داشت سام برای

 :گفت التماس با نیاز

 خوب حالش اون جون آقا داره احتیاج من به اون-

 نیست

 :گفت و چرخید بزرگ پدر

 نباش نگرانش-



 زد فریاد و کوبید میز روی را دستش نیاز

 کنم می خفگی احساس اینجا که هستم انقدر هستم-

 گیرید می جونمو ذره ذره دارید انگار

 پایین بیار صداتو-

 پیدا راه تازه که واشکهایی لرزان صدای با نیاز

 :گفت بودن کرده

 بزنم بهش زنگ یه فقط بذارید-

 نه-

 بزنم زنگ بزارید حسین بابا خاک رو تو آقاجون-

 نداره روحی تعادل پسر اون

 دست نیاز کرد نیاز نگاه و چرخاند سر بزرگ پدر

 :گفت و صورتش روی کشید

 فقط زنم نمی حرفشم اصال رم نمی جا هیچ بخدا-

 فقط بخدا شمام پیش بگم خوبه حالم بگم بهش بزارید

 همین



 حرف به توجه جای به و رفت سمتش پدربزرگ

 :گفت نیاز های

 خواستگاری؟ بیاد نذاشتی چرا-

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

 نمیشد-

 !چرا؟-

 !نبود؟ وقتش چون-

 !نبود؟ وقتش چی یعنی-

 :گفت کالفه نیاز

 شد نمی حاال یعنی-

 صدایش و کوبید زمین روی را عصایش بزرگ پدر

 رفت باال

 چرا-

 رفت باال هم او صدای و رفت در کوره از نیاز

 داره قطبی دو روانی اختالل چون-



 نیاز که شد درشت چنان مرد پیر ی چروکیده چشمان

 :گفت سریع

 کرد نمی قبول فهمید می مامان-

 :گفت نیاز و بود شوک در هنوز مرد پیر

 چی میدونید خودتون که شما جون آقا نه دیگه شما-

 بدم توضیح من نیست الزم چیه به

 :گفت و نشست ها راحتی روی بزرگ پدر

 موندی؟ باهاش اما دونستی می اینو-

 میشه خوب میدونید که شما توروخدا نگید جون آقا-

 :گفت و شد خیره ای نقطه به بزرگ پدر

 ...اما میشه-

 :گفت و کرد نیاز نگاه آورد باال سر

 دختر نترسی خیلی-

 من با اتفاقا میگید جوری این نیست که گودزیال-

 باهات انقدر وقتی گفت می دکترش مهربونه خیلی



 داره اون جون اقا کردم که کنی کمکش میتونی خوبه

 میشه درمان

 چی؟ میومد سرت بالیی اگه-

 :گفت و کوبید زمین بر پا نیاز

  نداره من به کاری اون میگم-

 و کوبید میز روی را لرزانش دست بزرگ پدر

 :گفت

 نه آدمه مثل عصبانیتش نه اون نمیفهمی چرا-

 !میفهمی؟ افراطه همش خوشحالیش

 نرسه بهش اگه یعنی نیست پیشرفته بیماریش سام-

 خوب زود همین واسه خیمه خوش فعال اما میشه

 میشه
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 :گفت و شد بلند جایش از بزرگ پدر

 نه میگفتم دونستم نمی اینو حاال تا دیگه نزن حرفشم-

 حرفی حتی دیگه خوام نمی فهمیدم اینو که حاال ،

 بشنوم ازش

 :گفت نیاز که رفت در سمت پدربزرگ

 تو اون ناال میدونید جون آقا دکترید خودتون شما-

 حالیه چه

 سر نیاز. شد خانه وارد و نداد را جوابش بزرگ پدر

 ...کرد تاریک آسمان نگاه چرخاند

*** 

 لباس روی ماهرانه که کامیاب دستهای خیره نیاز

 سه که بود سام پی حواسش اما بود انداخت می طرح



 داشت نیاز که روزی سه. بود خبر بی او از روز

 لب هنوز نبود خانم رباب اصرار اگر و داد می جان

 .بود نزده غذا به

 دور وتیرگی بود نشسته گود به زیبایش چشمهای

 می خوبی به بزرگ پدر که بود شده انقدری چشمش

 .آمد نمی پایین شیطان خر از اما دید

 صندلی روی و بود گرفته آغوش در را پاهایش

 روی صورتش کنار بود نشسته چوبی قدیمی

 سام فکر از ای لحظه وانستت نمی و بود زانوهایش

 ...بیاید بیرون

 

 بانو کجایی

 عشقم بانو کجایی 

 

 زنگ صدای. بود باالسرش طاق به نگاهش سام

 داشت نبود پدرش جز کس هیچ میدانست که تلفنش

  شتاب با. کرد می خطی خط را اش نداشته اعصاب



 باال اش عربده و  نفره دو تخت روی نشست صاف

 رفت

 .ریدبردا سرم از دست-

 

  یادم تو یادت

  لبهام رو تو اسم

 فکرتو اون هنوزم

 تنها لحظه یه منو نمیذاره

 

 

 دو هر چنان و رفت پیانو سمت شد بلند جایش از

 که نشست پیانو های کالویه روی و شد مشت دستش

 دیوانه او و پیچید خانه کل در خراشش گوش صدای

 تمام با و برداشت را پیانو جلوی پایه چهار

 صدای همراهش و کوباند پیانو روی یتشعصبان

 و آمد بیرون بود هایش دندان الی از که  حرصش



 سلطنتی ی بوفه به را دستش پایه چهار همان با

 وتمام بوفه شیشه شکستنش صدای و کوبید

 .شد بلند وسایلهایش

 

 من با تو عشق

  بیمارم که کرده کاری

  صبح تا رو شبا تو یاد به

 میشمارم خاطره دارم

 

 صورتش روی که مویی تار تا برد باال دست نیاز

 یاد به و اش گونه لمس با اما بزند کنار را بود

 از شتاب با سام، انگشت و اش گونه چال آوردن

 دست از قلم که جوری پرید پایین صندلی روی

 می گمان که حالی در نیاز و افتاد میز روی کامیاب

 تگذاش صورتش روی دست ندارد توانی دیگر کرد

 زد صدا را خدا خفه صدای با و



 خدا-

 حال به دلش اما کند نیاز نگاه نچرخاند سر کامیاب

 سوخت نیاز درد پر صدای

 

  دیوونه تو

  عاشق منم

  بشیم ما دوباره بیا

 سابق مثه

  هستی هنوز

  سینه این تو

 کسی هیچ تو جز به

 نمیشینه دل به 

 

 



 هایی گشتن از بود خسته گرفت می آتش داشت دلش

 شب بود شده که هایی گشتن نرسید جا هیچ به که

 دانست نمی هم خودش که هایی خیابان در گردی

 گذاشت پا زیر را شهر تمام. گردد می را آنجا چرا

  نبود اش گلی نبود اما

 

  بانو کجایی

  عشقم کجایی

  تو با که کجایی

 بهشتم تو همیشه

 عشقم 

 

 عمو دختر-

  رفت باال فریادش نیاز

 اربز تنهام-



 حرص با نیاز و رفت در سمت حرف بی کامیاب

 کوباند دیوار به و برداشت را میز روی های رنگ

 زد فریاد و رفت باال اش کننده کر های جیغ و

 ببین ،بیا میایم بهم حاال آقاجون شدم دیوونه منم ببین-

 کردی دیوونه تو نوه

 

 

  خواب تو از چشمام هنوز

  اون دیدن عشقه به عشوه با

  میخوام منم میخواد نوم اون

 آروم دنیا
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 های وسایل نگاه اش نشسته خون به چشمان با

 و در کنار به نگاهش رفت در سمت و کرد شکسته

 کرد باز را در داشت برش و زد چنگش افتاد سوئیچ

 نگاهش ای لحظه و رفت آسانسور سمت عجله با و

 خنده. بود ریخته بهم انقدر اش هرهچ افتاد آینه به

 کشید فریاد و کرد هیستریکی

 کردی چه ببین اما کنی خوبم اومدی ببین نیاز ببین-

 

  میارم رو تو اسم

 زبونم رو

 تو بدونه جونم همه

 میدونم نمیتونم دیگه



 

 و کوبید دیوار به را مشکی رنگ بیشتری حرص با

 رودب اتاق سمت خواست خانم رباب. کشید جیغ باز

 :گفت تاکید با بزرگ پدر که

 بزاریدش خودش حال به-

 ...اما-

 برس کارت به-

. رفت آشپزخانه سمت آویزان لبهای با خانم رباب

 رنگ بار این.  پیچید خانه در باز نیاز فریاد وصدای

 دیوار سمت کردن پرت چای به برداشت را قرمز

 چشم. ریخت سرش روی را وهمه گرفت سرش باال

 می پایین باال شتاب با ظریفش ی سینه وقفسه بسته

 روی باز و برداشت را بود زرد که بعدی رنگ. شد

 ریخت سرش

 

 عاشق منم دیوونه تو



 سابق مثه بشیم ما دوباره بیا 

  سینه این تو هستی هنوز

 نمیشینه دل به کسی هیچ تو جز به

 

 

 حرکت به. موتور روی نشست و کرد بلند را پایش

 از سرعت با و را رگبز موتور آن آورد در

 سرعتش شد خیابان وارد وقتی رفت بیرون پارکینگ

 کجا دانست نمی هم باز. رفت پیش و برد تر باال را

 خاطرات. اما برود نداشت هم جایی آخر رود می

 می جانش به آتش داشت دختر آن خاطرات که وای

 از که آورد یاد به را روزی و برد پایین سر. زد

 و نیاز دستهای به برگشتن ورموت با مائده خانه

 .رفت می باالتر که بود موتور سرعت

 

  کجایی عشقم کجایی بانو کجایی



 عشقم بهشتم تو همیشه تو با که

 عشوه با خواب تو از چشمام هنوز

 میخواد منو اون دیدن عشقه به 

 آروم دنیا میخوام منم 

 دیگه تو بدونه جونم همه زبونم رو میارم رو تو اسم

 میدونم نمیتونم

 

 

 از رنگها افتاد زمین روی و شد جان بی پاهایش

 ریختن می زمین وروی کردن می چکه سرش روی

 از بزرگ پدر.  پیچید اتاق در اش ضجه صدای و

 فشرد را متحرکش صندلی ی دسته صدا آن

 داشت را همه گریه طاقت. فشرد بهم را وچشمانش

 را دستش. درد و سوز با آنگونه هم آن دختر آن جز

 .فشرد قلبش روی

 



 عاشق منم دیوونه تو

 سابق مثه بشیم ما دوباره بیا 

 سینه این تو هستی هنوز

 نمیشینه دل به کسی هیچ تو جز به 

 

 که برجی کرد بلند برج آن نگاه و چرخید سام سر

 های لبخند به آورد می یاد به باز را نیاز خاطرات

 به سرخش های گونه و خجالت به نیاز نظیر بی

 خیره  نداشت تمامی که هایش ذوق و بازیهایش لوس

 دست و رستوران آن به آمد یادش و ماند برج باال ی

 چاره اگر که نیاز های نگاه و نیاز هدیه و بزرگ گل

 .کشیدش می آغوش در جا همان داشت

 

  عشقم کجایی بانو کجایی

 همیشه تو با که کجایی

 عشقم بهشتم تو 



 

 ماشین ستیکال شدن کشیده و ماشین بوق صدای

 راستش سمت نگاه و بگیرد برج از نگاه شد باعث

 ...بود دیر دیگر اما کند

 

 شد صاف بدنش و آمد بند نفسش ای لحظه برای نیاز

 سینه قفسه روی دستش اختیار بی و گرفت گر تنش.

 .نشست اش

 چشمهای با خانم رباب و شد باز باره یک به در

 می نگاه بود نشسته اتاق وسط که دختری به درشت

 بلند جایش از ها زده جن مثل ونیاز زد بهتش. کرد

 :گفت گم در سر و شد

 سام...سام-

 پدر ونگاه گذاشت عقب قدم ترسیده خانم رباب

 :گفت ترس با و کرد بزرگ

 بزرگ آقا-



 نگاه و کرد متوقف را متحرک صندلی بزرگ پدر

. کرد می اتاق درون نگاه زده حیرت که کرد رباب

 زد فریاد و دوید اتاق در سمت نیاز

 سام جون آقا...سام-

 سر روی رنگهای آن با اش نوه دیدن با بزرگ پدر

 پدر پای جلوی نیاز. زد خشکش لباسش و صورت و

 :گفت التماس با و ایستاد بزرگش

 ...کر حس بخدا... نیست خوب حالش-

 سر بر خانم رباب زمین روی جسمش شدن رها با

 افتاد زمین روی نوزا با بزرگ پدر و کوبید خودش

 زد فریاد و گرفت آغوش در را اش نوه و

 بزن زنگ دهقان دکتر به-

 :گفت عصبی اما دوید تلفن سمت خانم رباب

 آقا نیست که تلفن-

 و  آورد در کلیدی و کرد جیبش در دست بزرگ پدر

 :گفت و کرد پرت رباب سمت



 باش زود-
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 !مرده ببین برو-

 :گفت و رفت عقب پسر

 بیاد آمبوالنس بزار چه من به-

 رفت می سرش از که خونی وبه  آمد جلو مردی پیر

 خم و داد تکان راست و چپ به را سرش. کرد نگاه



 دو نگاه گذاشت گردنش کنار را انگشتش دو.  شد

 :گفت و کرد بودن ترسیده که پسر

 داره نبض-

 شکری را خدا بل زیر و بست را چشمانش پسر

 گفت

 را چشمانش اش شانه درد و اطرافش گنگ صدای با

 آن متر چند شده متالشی موتور دیدن با کرد باز نیمه

 نوک تا شانه از راستش دست بست چشم تر طرف

 روی را چپش دست. کرد می درد خیلی انگشتش

 که داد فاصله زمین از را خودش وکمی فشرد زمین

 رفت باال پسر فریاد صدای

 میشه بلند داره-

 :گفت سریع پیرمرد

 خطرناکه جان پسر نخور تکون-

 اش گیجه سر اما کشید باالتر را خودش توجه بی

 با را سرش. رفت سیاهی چشمانش که بود زیاد چنان

 بی پاهایش اما شود بلند کرد سعی و داد تکان شتاب



 محکم باز که گرفت شدت اش گیجه سر و بود جان

 .شد بیهوش امالک و افتاد زمین روی

 مرد ایندفعه دیگه مرد-

 سمت دوید پسر و آمد آمبوالنس آژیر صدای

 :گفت سریع و آمبوالنس

 میره خون داره سرش از-

 ...رفتن سام سمت سرعت با مرد دو

 

 

 آرام خانم رباب و کرد می اش نوه نگاه بزرگ پدر

 .ریخت می اشک

 افتخار دکتر کرده ضعف-

 :گفت و کرد زرگب پدر نگاه چرخاند سر دکتر

 دکتر بدیم پس درس شما پیش باید ما-

 :گفت کالفه بزرگ پدر



 بگو نیستم بیش افتاده کار از پیرمرد یه االن من-

 دختر این چشه

 روحیه ضعف حالش اما بدنشه ضعف از که غشش-

 دکتر

 خانم رباب که فشرد دستش در را عصا بزرگ پدر

 لبخند دهقان دکتر. رفت بیرون اتاق از ناراحتی با

 :گفت و زد

 دارو مقدار یه براش نباشید نگران دکتر میشه خوب-

 بخوره بدید اینارو نوشتم ضعیفم بخش آرام یه نوشتم

 انشاهللا میشه خوب

 و آمد بیرون اتاق از بزرگ پدر دکتر رفتن از بعد

 :گفت بلند

 حموم ببرش شد بیدار-

 رفت اتاقش به بزرگ پدر و داد تکان سر خانم رباب

 ...کوفت بهم را در و

* 



 نمیکرد نگاه جلوشو اصال بود خودش آقامقصر-

 رو گذاشتم دستمو من الین تو میومد داشت همینجور

 ...اما بوق

 :گفت نوشت می داشت که همانجور پلیس

  بود باال سرعتت-

 :گفت و برد زیر به سر پسر

 میشه چی یعنی-

 :گفت و کرد راهرو ته نگاه پلیس

  بمونه زنده کن دعا-

 :گفت ناراحتی با پسر

 اما اس بیمه ماشینم ندارم هیچی از ترس بخدا-

 بیوفته براش اتفاقی ندارم دوست

 :گفت پلیس

 ایمنی کاله گیم می وقتی بکنه جوونیش به رحم خدا-

 موتور این با اونم نمیره سرتون تو حرف بزارید

 ، اصال کیه نیست معلوم نبوده جیبش تو هیچیم



 بود ایستاده پلیس کنار که پسری سمت پسر دوست

 :گفت و آمد

 پرسیدم پرستاره خانم اون از نباش نگران-

 یعنی که داد تکان دوستش برای ابرویی چشم پسر

 :گفت ذوق با پسر اما شود ساکت

 بود شکسته سرش فقط یعنی شده تموم عملش میگه-

 آسیب شم شونه شده رفع خطر اما بود عمیق درسته

 همین صورتشه و تاشدس رو که زخمهایی با دیده

 بخش میارنش االنم

 :گفت و کرد ریز چشم پلیس

 گفت؟ پرستاره اون اینارو همه-

 :گفت و انداخت باال ابرویی و زد لبخند پسر-

 :گفت من به فقط-

 حرص با و کوبید دوستش شکم در آرنج با دوستش

 :گفت

 بیا بخر آب یه برو-



 راهرو نگاه چرخاند سر و گرفت اش خنده پلیس

 ...کرد

 

 

 :گفت و نشاند صندلی روی را نیاز خانم رباب

 کرد پاک رنگارو این میشه سخت-

 :گفت و کرد حمام کف های کاشی نگاه نیاز

 نیست خوب حالش سام-

 نیاز. گرفت نیاز سر روی را سیار دوش خانم رباب

 :گفت و بست چشم

 کردم حسش گم نمی دروغ بخدا خانم رباب-

 :گفت و نیاز سر روی کشید دست خانم رباب

 نکن اذیت خودتو انقدر عزیزم باشه-

 

 [۱۴:۰۲ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون



 

 ۲۴۰_پارت#

  

 

 

 

 خانم رباب. کرد خانم رباب نگاه برد باال سر نیاز

 :گفت نیاز و برد عقب را دوش

 هر از بهتر اینو جون آقا میشه خوب بیماریش اون-

 میدونه کسی

 :گفت و داد تکان سر خانم رباب

 فایده بی اصرار بیاد کنار خودش با ودشخ باید آقا-

 اس

 :گفت و برد پایین سر نیاز

 دیره خیلی دیره-



 چندین را نیاز سر و برداشت را شامپو خانم رباب

 :گفت نیاز شد پاک ها رنگ دیگر وقتی. شست بار

 میام خودم برید-

 بلند صندلی روی از ونیاز رفت بیرون خانم رباب

 زیر عصبی و دآور در را زیرش های لباس. شد

 آرام و اش شانه روی کشید دست و  رفت آب دوش

 :گفت

 افتاده؟ برات اتفاقی چه-

 غیر به را جا همه خانم رباب. آمد بیرون حمام از

 حوله با. بود کرده تمیز نداشت امکان که ها دیوار

 که نشست تخت لب بود پیچیده تنش دور که ای

 نیاز یدند با شد اتاق وارد غذا سینی با خانم رباب

 :گفت و زد لبخند

 باشه عافیت -

 :گفت و گذاشت تخت کنار میز روی را سینی

 میاد خوشت میدونم عزیزم بخور غذا این از یکم-



 ندارم میل ممنون-

 اگه نیازه بدنت واسه جون دختر بخور غذاتو-

 با باشی قوی باید بجنگی بزرگت پدر با میخوای

 نمیتونی که ضعیف بدنی

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش نیاز

 نمیره پایین گلوم از-

 :گفت و کرد کج سر خانم رباب

 بخور و پرتقال آب این بیا پس باشه-

 آب ی خیره نیاز که گرفت نیاز سمت را لیوان

 :گفت پرتقال

 بخوره میدادم بهش شربت تو داروهاشو-

 :گفت و گرفت خانم رباب دست از را لیوان

 !جون؟ آقا خونه نمیاد مائده چرا-

 :گفت آرام خانم رباب

 بشه رو رودر شما با خواد نمی میگفت شنیدم-



 :گفت و زد خند نیش نیاز

 خوام نمی منم خوب چه-

 شده جوری هر ظهر فردا اما اومدم کوتاه امشب من-

 بخوری غذاتو باید

 و خورد را اش میوه آب از کمی و نگفت چیزی نیاز

. رفت بیرون قاتا واز برداشت را سینی خانم رباب

 لباس کرد باز را کشو رفت کمدش سمت هم نیاز

 تخت سمت و کرد تن و برداشت را زیرش های

 باز را موهایش دور  حوله. خزید پتو زیر و رفت

 شکم روی را دستش انداخت زمین روی و کرد

 بست چشم فقط اما بست چشم و گذاشت سردش

 شب آن مخصوصا. بود شده حرام برایش که خواب

 .بود سام نگران دل و داشت را حال نآ که

 

 

 صاحابو بی این بکن برم خوام می-



 که آورد بیرون جیبش از را سوزن سریع پرستار

 زد فریاد سام

 لعنتی برم میخوام سوزنو اون نزن-

 و کرد فرو بازویش در را سرنگ سوزن پرستار

 شد اتاق وارد دکتر.  کوبید تخت روی را پایش سام

 :گفت و

 روسرت گذاشتی و بخش خبره چه-

 :گفت عصبی سام

 برم باید دستگاهتون دم این بکنید-

 ات نگه نیستیم ابروت و چشم عاشق ما باش مطمئن-

 تو باید فعال که داشتی عمل یه سرت رو تو اما داریم

 میری وقتش به باشی بیمارستان

 :گفت دکتر که بست چشم کالفه سام

 بدی بهم ونزدیکانت از یکی تلفن شماره یه میتونی-

 ندارم و کسی-

 بگیریم تماس کارت محل با بگو چیه کارت-



 زد اشاره پرستار به دکتر و نداد را جوابش سام

 آرام دکتر و رفت در سمت پرستار. برود بیرون

 :گفت

 تا بخواب بگیر راحت نیار فشار خودت به االن-

 صبح

 چشمهایش نداشت هم خوردن حرص توان دیگر سام

 به بخش آرام آن با هم وباز کند زبا توانست نمی را

 زخم صورتش جای جای. رفت فرو عمیق خواب

 که توری آن سرش دور و بود وسطحی کوچک های

 .نشود باز سرش کنار بانداژ  تا بود کاله شبیه

 برای شد نمی هم بخیه و بود عمیق دستش زخم

. بود شده باندپیچی و بود شده عفونی ضد همین

 .کرد می درد بسیار و داشت دیدگی ضرب کتفش

 :گفت پرستار به و رفت بیرون اتاق از دکتر

 باشه داشته رفتارو همین باز بیاد بهوش ممکنه-

 بزنم؟ بخش آرام باز-

 بگیرم بستگانش از آدرسی تلفنی بیادم بزن صدام نه-



 دکتر باشه-
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 :گفت و کرد کامیاب نگاه نیاز

 داری؟ دوست و شغل ینا-

 :گفت و نشست صاف کامیاب

 خیلی-

 :گفت و کرد لباس روی سنتی طرح نگاه نیاز



 هنرتو که گفته زوری بهت جون آقا نمیشی ناراحت-

 بدی؟ من یاد

 میدم انجام بخواد جون آقا کاری هر من نه-

 :گفت و شد بلند صندلی روی از

 هبد انجام گرفتی یاد چیزی اگه شد تموم من کار-

 نیست کننده کسل هم انقدرا

 :گفت و انداخت باال شانه نیاز

 ندارم عالقه-

 های لباس به اشاره و نکرد نیاز نگاه هم باز کامیاب

 :گفت و کرد شده بندی بسته

 زیادی کارای میتونی هست ساده های تیشرت اونا-

 یا نقاشی بخوره روحیت به که بدی انجام روشون

 خطی خط حتی

 :گفت کالفه نیاز

 کامیاب خیال بی-



 چرخید اما رفت بیرون اتاق از  زد لبخند کامیاب

 :گفت و کرد دیگری جای نگاه نیاز جای به وباز

 نداره تورو لیاقت کسی هر نیاز بدون خودتو قدر-

 :گفت و کرد باز را شالش و شد بلند جایش از نیاز

 میارما در شالمو دارم-

 چشمی پشت نیاز شد دور اتاق واز چرخید کامیاب

 :گفت و کرد نازک

 کنم کار چی بگی بهم تو مونده همین-

 پنجم روز. انداخت تخت روی و آورد در را شالش

 نباید ونیاز بود حرفش سر بزرگ پدر هنوز و بود

 کرده صحبت مادرش با صبح. میزد حرفی سام از

 .بود گرفته جان کمی نیایش صدای شنیدن با و بود

 بوی برد بیرون را اش تنه باال و کرد باز را پنجره

 بخش لذت قدیمی محله و قدیمی کوچه آن در بهار

 نیاز حال اما باشد خوب حالت اگر مخصوصا بود

 نداشت چندانی فاصله برد پایین نگاه. نبود خوب

 آن در چقدر عموهایش ودختر عمو پسر با بود یادش



 می بیرون پنجره آن از چقدر کرد می بازی خانه

 کامیاب و دویدن می کوچه رد زنان جیغ و. پریدن

  میزد غر نیاز سر که بود

 دخترا نه پسراس کار پریدن نپر-

 :گفت می و آورد می در زبانی برایش که بود ونیاز

 ترسی می تو بپرم میتونم من گرفته زورت چیه-

 دیگر اماحال. آورد می در را کامیاب وحرص

  به نیاز که نبود فاصله قدری آن بود شده بزرگ

 نفس شود باریک کوچه آن وارد  که باشد پریدن

 می ماشینش سمت که کامیاب دیدن با کشید عمیقی

 به پارچه روی طراحی همان با آمد کش لبش رفت

 حرف و باال مدل ماشین آن بود نرسیده که کجاها

 در خانه کامیاب گفت می که عمویش زن های

 بود خوشحال نیاز. است خریده تهران منطقه بهترین

 را پنجره. کرده پیشرفت انقدر که عمویش رپس برای

 پدر. رفت بیرون اتاق از و کرد مرتب را پرده بست

 به توجه بی نیاز. کرد می حل جدول داشت بزرگش



 بزرگ پدر که برود حیاط به خواست بزرگش پدر

 :گفت و برداشت چشم روی از را عینکش

 بگیره کامیاب بگم نداری الزم چیزی-

 نه-

 رو؟ کامیاب رهن نداشتی دوست-

 نه-

 گردش؟ ببرتت بیاد کامیاب امروز خوای می-

 نه-

 بدم؟ بهت میخوای گوشیتو-

 :گفت بزرگ پدر که چرخاند سر متعجب نیاز

 نداری اینترنتم اینجا کارت سیم بدون-

 :گفت و زد خند پوز نیاز

 بهتره هیچی از بدین آره-

 دوباره که برود خواست نیاز داد تکان سر پدربزرگ

 :گفت رگپدربز



 نیاز خوام نمی تو بدی من-

 و گرفت آهنی در چوب چهار به را دستش نیاز-

 :گفت

 ...دا کارتون این اما دونم می-

 گذشته چوبش چهار از هم مریضه هم پسر اون-

 :گفت و چرخید بزرگ پدر سمت کامل نیاز

 تو بایستم که ندارم رو انقدر بخدا چرا؟ شما جون آقا-

 خواستم منم بگم بزنم زل چشماتون

 :گفت و برد زیر به سر

 اشتباه کارمون خواست، اون نخواستمو من که نگید-

 بزنید اونم به درست زدین دهنی تو درست بود

 بخوره ضربه اون هم که کارو این نکنید اما درست

 جوون یه فکر به درک به تون نوه من اصال من، هم

 می بکنه کاری هر ممکنه که بده حالش که باشید

 تا ده حداقل بیمار همه اون میون ساال اون تو دونم

 این شناسید می من از بهتر پیشتون اومده سام مثل

 آدمارو



 :گفت و کرد پدربزرگش های اخم نگاه آورد باال سر

 به خم بزنید بهم سیلی صدتا بخدا برم قربونتون-

 من به اون بخدا پیشش برم بذارید اما نمیارم ابرو

 ...منم داره احتیاج

 :گفت خجل و برد زیر به سر

 نبین جون آقا نیست خوش حالم ،بخدا اون به منم-

 میکنم فکر ایستادم جلوتون که االن همین میرم راه

 نبوده اینجوری من حال پایین میکشتم داره زمین

 ...اذ داره سام دوری بخدا

 کن تمومش-
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 باال وسر بپرد جا از نیاز شد باعث بزرگ پدر فریاد

 بیاورد

 جلوم وقاحت این به من ی نوه که کردم چیکار-

 بیاره زبون به راحت و پسری اسم بزنه حرف بایسته

 چیه؟ پس نیست غیرتی بی این اگه

 ...ج آقا-

 وقاحت این بسه دیگه بیرون برو-

 :گفت آهسته و کرد باز را در چرخید نیاز

 بودم راحت شما با عمره یه اما خوام می معذرت-

 امروز میزدم، بهتون حرفامو همه دوست یه مثل

 صمیمیت بود رفاقت دیروز تا وقاحت شده اسمش

 ونوه ها بچه تمام زد زبون که بود شما منو بین

 باهاش انقدر نیاز که کرده چه جون آقا که بود هاتون

 این دیگه وقاحتم بابت خوام می معذرت اما رفیقه

 کنم نمی کارو



 نمی بزرگ پدر نه. بست آرام را ودر رفت بیرون

 وحرف بود خودش حرف حرف بیاید کوتاه خواست

 می که او نداشت تاثیری رویش چرا نیاز های

 در را آن چرا شود می خوب حالش سام دانست

 از داشت او هرچند مانع بشود که بود گرفته دست

 افتخار خانواده غیرت از میسوخت مائده های حرف

 اینکه بود مرد او. بودش برده سوال زیر نیاز که

 رگ و سوخت می کرده را کار آن اش نوه بفهمد

 کوتاه هم ها حاال حاال که بود کرده باد چنان غیرتش

 .آمد نمی

 گذاشت میز روی را ودستش نشست میز پشت نیاز

 گل نگاه و داد بیرون آه با را اش شده سنگین نفس.

 ...شد قرمزش گلهای خیره و کرد شمعدانی

* 

 نیستم که فلج بکش دستتو-

 :گفت و آمد پایین تخت روی از

  سرکارت برو-



 چی؟ تو-

 :گفت و بست را لباسش های دکمه دستش یک با سام

 نیست مربوط تو به-

  رفت اتاق در سمت کرد موهایش توی دستی

 وگرنه موندی زنده خوبه واال شده داغون موتوره-

 بود سومت امروز

 :گفت و کرد باز را در سام

 ...دست یه با میدونی خاره می تنت انگار-

 خورده تنمون به چوبت خیال بی باشه باشه-

 :گفت و شد راهرو وارد

 کنم پیداش باید-

 خانوادش وگرنه نشده که گم رفته خودش شاید بابا-

 هتل میومدن

 رفتن واسه نداره دلیلی اون-

 :گفت و پسرخندید



 ...تو که تر محکم این از دلیل چه-

 قورت دهان آب خشمناکش ونگاه سام سر چرخیدن با

 :گفت و داد

  دونم نمی-

 :گفت و شد آسانسور وارد سام

 بهم کوفتی بخشای آرام اون امروز همین تا اگه-

 موندم نمی گورستون این تو هم لحظه یه نمیزدن

 بوده واجب که من نظر به واال-

 :گفت و سایید هم روی دندان سام

 می باز دهنتو که کرده دیزیا تنت به سرت نکنه-

  شده عوض سام کردی فکر یا کنی

 :گفت و برد باال را دستانش

 عوض تو بگم که بخندم جدم هفت گور تو من نه-

  شدی بدترم شدی

 آسانسور دیوارک به را سالمش دست کف سام

 :گفت و چسباند



 ...بف کسی اگر ببند گشادتو دهن اون-

 منو شناسی می وحشتناکه تصورشم اصال اوه اوه-

 کسی هیچ حق در دارم فرق اونا همه با من دیوانه

 زنم نمی حرفی پس کردم تو حق در نکردم رفاقت

 معرفتی بی خیلی تو چند هر

 :گفت و کرد موهایش در دست باز سام

 خوام می سیگار-

 ماشینه تو برات گرفتم-

 سوئیچ-

 :گفت گرد چشمان با

 !کنی؟ رانندگی میخوای دست یه با-

 وئیچس گفتم-

 :گفت و گرفت سمتش را سوئیچ عصبی

 راحت منم میمیری حتما حاال نمردی دفعه اون-

 نباشم یکی تو بر فرمون که میشم

 کن کم شرشو-



 :گفت و کرد ریز چشم پسر

 کیو؟-

 :گفت و چشمانش در زد زل سام

  میگم کیو میدونی-

 !چرا؟ آخه-

 :گفت و شد باز آسانسور در

 وگور گم برید جفتتون هر نکنی کم گفتم که همینی-

 نخوره پرم به پرتون که بشید

 :گفت و دوید دنبالش به پسر

 ...که اون اما-

 کوبید اش سینه به را دستش چرخید عصبی سام

 :گفت و گرفت مشت در را پیراهنش

 داری؟ اطمینان حسم به-

 :گفت سام که داد تکان سر ترسان پسر

 ندارم اصال ندارم بهش خوبی حس-



 خوبی حس کسی به که بار آخرین برسه داد به خدا-

 اون اگر که پایین شد پرت دوم طبقه از نداشتی

 هم ما بود مرده طرف االن نبود آشغال پالستیکای

 بودیم اعدامت منتظر

 :گفت عصبی سام

 گیره یکی تو پای نکنی اگه که کن دورش-

 :گفت و خروجی در سمت افتاد راه و داد هولش

 خوبه حالم نزن زنگ بهم-

 بابات-

 خودم با-

 

 

 

* 
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 تا ماند منتظر و کرد خانم رباب نگاه چرخاند سر

 دستپاچه  خانم رباب. بزند را حرفش خانم رباب

 :گفت

 شب واس باشید آماده بگم بهتون گفتن آقا... چیزه-

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز

 !خبره؟ چه شب مگه-

 جا این میان دهخانوا همه-



 :گفت و زد خند پوز نیاز

 بگم بهتون باید خودمه میل به این که اونجایی از-

 زارم نمی بیرون اتاق این از پامو من

 ..اما-

 نمیام بیرون اتاق از گفته نیاز بگید خانم رباب-

 بیام کنن اجبار اگه بخدا میاد هم مائده که مخصوصا

 نمیمونم ساکت بیرون

 میگم من باشه-

 و زد پوزخند نیاز و رفت بیرون اتاق از خانم ابرب

 :گفت عصبی

 کنم تحمل مهمونم باید حالم این با-

 گوش و رفت راتاق در سمت شد بلند تخت روی از

 صدایی اما گوید می چه پدربزرگش ببیند سپرد

 آمد خانه زنگ صدای. نشنید

 بود آمده کامیاب. رفت عقب و بست را اتاق در

 خودش نیاز. بود آورده را گشبزر پدر های وخرید



 میز روی ی شده خشک گل و انداخت تخت روی را

 انگشتش دو بین دستش در برداشت را تخت کنار

 :گفت و چرخاندش کمی

 نه یا شدی آروم-

 آرام سام نه! بود؟ شده آرام واقعا سام بود شده آرام

 .باشد آرام توانست می مگر بود نشده

 در گرداند چشم و برداشت فرمان روی از را سرش

 بعد هنوز! کرد؟ می چه آنجا اصال آشنا نا خیابان آن

 های خیابان تمام گشتن، از بود نشده خسته روز هفت

 پایین چه باالشهر چه بود گذاشته پا زیر را شهر آن

 .شهر

 ورزشی لوازم بزرگ فروشگاه نگاه چرخاند سر

 سر افتاد زنانه ورزشی های ست به چشمش کرد

 نیازش. شد یکشان یک خیره و صندلی به داد تکیه

 .داشت دوست خیلی ها ست این از

 ضرب خاطر به را عینکش کرد باز را ماشین در

 سمت و زد چشم به اش قرمزی و چشمش دیدگی



 از که وماشینی سام دیدن با فروشنده. رفت فروشگاه

 :گفت و کشید سوتی شد پیاده آن

  دریابش داریم توپ مشتری کاوه-

 سالم. شد فروشگاه وارد وسام زد لب به لبخند کاوه

 :گفت رویی خوش با فروشنده اما نکرد

 اومدید خوش خیلی سالم-

 :گفت و کرد جیبش در را سالمش دست سام

 خواستم می و سبز ست اون-

 :گفت و زد لبخند فروشنده

 کدومش هست سبز دوتا-

 اسپرت ست به کرد اشاره اش پیچی باند دست با سام

 :توگف زنانه سبز

 گفتم اونو-

 میارم االن بله خواستید زنونه آهان-

 :گفت و فروشنده سمت چرخید کامال سام



 بیارید هم سبزه یکی اون با ای سرمه اون-

 االن بله-

 :گفت دوستش به رو و

 بیارشون برو میالد-

 :گفت کاوه و رفت میالد

 خواین؟ می ستشونم کفشای-

 :گفت و داد تکان سر سام

 هشت و سی-

 :گفت و زد ذوقی پر بخندل کاوه

 شلوارش پایین زیپ آوردیم تازه سبزمون ست اون-

 پسنده مورد خیلی

 :گفت کاوه که دیگر سمت چرخید خیال بی سام

 خواین؟ نمی هست شورتکم تنه نیم ست-

 :گفت و رفت ورزشی های لباس سمت سام

 بیار-



 و رفت ها قفسه سمت خودش عجله با بار این کاوه

 :گفت

 باشه مدلش کدوم ببینید رمدا مدل سه-

 :گفت اعصاب بی سام

 بزار تاشو سه-

 چرخاند سر متعجب و شد خشک هوا در دستش کاوه

 :گفت و

 !واقعا؟-

 :گفت سریع میالد و نداد را جوابش سام

 بگید سایزم بیارم من که بگین رنگاشو-

 :گفت و چرخید سمتشان سام

 مدیوم سایزم نداره فرقی رنگش-

 :گفت عجله با کاوه

 میارم براتون رنگاشو بهترین-



 پیام هم باز آورد بیرون جیبش از را گوشی سام

 لحظه یعنی این بود نیامده جوابی اما بود شده ارسال

 .بود شده روشن نیاز گوشی ای

 :گفت حوصله بی

 شد؟ چی-

 آوردم بله..بله-
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  گذاشت میز روی را کارتش رفت جلو سام 



 گرفت بزرگش پدر سمت و کرد قطع را گوشی نیاز

 :گفت و زد پس را گوشی پدربزرگ.

 بده بهم کارتشو سیم فقط-

 در را کارت سیم و کرد باز را گوشی پشت نیاز

 :گفت و داد پدربزرگش دست آورد

 لطفا نشید مزاحمم اصال امشب-

 حتما بیرون میومدی اگر اما گذاشتم خودت عهده به-

 میومدی در حوصلگی بی این از

 :گفت و شد بلند جایش سر از نیاز

  ندارم کسو هیچ حوصله اصال نه-

 :گفت و رفت آشپزخانه سمت

  هاتون بچه با بگذرونید خوش شما-

 کار سرعت با داشت خانم رباب شد آشپزخانه وارد

 رفت یخچال سمت نیاز. داد می انجام را هایش

 دیدن با. ستب را یخچال در و برداشت را آب بطری



 گوشه از بود میز روی که خانم رباب ساده گوشی

 :گفت و کرد خانم رباب نگاه چشم

 شدینا خسته خیلی میگم-

 :گفت و زد لبخند کرد نیاز نگاه خانم رباب

 بابا نه-

 :گفت و رفت جلو نیاز

  هستید جا این شما خوبه خیلی-

 و زد هم را میزد قل داشت که برنجی خانم رباب

 :گفت

 دارن لطف من به خیلی اآق-

 و برداشت را گوشی آرام ایستاد میز کنار نیاز

 :گفت و برد سرش پشت را دستش

 دارید نیاز کمک اگه اما ندارم کردن کمک حال-

 بمونم میتونم

 نیست خوب حالت تو برو دخترم نه-



 دستامو برم بمونید فقط میکنم درست ساالد براتون-

 بشورم

 آشپزخانه از عجله با زنیا و زد لبخند خانم رباب

 :گفت وبلند کرد بزرگ پدر نگاه آمد بیرون

 میکنم درست ساالد براتون نیان مهمونا وقتی تا-

 گوشی نیاز کرد نگاهش عینکش باالی از بزرگ پدر

 :گفت و گذاشت میز روی را اش

 میام میشورم دستمامو االن-

 غروب دقیقه ده و هفت کرد دیواری ساعت نگاه

 باال را ساده گوشی سریع. شد تشوییدس وارد. بود

 هوشمند گوشی خانم رباب کرد شکر خدارا و آورد

 کاری توانست می عمرا رمز داشتن با وگرنه نداشت

 .دهد انجام

 را سام شماره. بیاورد طاقت توانست نمی دیگر

 که اش سینه روی دست. گذاشت گوشش دم و گرفت

 و گذاشت شد می پایین باال هیجان و ترس شدت از

 در که اش مردانه صدای فشرد هم روی را چشمانش



 لرزانش صدای با و کشید عمیق نفس.  پیچید گوشی

 :گفت

 سام-

 ناباور صدای اما سکوت و بود سکوت فقط ای لحظه

 پیچید گوشی در سام

 نیاز-

 :گفت زاری با نیاز

 نیاز... جان-

 پیچید گوشی در دارش لرزش نیاز

 !کجایی؟...ک-

 خوبی؟-

 از را نیاز صدای شد نمی باورش بود شوکه سام

 شنود می دارد گوشی پشت

 بزن حرف کجایی نیاز-

 پدربزرگمم خونه خوبه حالم سام باش آروم-



 :گفت نیاز که ماشینش به داد تکیه و بست چشم سام

  خوبی بگو فقط-

 اونجا بیام میخوام خونشون کجاست نیاز نیستم-

 سام-

 قفس روی اش زخمی دست چرخید عصبی سام

 زد فریاد و نشست ماشین

 میکنی نابودم داری نگو اینجوری المصب نگو-

 :گفت و ریخت اشکی قطره نیاز

 ببینمت باید اینجا بیا شب نیمه-

 آدرس میام-

 :گفت آهسته و کرد در نگاه کرد باز چشم نیاز

 ...بهارست-

 پدر ایستادکه صاف ترس با در به خوردن ضربه با

 :گفت بزرگ

 خوبه؟ حالت-



 :گفت بلند ترس با ازنی

 خوبه حالم میام االن-

 :گفت سریع نیاز که کرد تیز گوش سام

  نزن زنگ خط این به اصال اینجا میاد داره مائده-

 در و کرد پاک را شماره سریع کرد قطع را گوشی

 دستانش. کرد پنهان زیرش لباس ودر برد لباس زیر

 مشکوک بزرگ پدر. کرد باز را در و شست را

 وسمت گذشت کنارش از نیاز. کرد یم نگاهش

  وگفت رفت خانم رباب سمت. رفت آشپزخانه

 کنم درست ساالد بدین خب-
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 و ماست گفته آقا جون دختر بزنم حرفمو نذاشتی-

 کنم درست خیار

 :گفت و کرد گاز روی بزرگ دیگ به اشاره نیاز

 آمادس که برنجتونم-

 به نگاهی سریع ونیاز چرخید گاز سمت خانم رباب

 فقط و گذاشت میز روی را وگوشی کرد سرش پشت

. باشد فهمیده را منظورش سام کرد می خدا خدا

 با خانم رباب که برود بیرون آشپزخانه از چرخید

 :گفت تعجب

 !شد؟ چی-

 :گفت و چرخید نیاز

 خواد نمی ساالد نگفتید مگه-

 :گفت و خندید خانم رباب

 کن رنده خیار بشین بیا خیار و ماست گفتم-



 را چیز همه خانم رباب و نشست میز پشت نیاز

 :گفت و چید میز روی

 صورت به یکمم بیرون بیا اتاق اون از من نظر به-

 برس خوشگلت

 کردن رنده به کرد شروع را گرفته پوست خیار نیاز

 :گفت و

 خانم رباب زنم نمی دست صورتمم نمیام بیرون من-

 خیارها پوست تا و برداشت چاقویی نشست نیاز ارکن

 :گفت و بگیرد را

  بفهمه چیزی کسی هیچ خواد نمی بزرگت پدر-

 ریزی آبرو مایع بفهمن که نمیام بیرون اتاق از من-

 خانواده کثیف ی لکه من آخه بشم افتخار خانواده

 بوسیدمش و دارم پسر دوست که هستم دختری هستم

 میشه بدتر این از چی

 :گفت و گرفت دندان به لب خانم رباب

 بعضیا که همس مختص جاهلی میکنن جاهلی همه-

 میخورن شیطون گول هم بعضیا میان بیرون بلند سر



 :گفت اختیار بی و شد تند دستش حرکت نیاز

 سوم نفر تنهاییم تو منو میگفتم سام به همیشه من-

 شیطونه

 :گفت و خندید هم خانم رباب گرفت اش خنده

 نبوده؟ بوده شیرین تو واس اما-

 خانم رباب نگاه بعد و کرد اشپزخانه در نگاه نیاز

 :گفت و زد چشمکی کرد

  بود شیرین خیلی-

 :گفت و خندید بلند اختیاز بی خانم رباب

 شیطونی بودم شنیده-

 :گفت و کرد کاسه نگاه نیاز

 هیچ نداشتم محبت کمبود من خانم رباب تنگشم دل-

 کسی محتاج بخوام که نذاشتن مک واسم خانوادم وقت

 ساله هیجده جوون باالس دیگه سنم االنم ببینید بشم

 یه جذب محبت کمبود جاهلی رو از بگم که نیستم

  شدم پسر



 :گفت و کرد خانم رباب نگاه چرخاند سر

 بودنش خشن و عصبانیت همه  اون با وجودش اما-

 که میده بهم امیدی دستاش من واسه  آرامشه فقط

 بغل ندیدم نظیرشو وقت هیچ زندگیم تو بخدا

 ...کردنش

 ی شده رنده نصفه خیار نگاه دوباره و کرد سکوت

 :گفت و کرد دستش در

 از حتی فهمیدم مدت این تو خانم رباب دارم دوسش-

 فرق دنیا تمام با داشتنش دوست جنس بیشتر خودمم

 دارم دوست اندازه یه به اونو با مامانمو شاید داره

  باهم ارند فرق اما

 :گفت و گرفت پوست را خیار آخرین خان رباب

 ببینمش دارم دوست گفتی ازش انقدر-

 :گفت و کرد خانم رباب نگاه ذوق با نیاز

 دارم عکسشو-



 در جیبش از را گوشی و کرد آشپزخانه در نگاه

 باز را شان دونفره عکس و شد ها عکس وارد آورد

 خشن یکم گفت و گرفت خانم رباب وسمت کرد

 مهربونه خیلی من واسه اما میده نشون

 :وگفت زد لبخند خانم رباب

 نیست خوب که باشه مهربون همه واسه که مردی-

 که باشه داشته ای جذبه چنان همه واسه باید مرد

 که بشه رام چنان عشقش واسه اما ببرنن حساب همه

 کنه امنیت احساس عشقش

 :گفت و زد لبخند نیاز

 خودمم اوایل چرا دروغ لبتها گفتید که همینه سام-

 ترسیدم می ازش

  ماشاهللا-

 :گفت و گرفت نیاز سمت را گوشی

 بهتر صالحتو خودش عزیزم خدا دست بسپار-

 باز هم دنیا سر اون بری باشه قسمتت اگه میدونه

 هستید هم مال



 :گفت و کرد سام نگاه نیاز

 مثل کنه خدا ببینمش تا میکنم شماری دقیقه فقط-

 باشه شباهو همیشه

 نیاز اما نیاز حرف از نیاورد در سر خانم رباب

 رنده را ها خیار بقیه و گذاشت میز روی را گوشی

 ...کرد
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 نگاه و گرفت صندلی روی خریدهای از نگاه سام

 چند. بود کرده صبح که خریدهایی. کرد مائده خونه

 به نیاز تماس قطع از بعد بود دهایستا آنجا بود ساعتی

 ماتش ای دقیقه چند شد وارد او به که شوکی خاطر

 فهمید هم کردن فکر بدون و آمد خود به اما بود زده

 وبه بود شده ماشین سوار سریع چیست نیاز منظور

 وقت یک که بود کرده حرکت مائده ی خانه سمت

 صحبت مائده با برود داشت تصمیم اولش. نرسد دیر

 مائده خواست می نیاز اگر گفت خود به اما دکن

 برای کرد نمی پنهان او از را چیز همه بفهمد چیزی

 منتظر جا همان گرفت تصمیم و شد پشیمان همان

 وهیچ گفت را خیایان اسم یک فقط نیاز چون باشد

 همه آن با قدیمی محله آن در و نگفت دیگر چیز

 پدر خانه توانست می چطور کوچه پس و کوچه

 .کند پیدا را بزرگش

 صندلی به داد تکیه وسر زد آتش سیگاری

 :گفت و کرد طاها نگاه مائده

  کرد کالفم بابا اصرار این-



 :گفت و کرد باز برایش را در طاها

 ببینی باباتو بود خدات از که تو نخور حرص انقدر-

 درک قابل فرارت این جاست اون نیاز که هم حاال

 !برام نیست

 دانست نمی طاها.  رفت پایین ها پله زا آهسته مائده

 از نیاز مثل هم او دانست می اگر که کرده چه زنش

 .شد می ناراحت دستش

 صدا بی و نشست صاف وطاها مائده دیدن با سام

 ماشین در را مائده طاها. کرد راروشن ماشینش

 نشست فرمان پشت هم خودش و بست را در و نشاند

 :گفت و کرد روشن را پخش همه از اول

 مامانش و بچم واسه اینم-

 نامحسوس سام. کرد طاها نگاه و زد لبخند مائده

 کرد می شماری لحظه و افتاد راه سرشان پشت

 نمی. بود زده را حرفش نیاز که شبی نیمه آن برای

 می فقط اما دانست نمی آنجاست چرا نیاز دانست



 را ها سوال آن تمام و ببینتش امشب خواست

 ...بپرسد

 نگاهش بزرگ پدر برداشت، را شمعدانی گلدان نیاز

 :گفت و کرد

 برداشتیش؟ چی واس-

 :گفت و رفت ساختمان در سمت نیاز

 اتاقم واسه-

 :گفت و انداخت باال ابرویی بزرگ پدر

 بیان گفتم رو همه همین واسه س مائده تولد امروز-

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 باشه مبارک تولدش-

  اتاقت تو از بیرون بیا-

 وارد حرص با و فشرد دستش در را گلدان نیاز

 و رفت اتاقش سمت بلند های قدم با شد ساختمان

 از را قدیمی ی پرده. گذاشت پنجره جلوی را گلدان



 نشست پنجره کنار تخت روی و کرد جمع طرف دو

 .رنگ سبز برگ روی کشید دست

 نگاه و برد جلو سر سریع شد بلند خانه زنگ صدای

 کاوه و کامیاب ماشین دیدن با ستکی ببیند کرد

 پرید می پایین باال دستش در هدیه آن با که شیطان

 .آمده عمویش خانواده فهمید

 آن دیگر هوا.  کرد آسمان نگاه و نشست صاف

. بود شده بهاری هوا حسابی و نداشت را قبل سرمای

 عید برایش عید آن ونیاز بود عید دیگر روز چند

 هم بعد برج قسط پول رفط یک از سام دوری. نبود

 .طرف یک

 از اش ودوری تنگی دل جای درصدی آنها تمام اما

 ...گرفت نمی را سام

 را ماشینش تر عقب سام طاها ماشین ایستادن با

 و کرد ریز چشم.  کرد کوچه نگاه و کرد خاموش

 در سمت که کرد شدن پیاده ماشین از که دو آن نگاه

 مائده رفتن و در شدن باز با رفتن کوچه ته بزرگ



 را ماشین گرفت عقب دنده. خانه داخل به وطاهر

 :گفت و کرد خاموشش و کشاند ای گوشه

 میمونم منتظر-

 صدای بود گذاشته هایش گوش روی را دستانش نیاز

 . کرد می اذیتش بقیه شوخی و خنده

 بهم را چشمانش عصبی و شد می جلو عقب بدنش

 سر آن و بود شده طوالنی انتظارش فشرد می

 می اش دیوانه داشت در بین از دیدنشان و صداها

 شده قالب هم در محکم که وطاها مائده دست به کرد

 زنش و عمویش پسر به کرد می حسادت بود

 دنیا های عاشق تمام به اصال کرد می حسودی

 . کرد می حسودی

 کرد باز چشم سریع خورد چشمش در که نوری با

 چهار در طاها دیدن با. شده باز اتاق در فهمید چون

 زد فریاد و پرید جا از در چوب

 بیرون برو-



 در که نیازی کرد می نگاه نیاز به متعجب طاها

 را طاها که بود کرده تغییر حدی به روز چند همان

 !دیگر بود چه چهره آن. بود برده فرو بهت در

 کشید فریاد و برد هجوم در سمت نیاز

 بیرون برو گم نمی مگه-

 آورد زبان به را اسمش بهت نهما با طاها

 !نیاز-

 بیرون گمشو مرد نیاز-

 در ی خیره طاها و شد بسته طاها روی شتاب با در

 برایش و بود شوکه بود دیده که چیزی از هنوز ماند

 .باور قابل غیر

 سمت خنده با مائده. چرخاند قفل در را کلید نیاز

 با و چرخید متعجب ندیدنش با اما چرخید طاها

. لرزید دلش بهتش آن و نیاز اتاق در جلوی دیدنش

 با کرد دنبال را نگاهش و کرد مائده نگاه بزرگ پدر

 :گفت سریع طاها دیدن



 طاها-
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 بود زیاد صدا و ،سر چرخید بقیه سمت آهسته طاها

 طاها که شدن ساکت طاها دیدن با یکی یکی اما

 : گفت گپدربزر به ناباور

 !بود؟ نیاز این-

 و کرد مائده نگاه طاها که برد زیر به سر پدربزرگ

 رفت باالتر صدایش تن کمی



 !درسته؟ بود نیاز-

 :گفت دو آن جای کامیاب

 بود عمو دختر عمه شوهر آره-

 :گفت و بست چشم طاها

 این روز به چه نمیشه باورم اصال نمیشه باورم-

 !اومده؟ دختر

 :گفت و کرد خانم بربا نگاه بزرگ پدر

 بیار و کیک-

 :گفت طاها که برود خواست خانم رباب

 بگذرید دختر اون از راحتی همین به میتونید چطور-

 این با شکلی این آدم یه که باری اخرین من بخدا ؟

 همون به نیاز االن بود گیر جن فیلم تو دیدم قیافه

 بال این که بوده چی گناهش. شده وحشتناک اندازه

 !ومده؟ا سرش

 :گفت سریع مائده

 نکنیم دخالت بابا کارای تو بهتره جان طاها-



 :گفت و کرد مائده نگاه عصبی طاها

 میدونی تو پس-

 :گفت بزرگ پدر که دزدید نگاه مائده

 نکنید خراب و جشن-

 :گفت و سایید هم روی دندان طاها

 نیاز جون آقا بزنید جشن از حرف تونید می چطور-

 روز و حال این به چرا اصال نیست خوب حالش

 شام سر کردم خیال من اومده؟ سرش به چه افتاده

 خوردگیه سرما خاطر به نیومده

 :گفت و ایستاد بزرگش عمه

 نیاز پیش میرم من-

 :گفت و کوبید زمین روی را عصایش بزرگ پدر

 من به فقط موضوع این بره نداره حق کس هیچ-

 نکنید دخالت پس مربوطه

 سر مائده مخصوصا همه نظر از لحظه آن شاید

 نمی دلش پدربزرگ اما بود درست پدرش سختیه



 نداشت دوست همین برای بفهمد چیزی کسی خواست

 بود نیاز و خودش بین موضوع آن کند دخالت کسی

 .دیگر کس هیچ نه

 و برداشت لباسی جا روی از را کتش عصبی طاها

 :گفت

 برم باید دارم کار من-

 :گفت مائده به اما نزد طاها به حرفی بزرگ پدر

 برو شوهرت با پاشو-

 برداشت را مانتویش رفت لباسی چوب سمت مائده

 که بود شده چه نیاز مگر کرد نیاز اتاق در ونگاه

 .بود شده بد حالش انقدر دیدنش با طاها

 روی کرد باز را موهایش کش ایستاد آینه جلوی نیاز

 .کرد پرت زمین

 می را وادهخان اعضای تک تک خداحافظی صدای

 چشمهای اش شده الغر صورت کرد آینه نگاه. شنید

 شبیه دیوار گچ به که پوستی رنگ و اش شده گود

 اش افتاده و حال بی چشمهای و رنگ بی لبهای بود



. کشیدش پایین آرام و رفت گردنش سمت دستش

 گودی و بود زده بیرون چنان اش ترقوه استخوان

 .شد می سیب یک جای بود کرده ایجاد

 پدر صدای که گرفت آینه از نگاه خانه سکوت با

 شنید را بزرگ

 رباب بیار قرصامو-

 و کرد روشن را چراغ نیاز شد زده نیاز اتاق در

. کرد بزرگش پدر نگاه کرد باز را در رفت در سمت

 :گفت و کرد نیاز صورت نگاه بزرگ پدر

 کنم می شکنجت میکنه فکر اون-

 !کنید؟ نمی-

 دورش خطر از تا خودم پیش وردمآ مو نوه که این-

 شکنجه؟ یعنی کنم

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 هم از اما داریم دوست همدیگرو ما بدونید اینکه-

 شکنجه یعنی کردید دورمون



 نیاز-

 :گفت بزرگ پدر که کرد نگاهش منتظر نیاز

 ...ه با پسره اون و تو-

 :گفت سریع نیاز

 نه که معلومه-

  بیماره اون-

 :گفت کالفه نیاز

 ، داره گرایش بیماره ،آره نبوده چیزی همچین بخدا-

 نبوده بخدا اما

 در جلوی از و داد تکان سر اعتماد بی بزرگ پدر

 :گفت و گذاشت جلو قدم نیاز رفت کنار

 ندارید؟ اعتماد بهم-

 :گفت سریع بزرگ پدر

 نه-

 :گفت بغض با نیاز



 برم باید کجا بگید دکترا این از ورتون دور زیاده-

 ثباتم برای

 :گفت و گذاشت پله اولین روی پا بزرگ پدر

 گم می بهت خودم-

 نمی باورش کرد می بزرگش پدر نگاه باور نا نیاز

 چند هر باشد کرده ناجور فکر حد این به او شد

 ها فکر این فهمیدنش بعد از بود سام بیماری مشکل

 .کرد را

  زد فریاد و کوفت بهم را ودر شد اتاق وارد

 نبودیم هم با ما نبودیم-
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 :گفت و افتاد زمین روی آرام

 هم از اینکه جای به امروز تا بودم کاش ای اما-

 کردید می عقدمون کنید دورمون

 کدام پشت نیاز دانست نمی کرد می پنجره نگاه سام

 پایش زیر را سیگار. بود ها پنجره آن از یک

 های سیگار ته از بود شده پر طرافشا دور انداخت

 .شده خاموش

 و بود شب دو ساعت کرد اش مچی ساعت نگاه

 .کند کار چه باید دانست نمی هنوز

 

 کجاست حواست کن تکیه من به

 عاشقم هنوز عاشقی هنوز

 بگو من به غماتو

 



 را وکالهش کرد تنش را اش مشکی سوئیشرت نیاز

 بیرون و دکر باز آهسته را در. انداخت سرش روی

 طبقه به نگاهی. بود صدا وبی آرام هایش قدم رفت

 در و رفت بیرون رفت ورودی در سمت و کرد باال

 و کرد پا را بزرگ پدر های دمپایی. بست آرام را

 بازش و رفت کوچه در سمت رفت پایین پله تک از

 . کرد

 

 نده عذابم دلتنگیا با

 خودم با فقط روزا اون مث

 بگو شدن عاشق از

 

 بود داده تکیه آن به که سامی و سام ماشین دیدن اب

 سر در شد باز صدای با سام. فشرد در به را دستش

 تکیه میدیدش زور به که دختری دیدن با و چرخاند

 .افتاد راه نیاز سمت و گرفت ماشینش از

 



 من ی ستاره نکن گریه

 ها فاصله میشه تموم روز یه

 دلم عزیز کن حوصله

 خدا ونهرس می هم به رو ما

 

 آمد می جلو تردید با که سام نگاه و کرد بغض نیاز 

 آن شد مطمئن و رفت جلوتر کمی سام. کرد می

 سام دوید نیاز بجنبد بخواهد تا و است نیازش دختر

 . دوید و کرد تند پا

 

 ما دستای که شبا نیمه

 خدا به رو میشه بلند بازم

 نمیاد کوتاه ما اشکای

 خدا به بگو بگو بگو

 



 کوچه تاریکی در بست بن کوچه آن وسط در درست

 فشردن را همدیگر و رفتن فرو هم آغوش در چنان

 تن سام. شد می آب دوتا آن حال به هم سنگ دل که

 نیاز و فشرد می خود به چنان را دختر آن جان بی

 ...کرد می هق هق فقط که بود

 

 کنی می دق تو کنم می تب تا

 برات میرم می کنی می تب تا

 هنوز همیم تپش ما

 

 در را نیاز بیشتر سام و رفت باال نیاز گریه صدای 

 :گفت آرام و فشرد آغوشش

 جانم-

 دیگر سمت باز و کرد سام نگاه برد عقب سر نیاز

 شانه فشرد و رفت فرو آغوشش در و رفت سام شانه



 گوشش دم و نکرد اعتراض سام اما را سام درد ی

 کرد زمزمه

 شدم دیوونه-

 و ریخت می سام ی شانه روی اشکهایش نیاز

 می گوشش دم در درست را سام تند نفسهای صدای

 ...شنید

 

 غما از دور که رسه می روز یه

 توام کنار منی کنار

 ندوز شب به نگاتو

 من ی ستاره نکن گریه

 ها فاصله میشه تموم روز یه

 دلم عزیز کن حوصله

 خدا رسونه می هم به رو ما

 



 نگاه را واطراف کشید باال بینی برد عقب سر نیاز

 بزرگ پدر خانه سمت و گرفت را سام دست کرد

 .کشیدش

 آن حداقل شود نمی بیدار پدربزرگش دانست می

 ودر خانه در کشاند را سام. بود کوچه از بهتر حیاط

 کرد سام صورت های زخم نگاه. بست آهسته را

 بانداژ به و رفت باال نگاهش و شد ریز چشمانش

 :گفت لکنت با و شد خیره سام سر گوشه

 !شده؟ چی...چ-

 

 ما دستای که شبا نیمه

 خدا به رو میشه بلند بازم

 نمیاد کوتاه ما اشکای

 خدا به بگو بگو بگو
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 شد قاب و آمد باال دستانش دادن جواب جای به سام

 روی بود گردش در چشمهایش و نیاز صورت دور

 به بینی از و اش بینی به چشمها از. نیاز صورت

 چشم تیله دو به خیره و چشمانش باز و لبهایش

 :گفت آهسته اش عسلی

 و را، لبانت نگاهم را، نگاهت چشمانم هم هنوز-

 بوسه، یک طلب در میرود، نشانه را لبانت لبانم

 حتی کشیدن، را آغوشت انتظار زیباست هم هنوز

 گذشته از زیباتر



 انگشت سر با سام و یختر اشکی قطره نیاز

 :گفت و کرد پاک را اشکش شصتش

 انقدر که اومده سرت به چی! گلی؟ شدی چی-

 !شدی؟ پژمرده

 کرد ساختمان نگاه برد عقب سر و دزدید نگاه نیاز

 حیاط آخر درخت سمت و گرفت را سام دست باز

 :گفت و کشاند

 فهمید چیو همه جون آقا-

 !چیو؟-

 باهمیم تو منو که این-

 کرده؟ دور من از تورو که کردیم جرم همگ-

 همدیگرو داشتیم تو منو گفته مائده نیست این فقط-

 بوسیدیم می

 :گفت سریع نیاز که سایید هم روی دندان سام

  خوبه حالم هستم جا این من بگم بهت گفتم-

 :گفت و زد پوزخند سام



 نیاز خوبی کوره؟ سامم تاریکه کردی فکر نکنه-

 !خوبی؟ واقعا

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

 ...ک داغونم تو از دوری-

 حالی در سام پرخشم صدای و شد گم سام آغوش در

 پیچید گوشش در شد می فشرده آغوشش در که

 نیاز؟ کردی چه اما بشم خوب کنی کمکم خواستی-

 از تونم نمی نخواد اون تا سام بخواد جون آقا باید-

 بیام بیرون خونه

 چیه؟ حسابش حرف-

  نداره حساب حرف اصال هیچی االن-

 میزنم حرف باهاش-

 :گفت و رفت عقب ترس با نیاز

 تو بزنم زنگ بهت تونستم بفهمه توروخدا نه سام نه-

 خط دورمو دیگه باید اصال خبری با چی همه از هم

  بکشی



 گذاشت دهانش روی دست نیاز که کرد باز دهان سام

 :گفت و

 دل خاطر به اینجایی اگه میکنم التماست سام نه-

 میدونی که حاال داد می جون داشت که واموندمه

 پیدا راهی یه تا بگیر آروم پس هستم کجا و خوبم

 کنیم

 :گفت نیاز که زد کمر به دست کالفه سام

 چیه؟ واس صورتت زخمای این شده چی سرت-

 بستس که دستتم

 :گفت و بست چشم کالفه کرد نیاز چشمان نگاه سام

 نیاز ُمردم روز چند این-

 :گفت و کرد ساختمان نگاه چرخاند سر نیاز

  بده بهم کارت سیم یه-

 :گفت و آورد در را گوشی کرد جیبش در دست سام

 میدم خودمو خط-

 :گفت پاچه دست نیاز



 نه تو اما میزنم زنگ یا میدم پیام بهت بتونم من-

 :گفت و گرفت نیاز سمت آورد در را کارت سیم سام

 تو مونم نمی کنه پیدا کش ادبخو طاقتم کم دونی می-

 باید پرسم می رو در رو میام کنم چیکار بگی بهم

 کنم کار چی

 :گفت آرام نیاز

 بیماریت خاطر به داده گیر فعال-

 :گفت نیاز که زد خندی نیش سام

  س بازنشسته شناسه روان خودش-

 :گفت نیاز که کرد نیاز نگاه متعجب سام

 ؟دنبالمن مهدویا درسته؟ شدم اخراج-

 ،نیاز کرد نوازش را نیاز ی گونه برد باال دست سام

 :گفت آهسته و رفت فرو آغوشش در

 دوریت از میمردم داشتم-

 :گفت و رفت عقب نیاز



 دیگه برو-

 :گفت و کرد موهایش در دست کالفه سام

 نیاز نزار خبرم بی-

 میدم پیام بهت شده جور هر زارم نمی-

 :فتگ و بوسید را اش پیشانی رفت جلو سام

 نگرانتم-

 نمیوفته اتفاقی هیچ پدربزرگمه خونه اینجا برو نباش-

 :گفت و کرد باز را در بردش در سمت سریع و

 دیگه برو-

 و شد دور آنجا از سریع و فشرد را نیاز دست سام

 اتاقش به صدا بی اما سرعت با و بست را در نیاز

 کوچه از که سام ماشین نگاه پنجره واز برگشت

 قلبش روی ودست زد لبخند. ردک رفت بیرون

 وجان بود شده خوشحال دیدنش از انقدر گذاشت

 دور لبهایش از لبخند ای لحظه که بود گرفته دوباره

 .شد نمی



*** 

 عزیزم میخرم برات نیایش باشه-

 :گفت و خندید نیایش

 سعید بابا ی عمه اما تو پیش بیایم میخواستیم عید-

  میاد داره

 :گفت و دکر نازک چشمی پشت نیاز

 بیاین بعد نداره اشکال-

 داره کارت مامان گوشی-

 نگاه و گذاشت میز روی را روزنامه بزرگ پدر

 سر و کرد ، کرد می صحبت مادرش با که نیاز

 نیاز. بیاورد غذا تا خانم رباب به زد اشاره چرخاند

 سیم. کرد خاموش را گوشی و کرد قطع را تماس

 . گرفت بزرگش پدر وسمت آورد در را کارت

 :گفت و گرفت را کارت سیم بزرگ پدر

 میدونم کرده درست شمالی غذای خانم رباب-

 میاد خوشت



 :گفت و شد بلند جایش سر از نیاز

 ندارم میل-

 :گفت عصبی بزرگ پدر

 حداقل نخوردی هم صبحانه نخوردی شام دیشب-

 بخور نهار

 :گفت و رفت اتاقش سمت نیاز

 نمیزنم غذا به لب من-

 با شاید بود گرفته را تصمیمش نیاز شد شاتاق وارد

 آنها به فرصتی بخواهد پدربزرگش حداقل کار آن

 رفت هوا به فریادش پدربزرگ اما. بدهد

 میاد رحم به دلم من غذا اعتصاب با میکنی فکر اگه-

 خوندی کور

 و برداشت را کارت سیم زد باال را فرش نشست نیاز

 :گفت

 دید خواهیم-



 که پیچید اش معده در دیدر اما رفت تخت سمت

. کشید هم در چهره و فشرد اش معده روی را دستش

 می غذا قاشق چند میان در روز یک شاید مدت این

 نخورد غذا کال بود گرفته تصمیم که هم حال خورد

 .دانست می خدا آمد می چه معده آن سر

 تا داد بیرون فوت با را نفسش نشست تخت روی

 .بگیرد آرام کمی دردش
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 روی را کارت سیم سریع و کرد اتاق در به نگاهی

 روشن با کرد روشن را گوشی گذاشت، گوشی



 بود سام کرد باز را پیام. آمد برایش پیامکی شدنش

 بود داده پیام که

 هستم سام-

 نوشت و زد لبخند نیاز

 ریخت بی سالم-

 پیامک ایصد با بود گذاشته میز روی سر سام

 با کرد روشن را گوشی و کرد بلند سر سریع گوشی

 نوشت و زد لبخند اختیار بی نیاز پیامک دیدن

 بزنی زنگ میشه گلی سالم-

 گرفت تماس سام با و کرد اتاقش در به نگاهی نیاز

 پیچید گوشی در اشتیاقش پر صدای بوق اولین

 گلی-

 :گفت آرام خیلی کرد می در نگاه که جور همان نیاز

 خوبی؟ سالم-

 خوبم؟ نظرت به-

 :گفت و زد لبخند نیاز



 ریخت؟ بی کجایی-

 تو اتاق-

 :گفت و کرد کج سر نیاز

 بده جواب امیدوارم کردم شروع کارمو-

 کنی چیکار خوای می-

 :گفت و فشرد را اش معده نیاز

 و جون آقا خواب رگ فقط نیست خاصی کار-

 کنم می نوازش

 :تگف و چرخاند اتاق در نگاه سام

 میده؟ بو انقدر اتاقت چرا نیاز-

 :گفت و پرید باال ابروهایش نیاز

 چی؟ بوی-

 :گفت مکث با سام

 بوی از روزی یه کردم نمی فکر وقت هیچ تو بوی-

 بشه بد انقدر حالم خاصی



 داد ادامه سام و بست چشم آرام نیاز

 که سخت انقدر نباشه شخصش اما باشه بو سخته-

 ترکه می داره سرم

 :گفت و زد دلنشینی بخندل نیاز

 اتاق تو بیاد ترسم می کنم قطع باید-

 نیاز-

 نیاز جان-

 آمد بزرگش پدر صدای موقع همان

 اومده کامیاب نیاز-

 :گفت و کرد اخمی شنید را بزرگ پدر صدای سام

 !کیه؟ کامیاب-

 :گفت پاچه دست نیاز

 فعال گم می بعدا-

 :گفت سام که کند دور گوشش از خواست را گوشی

 باردمی را تو لبخند حسرت نفر یک-



 برو بعد شود گیر نمک عشق کن خنده

 نژاد سلیمان زنبق

 

 :گفت و زد لبخند نیاز

 عشق سام عشقی-

 کارت سیم سریع کرد قطع را گوشی و کرد ای خنده

 را گوشی.  کرد پنهان بالشتش زیر و برداشت را

 سر روی و برداشت را شالش. انداخت تخت روی

 :گفت حوصله بی خورد در به که ای تقه با انداخت

 داخل بیا-

 در گل شاخه تک دیدن با نیاز شد اتاق وارد کامیاب

 بدون کامیاب که پرید باال ابروهایش کامیاب دست

 :گفت و رفت سمتش کند نیاز نگاه اینکه

 عمو دختر شماست مال-

 :گفت و گرفت دستش از را گل شد کج لبش نیاز



 سوم نفر وقت یه شد تهبس در اون جان عمو پسر-

 کنی گناه الل زبونم وقت یه شما اتاق تو نیاد شیطون

 :گفت و کرد در نگاه چرخید کامیاب

 داد راه شیطون به باید گاهی-

 :گفت و کرد اخم سریع اما شد درشت چشمانش نیاز

 دم نمی راه شیطون به من اما-

 :گفت و کرد بازش رفت اتاق در سمت شد بلند

 خوابم کنید شروع بر سر حوصله کالس این زود-

 میاد

 کنید شروع شما امروز-

 و گذاشت میز روی را گل نشست میز پشت نیاز

 :گفت

 کنم شروع بخوام که شدم بلد چیزیم مگه من-

 وسیله و کرد پهن میز روی ای مردانه لباس کامیاب

 گذاشت لباس بین و آورد باال را بود میز کنار که ای

 :گفت و



 خطی خط اگه حتی  بکش وادخ می دلت چی هر-

 کنی می

 کش لبش کم کم و کرد ریز چشم لباس ی خیره نیاز

 نقاشی مردانه تیشرت روی که کرد فکر آن به و آمد

 اول. برگشتنش به داشت امید او ببرد سام وبرای کند

 :گفت و برداشت را طراحی مداد

 بلدم همینم من خب قشنگه اما گانس بچه یکم طرحم-

 شما های تیسن طرح اون نه

 :گفت و نشست کنارش کامیاب

 کن شروع-

 کشیدن به کرد شروع را خواست می که طرحی نیاز

 :گفت و

 برچسبه مثل طرحا این دیدم من البته-

 در همونا مثل رنگا همین با میتونی خب اما آره-

 تر کیفیت با و تر قشنگ هم خیلی شاید بیاری



 یجا فکرش اما کشید می را نقاشی دقت با نیاز

 دیوار به سام ای حرفه های نقاشی به بود دیگری

 لبخند با و دستش پشت نقاشی به هتل ساختمان پشتی

 .داد می انجام را کارش
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 می خود در و فشرد می شکمش روی را دستانش

 سمت را جوشونده لیوان کالفه خانم رباب.  پیچید

 :گفت و گرفت نیاز

 میشه بهتر حالت بخور جوشونده این از یکم عزیزم-



 :گفت و شد جمع خودش در نیاز

 خورم نمی-

 چیزی نه دختر میشی بیهوش درد از داری آخه-

 میاره درت پا از داره درده این که االنم خوردی

  چیزیه کم مگه

 رباب. فشرد را شکمش بیشتر و گفت آرامی آخ نیاز

 عصا بزرگ پدر. کرد می نیاز نگاه دلسوزی با خانم

 :گفت و شد اتاق وارد زنان

 خورد؟ شد چی-

 خوره نمی آقا نه-

 :گفت عصبی پدربزگ

 حتما و زهرماری این بخور دختر میکنی لج کی با-

  بخور میگه که خوبه

 پدر که برد زیر به سر زده خجالت خانم رباب

 :گفت بزرگ

 کردی؟ درست براش اینو که چیه دردش-



 با خودش نیاز که کشید دندان زیر لب خانم رباب

 نالید درد

 زنونس-

 :گفت کالفه بزگ پدر

 معدت میشه نابود نخوردی هیچی روزه دور-

 :گفت و برد فرو بالش در را صورتش نیاز

 درک به-

 ای شده کار های تیشرت به نگاهش که برود چرخید

 :گفت و زد لبخند افتاد بود شده آویزان که

 شدی کار به دست باالخره-

 با و کرد دیوار روی تیشرت نگاه آورد باال سر ازنی

 خواند درد همان

 گرانی گنج مرا تو-

 وبا. کشید بزرگش پدر رخ به را چالش و زد لبخند

 متنی بود خواسته سام از صب وقتی بست چشم ذوق



 نیاز و بود گفته را آن بنویسد تیشرت روی که بگوید

  بود نوشته خودش تیشرت روی بیشتری ذوق با

 جهانی و جان مرا تو-

 نگاه دلسوزی با که کرد خانم رباب نگاه بزرگ پدر

 پله از صدا بی و رفت بیرون اتاق از کرد می نیاز

 .رفت باال آرام آرام ها

 :گفت و گذاشت میز روی را جوشونده خانم رباب

 بشه کمتر دردت یکم حداقل بخورش دخترم نکن لج-

 بیرون ختت زیر از را گوشی نیاز در شدن بسته با

 زد لبخند سام پیام با کشید

 بیداری؟-

 نوشت

 قهره من با خواب ها شب این بیدارم-

 پیام دیدن با برداشت ماشین فرمان روی از سر سام

 نوشت نیاز

 فهمم می نیاز نیست خوب حالت-



 و فشرد شکمش روی را دستش اما و زد لبخند نیاز

  نوشت جانی بی با

  خوبم-

 نوشت و کرد ازنی اتاق چراغ نگاه سام

 دوری این میشه تموم کی-

 خوردی؟ قرصاتو نباش نگران میشه تموم-

 خوردم گفتی که روزی از-

 و فشرد بهم را چشمانش درد از باز و زد لبخند نیاز

 روی مالفه زد چنگ درد از زد تخت روی غلتی

 شد کوبیده ومشتش کرد حبس را نفسش. را تخت

 را امانش اش معده سوزش و شکمش درد تخت روی

 و فشرد دست در را گوشی زور به. برید می داشت

 نوشت

  کردی عمل حرفم به که ممنون-

 و رفت پنجره سمت و کرد باز را ماشین در سام

 نوشت



 نشده؟ نرم اصال پدربزرگت-

 فریاد خفه صدای با و بخواند را پیام نتوانست نیاز

 و آورد باال را سرش سریع سام. اتاق آن در کشید

 را گوشش و ایستاد زیرش کرد پنجره نگاه مشکوک

 صدای با باز و تخت روی کوبید مشت نیاز. کرد تیز

 و کشید دیوار روی را دستش سام. کشید فریاد خفه

 بود پنجره زیر نیاز چون اما اتاق در کشید سرک

 نوشت عصبی. ندیدش

  نیاز شده چی-

 اشک صدا بی افتاد گریه به و نخواند باز نیاز اما

 ...را پتویش میزد چنگ و ریخت

 غرید عصبی و دیوار به کوبید لگد سام

 نیاز میکنی چیکار داری-

 لیست در و کرد روشن را گوشی عصبی و

 ماشین سمت و کشید دست پدر اسم روی مخاطبانش

 ...رفت

* 



 کرد اتاق نگاه و کرد باز زور به را سنگینش چشمان

 ندید با شد اتاق وارد صبحانه سینی با خانم رباب

 گذاشت میز روی را سینی زد لبخند نیاز باز چشمان

 :گفت و

 جا این آوردم صبحانتو همین واس دارن مهمون آقا-

 بخوری

 روی را دستش هردو نشست تخت روی زور به نیاز

 :گفت و فشرد اش معده

 کیه؟ مهمونش-
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 می بشناسی تو شاید ندیدمش حاال تا شناسم نمی-

 بیرون؟ بیای خوای

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش نیاز

 خورم نمی هیچی ببر اینارم خوام نمی نه-

 دی می عذاب داری بخدا میترسم خدا رو تو نیاز-

 خودتو

 :گفت آرام خانم رباب افتاد تخت روی دوباره نیاز

 نیار خودت روی به اما گم می بهت چیزی یه ببین-

 کمی خانم رباب که کرد خانم رباب نگاه ظرمنت نیاز

 :گفت آرام و شد خم

 طرز از زد می حرف یکی با تلفنی داشت آقا صبح-

 فقط میزنه حرف غریبه با فهمید شد می زدنش حرف

 : گفت فهمیدم

  همو ببینیم حاال-

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز



 بود؟ کی-

 داری دوستش که پسره این شاید گفتم اما دونم نمی-

 باشه

 :گفت درشت چشمان با و شد خیز نیم یکدفعه نیاز

 !نه-

  بخدا دونم نمی-

 بیار چای رباب-

 در سمت سریع خانم رباب بود پدربزرگ صدای

 :گفت و رفت

 ..ببرم چای برم-

 

 به و گذاشت سینی در را چای های فنجان خانم رباب

 رو مرد به چپ چپ بزرگ پدر. رفت صفا با حیاط

 . لبخند با مرد اما کرد می نگاه رویش به

 :گفت و گرفت مرد جلوی را چای سینی خانم رباب

 بفرمایید-



 :گفت و برداشت را فنجانش مرد

 تشکر-

 داد نفر دو هر به را چای که این از بعد خانم رباب

 . بازگشت خانه داخل به

 :گفت لبخند همان با مرد

 پسرم خاطر به نه بخدا بودم مخالف کامال اولش منم-

 بشه اذیت بود ممکن که دختری طرخا به

 های حرف به و بود مطلق سکوت در بزرگ پدر

 بود سپرده گوش مرد

 و گفته چیا دکتر: گفت و اومد مامانش وقتی اما-

  اومدم کوتاه دارن دوست همدیگرو واقعا

 :گفت و کرد نگاهش چشم گوشه از بزرگ پدر

 کرده تر دراز گلیمش از پاشو-

 فکری باید بزرگتریم که شما منو جاهل و جوونن-

 نشد که کردن زندانی ، کردن محدود کنیم حالشون به

 کار



 :گفت و چرخاند سر عصبی بزرگ پدر

 جایی هر و بازه در نکردم زندانی مو نوه من-

 میزاره احترام بهم انقدری اما بره میتونه داره دوست

 نیاد شما پسر سراغ که

 سدیگ چیز حرفم من افتخار جناب نشید عصبی-

 و من اومدم نیومدم راه همه این زدن کنایه واسه

 بکنیم جوون دوتا این حال به فکری بزرگتر شمای

 فکر بهم تونن نمی اینا شدین متوجه حاال تا شاید

  نکنن

 :گفت و مرد آن از گرفت نگاه پدربزرگ

 متاسفانه-

 :گفت و زد لبخند باز مرد

 ذارم نمی باشید مطمئن خودمه دختر مثل شما نوه-

 بخوره تکون دلش تو آب زندگیش تو

 بیماره شما پسر-

 شما ی نوه لطف به اونم میشه خوب داره اما بله-



 داد ادامه سام پدر و نزد حرفی پدربزرگ

 انگار اما خوان می دیگرو هم جوره همه دوتا این-

 میومدیم ما وگرنه حساسه خیلی مامانش میگه نیاز

 خواستگاری

 :گفت و فشرد را عصایش بزرگ پدر

 که حساسه هاش بچه بودن یتیم خاطر به عروسم-

 همین واسه شوهرش جلوی باشه باال سرش دنیا اون

 نمیکنه قبول جوره هیچ داره مشکل پسرتون بفهمه

 صفر میشه منطقش

 :گفت پدربزرگ که برد زیر به سر سام پدر

 زدم نمی زنگ امروز نبود روزش و حال این اگه-

 و حال این تونم نمی بزنیم حرف بیاد که پسرتون

 ببینم روزشو

 بیمارم که اون تازه نیست خوب حالش سامم بخدا-

  افتضاحه حالش هست

 :گفت و کرد سام پدر نگاه بزرگ پدر



 خواستگاری بیاد شد خوب وقتی بشه خوب بگید-

 :گفت کالفه سام پدر

 ...سام آخه-

 :گفت و رفت حرفش میان بزرگ پدر
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 همون بازم برگرده هتل اون به نیاز نکنید فکرشم-

 کاسه همون و آش



 پول به اش نوه دانست می خوب بزرگ پدر اما

 می تقسیم را ارثش که موقع آن کاش دارد احتیاج

 بچه برای داد می حسین پسرش به بیشتری سهم کرد

 ماند واو شد پخش همه بین مساوی ارثش اما هایش

 بود داشته نگه یتیمش نوه سه برای هک خانه آن و

 هم بفروشد حال خواست می اگر شان آینده برای

 پای پولشان حال هم شد می مکان و جا بی خودش

 هر ماند نمی برایشان چیزی و رفت می بدهکاری

 کرده گیر گردابی چه در نیاز دانست می اگر چند

 .فروخت می است

 خوان می روهمدیگ که دوتا اینا افتخار آقای ببینید-

 خاطر به راضیم دلم ته از من و ازدواجه قصدشونم

 تا بشن هم محرم جوون دوتا این بدین رضایت همین

  کنن ازدواج دیگه ماه چند انشاهللا

 :گفت و چرخید سرش شتاب با بزرگ پدر

 !چی؟-

 :گفت سریع سام پدر



 هم با دوتا اینا ببینید افتخار آقای نکنید بد برداشت-

 کنن ازدواج بعد که این تا نمیشه زیچی بشن محرم

 ای هفته یک من کرد می قبول نیاز مادر اگه واال

 گرفتم می عروسیشونم

 :گفت و خندید عصبی بزرگ پدر

 هم از دلشون زیر بزنه ماهم چند بعد که بشن محرم-

 سخت مادر یه جواب میمونم من موقع اون بشن جدا

 تغیرت به حاشا بگه روم تو بندازه تف که گیر

  نگید جوری این افتخار آقای-

 جواب بشه پسرتون محرم نیاز کنم نمی قبول من نه-

 بدم؟ چی پسرمو

 :گفت کالفه سام پدر

 شما گفت سام نداشتم بدی منظور من شاهده خدا-

 کارش سر نیاز بذارید گفتم هستید حساسی خانواده

 وقت یه میزنن حرف باهم که مدتم این تو بره

 منو که باشن محرم حداقل نشن اشتباهی مرتکب

 بعدشم نشیم دوتا این گناه باعث جریانیم در که شمایی



 آخر و اول نیاز نمیذارم من یعنی نمیوفته اتفاقی هیچ

 تو حرفم این تضمین واسه من اصال منه پسر زن

 نیاز بدونید که کنم می مهرش چنان محرمیت همین

  هست ما مال

 به سام رپد برای این و بود کرده سکوت پدربزرگ

 داد ادامه همین برای بود شدنش نرم معنی

 درمان کامل سام که این از بعد و ساده محرمیت یه-

  میندازم راه و ازدواجشون شد

 :گفت و کرد ساختمان به نگاهی بزرگ پدر

 دووم میتونه چطور دختر این مریضه شما پسر-

 نیاز نیست خودشون دست کاراشون بیمارا این بیاره

 ؟میشه چی من

 می اگه هستن هم با که ماهه چند اینا افتخار آقای-

 نیازه عاشق سام میوفتاد االن بیوفته اتفاقی خواست

 کنه نمی اذیتش وقت هیچ

 :گفت و برد زیر به سر پیرمرد



 کنم نگاه مامانش روی تو میتونم نه بشه چیزی اگه-

 بدم باباشو جواب دنیا اون نه ،

 چیو همه وایه دور دورا اما هست دور راهم من-

 از نیاز سام جان به نباشید چیز هیچ نگران  دارم

 بشه اذیت وقت هیچ ذارم نمی دخترم شد امروز

 این نیاز وقتی گفت می چه نزدو حرفی بزرگ پدر

 روز سه اش نوه دید می وقتی داشت اصرار همه

 عشقش کردن ثابت خاطر به نزده غذا به لب است

 جان مخالفتش با ترسید می بگوید توانست می چه

 می خودش سر بر خاکی چه وقت آن بگیرد را نیاز

 .ریخت

 عید بعد برم من که دین می اجازه اگر افتخار آقای-

 می راحت خیال با هم موقع اون تا بیایم مادرش با

 سرم عید اگر من کارش سر بره نیاز بزارید تونید

 شاهده خدا اما بیاد مادرش میزدم زنگ نبود شلوغ

 برگشتم بلیط سریع اومدم که پروازی اب االن همین

 گرفتم



 :گفت و کرد سام پدر نگاه بزرگ پدر

 شما پسر بعدم کنم صحبت نیاز خود با باید اول من-

 میدم بهتون و قطعی خبر موقع اون

 :گفت و زد لبخند سام پدر

 وظیفمو منم کنن می راضیتون هستن دوتا اون اگه-

 ...میدم انجام احسنت نحو به

 که خانم رباب دیدن با انداخت بیرون به هینگا نیاز

 سریع حیاط، در هنوز بزرگ پدر و بود کار مشغول

 :گفت و داد جواب سریع سام گرفت تماس سام با

 نیاز؟ خوبی-

 :گفت سام جواب جای به نیاز

 زده؟ حرف تو با پدربزرگم-

 :گفت و کرد تغییر کمی صدایش سام

 ببینتم بیام گفت زد زنگ صبح-
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 :گفت لب زیر شکری خدا و بست چشم نیاز

 شد؟ چی دیشب نیاز-

 سام؟ میای کی-

 ... مهدوی-

 عصبی زد می حرف کسی با انگار اما کرد سکوت

 :گفت

 جا اون بزار دار برش بزاری اونجا اونو گفت کی-

 :گفت و کرد اتاق در نگاه نیاز

 بیاد خانم رباب میترسم زنم می زنگ بعد من-



 دلش کرد شیر لیوان نگاه و کرد قطع را گوشی نیاز

 خانم رباب صدای. شیر لیوان آن برای بود زده لک

 :گفت می بزرگ پدر به که آمد می

  بمونن گفتید می نهار کاش-

 زور به و گرفت قدیمی تخت تاج به را دستش نیاز

 دردی وچنان گرفت شدت اش گیجه سر اما ایستاد

 .نفهمید هیچ ای لحظه که پیچید اش معده در

 خورد؟ غذاشو شد چی-

 و داد تکان راست و چپ به را سرش خانم رباب

 :گفت

 ...خ نمی-

 سمت دو هر سر نیاز اتاق از چیزی افتادن صدای با

 دوید اتاق سمت سرعت با خانم رباب و چرخید اتاق

 سرش بر اتاق کف در نیاز دیدن با اتاق در جلوی

 شدت به پای آن با پدربزرگ. دوید اقات در و کوبید

 خانم رباب دوید اتاق سمت عجله با اما دارش مشکل

 :رفت باال فریادش



 شده بیهوش آقا-

 و گرفت در چوب چهار به را دستش بزرگ پدر

 زد فریاد و کرد نیاز جان بی تن نگاه

 بیاد دکتر بگو-

*** 

 هنوز و کرد می سرم های قطره نگاه بزرگ پدر

 بر چه که جان بی نیاز خاطر به کشید یم تیر قلبش

 دکتر های گفته با دختر آن بود آورده خودش سر

 گرسنگی رسیدن نمی دادش به اگر. شد زنده و مرد

 معده اگر و کرد می نابود را اش معده اندازه از بیش

 ...شد می کوچک

 کاسه با خانم رباب که کرد نیاز ی بسته چشمان نگاه

 :گفت و شد اتاق وارد سوپ

 ریش گوشتم گوسفند قلم با کردم درست سوپ براش-

 بگیره جون بخوره کردم ریش



 کرد باز نیمه را چشمانش نیاز خانم رباب صدای با

 روی را سینی خانم رباب.  کرد بزرگش پدر نگاه و

 :گفت و گذاشت میز

 ضعیف بدنت چه نخوردنت غذا با خانم نیاز دیدی-

 شده

 :گفت بزرگ پدر که بست چشم نیاز

 بخور سوپو این بشین-

 خورم نمی-

 عصایش که انقدری بود عصبی بسیار بزرگ پدر

 نصف دو عصا آمد فرود تخت تاج روی و رفت باال

 رفت باال بزرگ پدر صدای و شد

 نکنی تموم اگه که بازیو مسخره این کن تمومش-

 دیدی هم رو پسره اون دیدی تو گوش پشت

 و کرد بزرگ پدر نگاه کرد باز چشم سریع نیاز

 :گفت

 چی؟ یعنی...یعنی-



 جا حالت که یکم خوری می آخر تا و سوپ این-

  زنیم می حرف هم با شد تموم سرم این اومد

 عصبی بزرگ پدر که بست چشم خوشحالی از نیاز

 :گفت

 بیار عصامو یکی اون رباب-

 و کرد باز چشم نیاز که رفت بیرون سریع رباب

 :گفت

 ممنون-

 عشقش از نبودم مطمئن و نبود پدرش حرفای اگه-

 آخرش اشتباه انتخاب نبود مهم میزدی پرم پر جلوم

 نیست مهم باشه مرگم

 نیست اشتباه انتخابم فهمیدید پس-

 خوای می که خلی خیلی تو و بیماره پسر اون چرا-

 نمیشه دلیل این اما بدی ادامه

 :گفت و شد تر پهن لبخندش نیاز

 جون آقا گلی خیلی-



 ، ندارم باهات حرفی هیچ نشه ومتم سوپ کاسه اون-

 بیا خالی سوپ کاسه با حیاط تو اومدی

 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

 دکتر چشم-
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 و شد اتاق وارد بزرگ پدر عصای با خانم رباب

 پدر رفتن از بعد نیاز. داد بزرگ پدر دست را عصا

 لبخند با خانم رباب که کرد سوپ کاسه نگاه بزرگ

 :گفت و رفت سمتش



 و سوپ این منم دارن دوست ترش چیزای دخترا-

 میاد خوش مزاجت به حتما کردم ترش یکم

 :گفت و گذاشت نیاز پای روی را سینی

 کنم آماده نهارو برم من-

 ممنون برید باشه-

 و گرفت دست در را قاشق نیاز رفت خانم رباب

 لبخندش داد می تکان سوپ کاسه در که جور همان

 از بزرگ پدر باالخره بود خوشحال. آمد می کش

 ...بود آمده پایین شیطان خر

 مشتاق حسابی خودش که سوپش خوردن از بعد

 دوباره جان انگار شد بلند جایش از بود خوردنش

 اتاق از و گرفت دست در را سوپ کاسه. بود گرفته

 خانه در خانم رباب پلوی لوبیا بوی رفت بیرون

 خورده سوپ پر کاسه یک که این با و بود چیدهپی

 .خواست می پلو لوبیا آن از دلش هم باز بود

 کاسه نیاز که کرد نگاهش بزرگ پدر شد حیاط وارد

 :گفت و گرفت باال را



 خوردم همشو-

 بود ای دیگه کس خاطر به نبود من خاطر به-

 واز گذاشت میز روی را کاسه رفت سمتش نیاز

 :گفت و گرفت آغوش در را بزرگش پدر پشت

 خودمی حسود جون آقا-

 اینجا بشین بیا-

 صندلی رفت و رفت کنار بزرگ پدر پشت از نیاز

 که کرد بزرگ پدر نگاه منتظر و نشست کناریش

 :گفت بزرگ پدر

 تو که نبود این  شد می که نامزدی حرف وقتا اون-

 یه اگه بشناسن همدیگرو پسر دختر نامزدی مدت

 نامزد وقتی. نه بگن خورن نمی هم بدرد دیدن وقت

 راه شناختن فقط اما بود هم شناختن واسه شدن می

 بابای میبرید سرشو دختر پدر وگرنه نبود برگشت

 این واسه نامزدی گفتن می اگه کرد می طردش پسر

 .همین بشه محیا عروسی سات و سور که بود

 :گفت و زد اش چانه زیر را دستش نیاز



 می هم با بود؟ چطور اجاازدو بعد رابطه بعد-

 ساختن؟

 :گفت و کرد ای خنده بزرگ پدر

 زنا البته ساختن می بد و خوب چه آره که معلومه-

 گفتن نمی هیچی و بودن زبون بی همیشه

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 بد چقدر-

 :گفت و داد تکان سر بزرگ پدر

 ما میگن بعدش اما شناخت واسه میکنن نامزدی اال-

 خوریم نمی هم ردد به

 :گفت بزرگ پدر که نزد حرفی نیاز

 دارم ازت سوال یه االن-

 بپرسید-

 ممکنه خطرناکه تقریبا بیماریش که پسرو اون تو-

 خوای؟ می عشقش کنار در بیوفته اتفاقی هر

 میشه؟ خوب-



 روز دو تو نیاز میگم دارم االنو من نمیشه نگفتم من-

 نمیاری؟ کم دیگه

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش نیاز

 جون آقا نمیارم-

 قدیما همون مثل یعنی نیاز تمام یعنی تو جواب این-

  نداریم خوام نمی بگی بعد یعنی

 :گفت و شد کج کمی سرش گیج نیاز

 چی؟ یعنی-

 :گفت و کرد درختانش نگاه بزرگ پدر

 و گفت چیا نپرس زد حرف باهام بود اومده سام پدر-

 هر حاظره پسرش به تو رسیدن واسه اما شنفتم چیا

 بکنه کاری

 :گفت بزرگ پدر که زد لبخند نیاز

 اولش بشید هم محرم سام شدن خوب تا مدت این تو-

 ...اما نکردم قبول

 :گفت و برد زیر به سر و پیرمرد کرد سکوت



 برگشت راه بدون نیاز اما کردم قبول چرا بگذریم-

 یفهم می کردی ازدواج یعنی محرمیت این نداری

 شد نمی خوب اگه درسته میشه خوب اون میگم چی

  بیاد طرفتم ذاشتم نمی

 مامانم-

 :گفت و بست چشم بزرگ پدر
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 واسه محرمیتم این و کنم می سکوت تو خاطر به-

 اون طرف بگم چی هر من چون هست خودت خاطر



 باد کلت تیوق اما چیه محرم نا محرم بفهم نرو پسر

 که من وقت اون کنی می خودتو کار باشه داشته

 محرم نذاشتم چون کار گناه میشم خبره چه میدونستم

 بشین

 وبا گرفت را بزرگش پدر دست برد پیش دست نیاز

 :گفت شوق

 پیش بیاد که بشه خوب سام کنم می کمک بخدا-

 راحت مامان خیال اینجوری خواستگاری مامان

 جور مینه هم شما خیال میشه

 همین بشی بخت خوش خوام می فقط من-

 خوش کنم ازدواج عاشقشم که کسی با میشه مگه-

 وجود با شناسید نمی و سام شما جون آقا نشم بخت

 بخدا داره فرق خیلی رفتارش من با اما بیماریش

 هستم ملکه من میکنم حس که کنه می رفتار جوری

 براش

 و کرد حیاط در نگاه بزرگ پدر که آمد در صدای

 :گفت



 این به بزن زنگ خونه از بیا رفت وقتی کامیابه-

 در دارم حرف باهاش اینجا بیاد شب بگو پسره

 و پسر اون هست تو منو بین فقط موضوع این ضمن

 بفهمه چیزی نباید کس هیچ یعنی این مادرش پدر

  وقتش به تا بگیم چیزی نباید ما مخصوصا

 و بوسید را شبزرگ پدر گونه شد بلند جایش از نیاز

 :گفت گوشش دم آرام

 خاص جور یه پسره این گفتی قبرستون تو یادته-

 جون آقا بود عشق نگاهش کنه؟ می نگات

 و خندید بزرگ پدر دوید در سمت و ایستاد صاف

 :گفت بلند

 نیاز موهات-

 ساختمان سمت را راهش و کوبید پیشانیش بر نیاز

 از اما کشید می تیر اش معده و شکمش.  کرد کج

 آورد نمی خودش روی به وصفش قابل غیر شادی

 .بهتر آن از چه بود شده راضی بزرگش پدر باالخره



 خانم رباب که کشید جیغ اختیار بی و شد خانه وارد

 رها دستش از سبد در شده پاک های سبزی بیچاره

 سمت دادن قر با که کرد نیاز نگاه ترس وبا شد

 را خودش لیخی خجالتی مثال دختر. رفت می اتاقش

 را ذوقش زیاد بزرگش پدر جلوی که بود داشته نگه

 بکش خجالت بگوید بزرگ پدر که ندهد نشان

 .حیا بی دخترک

 هوا در بود شده مشت که را دستانش شد اتاق وارد

 و رفت تخت سمت خوردن چرخ با و داد تکان

 :گفت زنان نفس و کرد رها رویش را خودش

 جون خدا دارم دوست خیلی-

*** 

 در صدا به را انگشتانش های مفصل استرس با

 وقتی. رفت می راه رو قدم اتاق در و بود آورده

 بماند اتاق در بود گفته بزرگ پدر بیاید سام شد قرار

 . برود زد صدایش خودش وقتی و



 کمرش روی سردی عرق و بود کرده یخ دستانش

 .بود نشسته

 و دبو زیر به سر کسی برابر در بار اولین برای سام

 و بزرگ پدر بزند حرف بزرگ پدر تا بود منتظر

 .کرد می عصبی را سام داشت ، سرتاپایش های نگاه

 داشت و داشت استرس خانه آشپز در هم خانم رباب

 اذیت کم مدت این که نیازی برای خواند می دعا

 . بود نشده

 :گفت و کرد باز دهان بزرگ پدر

 از و دختر اون لیاقت کنی ثابت خوام می-

 نه یا داری خودگذشتگیاشو

 پدر که کرد بزرگ پدر نگاه و آورد باال سر سام

 داد ادامه بزرگ

 تو لیاقت تمام و گم می االن نیستم گذاشتن منت اهل-

 می چنان باشه زندگیتم از ای نقطه هر ندی نشون

  نبوده وقت هیچ که انگار بیرون کشمش

 :گفت بزرگ پدر که نزد حرفی سام



 اومد بابات اما بود اینا از ربیشت خطات جواب-

  خطا اون از گذشتم کرد صحبت

 بزرگ پدر که کشاند دیگری جای به را نگاهش سام

 :گفت

  حالیته حیا اینه حداقلش-

 :گفت و سام چای به زد اشاره و

 بخور تو چایی-

 :گفت آرام سام

 ندارم میل-

 :گفت و برداشت را فنجانش بزرگ پدر اما

 گذشته خودش از دختر نای صادقم و صاف باهات-

 کرده انتخاب اینه بیماریت که رو تو االن که

 :گفت و آورد باال دست بزرگ پدر که کرد اخم سام

 االن من زنیم می حرف مردونه داریم نکن ترش-

 حرفامو تمام باید کنم نمی تو بیماری مراعات اصال

 جون که جایی تا میمونم وسخت گیرم می سخت بزنم



 پس باشه هام نوه سر باال م سایه باشم داشته

 دوبار نخوام که کن گوش خوب نکن هم تو ابروهاتو

 کنم تکرار

 داد ادامه بزرگ پدر که بست چشم ای لحظه سام
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 مثل بیمارام بودن زیاد هستم آشنا بیماریت با خوب-

 هیچ کنم نمی درک باشه وسط که نیاز حرف اما تو

 کنم ترش بخوام که نکن ترش پس و ناسی و احد

 تیمارستانه تو جات مستقیم



 را چایش از کمی بزرگ پدر و بود مانده ساکت سام

 :گفت و خورد

 چقدر خانواده واسه نیاز شده ثابت بهت حاال تا-

 و نوه همه این میون که من خصوصا داره ارزش

 بیوفته براش اتفاقی دیگس چیز یه برام نیاز بچه

 کنم می یکی و زمان و ینزم

 نمیوفته براش اتفاقی-

 از نه بدی قول بهم مردونه میخوام خوام می همینو-

 نه بابا برو بگی نشده دور من از قدم دو که قوال این

 نیاز میخوام مردونه خودت مثل خوام می قول یه

 تو جون بشه هست من جون که همونجور

 هست-

 :گفت و زد لبخند بزرگ پدر

  مردی یعنی نیستی باز زبون که همین-

 :گفت و کرد بزرگ پدر چشمان نگاه سام



 کنم عمل نتونم که نزدم حرفی زندگیم تو وقت هیچ-

 پامم نبود اگر هست چون نیاز میشه جونم میگم االنم

 ذاشتم نمی اینجا

 :گفت و گذاشت میز روی را فنجانش بزرگ پدر

 باباشه مثل نیست مشکالتش کردن بازگو اهل نیاز-

 کسیو تا زنه نمی حرف نرسه استخونش به کارد تا

 بفهمی که بشناسش انقدری  اما نکنه ناراحت

 همین با خوام نمی حرفاشو بخونی نگفته که مشکلشو

 خودشو کنه نابود ریختنا خودش تو

 :گفت و برد زیر به سر بزرگ پدر

 اما داشت راحتی مرگ چه حسین میکنن فکر همه-

 ریختناش خود تو خیال و فکر از اون دونم می من

 قلبی ایست شد آورد درش پا از

 :گفت آهسته سام

 خونم می-

 ...مثل نازه دل اما نمیده نشون-



 و رفت پدربزرگ حرف میان در اختیار بی سام

 :گفت

 گل برگ-

 :گفت و داد تکان سر بزرگ پدر

 مخفیانم تصمیم این نذار باش خوبی باغبون پس-

  کنه پشیمونم روزی

  کنم نمی پشیمونتون-

 کردم نمی قبول کار سر بیاد نیاز بزارم گفت بابات-

 داره احتیاج پول به که گفت قسطاش از نیاز اما

 کارش سر بیاد میزارم کنم می اطمینان بهتون

 :گفت بزرگ پدر که داد تکان سر سام

 مادر خونه بری بشی خوب که وقتی تا گفت بابات-

 هستید جوون شما که این واسه خواستگاری نیاز

 بشید محرم نکنیم گناه که این واسه ما گرم کلتون

 ...که

 :گفت کالفه و کرد سکوت



 بفهمه چیزی نباید کسی هیچ گفتم نیازم به بگذریم-

 نمی حرفی کسی به ما چون ما خانواده مخصوصا

 بدونن مادرت پدر همون یعنی نزنید هم شما زنیم

 لشقب بفهمه نباید کسی بفهمن همه شد قرار که بعدم

 هم محرم و بودید ارتباط در هم با

 حتما-

  نیاز آسایش بود همین حرفام-

 میکنم تالشمو تمام-

 نکرده؟ اخراجش مدیر کارش سر برگرده تونه می-

 :گفت و کرد قالب هم در را دستانش سام

 نشده اخراج نه-

 :گفت و زد لبخند بزرگ پدر

 نجااو شبا نباید نبود دور اینجا از انقدر هتل اون اگه-

 نیاز واسه سخته و دوره خیلی که حیف اما موند می

 آمد و رفت



 کرد باز دهان و کرد نیاز اتاق در نگاه چرخاند وسر

 :گفت سریع سام اما بزند صدایش که

 بدونید باید که هست چیزی یه-

 :گفت و کرد نگاهش چرخاند سر بزرگ پدر

 !چی؟-

 

 

 پدر باالخره که کرد مرتب را شالش کالفه نیاز

 زد صدایش زرگب

 بیا جان بابا نیاز-

. کرد باز را در و دوید اتاق در سمت ذوق با نیاز

 ابروهایش ورویش رنگ و نیاز دیدن با بزرگ پدر

 هر بود رسیده صورتش به. زد لبخند و رفت باال

 که بود کافی رسیدگی همان اما بود شده الغر چند

 که سام حال به وای برود قنج برایش بزرگش پدر دل

 عطری که شیطان دختر آن از اما و بود او به شتپ



 آن با بود زده خودش به حال بود استفاده منع که

 که بویی با سام. اش کراواتی یقه و زیبا شلوار بلوز

 آرام خیلی لب زیر و بست چشم رسید مشامش به

 :گفت

 نامرد-

 پدر چرخید نیاز سمت و شد بلند جایش سر از

 هم او که کرد سام نگاه چشم گوشه از بزرگ

 چال و لبخند آن با نیاز خیره و پرید باال ابروهایش

 :گفت کالفه بزرگ پدر. بود اش گونه

 دخترم بیا-

. رفت بزرگش پدر سمت و گفت آرامی سالم نیاز

 روبه چرخید زور به سام و نشست بزرگ پدر کنار

 را نیاز سرد دست بزرگ پدر. نشست ها آن روی

 :گفت و گرفت

 سرت تاج بشه باید  منه سر جتا دختر این-

 هست-



 پدر که انداخت سام به نگاهی نیم و زد لبخند نیاز

 :گفت و فشرد را نیاز دست بزرگ

 فکر و بیداری شب ، شب هر با موافقتم بود سخت-

 تاثیر کم تو تالش چند هر رسیدم جا این به خیال و

 تصمیمم امیدوارم و موافقم گم می االن نبود گذار

 بشم بلند سر هک باشه درست

 پدر چروکیده دستهای روی را انگشتش سر نیاز

 :گفت و کشید بزرگش

 َمرده خودتون مثل سام جون آقا شید نمی پشیمون-

 :گفت و زد لبخند سام

 دارم دوستش-

 سام که کردن سام نگاه متعجب نیاز و بزرگ پدر

 :گفت پاچه دست

 دارم دوست...دخترتون-

 :گفت و خندید ربزرگپد و فشرد بهم را لبهایش نیاز

  جوونا شما دست از-



 :گفت و کرد بود شده قرمز که نیاز نگاه سام

 کنم زحمت رفع-

 :گفت بلند سام حرف به توجه جای به بزرگ پدر

 بیار میوه خانم رباب-
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 :گفت و بزرگ پدر سمت چرخید نیاز

 کارم سر برگردم گذاشتید که ممنون-



 کرد نیاز نگاه باز و کرد هتل به نگاهی بزرگ پدر

 :گفت و

 خودم پیش بیا تحویل سال موقع تونستی اگه-

 مشخصه شلوغی بیرون همین از که کاره اگه چشم-

 اولشه این تازه

 دم و بوسید را بزرگش پدر گونه برد پیش وسر

 :گفت گوشش

 جون آقا دارم دوستت خیلی-

 :فتگ و زد لبخند بزرگ پدر

 برو گذاشتم پول برات یکم باش خودت مواظب برو-

 بخر لباس عید واس

 ممنون-

 از و داد تکان برایش دستی برداشت را ساکش

 جلوی رفت هتل سمت و بست را در شد پیاده ماشین

 بوسی کرد بزرگش پدر نگاه چرخید باز ورودی در

 تاکسی. داد تکان برایش را دستش و فرستاد برایش



 بسم ساختمان سمت چرخید نیاز. فتر و کرد حرکت

 آریا و اهورا. شد هتل وارد و گفت لب زیر اللهی

 سمتشان خواست. بودن هایشان کار مشغول سخت

 :گفت و شد راهش سد نرگس که برود

 بودن گفته برگشتی دوباره انگار خانما خانم به به-

 که رفتی آبروت ترس از آوردی باال گند

 :گفت و کرد اخمی نیاز

 تو با کرده غلط گفته کی هر-

 :گفت و زد خندی پوز نرگس

 غیر خب اما نداریم خبر دروغش و راست که ما-

  نیست باورم قابل

 :گفت و سایید هم روی دندان نیاز

 ندادم گزارش تا کارت سر برو-

 نوبت حاال نبود میلت باب سام مالی وضع چیه-

 شد شایان

 :گفت و خندید نرگس که شد درشت چشمانش نیاز



 نداری خبر هیچی از بگی که نکن نگاه جوری یه-

 نیاز میکنی موس موس شایان بر و دور زیاد شنیدم

 واقعیتو چهره باید سام نداره ربطی من به البته خانم

 شناسه می نیست دور که شناخت می

 .جدید دردسر نرسیده هنوز بود زده خشکش نیاز

 سمتش دور از که سام دیدن با برداشت قدم عصبی 

 بین از کرد تند پا و زد لبخند اختیار بی آمد یم

 سام آن از قبل و رساند سام به را خودش جمعیت

 :گفت

 زلزله برگشتی-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 خان؟ ریخت بی قرمزت فرش کو برگشتم بله-

 :گفت آرام و شد نیاز صورت خیره و زد لبخند سام

 اومدی خوش-

 :گفت و کرد اطراف نگاه نیاز

  جا این خبره چه-



 :گفت خیال بی سام

 اتاقت بزار ساکتو بریم بیا-

 وسایلهایی دیدن با نیاز که رفتن آسانسور سمت هم با

 :گفت بردن می باال ها کارگر که

 آوردن؟ جدید وسایل-

 و فشرد را دکمه سام و شدن آسانسور وارد هم با

 :گفت

 آره-

 بودن لوکس چون بود ها پی آی وی واس حتما-

 نگاه و زد آینه به را دستش کف یک نزد یحرف سام

 :گفت و کرد نیاز به پایی تا سر

 شدی؟ تر هیکل خوش رفتی آب-

 :گفت و داد جلو را لبش نیاز

 برس خودت به گفت جونم آقا نخیر-

 :گفت و داد تکان سر سام



 سس پر ساالد و ساندویچ شب هر بله-

 :گفت اعتراض با و کشید لبش روی زبانی نیاز

 :گفت و خندید بلند سام شد آب دلم دیگه نکن عه-

 شکمو تو دست از-

 گرفت سام سمت را ساکش نیاز شد باز آسانسور در

 :گفت و

 اتاقم بیارید اینو لطفا-

 :گفت و گرفت نیاز دست از را ساک سام

 دیگه امر-

 خاصی صدای با و رفت می راه ها مدل مثل نیاز

 :گفت

 مگن می خبرتون داشتم ندارم امری فعال-

 ترس با شهبد آوردن یاد به با نیاز که خندید سام

 :گفت و کرد صورتش قاب را دستانش و چرخید

 اصال آخه بشم رو روبه مهدوی با چطور االن من-

 بگم چی
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 :گفت و داد دیگرش دست در را ساک سام

 کارم سر اومدم گی می میری-

 :گفت و کرد باز را ستانشد آمد کش لبش نیاز

 جان نیاز اومدی خوش گه می اونم-

 :گفت و افتاد کنارش دستانش نیاز که کرد اخم سام

 یعنی رفتم خبر بی اس هفته دو االن من آخه د-

 گه؟ نمی بهم هیچی



 :گفت و افتاد راه سام

  همین بدم خبر نشد برم شدم مجبور میگی-

 :گفت و افتاد راه دنبالش به نیاز

 اخراجی گفت اگه چی؟ نکرد قبول اگه-

 باز با کشید در روی را نیاز اتاق قفل کارت سام

 :گفت در شدن

 بعد تا کن صحبت برو تو حاال-

 با اتاقش دیدن با. شد اتاق وارد و کرد پوفی نیاز

 :گفت ذوق

 بودا شده تنگ جا این واسه دلم چقدر آخی-

 زد لبخند حرفش و شکمش روی سام دست نشستن با

 چی؟ من واس-

 :گفت آرام و گذاشت سام دست روی دست نیاز

 ...تو واس-

 :گفت و سام ی شانه به داد تکیه سر و بست چشم



 داشت فرق نوعش این اما کشیدم زیاد تنگی دل-

 نبود درک قابل واسم خودم حال که داشت فرق انقدر

 نبودی باهاش زیاد که تو گفتم می خودم به گاهی

 و حال این چته پس قتونعال از نگذشته زیاد نیاز

 کردم نمی پیدا براش جوابی بازم اما چیه روز

 بود داده تکیه سر که جور همان نیاز و زد لبخند سام

 :گفت و کرد سام نگاه چرخاند سر

 گفتم تو به عالقم از کردم خلوت خدا با چقدر-

 هستم اینجا اون خواست به االن که شنید صدامو

 باز نیاز و بوسید را اش پیشانی برد جلو سر سام

 و برد عقب سر سام. کشید آرامی نفس و بست چشم

 :گفت آهسته و کرد نیاز بسته چشمهای نگاه

 بشی دور من از ای لحظه زارم نمی دیگه-

 که کرد نگاهش برد باال نگاه کرد باز چشم آرام نیاز

 شد بلند سام سیم بی صدای

  سام-

 :گفت و شد جدا نیاز از سریع سام



 پایین بیا خودت کردم دیر کن عوض لباساتو-

 باشه-

 :گفت و کرد باز را در

 رو خریدم برات داری دوست که لباسا اون از یکمم-

  تخته

 :گفت و زد لبخند نیاز

 نخریدی؟ چی پاستیل ممنون باشه-

 :گفت و خندید سام

 برات خرم می شب-

 دیدن با تخت سمت چرخید نیاز. بست را در و رفت

 و انداخت باال ابرویی بود تخت روی که ساکهایی

 در اش مقوایی ساک از که را کدام هر رفت سمتشان

 در جیغش صدای که کرد می ذوق چنان آورد می

 یکی یکی را همه داشت وقت اگر و پیچید می اتاق

 ست هایشان لباس با همه که کفشهایی کرد می تن



 بلند ونیاز داشتن کفش که ها شرتک و تاب حتی بود

 .بپوشد را ها آن تواند می کجا که خندید می

*** 

 گشاد برایش کمی فرمش لباس آمد بیرون اتاق از

 ساعت به نگاهی. نداشت اهمیت برایش اما بود شده

 ترسید می و بود صبح نیم نه ساعت کرد اش مچی

 .شهبد با شدن رو روبه از

 آینه سمت. فشرد را دکمه و شد آسانسور وارد

 با ایستاد آسانسور که کرد مرتب را لبایش یقه چرخید

 شایان. چرخید سریع شایان شدن وارد و در شدن باز

 :گفت و شد شوکه نیاز دیدن با

 جاست این کی ببین به-

 را دکمه شایان اما نداد را جوابش و کرد اخمی نیاز

 :گفت و فشرد

 ندادی جواب گوشیت زدم زنگ

 را انگشتش شایان که نداد را جوابش هم باز نیاز

 :گفت و شیدک لبش کنار



 چرا دونم نمی البته نمیشی اخراج اینه خوبیش-

 گفته اینو بزرگ مهدوی

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز

 چرا؟-

 :گفت و انداخت باال ابرویی شایان

 شده عاشقت اونم شاید-

 :گفت و کرد اخمی نیاز

 بودم راحت یکی تو دست از مدت این-

 همه بخوای خودت اگه البته نیستی دیگه االن از-

 آرامشه با چی
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 :گفت و فشرد را ها دکمه حرص با نیاز

 صاحاب بی دیگه برس-

 جیبش توی را ودستانش کرد ای خنده تک شایان

 :گفت و کرد

 ...شد تنگ برات دلم نبودی-

. ماند نیمه حرفش سام دیدن با و شد باز آسانسور در

 ترسناکش نگاه با سام رفت جلو و زد خند پوز نیاز

 .کرد می شایان نگاه

 سریع. خورد زنگ تلفنش بزند حرف خواست تا نیاز

 مادرش اسم دیدن با آورد در جیبش از را گوشی

 شد دور ها آن از و داد جواب

 جانم-

 :گفت بغض با نیاز مادر



 نیست حالیش هیچی بچه این نمیفهمه-

 :گفت و رفت اتاقش سمت سریع نیاز

 نیست؟ شحالی کی-

 عیدم واس میگه ندارم پول میگم هی دیگه نیایش-

 خوام می کفش

 :گفت آهسته و بست را در نیاز

 آخه؟ داره کردن بغض این-

 :گفت گریه با اما آهسته نیاز مادر

 بقیه مثل داره دوست عیده بچه داره حق خب-

 باشه نو لباساش

 :گفت و نشست میزش پشت نیاز

 بخرن لباس نیایش و نیما بده میفرستم دارم پول یکم-

 تر ارزون چیزای یکم میشه خب اما نیست زیاد

 بخرن

 پس ما به میدی پوالتو همه که هم تو خواد نمی-

 چی؟ خودت



 :گفت و زد لبخند نیاز

 دارم لباس بخواد دلت تا من نباش من نگران شما-

 نو همشم

 بود داده او به بزرگ پدر که پولی خواست می نیاز

 نیاز مادر برای بزرگ پدر چند هر هدبد ها آن به را

 .نداشت خبر مادرش هنوز و بود ریخته پول

 خوبی؟ چطوری-

 عالی-

 این دارم حسو همین خودمم گفت مشکوک نیاز مادر

 امروز اما بود جوری یه صدات روز چند

 :گفت و خندید نیاز

 میاد مهمون بخر خوشگل چیز یه فسقلیم اون واسه-

 باشن نوار نو براتون

 میومدی هم تو شکا-

 این تو انداختن سوزن جای مامان نمیشه باورت-

 بیام نمیتونم اصال نیست هتل



 زدم زنگ بود گرفته دلم برس کارت به برو باشه-

 بزنم حرف باهات

 :گفت ونیاز شد باز اتاق در

 نیاز بره دلت قربون الهی-

  نکنه خدا-

 و زد سام برای چشمکی کرد قطع را گوشی نیاز

 :گفت

 اون ببند میکنیا اندام عرض خوب شده گرم هوا-

 ببینم رو دکمه

 :گفت و کرد ساختگی اخم نیاز که زد لبخند سام

 پوشی؟ نمی فرم چرا تو چی یعنی-

 شد خم سمتش گذاشت نیاز میز لبه را دستانش سام

 چشمانش سام. کشید عقب را خودش کمی نیاز که

 :گفت و بود گردش در نیاز دوچشم بین

 حرفیه؟ دارم دوست-



 بست هارا دکمه برد جلو دست کرد واقعی اخم نیاز

 :گفت و

  حرفیه بله-

 :گفت و کرد سام موهای در دست عصبی و

 وقتا اون مثل باش ژولیده همونجوری اصال-

 :گفت و شد بلند جایش از حرص با

 ریخت بی-

 :گفت و کرد ای خنده سام که رفت اتاق در سمت 

 بهم وگرنه هستی چی تو دونه نمی که بابابزرگت-

 ...که بیارم گیرت جایی هر داد می حق

 و شده پایین باال ابروهای با و چرخید سریع نیاز

 :گفت کمر به دست

 چی؟ که-

 :گفت و کرد کج لبی سام

 هیچی که بگم باید انگار اوصاف این با-



 :گفت و داد تکان سر نیاز

  هیچی که بله-

 و کرد بازش و رفت در سمت ژست همان با و

 :فتگ

 سماوات آقای برس کارت به-

 :گفت و انداخت باال ابرویی سام

 آروم انقدر من همیشه بدون اما افتخار خانم چشم-

 نیستما

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 :گفت سریع و دونم می بله-

 کن دعا برام-
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 همین کند بتصح شهبد با که رفت بلند های قدم با و

 بزرگی لطف بودخودش نیامده او جای جایگزین که

 .بود

 ای لحظه زد در به تقه چند و ایستاد اتاق در جلوی

 صدای و شد قطع ای زنانه ی خنده صدای کرد حس

 آمد شهبد

 بفرمایید-

 دیدن با پریناز گذاشت جلو قدم و کرد باز را در نیاز

 :گفت تعجب با نیاز

 !نیاز-

 و کرد ریز چشم شهبد اتاق در پریناز دیدن با نیاز

 :گفت و کرد شهبد نگاه



 سالم-

 بود مشخص صورتش در خنده آثار هنوز که شهبد

 :گفت

 افتخار خانم سالم-

 :گفت زده خجالت نیاز

 خبر تونستنم نمی یعنی خبرم بی غیبت بابت ببخشید-

  بدم

 نیاز و شد نیاز خیره و اش صندلی به داد تکیه شهبد

  داد ادامه

 بخدا رفتم می باید که اومد پیش خانوادگی مشکل یه-

  کنید می اخراجم دونستم می

 :گفت و کرد پریناز به نگاهی شهبد

 هستن پرسنل تمام که هست جلسه یه فردا-

 داد ادامه شهبد که کرد شهبد نگاه آورد باال سر نیاز

 بشن اخراج باید نفری چند که هست لیستی یه-

 داد ادامه هبدش که ریخت فرو دلش نیاز



 و کنن کار عید ایام تونن می شدن که اخراج البته-

 برن باید عید بعد

 ...اخ منم-

 میشه مشخص فردا لیست تو-

 :گفت و برد زیر به وسر شد آویزان لبهایش نیاز

 ممنون-

 نیاز.  کرد نیاز نگاه بعد و کرد شهبد نگاه پریناز

 :گفت و چرخید

 مهدوی آقای ممنون-

 که پریناز صدای و در شدن بسته با ترف بیرون نیاز

 خنده صدای بعد و گوید می چه داد تشخیص شد نمی

 وارد. افتاد راه راهرو سمت و کرد ناراحتش اش

 و شد سبز راهش جلوی سام که شد بعدی راهروی

 :گفت نیاز قیافه دیدن با

 شد؟ چی-

 :گفت آویزان لبهای همان با نیاز



 ها اخراجی اسم که هست لیست یه س جلسه فردا-

 اون تو منم اسم گمونم میکنن اعالم فردا هست توش

 لیسته

  دیگه جای یه میریم درک به-

 :گفت و آورد باال سر نیاز

 کمش کم بشم اخراج اینجا از ریخته برامون کار آره-

 کارم بی ماه سه

 تا حاال بعدم شیم می بیکار نه بشی بیکار که اوال-

  فردا

 :گفت و ردک جیبش در را دستانش نیاز

 این باید تحویل سال به مونده ساعت چند درست-

 بشنوم خوبو خبر

 نگاه سریع نیاز که گرفتش آغوش در بغل از سام

 :گفت و کرد اطراف

 دیوونه میبینه یکی-

 :گفت و کشید عقب را دستش و کرد اخمی سام



 بزنم بهت دست نزاری که بستی عهد خودت با چیه-

 میکنی؟ رفتار جوری این که

 گرفتی گارد که بوده گزار تاثیر جونت آقا حرفای یا 

 و آورد باال دست سام که کرد باز لب سریع نیاز

 :گفت

 بزنم بهت دست نخواد دلت وقتی کن فکر درصد یه-

 هم نگو بگی چیزارو این نیست نیاز االن از پس

 ، بود کارا این بری که قبل تا شدم متوجه اشتباه

 نبود؟

 سام-

 دردای سر روز چند این انقدر نیاز نگو هیچی-

 پس خوبه حالم یکم امروز که داشتم وحشتناکی

 بیاد سراغم کوفتی دردای سر که نکن شروع دوباره

  خوره نمی بهت من دست نباش نگران هم دیگه

 یک و ماند نیاز و شد دور نیاز از بلند های قدم با و

 اشتباه کامال سام رویش به رو به نگاه و باز دهان

 نرگس نکردن تحریک برای ونیاز بود کرده برداشت



 این کمتر خواست می آوردن در بیخود حرف و

 شر  و کنند حسودی از که باشد همه دید در چیزها

 .بود کرده برداشت بد سام اما بشود

*** 
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 کردیم می حس خالیتو جای بیشتر آریا منو بخدا-

 شایان پیش بریم کاری هر واسه بود سخت چقدر

 می انجام غر با رو ما کارای سخته چقدر انگار اونم

 داد



 :گفت و انداخت باال ابرویی نیاز

 داد می انجام منو کارای اون مدت این پس-

 بود مهدوی دستور آره-

 :گفت و کرد آریا نگاه و زد خند پوز نیاز

 خواستگاری؟ رفتی شد چی-

 :گفت و گرفت ازنی سمت را ها لیست آرای-

 من با دختره اما ندادن جواب هنوز اما رفتم آره-

 مثبته جوابشون گفت زد حرف

 !دن؟ نمی خبر چرا پس وا-

 بدن جواب دیر داره کالس نظرشون از میدونم چه-

 ارتباطه در من با دخترشون دونن نمی اما

 :گفت و خندید بسته لب با نیاز

  بزارن کالس خوان می که اونا بیچاره-

 :گفت نیاز که خندید بلند اهورا



 تو اما شد تمام کاریم ساعت دیگه برم من خب-

 کنید صدام اومد پیش مشکلی اتاقمم

 باشه-

 و گذاشت اتاق در را ها لیست رفت اتاقش به نیاز

 کار که هم روز دو همین خواست می. آمد بیرون

 .نقض بدون و باشد بهترین کارش کند می

 :گفت و رفت سمتش سریع سام دیدن با

 دالور نباشی خسته-

 نیاز شد آسانسور وارد و گفت ممنونی لب زیر سام

 نیم نگاه نیاز. فشرد را دکمه سام و ایستاد کنارش

 :گفت و کرد رخش

 باشه خبرایی پریناز و شهبد بین کنم می حس-

 داد ادامه نیاز اما نگفت چیزی سام

 خر طرف گن می عسل ظرف تو افتاد دختره-

  ها نههمی شانسه



 دنبالش به هم نیاز رفت بیرون سام و ایستاد آسانسور

 داد ادامه و

 این به هتل اوفف تیپه خوش داره پول طرف-

 پارو از پولش داره هتل سر اون باباشم داره بزرگی

 شانسه خر خیلی خداییش میره باال

 :گفت و کشید آهی

 حالش به خوش-

 زنیا که کشید اتاقش در روی را کارتش عصبی سام

 را ودر رفت دنبالش به سام و شد اتاق وارد زودتر

 کرد عصبی سام نگاه چرخید ترس با نیاز. کوبید بهم

 رفت باال صدایش سام شده چه بپرسد خواست وتا

 بودی شانس خر اون مثل داشتی دوست چیه ها-

 هان؟

 :گفت گیج نیاز

 !چی؟-



 می اسبت بر سوار شاهزاده از چطور یادمه خوب-

 !نبود؟ ودب شهبد گفتی

 :گفت و کرد اخم نیاز

 !دیوونه؟ تو گی می چی-

 فشرد می بهم را هایش دندان عصبانیت شدت از سام

 :گفت نیاز که

 تو باید چرا خواستم می اونو اگه من شهبد پدر گور-

 کردم انتخاب تورو وقتی اصال کردم می انتخاب رو

  نبودم پول فکر به درصد یک

 :گفت و رفت جلو ازونی بود مشت دستانش هنوز سام

 هیچ به میتونم دارم تو به که حسی این نظرت به-

 آدم ترین دار پول بگو تو باشم داشته ای دیگه مرد

 !دنیا

 :گفت و زد چشمکی کرد کج سر

 چه هستی که اینی چه میخوام و ریخت بی توی من-

 تو فقط پولدار چه فقیر



 گرفت را سام ی یقه نیاز که برود عقب خواست سام

 :فتگ و

 می قضاوت زود وقتی ندادن یاد بهت آقا کجا هی-

 کنی؟ خواهی معذرت بعدش کنی

 را سام یقه دیگر طرف نیاز که نزد حرفی باز سام

 :گفت و گرفت

 نمیاد یادم درست من گفتی چی صبح-

 بخورم آب خوام می عقب برو-

 و کشید سام ی چانه زیر را شصتش انگشت نیاز

 :گفت

  ریخت یب مگه بلدی کردنم ناز-

 :گفت و زد لبخند نیاز که کرد ریز چشم سام

 قلم کاغذ یه بودم اتاق اون تو وقتی جون آقا خونه-

 کردم می بازی فامیل اسم خودم با داشتم می بر

 پشت را دستانش از یکی و کرد رها را سام ی یقه

 :گفت و برد سام گردن



 اتاقش مکان ریخت، بی فامیل ، سام اسم-

 :گفت و رفت جلوتر قدمی

 آغوشت امنیت-
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 هایش لب نگاه آمد پایین و گرفت چشمانش از نگاه

 دانست می چند هر وجدان عذاب بی بار این و کرد

 را فکرش اما نشده محرمش هنوز است گناه هنوز

 :گفت آرام و نکرد



 لبات طعم-

 :گفت و زد لبخند سام

 بودا اشکال پر تبازی فامیل اسم این-

 در رفت فرو انگشتانش و رفت باال دستش نیاز

 :گفت دلربا و آرام و سام موهای

 عشقشه؟ آغوش معتاد بگه دختر یه بده خیلی-

 نه-

 دارم؟ دوست دستاتو تو شدن فشرده بگم نیست بد-

 نه-

 :گفت و کرد خم خودش سمت کمی را سام سر نیاز

 سر دستات همین فکر با نیستی وقتی بگم نیست بد-

 کنم؟ می

 چشم نیاز که کشید نیاز کمر روی را دستش سام

 :گفت سام و بست

 نه-



 :گفت قبل از تر آهسته نیاز

 ...بگ نیست بد-

 زد چنگ گرفت قرار لبش روی که گرمایی با

 سام مقاومت کوچک کار همان با و را سام موهای

 تر حرارت پر تر عمیق سام و شکست هم در را

 ...بوسیدش

*** 

 بزنم حرف مهدوی با برم جلسه قبل نظرت به سام-

 بیرون بکشه لیست از و من بسوزه دلش شاید

 :گفت و انداخت باال ابرویی سام

 بزن حرف داره تاثیر اگه-

 :گفت و کرد ساعت نگاه و کرد پوفی نیاز

 اس جلسه دیگه ساعت یک-

 بریم فردا خرید بریم روز چند این نشد-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز



 اخراج دارم من بابا! میگی چی تو میگم چی من-

 اخراج میشم

  درک به-

 !سام عه-

 بینمت می جلسه تو میرم دارم من-

 البیو؟ تو سین هفت سفره دیدی-

 آره-

 بود؟ قشنگ-

 نه-

 :گفت و شد آویزان هایش لب نیاز

 میگی جوری این چیدم من میدونی لوسی خیلی-

 :گفت و کرد باز را اتاق در سام

 زلزله بود قشنگ خیلی-

 :گفت و آمد کش لبش نیاز

 بشن جمع جا اون هتلن تو که کسایی همه قراره-



 :گفت و داد تکان سر سام

 تو بکن موهاتو بیرون میای داری-

 از و آورد در در به رو زبانی ونیاز شد بسته در

 کرد فرو مقنعه درون را موهایش شد بلند میز پشت

 مورد در داشتن پرسنل یهبق. رفت بیرون اتاق از و

 و رفت بقیه سمت نیاز کردن می صحبت جلسه آن

 :گفت

 چیه؟ واسه دونید نمی امروز جلسه-

 :گفت و انداخت باال شانه محدثه

 خاطر به بدن حقوق اضافه خوان می شاید اما نه-

 نو سال

 :گفت و کرد نچی مهسا

 مهمی چیز که این مگر بزارن میاد پیش کم جلسه-

 باشه

 :گفت آرام اهورا

 هست سمتمون دادن ارتقا شاید-



 :گفت و کرد اهورا نگاه چپ چپ آریا

 نمی کاری همچین که شلوغی این تو االن هوشنگ-

 کنن

 :گفت کالفه نیاز که شد کج اهورا لب

 فهمید می همتون دیگه دقیقه چند تا کارتون سر برید-

 :گفت عصبی نیاز و کارشون سر رفتن همه

 چی؟ بشم اخراج اگه ها بچه-

 :گفت مشکوک آریا

 !چطور؟-
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 اسمشون نفر چند امروز گفت می مهدوی دیروز-

 بشن اخراج که میشه خونده

 :گفت ترس با اهورا

 !الکی؟-

 بخدا-

 :گفت و کوبید اش پیشانی بر اهورا

 دونم می لیسته تو من اسم-

 :گفت آویزان لبهای با هم نیاز

 هستم منم صد در صد-

 :گفت و برد باال سر آریا

  نباشید نگران بابا نه-

 :گفت آرام نیاز



 کنم پشیمونش بتونم شاید بزنم حرف مهدوی با برم-

 بیاد رحم به دلش شاید بگم کردم غلط چهارتا

 بدبخت بشی کار بی بدهکاری بگو بزن حرف برو-

 میشی

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 میشم که-

 رسه می آخر به مدنیا بگو-

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش نیاز

 رسه می که-

 کردم  غلط بگو-

 :گفت و داد تکان سر نیاز باز

 کردم که-

 :گفت و کوبید میز روی را دستش آریا

  دیگه برو-

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ نیاز



  خندیدما بهت دوروز ببین-

 :گفت آرام و خندید آریا

 ما بشی اخراج تو نباش نگران هکن می قبول برو-

 کنیم می اعتصاب هممون

 وارد شد دور پذیرش میز از و گفت بابایی برو نیاز

 :گفت و شد راهش سد پریناز که شد راهرو

 خانم نیاز چطوری-

 بهتری انگار تو-

 :گفت و خندید پریناز

 خواستگاری بیاد خواد می-

 سالمتی به باشه مبارک-

 چی؟ تو-

 چی؟ من-

 زنی نمی من به حرفی دیگه که هم تو اباب هیچی-

 :گفت و کرد اش مچی ساعت نگاه کالفه نیاز



 خر از که بزنم حرف خواستگارتون با رم می دارم-

 نکنه اخراج منو پایین بیاد شیطون

 :گفت و انداخت باال ابرویی پریناز

 باید مدیره چون میکنه خودشو کار اون نکن فکرشم-

 بده انجام و درست کار

 :گفت و کشید هم در چهره زنیا

 داریت دل از ممنون-

 :گفت و خندید بلند پریناز

  بینمت می دیگه دقیقه بیست-

 :گفت لب زیر و شد دور او از عصبی نیاز

  نبینی که خوام می-

 شهبد اتاق در جلوی و شد بعدی راهروی وارد

 آیت لب زیر عجله وبا تند و بست چشم ایستاد

 چند آرام و کرد فوت اتاق در به خواند الکرسی

 :گفت شهبد تا کشید طول ثانیه چند زد در به ضربه

 بفرمایید-



 کرد باز را ودر کشید پایین را در دستگیره آرام نیاز

 :گفت دلش در ونیاز بود پیچیده اتاق در عطرش بوی

 میزنه خودش به عطریم چه-

 شهبد ندیدن با کرد میز پشت نگاه و گذاشت جلو قدم

 :گفت و اتاق در اندچرخ چشم متعجب

 مهدوی آقای-

 گلی-

 دست و پرید جا از در پشت از صدای شنیدن با نیاز

 اتاق دیگر طرف و چرخید سریع گذاشت قلبش روی

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ سام دیدن با دید را

 کنی می چیکار جا این تو-
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 :گفت و زد لبخند سام 

  داشت کارم یمهدو-

 کجاست؟ خودش پس-

 بودم منتظرش منم-

 :گفت و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی نیاز

 بریم بیا باشه رفته ممکنه جلسس دیگه-

 :گفت و بست را در سام

 االن میریم-

 :گفت و خندید نیاز

 جا همه دیگه بشم اخراج نکن شیطونی بریم بیا-

 مگیر خلوته که جایی هر وقت بی و وقت میتونی

 بندازی؟



 فرستاد مقنعه زیر را نیاز موهای برد باال دست سام

 :گفت و

 میکنم پیدا راهی یه باالخره-

 مارو جونش شهبد اتاق میاد پریناز این بریم بیا-

 میاره در حرف صدتا میبینه

 کرده غلط-

 را گوشی خورد زنگ تلفنش بخندد خواست تا نیاز

 و زد لبخند مادرش اسم دیدن با آورد در جیبش از

 داد جواب

 جانم-

 :گفت عصبی مادرش

 نریز پول نگفتم مگه-

 خوبید؟ شما تشکر خوبم-

  برگردونه سعید دادم پولتو تو دست از نیاز-

 آخه؟ چرا عه-



 منم واسه فرستاده پول ها بچه واسه جون آقا-

 پولت بر عالوه گرفته حقوقشو سعیدم فرستاده

 تعید واس میفرسته پول برات مقدار یه خودشم

 ...فقط میده اون برج این قسطارم کن خرید

 :گفت مادرش حرف میان در و شد خوشحال نیاز

 فهمیدم نباشید نگران-

 :گفت و خندید مادرش

 به بگذری خودت حق از نکرده الزم هم دیگه-

 به کافیه دیگه میکشی زحمت برامون کافی اندازه

 واسه بخر تخته و تیر چهارتا باش خودت فکر

 جهیزیت

 ودکمه برد باال دست کرد سام نگاه و خندید نیاز

 :گفت و گرفت دست در را سام پیراهن

 بخرم جهیزیه که شوهر کو حاال-

  پرید باال ابروهایش سام



 قبول دیگه انگار شما منتهی گل ی دسته دارم دختر-

 کنی نمی

 :گفت و کرد سام چشمان نگاه و کرد ریز چشم نیاز

 اما باشه مهربون باشه مرد خوام می شوهر یه من-

 باشه خشن یکمم

 :گفت نیاز گوش ودم برد پیش وسر زد لبخند سام

 دارم خوبشم دارم شوهر بگو-

 :گفت نیاز مادر و شد عمیق لبخندش نیاز

 برس کارت به برو میگه هم چیزایی چه پررو بچه-

 عزیزم مبارک پیشاپیش عیدتم

 برسونید رو ها بچه سالم مبارک هم شما عید-

 سام برای ابرویی و آورد پایین گوشش زا را گوشی

 :گفت و انداخت باال

 شد دیر بریم-

 بریم-



 رفتن کنفرانس اتاق وسمت رفتن بیرون اتاق از هم با

 :گفت و داد قورت دهان آب جمعیت دیدن با نیاز

 بگذرونه خیر به خدا-

 :گفت و ایستاد دفعه یک سام

 گذاشتم جا گوشیمو-

 بریم بیا خیال بی-

 میام االن من برو میشه گم توق یه نه-

 برو باشه-

 گرفت قرار کنارش شایان که رفت سالن سمت نیاز

 :گفت و

 چطوری؟-

 :گفت و کرد نگاهش عصبی نیاز

 برداری؟ سرم از دست نداری قصد-

 :گفت و نیاز صورت روی چرخاند نگاه شایان

 شدی الغر یکم-
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 :گفت و کرد اندامش به تاپایی سر گاهن وقیحانه و

 شدی تر خواستنی اما-

 :گفت و سایید هم روی دندان نیاز

 مریضی یه تو-

. شد سالن وارد و شد دور او از بلند قدمهای وبا

 بسیار میز پشت و رفت ها صندلی از یکی سمت



 ونیاز بود شده پر تقریبا سالن نشست سالن بزرگ

 .بیاید سام تا بود در به چشم

 و شد بلند جایش از سریع نیاز سالن در شدن بسته با

 :گفت

 نیومدن بعضیا هنوز نبندید درو-

 :گفت و کشید را نیاز دست ملودی

 دیگه میاد بخواد کی هر کنن نمی قفل که درو-

 زیر را ودستش نشست جایش سر و کرد پوفی نیاز

 حال در همه شد باز سالن آخر در. زد اش چانه

 شدن وارد و در شدن باز اب که بودن زدن حرف

 نیاز شدن بلند جایشان سر واز کردن سکوت شهبد

 که کسی دیدن با. کرد شهبد نگاه و ایستاد حال بی

 و شد باز حالش بی چشمان شد سالن وارد شهبد پشت

 .پرید باال ای لحظه برای ابروهایش

 !بود؟ که ابهت با و شلواری و کت مرد آن

 مرد آن به پایی تاسر نکاه و شد تر درشت چشمانش

 پیراهن و مشکی شلوار و کت آن در که کرد جذاب



 اما نشناخت اصال اول که شده عوض عجیب مشکی

 بی سام همان جذاب مرد آن آیا و زل چشمانش به

 ! بود؟ نیاز ریخت

 و کرد دیگر تاپایی سر نگاه و شد کج کمی سرش

 در شنید می را بقیه پچ پچ گوشش در جور همان

 نیاز به نگاهی نیم سام رفت، می فرو بیشتری بهت

 شهبد وهمراه شد میز نزدیک و زد کجی لبخند کرد

 :گفت رسایی صدای  با و ایستاد میز رأس

 بشینید-

 بود نیاز فقط و نشستن جاهایشان سر تعجب با همه

 که بود سام روی اش زده حیرت نگاه هنوز که

 لبخند با شهبد. نشاندش و کشید را دستش ملودی

 :گفت

 به حرفارو مابقی و گم می تبریک بهتون جدید سال-

 کنم می واگذار سماوات جناب

 که بود گردش در وشهبد سام روی چشمانش نیاز

 :گفت و کرد صاف گلویی سام



 دست سرکت مدیریت شخصی دالیل به مدت این-

 امروز از و شد سپرده نزدیکم دوست مهدوی شهبد

 هستم هتل این مدیر من بعد به

 سام و خواند ها چهره تک تک در شد می ار حیرت

 و کرد بود مانده باز دهانش که نیاز به نگاهی نیم باز

 :گفت

 دست پدرم های هتل و نبود ایران مدت یک من پدر-

 برگشتنشون با که بودن بزرگ مهدوی آقای دوستش

 پیش داره عادی روال طبق چیز همه باز ایران به

 میره

 سام که کرد تریکیهیس خنده تک و بست چشم نیاز

 داد ادامه

 تالشای شاهد و کردید تالش مدت این در همتون-

 لیست توی که هستن هم نفری چند البته بودم همتون

  هستن من سیاه



 چپ چپ شهبد که کرد جور و جمع را خودش شایان

 ادامه و گذاشت میز روی را دستش سام کرد نگاهش

 داد

 هتل این عامل مدیر مهدوی شهبد بعد به این از-

 هستن

 و داد ادامه سام و داد تکان سر و زد لبخند شهبد

 خاطر به داشتم رو شدنشون اخراج قصد که کسایی

 بهشون دوباره فرصتی بزرگ مهدوی آقای اصرار

 بود قرار که کسایی اسمهای امروز من و میشه داده

 حواستون بیشتر و بدونید که خونم می بشن اخراج

 باشه کارتون به

 :گفت و کرد یتجمع نگاه

  مهدوی شایان فرهادی پریناز همایونی نرگس خانم-

 شهبد که کرد شهبد نگاه درشت چشمهای با پریناز

 بگیرد تصمیم سام بود کاره هیچ او انداخت باال شانه

 جای که بیچاره اون نیست دارش جلو کس هیچ

 و سایید هم روی دندان شایان. داشت را خودش



 جایش از سریع و شد مشت دستانش عصبی نرگس

 :گفت و شد بلند

 ...دوهف افتخار خانم نیست درست این-

 کنم اخراج باید انگار-

 و نشست سرجایش زیر به سر و شد ساکت نرگس

 :گفت سام

 نیست نیازی شناسید می منو تکتون تک میکنم فکر-

 هستم مدلی چه و چیه اخالقم بگم

 :گفت دل در و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 نمی هیچی من به بودی مدیر مدت همه ینا بیشعور-

  گفتی

 میگیره دست در منو قبلی سمت افتخار شایان وآقا-

 :گفت شهبد که شد گرد چشمانش شایان

 دوستان؟ دارید سوالی-

 و شد بلند جایش سر از سام که نگفت چیزی کسی

 :گفت



 باشید داشته خوبی سال-
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 پشت هنوز که کرد نیاز نگاه سام. شدن بلند هم بقیه

 گفت چیزی شهبد گوش دم و شد خم بود نشسته میز

 همه تا شد منتظر و ایستاد هم شهبد. ایستاد صاف و

 سر سام برای شهبد سالن شدن خالی با بروند بیرون

 سام. بست را در و رفت بیرون سالن از و داد تکان

 او به کردن نگاه بدون نیاز که کرد نیاز به نگاهی

 :گفت



 شنوم می کنم قضاوت تو مثل ندارم عادت-

 کشید سر و کرد باز را معدنی آب بطری سر سام

 های دکمه و کرد باز را کتش های دکمه جور وهمان

 بطری.  کرد باز اش سینه های نیمه تا هم پیراهنش

 :گفت و کوبید میز روی و آورد پایین را

 بیام نارک هتل این با تونم نمی هنوزم-

 نگاهش هم وباز صندلی به داد تکیه تفاوت بی نیاز

 :گفت عصبی سام و نکرد

 می اون بود بحثم بابام با همیشه بودم هنر دانشجوی-

 من اما خوره نمی بدرد که رشته این رفتی چرا گفت

 همه داشتم دوست و نقاشی داشتم دوست و موسیقی

 عالقه خودم اما خوره نمی روحیت به گفتن می

 لیسانس فوق نداشت اهمیت برام بقیه وحرف اشتمد

 مال بشه ساخته که هتل گفت بابام انقدر اما گرفتم

 درس بازم شدم مجبور که کنی مدیریت باید توئه

 بهش ای عالقه هیچ که ای رشته اون اونم بخونم

 نداشتم



 داد ادامه کالفه و انداخت میز روی آورد در را کتش

 و سر ارثی کوفتی یبیمار این که خوندم درسشو-

 خوام نمی گفتم خوندم درسشو که این با شد پیدا کلش

 قهر یه حتی شد بحث خیلی بگیرم دست هتل مدیریت

 دست خودت باید خودتو هتل گفت بابا اما طوالنی

 ...فهمید بیماریم از وقتی اما بگیری

 میز روی را دستش دو هر نیاز که کرد سکوت سام

 :گفت کالفه و گذاشت

 خب-

 منم بریم بیا گفت ایتالیا بره خواست می موقع اون-

 نرفتم هم اونا با اما دکتر، نرفتم دیگه بابا ی بهانه به

 که این تا کردم زندگی تنهایی نیم و سال یک ایتالیا

 کرده کاراشو همه مهدوی شده افتتاح هتل گفت بابا

 پشت تلفنای اما برم خواست نمی دلم اصال بری باید

 گفتم کردم لج منم کرد می صبیمع داشت همش سر

 مهم میشم کش تی  میرم برم کنید می اجبار که االن

 قبول برم هتل تو من که این واسه اونم هتله تو بودنم



 همون درست من بود شروعش اون خب اما کرد

 بودم اومده هتل اومدی تو که روزی

 :گفت و شد بلند میز پشت از نیاز

 شدی مطمئن نم داشتن دوست از دیگه که وقتی-

 !نزدی؟ حرفی چرا

 داشت؟ اهمیت مگه-

 :گفت و کرد نگاهش عصبی نیاز

 تو انگار نکن رفتار جوری یه شاکیم من االن ببین-

 خودم سطح هم رو تو ماهه چند که منم هستی شاکی

 باال تو زمینم کف من االن اما دیدم تر باال یکم شاید

 کنم نگاه میگیره درد سرم که باال انقدر

 !داره؟ ربطی چه-

 وای کردی پنهون من از چیو فهمی می هیچ سام-

 داره االن و شدم ضایع دیگران جلوی چقدر من خدا

 ،مامانت مهدوی میاد، یادم

 نیاز-



 حق مامانت اما درک به اینا اصال سام نگو هیچی-

 !کجا شما کجا ما مالی وضع داشت

 نداره اهمیت-

 نمیفهمی داغه کلت شدی عاشق دیونه-

 :گفت اعتراض اب سام

 نیاز-

 گم می دروغ مگه-

 امروز تو فقط نیاز نداره فرقی هیچ دیروز با االن-

 همین هستم کی واقعا من فهمیدی

 :گفت و رفت فرو فکر در نیاز

 من االن یعنی پریناز؟ نه شانسم خر من االن یعنی-

 ...با

 و خندید اختیار بی و کرد سام ونگاه کرد سکوت

 :گفت

  بود عمرم توی خبر ترین بزرگ این-



 و برداشت میز روی از دیگری آب بطری باز سام

 :گفت کرد می باز را بطری در که جور همان

 خب-

 :گفت و گرفت دهانش جلوی را دستش نیاز

 نیست خوب حالم االن-

 جلو سریع سام که برود در سمت خواست سرعت با

 :گفت و گرفت را بازویش رفت

 نیست؟ خوب حالت چی یعنی-

 :گفت شمرده شمرده و گرفت دندان به لب نیاز

 بکشم جیغ بتونم که جا یه برم خوام می-

 :گفت و کرد ای خنده تک سام

 چرا؟-
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 :گفت و کشید عقب را بازویش نیاز

  دارم مرض-

 :گفت و گرفت را هایش بازو باز سام

  بزن جیغ همینجا-

 سام-

 جانم-

 ...کردم می فکر چی-

 ...شد چی-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 نمیشه باورم هنوز-



 چیز هیچ نشده عوض چیزی-

 شاید-

 هتلی این مدیر قلب دیگه تو-

 اوفف-

 :گفت و خندید سام

 کن شیطونی کم-

 افتادم فیل دماغ از من االن نگو هیچی آقا هی-

 :گفت و کرد رها را نیاز بازوی سام

  تمگف راستشو جونت اقا به اما-

 :گفت و شد درشت نیاز چشمان

 !نگو؟-

 به واقعیتو باید زودتر چی هر گفت کرد تعجب اونم-

 داشتم تصمیمو همین من البته بگم تو

 



 گرفت دست در را سام های لپ آمد باال دستانش نیاز

 :گفت و داد تکان را سرش کمی و

 زده ذوق درسته فریبکار آقای قهرم باهات من االن-

 قهرم اما شدم

 :گفت و رفت عقب سریع نیاز که برد عقب سر امس

 قهر رفتم من-

 رفت بیرون سالن از نیاز و کرد ای خنده تک سام

 زد اشاره ابرو با آورد داخل در الی از را سرش اما

 :گفت و سام لباس به

 تا هات دکمه کنی می دلبری که ریخت بی آقای-

 خط یه خوشگلم ناخنای که خواد نمی دلت بازه نافت

 باز دکمه دیگه نشه روت که سینت وسط دازهبن

 بزاری

 :گفت آهسته و کرد ریز چشم سام

 زلزله؟ ترسونیم می چی از-

 :گفت و آورد باال را دستش نیاز



 ناخونا این از-

 خطیمم خط خوای می نگفتی تبریک بهم مدیریتم-

 کنی؟

 من االن بهتره بگه تبریک جانت عمه و مدیریتت-

 قهرم

 نیاز-

 آسوده و زد لبخند سام بست را ودر فتر عقب نیاز

 را کتش رفت میز وسمت داد بیرون را نفسش

 پیام لحظه ،همان رفت سالن ته در سمت و برداشت

 ودید آورد در جیبش از همراهش گوشی برای آمد

 :نوشته نیاز

 غافلگیر واقعا جان ریخت بی گم می تبریک بهت-

 تا یعنی نداشت اهمیت برام پول گم می هنوزم شدم

 شدم عاشقت وقتی اما داشت ببینم تورو که این قبل

 دونم نمی حاال اما نکردم فکرم حتی پول به اصال

 بی عشقمی نشده عوض هیچی واقعا اما بگم چی

 ریخت



 لب زیر و گذاشت جیبش در را گوشی و خندید سام

 :گفت

 نبودی دیوونه من با بودی پول فکر به اگه-
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 دهانش جلوی و بود چسبانده بهم را دستانش کف نیاز

 نیاز ی خیره سام اما. کرد می دعا آرام و بود گرفته

 .بیاید در خوبی نقاشی توانست می نظرش به و بود



 باز چشم نیاز رفت باال که زدن دست و جیغ صدای

 زد لب و کرد سام نگاه لبخند با و کرد

 مبارک عیدت-

 همدیگر به همه و گرفت آغوش در را نیاز ملودی

 و نکرد شایان نگاه اصال نیاز اما گفتن می تبریک

 .نکرد هم عیدش تبریک به ای توجه هیچ

 خیلی یا داد می تکان سر نهایت جیب در دست سام

 .بود گفتنش ممنون دهد خرج به لطافت خواست می

 :گفت و رفت نزدیکش نیاز

 بدی تکون سر برام خوای نمی که احیانا-

 :گفت و کرد بقیه نگاه سام

 و زد چشمکی خوای؟نیاز می این از فراتر چیزی-

 :گفت

 قهرم من نرفته که یادت-

 ناز؟ یعنی این-

 نیاز یعنی این نه-



 بقیه به رو و چرخید نیاز و کرد ای خنده تک سام

 :گفت

 برم باید من مبارک همگیتون عید-

 رآسانسو سمت شد دور جمع از ونیاز کرد اخم سام

 سام برای و درآورد جیبش از را گوشی و رفت

 نوشت

 میرسونیم دونم می بزنم سر جون آقا به برم باید-

 بیام بشم آماده بمون

 رفت جدیدش اتاق به و زد لبخند پیام خواندن با سام

 .بیاید نیاز تا

* 

 ایستاد صاف و گذاشت کیفش در را کادو نیاز

 :گفت تهآهس و زد چشمکی مالید بهم باز را لبهایش

 جان ریخت بی برم می تو دل-

 چشمی خط کشید اش شده آرایش چشمان زیر دستی

 ویران قصد امشب اما بود نکشیده حال به تا که



 رسیده خودش به همه این که داشت را سام کردن

 .بود

 اعضای تک تک با زدن حرف ساعت دو بعد

 .بود شده آماده حال اش خانواده

 روی از را ادکلن و کرد مرتب سرش روی را شال

 که برداشت را کیفش زد خودش به و برداشت میز

 سر شد باعث تلفنش زنگ صدای اما برود بیرون

 با بیاورد بیرون کیفش از را گوشی و بایستد جایش

 داد جواب و زد لبخند گلی اسم دیدن

 مبارک عیدتون سالم-

 مبارک هم تو عید خوب دختر سالم-

 :گفت و رفت در وسمت انداخت باال ابرویی نیاز

 کردی ما از یادی-

 جواب شما وقت چند این دادم می پیام بهت که من-

 دادی نمی

 :گفت و بست را در رفت بیرون اتاق از نیاز



 چطوره؟ حالت بگذریم نبود خودم دست گوشیم-

 ای برنامه شب فردا واسه تو ببینم زدم زنگ خوبم-

 داری؟

 مگه؟ خبره چه شب فردا-

 دور عید دوم روز دادم پیشنهاد ها بچه به من هیچی-

 ویالی لواسون بریم گفت هم نریمان بشیم جمع هم

  اینا باباش

 :گفت و فشرد را دکمه و شد آسانسور وارد نیاز

 بتونیم کنم نمی فکر شلوغه خیلی هتل روزا این-

 بیایم

 داشته کار چه که سام زدم زنگ تو به همین واسه د-

 زنگ بهش باید صلوات سالم با باشه نداشته چه باشه

 بگه کالم یه بکشه داد سرت یا کنه قبول آیا که بزنی

 جوری یه خب اما شلوغه سرتون دونم می حاال نه

 خودشه مال هتل که سام تازه بیاین بزنید جیم

 :گفت لب زیر و کرد ریز چشم نیاز



 من جز دونستن می همه-

 !چی؟-

 گم می سام به من باشه هیچی-

 بگو خاصی شگرد به ، هن گم می سام به نه-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 بریم بیا کجاس لواسون میگه بگم که جوری اون-

 اصال شمال

 :گفت و خندید بلند هم گلی

 و خوبه حالش انقدر تو با سام خوشحالم چقدر-

 خوشحاله

 :گفت و رفت بیرون نیاز و ایستاد آسانسور

  بهار گل میدم خبر بهت-

 نه بگید اگه شما موندین قطف دادن اوکی همه ممنون-

 نمیریم کدوم هیچ

  بابا ای-



 بای گفتم جدی-
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 سام با و رفت ورودی در سمت و کرد پوفی نیاز

  گرفت تماس

 جانم-

 کجایی؟-

 :گفت و کرد نیاز ونگاه کرد ترمز سام

 روت روبه درست-



 آن که شصورت و پایش سرتا به انداخت نگاهی و

 هم ماشین توی از که بود کرده تغییر اساسی شب

 کرده اش خواستنی زیادی که را تغییر این واضح

 .دید می بود

 کفری ماشین دیدن با و کرد نگاهش چرخاند سر نیاز

 درون را وخودش کرد باز را ماشین در رفت جلو

 :گفت و انداخت ماشین

 !آره؟ خودته مال ماشینم این-

 ببند کمربندتو-

 که کرد نگاهش چشم گوشه از هم در صورت با نیاز

 :گفت و کرد نگاهش سام

 نیاز درو ببند-

 بست را کمربندش و کوبید بهم را در حرص با نیاز

 :گفت و

 سام؟ کیه مال ماشینه این-

 :گفت شده کلفت صدای با وخودش



 خارج رفته دوستمه مال-

 :گفت و خندید سام

 !قشنگه؟ صدام انقدر من-

 نزن حرف من با اصال اباب برو-

 ای جعبه و کرد باز را داشبورد در شد خم سام

 :گفت و گرفت نیاز سمت و آورد بیرون

 مبارک عیدت-

 را ابروهایش از یکی کرد نیاز صورت به نگاهی و

 :گفت و انداخت باال

 بینتت می خوشگل انقدر جون آقا حال به خوش-

 اما نگرفت را جعبه و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 :گفت

 که این دوم گیرم نمی کادوتم قهرم باهات که اول-

 گیرم می کادوتم کنم آشتی تا دارم شرط

 چی؟-



 گفت زد زنگ لواسون میرن دارن اینا گلی فردا-

 بریم باهاشون هم تو منو

 :گفت و رفت باال ابروهایش از یکی سام

 باز کادوتو اینکه دوم نزار شرط من واسه که اول-

 که شد آویزان لبهایش نیاز بریم وناا با خواد نمی کن

 :گفت و گذاشت نیاز پای روی را کادو سام

 میاد خوشت ببین کن باز-

 :گفت و چرخاند رو نیاز

 ...تو اما شوخیه یه فقط قهرم درسته-

 :گفت و گرفت را نیاز دست سام ولی کرد سکوت

 بخرم؟ ناز باید االن-

 :گفت و کشید بیرون دستش از را دستش نیاز

 دل رو میشه زیادیم بسه خریدی کافی اندازه به نه-

 کنم می

  نیاز-



 جان بگوید همیشه مثل که این جای به حال بی نیاز

 :گفت نیاز

 بله-

 را نیاز دست اختیار وبی کشید تیر سام سر دفعه یک

 .گفت آرامی آخ و فشرد

 ترس با سام صورت دیدن با چرخاند سر سریع نیاز

 :گفت

 !شد؟ چی-

 را خودش کمی نیاز فشرد سرش به را دستش سام

 :گفت و کشید جلو

 !گرفت؟ درد سرت-

 داد تکان سر آرام و فشرد بهم را چشمانش سام

  کنار بزن-

 با و کشاند خیابان گوشه به زور به را ماشین سام

 :گفت شدید درد

 من بده آبیه داشبورده تو قرص یه-



 چیه؟ قرص-

  نیاز... بده-

 در ای دانه و کرد پیدا را قرص پاچه دست نیاز

 سر و داد قورتش آب بدون ،سام گذاشت سام دهان

 :گفت نگران دل نیاز صندلی؛ به داد تکیه

 گرفتی؟ می قبال گرفتی؟ درد سر شد چی-

 همیشه-

 : گفت لب زیر و کرد باز را کمربندش نیاز

 نفهمیدم؟ وقت هیچ خر منِ  چرا پس 

 :گفت بلند و

 !عصبیه؟-

 ...زیادی امروز آره-

 های شانه برد باال دست نیاز که کرد سکوت مسا

 :گفت و گرفت را سام

 بچرخ-



 اشاره ابرو با نیاز کرد، نگاهش و کرد باز چشم سام

 :گفت و زد

 دیگه بچرخ-

 دو را دستش پشت از نیاز و چرخید کالفه سام

 :گفت و گذاشت سام سر طرف

 از یکی گیره می عصبی دردای سر تو مثل مامانم-

 درِدشو دادن ماساژ با میتونم چطور داد یادم دوستام

 بدم کاهش
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 گذاشت سام های شقیقه کنار را اش میانی انگشت سه

 ماساژ چرخشی  کرد شروع و کرد وارد فشاری و

 . دادن

 :گفت و بست چشم سام

 ماساژه؟ یا بخشه شفا تو دستای-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 من دستای همعلوم-

 شمرد می دلش در آرام نیاز و شد عمیق لبخندش سام

 جلوتر را خودش کمی. کرد می تکرار را کارش و

 سام ابروی دو بین را شصتش انگشتان و کشید

 را انگشتانش باز و داد محکمی تقریبا فشار گذاشت

 . کرد می تکرار باز و آورد می باال سام سر سمت

 گیره؟ نمی که دردت-

 نه-

 نداره درد اما میارم زیاد فشار ستهدر-



 انجام کارو این براش وقتی میشه حالی چه مامانت-

 میدی؟

 کارمو انقدر نمیزنه حرف تو مثل که اون هیچی-

 میبره خوابش اون تا میکنم تکرار

 :گفت و کرد ای خنده تک سام

 جوریه یه من حال اما-

 :گفت آرام نیاز

 بکش عمیق نفس-

 نیاز و داد انجام را گفت زنیا که کاری همان سام

 همان و کشید سام ابروهای زیر را شصتش انگشتان

 باز و آورد فشار پیشانی سمت به داشت نگه جا

 :گفت

 بکش عمیق نفس من فشار هر با-

 :گفت نیاز که کشید عمیق نفس هم باز سام

 سر مثال داره فرق هم با ماساژش دردی سر هر-

 داره فرق سینوسی درد



 آرام فشار یک با و کشید ابرو زیر را انگشتش وباز

 :گفت باز و کشید صورتش خارج تا

  بکش عمیق نفس-

 دانست می. شد می آرام داشت دردش راستی به سام

 نمی تاثیر سریعی این به چون نیست قرص اثر

 .گذاشت

 عمیق های نفس سام و داد انجام را کارش انقدر نیاز

 جای به اما است بهتر خیلی کرد می حس که کشید

 برد باال دست نیست الزم دیگر بگوید که این

 :گفت آرام و گرفت را نیاز دستهای

 نیاز خوبم-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 ...میزا تاثیر دونستم می-

 انگشتان با سام شد ساکت دستانش روی بوسه با

 :گفت و کشید نیاز دستان روی وار نوازش شصتش



 تو نیست کارا این به نیاز چون نزار شرط برام گفتم-

 کشی ِگرو از ریم نمی نخواد دلت ریم می بخواد دلت

  نمیاد خوشم

 :گفت و شد عمیق لبخندش نیاز

 که نکردم قهر من-

 دل جون با وظیفمه منم توئه مال ناز توئه مال قهر-

 بخرم

 عمیق نفس و چسباند سام کمر به پیشانی شوق با نیاز

 :گفت کشید

 دوتا ما واسه خوبیه سال-

 سالم تو کنار هم دارم تورو هم عالیه من هواس-

 شد تحویل

 :گفت سام که کرد آرامی دار صدا خنده نیاز

 سال آخر تا میشم خوب امسال گفت دکتر اگه-

 عروسیمونه

  داد ادامه سام که بست چشم نیاز



 فرداش خوبم بگه دکتر امروز باشه بابام به البته-

 انداخته راه و عروسیمون

 :گفت و خندید نیاز

 ببینم باباتو دارم دوست-

 می میاد که روز اون کردم می فکر من بینیش می-

 بینیش

 که بریم کن روشن االنم نبود خوب یکم حالم نشد-

 شد دیر

 را دستانش و کاشت دستش روی دیگر ای بوسه سام

 :گفت و کرد رها

 میاد خوشت ببین تو کادو کن باز-

 آن دیدن با کرد باز را جعبه و نشست صاف نیاز

 طالیی گل شاخه درونش که شکل ای استوانه شیشه

 رزی گل آوردش، بیرون جعبه از و زد لبخند بود

 :گفت و کرد سام نکاه بود؛ طال جنس از که تزئینی

 گال به دادی گیر-



 نیومد؟ خوشت-

 گردنبندم مثل درست قشنگه خیلی بیاد بدم میشه مگه-

 در دست نیاز و آورد در حرکت به را ماشین سام

 :گفت و کرد کیفش

 وقت چند این تو خب اما بازار برم نداشتم وقت من-

 گرفتم یاد کارایی یه جون آقا خونه

 :گفت و آورد بیرون را کادو

 کنم باز برات خودم بزار-
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 را کادو کاغذ بود داشته برش هول انگار و سریع

 آورد می بیرون را تیشرت که جور وهمان کرد باز

 :گفت طعنه به

 گرون چیزای این از نیستم پولدار شما مثل من-

 بخرم گرون

 را تیشرت تای نیاز که کرد نگاهش چپ چپ سام

 باال ابروهایش دیدنش با سام گرفتش وباال کرد باز

 :گفت و خندید بلند نیاز پرید،

 االن خودم لباس با سته کردم نقاشیش خودم-

 تومهمان زیر پوشیدمش

 :گفت و کشید نیاز دست از را تیشرت سام

 کار چون بیشتره خیلی گل اون از ارزشش این-

 بوده خودت

 و نشست صاف داد سام تحویل دلنشینی لبخند نیاز

 :گفت



 میزنم بهت تک یه میام دارم وقتی نمیشینم زیاد-

 نیست قرار هستم، جا همون بیرون بیای نیست الزم-

 برم جایی

 اوکی-

 :گفت سام که شود ادهپی خواست

 کنم تمیزش بمون کثیفه صورتت اوه-

 . کرد ریز چشم نیاز

 و کشید جلو را خودش کمی و برداشت دستمالی سام

 :گفت و کشید نیاز لب روی آرام را دستمال

 بهتره کمرنگ-

 :گفت و خندید نیاز

 نداشتی؟ دوست-

 و کرد زیبایش گل چشمهای نگاه آورد باال نگاه سام

 :گفت

 کن آرایش اینجوری من واسه شههمی-



 و شد پایین باال گونه همان سام دل که زد پلکی نیاز

 گفت اختیار بی

 امشب...شدی خواستنی زیاد-

 روی شصتش انگشت و شد رها دستش از دستمال

 چشم دو بین چرخید می نگاه و نشست نیاز لبهای

 سریع شود چه است ممکن دانست می که نیاز. نیاز

 :گفت و کرد باز را ماشین در کشید عقب سر

 میام زود-

 با اما خانه سمت رفت و داد تکان سام برای دستی

 که این بدون. هستن آنجا همه فهمید ها ماشین دیدن

 خانه سمت تری محکم های قدم با شود منصرف

 را ودر آورد در کیفش از را کلید و رفت پدربزرگ

 اب سام که داد تکان سام برای دستی چرخید کرد باز

. داد را جوابش ماشین چرا کردن خاموش و روشن

 بود زیاد صدا رفت جلو و بست را در لبخند با نیاز

 .هست کی به کی داد تشخیص شد نمی و



 در شدن باز ،با داد پایین را در دستگیره و رفت جلو

 بزرگ پدر. کردن نیاز نگاه و کردن سکوت همه

 :گفت و خندید

 جان بابا اومدی-

 بزرگ پدر وسمت کرد همه به لبی زیر سالم نیاز

 بزرگ پدر اما ببوسد را دستش خواست رفت

 با طاها که بوسید را سرش نیاز و نگذاشت

 :گفت خوشحالی

 !پیدایی؟ کم خانما خانم کجایی-

 کنار طاهر دیدن با دهد جواب چرخید لخند با نیاز

 :گفت مائده که ماسید دهانش در حرف طاها

 هبین نمی مارو دیگه انگار-

 :گفت و کرد اخمی کرد مائده نگاه نیاز

 بینم نمی اصال که رو یکی تو-

 :گفت و خندید عمویش

 ببینم عمو بغل بیا-



 خانه اعضای تک تک با نیاز ترتیب همین وبه

 نبودن محرمش که هایی مرد وبه کرد روبوسی

 نیاز توجه مورد اصال که طاهر اما و گفت تبریک

 .نگرفت قرار

 آمد آشپزخانه داخل از داییص که بنشیند خواست

 آشپزخانه سمت و انداخت مبل روی را کیفش سریع

 می آماده را شام های وسایل داشت خانم رباب رفت

 :گفت و رفت سمتش شوق با نیاز دیدن با کرد

 دخترم سالم-

 :گفت و رفت فرو آغوشش در نیاز

 خانم رباب مبارک عیدت-

 یونم نمیشه باورت جون دختر مبارک هم تو عید-

 ندیدمت وقتی بودم تو دنبال فقط مهمون همه این

 شدم ناراحت خیلی

 انداختید راه بویی چه نباشید خسته-

 میندازم سفره االن-



 برم باید اما-

 !غذا؟ همه این آخه چرا-

 بمونم دارم دوست-

 :گفت آرام و

 منتظرمه اما-

 :گفت و زد لبخند خانم رباب

 ببر نماو واسه برو شام بعد بخور شام حاال-

 نه که چرا باشه زود اگه باشه...اوم-

 کنم آماده رو سفره تا بقیه پیش برو-

 بیان زنم می صدا دخترارو االن بقیه پیش برم چی-

 چی یعنی کمک

 :گفت وبلند رفت بیرون نیاز و خندید خانم رباب

 پا رو پا که مهمونی نیومدید کمک بیاین دخترا-

 خراب یدتونع لباسای اتوی خط ،نترسید انداختید

 نمیشه



 :گفت و خندید بلند نیاز عموی پسر محمد

 داده قورت عصا انداختن پا رو پا همچین گفتی گل-

 بگم عید تبریک حتی ترسیدم یکی من که هستن

 نیاز که کرد نیاز نگاه بار این و زد لبخند کامیاب

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 کسی اگه واال داری کمک قصد هم تو نکنه چیه-

 کمک بیا بگیره جلوتو
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 بزرگ پدر که رفتن آشپزخانه وبه شدن بلند دخترا

 :گفت و کرد کامیاب نگاه خندید

 برگشت زندگیم طراوت دیدی-

 :گفت و داد تکان سر کامیاب

 جورم چه-

 :گفت و برداشت سیبی مائده

 کارش؟ سر برگشت دوباره شد چی-

 :گفت و کوبید زمین روی را عصایش بزرگ پدر

 با بندازه سفره حیاط تو بگو خانم رباب به بابا نیاز-

 تره صفا

 چشم-

 آن دور همه و شد پهن حیاط در رنگ چند سفره

 روبه درست خواهرش و برادر کنار طاهر. نشستند

 داد پیام سام به نیاز. نشست نیاز روی

 هتب برو میخوای رسیدم شام موقع بخدا شرمنده-

 زنم می زنگ



 نوشت سام اما

 چسبه می خواب چرت یه کار پر روز یه از بعد-

 و فرستاد برایش بوس استیکر و زد لبخند نیاز

 :گفت طاهر که گذاشت کنار را گوشی

 خبر؟ چه پسره اون از-

 گرداند چشم و کرد طاهر نگاه و آورد باال نگاه نیاز

 ها آن اصال. کردند می نگاهش که مادرش پدر روی

 اصرار اما بود نیاز سوال این البته بودن آمده چرا

 در را قاشقش نیاز. بیایند هم ها آن که بود مائده

 :گفت و فشرد دست

 واست رسوند مخصوص سالم خوبه-

 :گفت و کرد طاهر نگاه طاها

 میگی؟ و سام-

 :گفت بود نیاز به نگاهش که جور همان طاهر

 خودشه آره-

 :گفت و زد لبخند طاها



 راحتم باهاش اما ساکته که این با خوبیه پسر خیلی-

 از جزئی انگار خونمون بود اومده که هم دفعه اون

 جون؟ آقا نه مگه بود خانواده

 :گفت و داد تکان سر بزرگ پدر

 شد سرد بخورید غذاتونو ، آره-

 مدیر نه هتله اون خدمتکار گفت مائده-

 :گفت و گذاشت دهان در سبزی نیاز

  میکشه تی اره-

 :گفت طاها مادر

 خودش پسره اون داری؟ شوخی هم ما با جون نیاز-

 مدیره گفت

 و ریخت برنجش روی سبزی قرمه از قاشقی نیاز

 :گفت

 من از اگه اما داره خبر بیشتر جون مائده حتما-

 هتله اون صاحب آقا اون بپرسید



 که کرد نیاز نگاه و فشرد دستش در را قاشق کامیاب

 :گفت نیاز

 نیست جمع این تو که کسی به ادیند گیری چه-

 پدر نگاه و کرد رها دستش از را قاشق کامیاب

 :گفت بزرگ پدر که کرد بزرگش

 کار نه خورد غذا باید فقط غذا موقع ندادم یاد بهتون-

 دیگه؟

 برد زیر به سر طاهر که کرد طاهر نگاه چپ چپ و

*** 

 :گفت و آمد بیرون خانه آشپز از نیاز

 جون آقا برم باید من-

 برو بعد بخور شیرینی و آجیل بمون -

 :گفت و گرفت باال را اش پشتی کوله نیاز

 رو که چیزایی تمام هم گذاشته غذا هم خانم رباب-

 میزه این

 برسوننت ها بچه بزار پس جون نوش-



 :گفت پاچه دست و سریع نیاز

 تاکسی زدم زنگ بگید که این قبل من جون آقا نه-

 :فتگ و شد بلند سریع طاهر

 بزنید برگشتی اومد تاکسی میرسونمت من-

 :گفت عصبی نیاز و زد لبخند مائده

 ترم راحت تاکسی با نه-

 :گفت طاهر مادر

 راحت که طاهر با میکنی رودربایسی چرا عزیزم-

 بودی

 از مرد پیر آن و کرد بزرگ پدر نگاه کالفه نیاز

 :گفت خبر بی جا همه

 بهتره بری آشنا با شب موقع این-

 صد بگوید داشت دوست گرفت دندان به لب زنیا

 .نماست انسان حیوان این از بهتر غریبه پشت



 می رفت وبیرون کرد خداحافظی همه با عصبی

 منصرف را طاهر شده جور هر حیاط در خواست

 .کند

 رها خدا امان به را بندهایش و پوشید را کفشهایش

 :گفت طاهر که کرد

 هکرد خوشگلت خیلی جدید آرایش این-

 خودش نیاز بگو داخل برگرد آدم ی بچه مثل ببین-

 رفت
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 :گفت و انداخت باال ابرو طاهر

 برسونمت باید امشب نه-

 :گفت و فشرد بهم حرص با را چشمانش نیاز

 خودت پای بشه چی هر بیای-

 :گفت و زد لبخندی طاهر

 کوچولو ترسیدم اوه-

 :گفت و رفت در سمت نیاز

 نخواستی خودت اما برگردی خواستم ازت من-

 :گفت عصبی نیاز که رفت دنبالش به طاهر

 بیشعور خوشیمون تو میزنی گند د-

 نیاز کردی گیجم تو میگی چی-

 :گفت باز و کرد کوچه آخر ماشین به نگاهی نیاز

 شب نه کن خراب مارو شب نه تو برو برگرد-

 خودتو

 !تو؟ میگی چی! کیه؟ ما-



 :گفت و شد کوچه وارد کالفه نیاز

 خیال بی داخل برو-

 و شد کشیده اش شانه که برود خواست سرعت با

 :گفت و خندید طاهر. افتاد دستش از کیفش

 !کجا؟ دختر شدی تر شیطون-

 خدا و کرد ماشین نگاه چرخاند سر وحشت با نیاز

 .باشید خواب سام کرد می خدا

 که بکشید قبع شانه خواست کرد طاهر نگاه باز

 برایش نیاز ماه نور زیر در و نکرد رهایش طاهر

 برایش او از شدن دور که رسید نظر به زیبا خیلی

 :گفت آهسته و گذاشت جلو قدمی ، شد سخت

 نیست زندگیم تو کس هیچ دیگه کن باور-

 چابکی با طاهر اما کشید عقب شانه عصبی نیاز

 :گفت و گذاشت کمرش پشت دست

 تونم نمی شده تو با ازدواج حرف وقتی از بخدا-

 کنم دختری هیچ نگاه



 نیاز و نگذاشت طاهر اما رفت عقب حرص با نیاز

 :گفت و رفت باال صدایش

 دختر طرف اصوال تو چون نمیکنی دختر نگاه آره-

  عقب بکش...دیگس کسای شکارت ری نمی

 سرش و پراند جا از را نیاز ماشین در صدای

 آب تاریکی آن در یدنشد با سام ماشین سمت چرخید

 و کرد پرت عقب به را طاهر و داد قورت دهان

 :گفت

 کن فرار داری دوست جونتو-

 به نگاهش اما نخورد زمین گرفت را خودش طاهر

 چطور نفهمید و دوید سمتش دفعه یک که بود سام

 سام سمت باعجله نیاز. دوید خانه وسمت چرخید

 سام. شد یددو می وار دیوانه که سام راه سد و دوید

 که را سام لباس زد چنگ نیاز اما زد کنار را نیاز

 رفت باال اش عربده سام

 ...ک ولم-



 اش عربده دهانش روی نیاز دست کف نشستن با

 :گفت التماس با نیاز و گرفت آرام

  میکنم خواهش-

 عقب برو-

 دوید سام شد پرت عقب نیاز که داد هول را نیاز باز

 :گفت و گرفت را دستش وباز برداشت خیز نیاز که

 کنم می خواهش هستن همه سام-

 و فشرد را دستش نیاز که فشرد هم روی دندان سام

 :گفت

  بریم بیا نیاز جان-

 طاهر که شده بسته ی خانه در نگاه چرخاند سر سام

. کرد زد می نفس ونفس بود ایستاده پشتش ترس از

 که را سام که بود خورده کتک بد انقدری دفعه آن

 میدانست و آمد سراغش بار آن های درد تمام ،دید

 .کرد فرار و شود نمی او حریف



 نگیرد آرام سام ترسید می و لرزید می دستانش نیاز

 می خدا شد می چه وقت آن و خانه در برود و

 تنگ بیشتر و بیشتر سام ی شده مشت دست. دانست

 های رگ در خون جریان جلوی که جوری شد می

 نگاه شده کلید های دندان با. بود گرفته را دستش

 و شد شل دستانش ترس حس با نیاز که کرد نیاز

 خشنی شدت به صدای با سام که گذاشت عقب قدمی

 :گفت

 ماشین تو برو-

 دیگر بار وسام رفت ماشین سمت چرخید سریع نیاز

 :گفت و کرد خانه در نگاه

 باش منتظرم-

 سمت و برداشت را نیاز کیف زمین روی زد وچنگ

 و بود کرده کز ماشین ی گوشه نیاز. رفت شینما

 باال دارش لرزش بدن نشست ماشین درون سام وقتی

 .بست چشم و پرید



 و گرفت عقب دنده و  کرد روشن را ماشین سام

 :گفت

 !کی؟ تا-

 زد فریاد سام که گرفت دندان به لب نیاز

 خانوادت وقت یه که باشم غیرت بی باید کی تا بگو-

 !ببینم؟ چیارو این باید کی تا بگو نفهمه

 ...ِبخُ -

 ترس با نیاز رفت دهانش سمت شتاب با سام دست

 و شد خشک راه ی نیمه در سام دست رفت، عقب

 شد کوبیده فرمان روی شد مشت دیگرش دست

 سام-

 نگو هیچی نیاز نگو هیچی-

 باال فریادش و کوبید فرمان روی مشتی دیگر وبار

 رفت

 بخور قسم دیگه بار یک فقط-
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 با کوچه پس کوچه آن در سام و کرد سکوت نیاز

 می دعا لب زیر که بود نیاز و راند می باال سرعت

 .نشود چیزی که کرد

 های دندان الی از سام شدن که اصلی خیابان وارد

 غرید اش شده کلید

 باید سگی هر دیگه اینه نفهمه کسی نفهمه کسی-

 بشم خفه آبرو خاطر به منم بزنه ستد بهت

 کرد نگاهش حرص با سام که نزد حرفی هم باز نیاز

 :گفت و



 آشنا همشون با هستن چندتا ببینم بگو یکی یکی بگو-

 خوانت؟ می که هستن دیگه چندتا خانوادت تو بشم

 و کرد هیستریکی خنده سام که برد زیر به سر نیاز

 زد فریاد دفعه یک

  کنم نمی رحم بخدا بده قسم دیگه بار یک فقط-

 وحشت با رویش روبه دیدن با آورد باال سر نیاز

 :گفت

 جلو سام-

 به نیاز. گذاشت ترمز روی پا چرخاند سر سریع سام

 نبستن خاطر به سرش که این از قبل و شد پرت جلو

 قرار سرش جلوی سام دست بخورد شیشه به کمربند

 .گرفت

 جیغ داشبورد به اش سینه قفسه شدید برخورد با اما

 .شد پرت عقب به ماشین ایستادن با و کشید

 .گفت بلندی آخ و نشست اش سینه قفسه روی دستش

 :گفت و چرخید سمتش کامال ترس با سام 



 شد؟ چی-

 به درد از و بود کشیده هم در چهره درد از نیاز

 ی سینه روی و برد پیش دست سام. پیچید می خود

 دکمه سریع. رداشتب را نیاز دست و گذاشت نیاز

 زیر دست خواست و کرد باز را مانتویش های

 که گذاشت دستش روی دست نیاز که ببرد تیشرتش

 :گفت عصبی سام

  بردار دستتو-

 زیر دست سام و آمد کوتاه دردش خاطر به نیاز

 و بست چشم کشید اش سینه قفسه روی و برد لباسش

 زیر صندلی زد چنگ نیاز.داد می حرکت را دستش

  فشرد بهم را چشمانش و را یشپا

 جاش؟ همه یا میکنه درد خاصی جای-

 :گفت آرام نیاز

 جا همه-

 که فشرد کمی و کشید را دستش کمی باز آسوده سام

 :گفت سام اما گفت آرامی آخ نیاز



 نیست خطری شده کوفته-

 را دستش سام و فشرد دندان زیر بیشتر را لبش نیاز

 اما کرد نیاز نگاه و آورد بیرون لباس زیر از آرام

 نگاه و کرد پوفی سام که نکرد نگاهش شرم از نیاز

 :گفت و کرد رویش روبه

 بشه؟ چی که میکنن و خیابون میان شبا-

 دست وقتی اصال شد می آب خجالت از داشت نیاز

 شد سام داغ دست درگیر انقدر رفت لباسش زیر سام

 را دردش کرد وارد سام که فشاری آن تا که

 .بود ردهک فراموش

 و کرد مشت را بود گرفته درد که خودش دست سام

 :گفت

 بشه راحت خیالمون بزار بیمارستان میریم-

 :گفت آرام ، بسته چشمان همان با نیاز

 بریم بهترم االن داد نمی امون دردش بود چیزی اگه-

 هتل



 مطمئنی؟-

 آره-

 :گفت و بستش و کشید را کمربند شد خم سام

 ببندی مربندتوک خواستم ازت بارها-

 :گفت و کرد باز چشم عصبی نیاز

 باشم کمربند فکر به تونستم مگه حالت اون با-

 :گفت و کرد اخم سام

 خودمو یا میشم قاتل یا بدم ادامه بخوام جوری این-

  کشم می

 کرد حلش میشه ترم آروم-

 :گفت و داد تکان سر سام
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 پای خاستگارات ، خواهات خاطر با هچطور آره-

 خوام می نیاز من جدتون جان بگم بشینم مذاکره میز

 بدم دست دوستانه باهاشون بعدم نیاین سراغش دیگه

  بیام

 چپ سام که نخندد بلند تا فشرد بهم را لبهایش نیاز

 :گفت و کرد نگاهش چپ

 حاال یا زنش غیرت با مرد یه بدونم خوام می-

 که میکنه کار چی ببینه وضعیت این تو نامزدشو

 بود؟ عادی غیر تو واس االن من رفتار

 :گفت و کرد کج لب نیاز

 بزنی؟ منو بود نزدیک تو اما بود عادی غیر نگفتم-



 گرفت عقب دنده کرد روشن را ماشین حرص با سام

 :گفت و

 نمیگذرم خودم از کردم بلند روت دست روزی اگه-

 کشید دست و بست را مانتویش های دکمه آرام نیاز

 :گفت و اش سینه قفسه روی

 شناسم می و طاهر شد آشنا مائده با طاها وقتی از-

 بودم راحت باهاش اوایل

 :گفت و خندید نیاز که چرخید سرش سام

 می صحبت که اینه منظورم دیوونه راحتی اون نه-

 یکم اما کردیم می بازی ها دورهمی تو باهم کردیم

 که کرد تعریف چیزایی یه برام شدیم تر صمیمی که

 داد تغییر خودش به نسبت منو دیدگاه کال

 بسته و باز بار چند را دردش دست انگشتان سام

 :گفت و کرد

 خب-



 پیش دوسال تا یادمه فقط بود منحرف فکرش همش-

 ...بار چند اونم نفر سی از بیش با گفت می

 :گفت آرام و پنجره سمت چرخاند سر و کرد سکوت

 هداشت رابطه-

 حرصی پر نفس و باالیش لب روی کشید زبان سام

 داد ادامه نیاز و کشید

  شد کمرنگ رابطم باهاش دیگه اونجا از-

 خواد می حسابی مالی گوش یه این-

 می برسه همه گوش به رابطمون وقتی نیست الزم-

  نفهمیده که باشه خر خیلی باید االن چند هر فهمه

 :گفت و کرد یا خنده تک کرد سام نگاه چرخاند سر

 توخونه رفت دوید بز مثل-

 درد اش سینه ی قفسه که خندید بلند صدای وبا

 :گفت و کرد نگاهش سام. گرفت

 کنم می محوش-



 جلو را خودش کمی ترسید سام آرامی آن از نیاز

 :گفت و کشید

 نمی دیگه اصال نداره هیچیو ارزش اون بخدا-

 که ئدهما با رابطمم دیدم بود عید چون االنم بینمش

 باز بخوای تو که بینمش می دیگه کجا شد تموم

 بیاری؟ پیش درگیری

 خطرناکه بشین عقب-

 :گفت و صندلی به داد تکیه نیاز-

 نکنیم خراب بیا و عید اول شب کن ولش اصال-

 نکنیم خراب چیو دیگه دیگه شد! نکنیم؟-

 :گفت و گرفت را سام بازوی برد پیش دست نیاز

 نشده خراب کنین فکرشو دیگه اگه نه-

 خم. خورد زنگ تلفنش کند نیاز نگاه خواست تا سام

 دیدن یا برداشت داشبورد روی از را گوشی شد

 :گفت و شد کج لبش پدرش شماره

 نزدم زنگ چرا کنه می گله االن-



 :وگفت کشید هینی نیاز

 !ادب؟ بی نزدی زنگ-

 داد را پدرش جواب و خندید سام

 بله-

 بزنم زنگ شد دیر شرمنده مبارک عیدت-

 :گفت و زد لبخند سام

 مبارک عیدتون-

 میزدم؟ زنگ من باید-

 بودم گرفتار یکم-

 آن تمام با کرد سام رخ نیم نگاه و نشست عقب نیاز

 رفت می در کوره از گاهی بود درست ها اختالف

 و پدر به کرد نمی احترامی بی اما کشید می وفریاد

 :تگف می که پدرش حرف به آمد یادش و مادرش

 رفتارش ببین کنی امتحان آیندتو شوهر خواستی اگر-

 داره رفتاری چه مادرش با ببین چجوره خانوادش با

 اون بدون داشت نگه احترام شرایطی هر در اگه



 احترام تو به اندازه همون به چون زندگیه مرد

 میزاره

 :گفت آرام و بست چشم و زد لبخند نیاز

 قبرستون؟ بریم فردا-
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 که کرد می گوش مادرش های حرف به داشت سام

 زد لب و کرد نگاهش و چرخاند سر نیاز حرف با

 برمت می-



 ...چرخاند نگاه و زد لبخند نیاز

*** 

 :گفت نیاز که شدن اتاق وارد

 نریخته ها غذا افتاد دستم از کیفه ببین-

 از را ومانت نیاز و گذاشت میز روی را کیف سام

 :گفت و کرد تیشرتش نگاه لبخند با آورد در تنش

 کردم درست برات که تیشرتیه همون ست این-

 :گفت و کرد تیشرت نگاه چرخاند سر سام

 قشنگه-

 :گفت نیاز که آورد بیرون را غذا

 بخورم غذا تو با گفتم خوردم ساالد فقط اونجا-

 نریخته-

 بخوریم میز رو بزار پس-

 نیاز کرد باز را لباسش های دکمه و چرخید سام

 :گفت و رفت میز سمت سریع



 داره خوبی دستپخت خیلی خانم رباب-

 او به پشت که کرد می نیاز نگاه آینه توی از سام

 میز روی را غذا پاچه دست که دستانش نگاه. بود

 :گفت و کرد چید می

  میزدی دید ای زاویه هر از قبال-

 :تگف آهسته و گرفت میز لبه دست نیاز

 داره فرق االن-

 :گفت و کرد تنش را بود داده او به نیاز که تیشرتی

 فرقی؟ چه-

 :گفت و برداشت را وگوشی

 بچرخ-

 :گفت حرص با سام که گرفت دندان به لب نیاز

 بچرخ پوشیدم لباس-

 نیاز موهای به زد اشاره سام چرخید و زد لبخند نیاز

 :گفت و



 بگیرم عکس یه کن باز موهاتو-

 جلو را لبش کرد کج سر برد سرش پشت دست نیاز

 کرد اعتراض نیاز که گرفت عکسی سام که داد

 کردم می اذیت داشتم من شد بد سام عه-

 بزن غر کم موهاتو کن باز-

 ایستاد سینه به دست کرد باز را موهایش نیاز

 :گفت و کرد رخ نیم را وصورتش

 بگیری خوام نمی اصال-

 کوبید زمین بر پا نیاز که گرفت دیگری عکس سام

 :گفت و

 دیگه نکن-

 بگیرم خوب عکس یه تا بمون درست تو-

 بگیریم هم با بیا-

 بعد بگیرم تو از چندتا حاال-

 بگیرم ژست بمون خب-



 و گرفت می عکس وسام کرد می شیطنت نیاز

 .سام اتاق در بود شده پخش نیاز خنده صدای

 :گفت و سام کنار رفت دوید نیاز

 دوتایی حاال-

 و گرفت عکس هم باز و گرفت باال را شیگو سام

 می شاخ دستش با کرد می شیطنت باز که بود نیاز

 و. آورد می در دار خنده اداهای سام سر باال گذاشت

 خواست می و بود شیر او مثال ها عکس از یکی در

 صفحه در لبخند با که بود وسام بخورد را سام

 .کرد می کارهایش و نیاز نگاه گوشی

 شام بیا دیگه خب-

 برنجش روی گوشت کمی نیاز و نشستن هم کنار

 :گفت و گذاشت

 نخوردما کباب وقته خیلی-

 نباش نگران کبابه لواسون بریم فردا-
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 رفتی؟ می باهاشون قبال-

 و کرد رخش نیم نگاه نیاز که نداد را جوابش سام

 :گفت

 دیگه رفتی بوده مستانه سوالیه چه-

 کرد بازی غذایش با نیاز و نگفت چیزی هم باز سام

 :گفت و

 می دلم خودم نه نداشتم پسر دوست حاال تا من-

 بود حواسشون خیلی خانوادم که این هم خواست

 ...اما



 از را قاشق سام که کرد بشقابش ونگاه کرد سکوت

 :گفت و کرد رها دستش

 !اما؟-

 :گفت و کرد نگاهش سریع نیاز

 دونم می بود ای دیگه چیز منظورم نشو متوجه بد-

 بدونم خوام می اما داره فرق و دختر ومن پسری تو

 ...من اگه

 :گفت و کرد سکوت

 خیال بی هیچی-

 :گفت و برداشت را هایش قرص شد خم سام

 بگو کامل یا نزن حرف یا-

 نیاز اما کشید سر آب لیوان با را هایش قرص

 .نداد ادامه را حرفش

 روی را شالش و کرد تنش مانتو نیاز امش از بعد

 :گفت و برداشت را اش پشتی کوله انداخت سرش

 بخیر شب-



 در خواست نیاز  در جلوی تا کرد اش همراهی سام

 و گذاشت در روی را دستش سام که کند باز را

 :گفت و نشست اش سینه قفسه روی دیگرش دستش

 نداری؟ درد-

 :گفت و گذاشت عقب قدم نیاز

 مخوب نه-

 غرید و کرد اخم سام

 شده؟ چت تو-

 :گفت سریع نیاز

 گفتم؟ چی مگه نشده چیزی-

 تا شناختی منو تازه انگار رفتارت نگفتی چیزی-

 کشی می عقب خوره می بهت دستم

 :گفت آهسته و برد زیر به سر نیاز

 شرمم...بیشتر یکم از نه...یکم فقط...نیست چیزی-

 میخوره بهم دستت میشه

 :گفت و پرید باال ابروهایش سام



 مدت؟ همه این بعد! االن؟-

 و گذاشت جلو قدم سام که داد تکان سر آهسته نیاز

 :گفت

 آشناس نا برام شرم این مدت همه این بعد-

 و چسبید دیوار به که رفت عقب دیگر قدمی نیاز

 :گفت آرام

 یه...االن...ام نبود مهم اصال شدی می لخت قبال-

 ...جو

 که کرد سکوت پهلویش یرو سام دست نشستن با

 :گفت و زد لبخند سام

 شرمه واقعا انگار نه-

 بگم بهت ندارم که دروغ-

 :گفت و کرد ای خنده تک سام

 نداشته تاثیر اما زبونت رو-

 و داد هول عقب به را سام و کرد ای خنده نیاز

 :گفت و آورد در برایش زبانی



 دارم دوست-

 پرید یرونب سمتش ببرد هجوم سام تا کرد باز را در

 .شد اتاقش وارد کشید در روی را کارتش سریع و

 تختش سمت و کشید دردش سینه قفسه روی دست

 چرخید و گذاشت تخت روی احتیاط با را کیفش رفت

 انداخت زمین وروی آورد در را مانتویش آینه سمت

 کرده کبود ی سینه قفسه دیدن با زد باال را لباسش

. نبود عادی غیر ردد این پس گرفت دندان به لب اش

 را سام هدیه رفت کیفش وسمت کرد رها را لباسش

 وباز. گذاشت تختش کنار میز روی و آورد بیرون

 بود دزدیده سام از که چیزی و برداشت را مانتویش

 و داد فشار را ریزی دکمه. آورد در جیبش از را

 با ونیاز آمد بیرون ضامنش از شتاب با تیز چاقوی

 .دوخت چشم اش تیزی به و کشید عقب سر ترس
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 دید سام میز روی را آن وقتی اما لرزید می دستانش

 با. دارد نیاز کوچک جیبی چاقوی آن به کرد حس

 درون و بستش زور به و ناشیانه لرزان دستان همان

 :گفت آرام و گذاشت جیبش

 بمون گوشه همون همیشه-

*** 

 خوبیه پسر سام بابا باش اضیر هم تو-

 آب بطری با داشت که کرد سام نگاه و چرخاند سر

 :گفت آرام ، آمد می سمتش

  بشه خوب تا داره احتیاج کمک به فقط-

 آب اینم-



 کشم می دست من بریز-

 کشم می دست خودم بریز تو بیا خواد نمی-

 ریخت می آهسته گرفت را بطری و زد لبخند نیاز

 بطری ته نیاز.  قبر سنگ روی دکشی می دست وسام

 گالب بطری و بشورد را دستش سام تا گذاشت  آب

 :گفت و قبر روی ریخت و برداشت را

 براش بپزم دارم دوست بود زرد شله عاشق بابام-

 کنم خیرات

 قبر روی که جور وهمان برداشت را هار گل سام

 :گفت چید می

 بخرم وسایالشو بگو کنی درست خواستی وقت هر-

 را میخک های گل از یکی داد تکان سر ازنی

 عکس نگاه کرد می پر پر که جور همان و برداشت

 و کرد قبر سنگ روی بود شده حکاکی که پدرش

 :گفت

 رفت زود خیلی-



 فشرد را دستش بست چشم نیاز و کرد نیاز نگاه سام

 :گفت و برد زیر به سر قبر سنگ روی

 گم می که میشه تنگ براش دلم انقدر وقتا بعضی-

 پیشش برم بمیرم کاش

 نیاز-

 :گفت و کرد باز چشم نیاز

 ساله هشت بابا ندارمت تحویل سال ، ساله هشت-

  رفتی دخترت های شونه رو گذاشتی بزرگی بار

. ایستاد عقب و زد آتش سیگاری شد بلند کالفه سام

 زد لب و قبر سنگ روی کشید دست نیاز

 وابج نیست بخشیدنی که گناهی با کنم چیکار-

 بابا؟ بدم چی خدامو

 :گفت و فشرد بهم را لبهایش

 بدم؟ پس چطور و پول اون-

 کرد سیگارش به زد پک که سام نگاه چرخاند سر

 :گفت و کرد قبر سنگ نگاه وباز



 فرقی گفتم خودم خوام می پول بگم سام به عمرا-

 روم چطور بعد نیستی یا داری پول تو برام نداره

 کردم نزول من چون بده پول ملیون سیصد بگم میشه

 به نه کنم؟ می استفاده سو ازش دارم من نمیگه بعد

 گم نمی اون

 بریم نیاز-

 نیاز بعد هم وسام خواند پدرش برای ای فاتحه نیاز

 :گفت سام نشستند که ماشین درون. رفتند هم وبا

 لواسون رفتن اونا-

 :گفت و بست را کمربندش نیاز

 دیگه بریم هم ما-

 بریم بعد خرید اول بریم نه-

 را پخش صدای سام کند اعتراض خواست تا نیاز

 کار به نیاز و کند اعتراض نتواند نیاز که برد باال

 .خندید سام گانه بچه



 خرید برای خب اما خلوت تقریبا و بود عید دوم روز

 . نبود خلوت هم زیاد کردن

 از گرفته بر کرد می انتخاب سام که هایی لباس

 نبود بحث به نیاز دیگر و بود زنیا ی سلیقه همان

 چه بودش شناخته خوب وسام بود راضی نیاز چون

 بود قرار که سوئشرتی اصرار به نیاز و پوشد می

 .خرید را بخرد برایش
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. شدن لواسان راهی و کردن را هایشان خرید ظهر تا

 قبلی شالو انداخت سرش روی را جدیدش شال نیاز

 :گفت و برداشت را

 بزارم؟ اینو خوبه-

 :گفت و کرد نگاهش سام

 آره-

 خوب کرد خودش نگاه و داد پایین را گیر آفتاب نیاز

 کیف در. آمد می صورتش به اش بندی رنگ بود

 آورد بیرون را آرایشش وسایل و کرد باز را جدیدش

 غرید سام که کشید لبش روی را رژش و

 کمتر-

 :گفت و دز لبخند نیاز

 هست کمرنگ خودش این-

 :وگفت سام سمت چرخید و

 !نمیاد؟ همراهش وقت هیچ چرا مستانه شوهر این-

 دونم نمی-



 :گفت و آمد پایین به رو لبش ف طر دو نیاز

 شنا می پیدا مردایی چه-

 کرد کیفش در دست سریع تلفنش خوردن زنگ با

 چند ناشناس شماره دیدن با آورد بیرون را وگوشی

 نداشت فایده اما بشناسد شاید تا خواند را شماره بار

 گوشش دم و کشید گوشی روی دست همین برای

 گذاشت

 بله-

 هستم پناهی سالم-

 که کیست پناهی بگوید خواست کرد ریز چشم نیاز

 :گفت مرد خود

 چند باید که پولی واسه کنم آوری یاد زدم زنگ-

 مداری گرفتاری هزارتا که بریزید بدین دیگه روز

 و کند سام نگاه ترسید و گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت

 حتما بله-



 پیش خیر-

 :گفت و نکرد دور گوشش از را گوشی نیاز

 ممنون زنم می زنگ حتما-

 :گفت سام که آورد پایین را گوشی

 بود؟ کی-

 :گفت سریع نیاز

 بهش گیره نمی مامانم گوشی گفت بود مامانم دوست-

 زنه همین به بزنه زنگ یه بگم

 :گفت و داد تکان سر سام

 خواد نمی تو بگردن برن بخوان زنا ممکنه امروز-

 بری

 !چرا؟-

 :گفت و کرد نیاز به نگاهی نیم سام

 ممکنه هست چی تو منو بین میدونن همه دیگه االن-

 ناراحت ندارم دوست بزنه چیزی حرفی بخواد یکی

 بشی



 :گفت مشکوک و کرد ریز چشم نیاز

 من که هست چیزی گفتی تو که یاینای غیر به مگه-

 ندونم

 :گفت بود شده هول انگار و عجله با سام

 نیست چیزی نه-

 :گفت و رفت باال ابروهایش از یکی نیاز

 نباش نگران پس-

 :گفت و نشست صاف

 مهمه؟ مگه بزنن حرفم نبوده چیزی اگه-

 :گفت و فشرد دستش در را فرمان سام

 نه-

*** 

 اومدید خوشحالم خیلی-

 :گفت و کرد سام نگاه نیاز

 کجان؟ بقیه -



 میخندن حسام بازیای دلقک به دارن داخلن-

 دیدن با کرد ویال نگاه شد خم کمی پهلو از نیاز

 اندخت باال ابرویی آمد بیرون ویال در از که مستانه

 :گفت خند پوز وبا

 نبوده حسام بازی دلقک به حواسش انگار یکی نه-

 استقبال اومده
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 نیاز که برداشت ماشین توی از را نیاز کیف سام

 :گفت و سمتش چرخید



 عوض مانتومو خوام می بیار رو آبیه پالستیک اون-

 کنم

 را پالستیک و کرد باز را ماشین در باز سام

 چشمی پشت نیاز آمد پایین ها پله از مستانه. برداشت

 :گفت و آمد ازنی نزدیک سام و برایش کرد نازک

 داخل بریم-

 و گفت آرامی سالم نیاز. کرد سالم و آمد جلو مستانه

 نیاز کمر پشت دست گلی. نکرد سالم اصال سام

 :گفت و گذاشت

 داخل بریم بیاین-

 عصبانی خیلی را نیاز این و بود سام ی خیره مستانه

 همه از زودتر که رفتن باال ها پله از هم با کرد می

 با سام دیدن با اما کرد باز را رد مستانه ی بچه

 لبخند نیاز. شد پنهان مادرش پشت رفت و دوید ترس

 :گفت آرام و برد نزدیکش سر و کرد سام نگاه و زد

 خوای می هم بچه جین یه تو بعد میترسه ازت بچه-



 بچه با که میکنم رفتاری بد مادرشون با من مگه-

 بکنم هام

 :گفت و انداخت باال ابرویی و شد عمیق لبخندش نیاز

 گله خیلی ها بچه مادر آخه کنی نمی نچ-

. شد ویال وارد و گرفت را نیاز ودست زد لبخند سام

 ی خنده با حسام. گفتن  تبریک را عید همه به

 :گفت همیشگی

 خودته مختص بحث این بیا سام بیا-

 :گفت و کرد سام نگاه نیاز

 بیام کنم عوض لباس برم-

 خواست می رفت فرو رفک در و کرد ریز چشم سام

 نیاز که بود لباسی چه پالستیک آن در بیاید یادش

 :گفت و نیامد یادش اما بپوشد خواست می

 نباشه؟ بد لباسش-

 :گفت و گرفت را پالستیک نیاز

 نیست-



 :وگفت کرد گلی نگاه چرخید و

 کنم عوض لباسمو تونم می کجا-

 هستن اونجا هم ،مهری شیال و پگاه اتاقه اون تو-

 ممنون وکیا-

 به ضربه چند.  رفت گفت گلی که اتاقی سمت نیاز

 با نفر سه آن کشید پایین را در دستگیره و زد در

 مبارک نو سال از بعد. شدن بلند شوق با نیاز دیدن

 :گفت شیال روبوسی و گفتن

 نمیاین کردم می فکر داشتم کم کم دیگه-

 :گفت و کرد باز را مانتویش های دکمه نیاز

 بیایم تا خرید بعدم ، بابام خاک سر رفتیم صبح نه-

 شد دیر

 :گفت شیال به و کرد نازک چشمی پشت پگاه

 گفتم دیدی-

 :گفت و داد تکان سر شیال



 خاطر به که گانس بچه حرفاس این از تر عاقل نیاز-

 نیان مستانه

 :گفت و آورد در را وشالش مانتو نیاز

 نداریم کسی به کاری ما-

 :گفت کرد می تجدید را آرایشش داشت که مهری

 کرد کارو اون سام میالد برج تو که سری اون-

 افتاد می پس زیاد حرص از داشت مستانه

 :گفت و زد آرامی ضربه مهری پهلوی به شیال

 ها بچه خیال بی-

 و آورد بیرون پالستیک توی از را لباسش نیاز

 :گفت

 از باید باشه سام عاشق واقعا اگه مستانه-

 عصبی باشه دنبالش نه بشه الخوشح خوشبختیش

 بشه

 :گفت و زد بشکنی پگاه



 خوشحالی از باید ،معشوق میگم همینو منم دقیقا-

 باشه خوش بزاره و باشه خوشحال عشقش

 نازکش لی کوتاه مانتوی دکمه آینه سمت چرخید نیاز

 شیال که بست هم را چرم باریک وکمربند بست را

 :گفت

 کرده کبود دیدم !جان؟ نیاز شده چیزی سینت قفسه-

 بود

 :گفت و زد لبخند نیاز

 تو خورد سینم قفسه کنیم تصادف بود نزدیک دیشب-

 داشبورد

  بود؟ راننده سام حتما اوه اوه-

 :گفت سریع وخودش

 چی مثل عصبیه وقتی فقط که اونه سوالیه چه-

 میکنه رانندگی

 :گفت و سمتشان چرخید نیاز



 سرعتمون ودنب کنده و خیابون اما بود راننده سام-

 هم عصبانی وقتا اون مگه سام اما نبود باال همچینم

 !االن شدت به شد؟ می

 :گفت شیال که کردن هم به نگاهی نیم سه هر

 عزیزم نه-

 و نیاورد خودش روی به اصال اما کرد شک نیاز

 :گفت و انداخت سرش روی را شالش

 بریم میاین-

 گفتن و شدن بلند سه هر

 بریم-

 حسام به رو دیدنشان با گلی که رفتن بیرون اتاق از

 :گفت

 بگو خودش به بگی میخوای چی هر نیاز اینم بیا-

 غرید سام که کرد حسام نگاه نیاز

 باش نداشته بهش کاری-

  ای جنبه بی تو باالس جنبش اون بابا ای میگی چی-



 :گفت نیاز روبه و

 بیاد کنار بچه با تونه می سام تو نظر به-

 :گفت و کرد سام نگاه نیاز

 نتونه؟ چرا-

 میگم خوبش اخالق خاطر به هیچی-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 داره فرق خیلی من با رفتارش چون بپرسید من از

  میتونه درصد صد گم می

 :گفت حسام که شد بلند همه هوی صدای

 اینو نیاز که کرده چیکار سام این نیست معلوم اوه-

 میگه

 :گفت شیال که کرد حسام نگاه چپ چپ سام

 خوبه رفتارش سامم که خوبه نیاز صد در صد-

 می خوب گرفت آغوش در را دخترش مستانه

 و نشست شوهرش کنار. زده طعنه او به شیال دانست

 می حسام نگاه که افتاد مردی به نگاهش نیاز تازه



 باشن همسن باید پس بوده سام دوست بود شنیده. کرد

 سفید کمی شموهای. میداد نشان باالتر سنش چقدر اما

 سختی از نشان چشمش دور های چین و بود شده

 بود مستانه شوهر خیره نیاز. بود زندگی در کشیدنش

 شد نیاز چشم در چشم و چرخاند سر او ای لحظه که

 .دزدید چشم سریع نیاز اما

 :گفت و خندید بلند گلی شوهر

 براتون داریم خوب خبر یه هم ما-

 :گفت زودتر حسام اما

 عمو یا میشید خاله دارید ای همگیتون-

 و کرد گلی نگاه ونیاز رفت باال جمع ی خنده صدای

 :گفت

 عزیزم باشه مبارک-

 بیاد تا مونده خیلی حاال ممنون-

 

 [۱۴:۰۲ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون



 

 ۲۸۲_پارت#

  

 

 

 

 بیرون بگذره نیمم سالو دو که باشه باباش مثل اگه-

  نیست بیا

 همه خب ماا حیایش بی های حرف و حسام دست از

 کرده عادت حسام های شوخی آن به جمع آن ی

 .بودن

 :وگفت برد نیاز گوش نزدیک سر سام

 قشنگه لباست-

 :گفت و برداشت موزی نیاز

 قشنگه شده ست لیه شلوار این با دارم دوستش-



 نیست؟ تنگ یکم شلواره-

 و انداخت باال ابرویی کرد نگاهش زد لبخند نیاز

 :گفت

 نیست نه-

 سام-

 :گفت پگاه که کرد پگاه نگاه سام

 دختره؟ این با کردی اینجوری دیشب کردی چیکار-

 کرد پگاه نگاه پاچه دست نیاز و کرد ریز چشم سام

 :گفت مهری بزند اشاره خواست تا

 کن رانندگی تر آروم یکم بود بد کبودیش بابا آره-

 کند نگاهش ترسید نیاز که کرد نیاز نگاه متعجب سام

 :گفت پگاه و مهری هب رویه سام اما

 مگه؟ شده چی-

 :گفت و انداخت پا رو پا و کرد پوفی شیال

  شده چی میگه تازه ببین آقارو-



 :گفت و خندید بلند مهری

 ببینه نذاشته نیاز داره حقم البته-

 و سایید هم روی ودندان گرفت دندان به لب نیاز

 سه آن جلوی چرا داد خودش به فحش جور هزار

 نامحرم صد از تر بد که کرد وضع را لباسش نفر

 بودن

 :گفت و کرد نیاز نگاه ترس با گلی

 عزیزم؟ شده چی-

 :گفت سریع نیاز

 بخدا نشده چیزی-

 :گفت و کرد نیاز نگاه تحسین با پگاه

 یه کبودی اون دیدن با بودم من اگه بخدا گلی خیلی-

 ذاشتم نمی امین سر رو مو تار

 :وگفت آورد پایین سر امین

 برام نزاشته مو کال نداشته هم فرقی-

  رفت باال سام صدای بخندن همه خواستن تا



 میگید چی ببینم بزنید حرف درست-

 :گفت و کرد نیاز ونگاه

 میگن؟ چی اینا-

 :گفت سریع او که کرد شوهرش نگاه گلی

 سام-

 :گفت بگیرد نیاز از نگاه که این بدون سام

 شده؟ چی-

 :گفت سریع شیال

 یه که اون حال به وای سیدمتر هممون بابا چته-

 همین شده کبود سینش قفسه یکم وجبیته

 شد مشت دستانش نیاز و پرید باال ابروهایش سام

 :گفت گلی که کرد نفر سه آن نگاه عصبی

 خوبه؟ شکر خدارو که حاال-

 و گرفت نگاه سریع اما کرد سام چشمهای نگاه نیاز

 را این که بود سخت سام برای چقدر نشست صاف

 چیزی خودش نیاز و بشنود دیگر نفر چند دهان از



 را سام خواست می فقط نیاز که صورتی در نگوید

 .نکند ناراحت

 :گفت سریع حسام

 کردیم ضعف که بزنیم سیخ رو ها جوجه بریم-

 از همه از زودتر و زد آتش سیگاری عصبی سام

 سام اما شدن بلند هم ها مرد بقیه و شد بلند جایش سر

 :گفت و فتر ها اتاق سمت

 اتاق تو بیا-

 :گفت آرام و رفت سمتش گلی که کرد گلی نگاه نیاز

 نه؟ دونست نمی-

 نه-

 که اینجا هست یکی کنه بزرگش نزار کن آرومش-

 خواد می همینو

 می نگاهش لبخند با داشت که کرد مستانه نگاه نیاز

 گفتن اتاق تو بیا آن نداشت اهمیت برایش اما. کرد



 داشت دلیلی چه اما بود انیتعصب رو از شاید سام

 .نگفته هیچ کبودیش از نیاز شده ناراحت که این جز

 اتاق وارد رفت شد واردش سام که اتاقی سمت نیاز

 باال دستانش سریع نیاز چرخید شتاب با سام که شد

 وگفت رفت

 داد من سر بفهمن همه نیست قرار باش آروم-

 میکشی

 و نداختا بیرون پنجره از را سیگارش عصبی سام 

 :گفت و بست را در نیاز که کرد نیاز نگاه چرخید

 تو بود این واس نگفتم چیزی اگه من نزن داد-

 خوب که کبودیم نداشتم درد وگرنه نشی عصبی

 میشه

 سمتش بلند قدمهای وبا سایید هم روی دندان سام

 نیاز ی سینه قفسه روی دست چیز هر از قبل و رفت

 و زد خند پوز ؛سام شد بلند نیاز آخ فشرد، و گذاشت

 :گفت

 نداشت که درد-
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 :گفت درهم چهره با نیاز

 داشت؟ فرقی چه کبوده فهمیدی می حاال-

 ها غریبه تا دونستی می خودت محرم منو کاش-

 دیدن خودشون اونا بهشون نگفتم من-

 :گفت و زد حرصی پر خند نیش سام



 بشم باخبر حالت از من اینجا یماومد شد خوب -

 چیز مشکل بله ، خودتو کردی قرنطینه که تو وگرنه

 ایه دیگه

 :گفت سام که کرد نگاهش نیاز

 رو حساسم که منم ببینم میگه سام کبوده بگم گفتی-

 نگم بهتره پس نزنه دست نبینه سام وقت یه بدنم

 :گفت سریع نیاز

 !چیه؟ حرفا این-

 :گفت و انداخت باال ابرویی سام

 من جز دیدن همه که کبودیو این ببینم بزار -

 :وگفت گذاشت عقب قدم سریع نیاز

 سطحیه کبودیه یه که گفتم-

 به ترس از نیاز و رفت جلو رفت در کوره از سام

 سریع را لباس باالی های دکمه هم سام چسبید در

 دیدن با کرد دور هم از را لباس لبه دو و کرد باز

 خجالت از نیاز و بست چشم اش سینه قفسه کبودی



 سینه قفسه روی سام دست فشرد، بهم را چشمانش

 پشت در به شد فشرده نیاز دست کف و نشست اش

 نیاز فشرده بهم چشمان نگاه برد باال نگاه سام. سرش

 :گفت و کرد

 !دکتر ببرمت بود الزم شاید نگفتی بهم چرا-

 :گفت زور به نیاز

 شهمی خوب خودش..  چی؟ واس دکتر-

 دندان زیر لب سام انگشتان سر خوردن تکان با

 ...شد حبس نفسش و فشرد

 

 کرده کبود اون سینه قفسه چه تو به آخه-

 دونسته نمی سام دونستم می چه چه من به-

 هر س مستانه مگه دختره این دیگه ای دیوونه-

 گفت می سام به ها بچه انگار سریع شد می چیزیش

 ه؟میگ بهش چی داره االن یعنی-

 دنبالشون برم بزار دونم نمی-



 از نیاز در صدای با. رفت نیاز و سام دنبال به گلی

 :گفت و کرد اخم عصبی سام اما پرید جا

 کیه؟-

 منتظرن ها بچه نمیاین؟ سام-

 میایم برو-

 :گفت و چسباند در ی گوشه دهان گلی

 تو نکردن ناراحت واس معلومه دخترو اون کن ول-

 نبیرو بیاد بزار نگفته

 زد فریاد عصبی سام

 برو میگم-

 سام شدو دور آنجا از سریع و پرید جایش از گلی

 :گفت و کرد ترسیده نیاز نگاه

 هتل بریم باید نمیشه اینجا-

 و کرد نیاز چشمهای نگاه ،سام نگفت چیزی نیاز

 :گفت

 نباشم اینجا کال امروز که کردی درگیرم انقدر-



 و آورد باال دست سام که زد کمرنگی لبخند نیاز

 :گفت و گذاشت نیاز گردن کنار

 چون نکردنم ناراحت خاطر به نکن پنهون ازم-

 میشم عصبی بیشتر بفهمم

 کشید دست دیگر بار سام و داد تکان سر آرام نیاز

 :گفت و اش سینه قفسه روی

 روش بزار بده یخ یکم میگم گلی به نیست دیر االنم-

 کبودیش میشه تر کمرنگ

 از را دستش سام داد بیرون را نفسش باالخره نیاز

 برد جلو سر دفعه یک اما برداشت نیاز گردن کنار

 سام کار با اما بست چشم نیاز و بوسید را گردنش

 سام بکشد عقب سر خواست شد درشت چشمانش

 با ونیاز نگذاشت و گذاشت گردنش کنار را دستش

 .کوبید زمین بر پا حرص

 کرد یازن گردن نگاه برد عقب سر زد لبخند سام

 و کرد نگاهش چپ چپ نیاز که انداخت باال ابرویی

 :گفت سام



 بود کاریت پنهان واسه این-

 ای خنده سام که بست را هایش دکمه عصبی نیاز

 :گفت و کرد

 بزار گردنت کنار یکمم رو یخ اون-

 برای زبانی کرد باز را در سایید هم روی دندان نیاز

 :گفت و آورد در سام

 چه تو به-
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 باال دست و گرفت را نیاز بازوی شد خم سریع سام

 را شال لب و کشید سرش روی را نیاز شال برد

 :گفت و انداخت گردنش دور

 کن جمع حواستو-

 :گفت و داد هولش عقب به نیاز

 بابا برو-

 به را سرش و کرد ای خنده سام رفت بیرون وسریع

 روی زبان چرخید آینه سمت داد تکان راست و چپ

. را بویش و داد می را نیاز عطر طعم کشید لبش

 گرفت عمق لبخندش

 با و کرد نگاه آینه از سرش پشت در شدن باز با

 هم در ابرو  و شد محو لبخندش در جلوی فرد دیدن

 ...کشید

 

 کرد مهری نگاه و فشرد اش سینه قفسه به را یخ نیاز

 :گفت و



 حساسه یخیل من روی آره-

 :گفت و برداشت دیگر کاهویی زد لبخند گلی

 ها؟ بچه نه مگه عجیبه برامون رفتاراش این سام-

 :گفت کرد می حقله حلقه که را ها گوجه شیال

 ...واال آره-

 :گفت آرام وخیلی

 ناراحت یکم سام که کشت می خودشو مستانه یادمه-

 فقط سام اما اومده سرش که بالیی خاطر به بشه

 بریده مستانه دست یادمه حتی باش مراقب میگفت

 :گفت سام خواست می بخیه بود

 بزن بخیه برو ها بچه از یکی با دارم کالس من-

 آمد مستانه شوهر صدای که پرید باال ابروهایش نیاز

 جاست؟ این مستانه-

 اما کرد مرتب را لباسش بود او به پشت که نیاز

 یعسر مهری.  نچرخید بود باز هایش دکمه چون

 :گفت



 که بود بقیه پیش بیرون-

 کنار دست نیاز. رفت و نگفت چیزی مستانه شوهر

 :گفت و گذاشت گردنش

 عالیه خیلی سام نقاشی-

 : گفت ذوق با پگاه

 مونده اصال کشید حسام عکس بار یه خیلی آره-

 نه یا کشیده خودش بودیم

 :گفت و شد بلند گلی

 ندارن نیاز چیزی ببینم برم-

 این جای به اما رفت بیرون آشپزخانه از سریع گلی

 سمتشان و ها اتاق سمت چرخید برود بیرون که

 مستانه اما کرد ریز چشم مستانه آمدن بیرون با رفت

 اتاق سمت سریع گلی رفت و زد گلی به لبخندی

 شد درشت چشمانش اتاق از سام آمدن بیرون با رفت

 :گفت و

 کرد؟ می چیکار اتاق تو این-



 :گفت گیج و دبو فکر در سام

 هیچی-

 :وگفت سام قرمز صورت روی گرداند چشم گلی

 دیدن با اتاق در کشید سرک و کردید بحث باز-

 :گفت عصبی بود زمین کف که اتاق وسایل

 بیرونه از حتما گفتم اما شنیدم صدایی یه من-

 :گفت سریع گلی که برود خواست سام

 اینه؟ روزت و حال که گفت چی باز-

 :گفت و کرد گلی نگاه چرخاند سر سام

 کجاست؟ گلی-

 :گفت و کرد درشت چشم گلی

 !دیگه اینجام من هللا بسم-

 :گفت کالفه سام

 میگم و نیاز-

 :گفت و زد لبخند گلی



 رو میزاره یخ داره شما دستور به آشپزخونس تو-

  سینش

 :گفت و کرد آشپزخانه اپن نگاه سام

 نمیوردمش کاش-

 :گفت و رفت جلو مشکوک گلی

 !ا؟چر-

 :گفت و کرد موهایش در دست عصبی سام

 نیازه و من ی رابطه زدن بهم قصدش-

 دستش سریع اما چی و کی بپرسد خواست تا گلی

 :گفت ناباور و نشست دهانش جلوی

 !بگه؟ اونو میخواد که نگو-

 وآرام آمد باال دستش گلی بزند فریاد خواست تا سام

 :گفت

 هشد چیزی میفهمه ببینه حالتو این هیس-

 بهش میگه یا کنم ولش یا گفته-



 کنی؟ ولش چرا-

 :گفت و زد پوزخند سام

 بگیرم رو هرزه اون که-

 :گفت حرص وبا

 بوده کمش خوابیده همه زیر آشغال-

 :گفت و برد زیر به سر زده خجالت گلی

 کنی کار چی خوای می-

 میشه دیوونه بفهمه نیاز...گلی اگه اما دونم نمی-

 جلوش نمک بلند سرمو چطور اصال

 ی خنده صدای شنیدن با و کرد آشپزخانه نگاه گلی

 :گفت نیاز

 چی ببینیم تا داری نگه ساکت رو مستانه کن سعی-

 میشه

 :گفت و رفت ورودی در سمت عصبی سام

 اما نمیده نشون نیاز بگن مستانه از هی ها بچه نزار-

  میشه ناراحت



 :گفت و داد تکان سر گلی

 تخت خیالت برو-

 :گفت حسام که رفت بیرون اختمانس از  سام

 بزن باد اینو بیا آوردید تشریف باالخره به-

 و نشست صندلی روی رفت حسام به توجه بی سام

. بود آغوشش در دخترش که کرد مستانه شوهر نگاه

 دیدن با چرخاند سر و زد آتش سیگاری عصبی

 بودن نشسته ای گوشه دیگر نفر چند با که مستانه

 در وچای زد برایش لبخندی انهمست اما کرد اخم

 اصال و شد می دیوانه داشت سام. برد باال را دستش

 نیاز ناراحتی جز نبود مهم برایش چیز هیچ

 

 [۱۴:۰۳ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۲۸5_پارت#

  



 

 

 

*** 

 بودن چیده باغ در که میزی روی را ها لیوان نیاز

 اش خیره نگاه دیدن با.  کرد سام نگاه و گذاشت

 زد لبخند سام که فرستاد برایش چشمکی و زد لبخند

 چند هم نیاز. رفت سمتش و شد بلند جایش از و

 :گفت ،سام رفت سمتش قدمی

 گذاشتی؟ یخ-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 اوهوم-

 و کرد شالش وارد را نیاز موهای برد باال دست سام

 :گفت

 بریم ناهار بعد-

 :گفت تعجب با نیاز



 !زود؟ انقدر چرا-

  بمونیم زیاد ندارم حوصله-

 غروب گفت می گلی تازه صفاس با ها خوبه اما-

 بخوریم ذرت آتیشیو زمینی سیب میندازن راه آتیش

 کمی با شد موفق نیاز اما شد کالفه نیاز ذوق از سام

 چند هر. بمانند که کند راضی را سام کردن دلبری

 می کاری هر نیاز خاطر به اماه نبود راضی سام

 .کرد

 سام که نشست سام کنار نیاز نشستن میز دور همه

 :گفت آرام

 بود کشیده دلت که کباب جوجه اینم-

 :گفت و برداشت ای جوجه تکه نیاز

 پخته خوبم چه هوم-

 کرد، می ها آن نگاه که مستانه به نگاهی نیم سام

 کرد می نیاز ونگاه بود کرده ریز چشم مستانه. کرد

 نیازی اشت،ند زیادی توقع اش زندگی در که نیازی



 چیز هیچ نه خواست می پول نه اش آینده مرد از که

 او زندگی از مستانه اما بس و مردانگی فقط دیگر

 ندارش دارو نیاز که زندگی از! خواست؟ می چه

 نمی چیز هیچ دیگر و اش وخانواده سام بود شده

 چشمهایش که ؟ خواست می را کدام مستانه. خواست

 نیاز خیره است رهخی اش طعمه به که شیری مثل

 .بود

 برای هم گاهی و خورد می را غذایش اشتها با نیاز

 هنوز و نداشت اشتها سام اما گذاشت می جوجه سام

. بود نگذاشته دهان در هم جوجه همه آن از یکی

 زوم نیاز روی که بود شده حساس مستانه نگاه روی

 .بود

 همه خانمها توسط های ظرف شستن و ناهار از بعد

 بود شده پهن که هایی زیلو وروی شدن جمع باغ در

 .بودن نشسته

 بقیه های حرف به و بود نشسته گلی و شیال بین نیاز

 که سام روی اش عاشقانه نگاه وگاهی کرد می گوش

 گاهی و. ماند می داشت برنمی چشم او از ای لحظه



 شرم بود اتاق در کردن نگاه شبیه که سام نگاه از هم

 .دیددز می نگاه و کرد می

 آغوش در رفت برخواست آغوشش از مستانه دختر

 دلش خواسته نا و کرد بچه پدر نگاه نیاز و پدرش

 کرد خیانت دوستش به شاید که کسی برای سوخت

 جلو جوره همه که مردی. او با کرد بد مستانه اما

 مستانه رفتار این حقش کرد ازدواج مستانه با و رفت

 ...کرد می رکد را عشق معنای مستانه کاش نبود

 کردن می صحبت و بودن جمع هم دور ها خانم

 و بود شنونده فقط وگاهی زد می حرف گاهی ونیاز

 و شد کشیده داری شوهر سمت به آگاه خود نا بحث

 اصال نیاز و بکند تواند می کارهایی چه زن که این

 و بود شنونده فقط و زد نمی حرفی بحث آن در

 اما بگیرد درس هبقی تجربه از کرد می سعی گاهی

 .بود فرصت منتظر بین آن در مستانه

 و مرد جوری باید زن رابطه تو من نظر به-

 نکنه فراموش عمرشم آخر تا که کنه خودش مجذوب

 بیاد یادش لحظه اون فقط موقعیتی هر تو باشه جا هر



 :گفت شیال که کرد نیاز نگاه سریع گلی

 مستانه؟ چی یعنی-

 :فتگ و کرد نیاز نگاه مستانه

 کردم بیان که بود تجربه فقط هیچی-

 با رابطه فکر به موقعیتی هر تو کامران االن یعنی-

 !هست؟ تو

 مستانه اما برد زیر به سر و گرفت اش خنده نیاز

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 های رابطه بعضی که هست خاطره من نظر به-

 میکنه وصل بهم دوباره رو شده تموم
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 شکرت خدایا-

.  انداخت سرش روی را شالش و شست را دستانش

 که برود بیرون خواست کرد باز را سرویش در

 .بردارد قدم نتوانست ای لحظه

 سرش وپشت آمد بیرون اتاق از که سام دیدن با

 سام چرا. شد فشرده دستش ،در در دستگیره مستانه،

 داشت لبخند مستانه چرا نبود عصبانی همیشه مثل

 عقب قدم. داد می تکان سر هم سام میزد وحرف

 اش شده مشت دست نگاه. شد سام وخیره گذاشت

 عصبانیت در او نبود عصبانی اما بود کالفه کرد

 .باشد االن بخواهد که نبود دار خود

 آرام و فشرد دندان زیر به را خیسش لب گوشه نیاز

 :گفت و افتاد هم روی چشمانش. بست را در



 شده چی میگه سام نیست چیزی...نیاز نیست چیزی-

 میده توضیح برات

 افتاد زمین روی کرد چکه صورتش از آبی قطره

 ...شد آب قطره همان ی خیره ونیاز

 :گفت گلی دیدن با رفت آشپزخانه سمت سام

 کجاست؟ نیاز-

 :گفت آرام و رفت سمتش عصبی گلی

 بودی؟ کجا-

 :فتگ و کرد تکرار را سوالش سام

 کجاست؟ نیاز گفتم-

 بودید؟ کجا عوضی اون تو دستشویی رفته-

 :گفت و کشید گردنش پشت دستی سام

 زنیم می حرف هم با بعد-

 :گفت آرام گلی که برود دستشویی سمت خواست

 سام داره گناه نیاز-



 که رفت سرویس سمت بلند های قدم با عصبی سام

 و زد دلبخن سام دیدن با آمد بیرون نیاز لحظه همان

 :گفت

 اینجایی؟ تو ِاه-

 :گفت و کرد جیبش در دست سام

 بود؟ خوب بازی-

 رفتی؟ یهو کجا تو اما بود که خوب-

 و مالید را اش پیشانی کمی آورد با را دستش سام

 :گفت

 خوابیدم یکم اومدم کرد می درد سرم یکم -

 :گفت و داد تکان سر و نرفت بین از لبخندش نیاز

 شدی؟ خوب االن-

 خوبم هآر-

 اگه یا میارم شیرینی چای گلی با من بقیه پیش برو-

 هتل برگردیم نداری حال

 ریم می بقیه با خواد نمی نه-



 پس برو باش-

 مبل به را دستش نیاز و. رفت و داد تکان سر سام

 .بست چشم عصبی و گرفت

 دیگه بیا نیاز-

 نشسته گلی. رفت خانه آشپز سمت کرد باز چشم نیاز

 سمت.  چید می ظرف در را ها شیرینی و بود

 های استکان نگاه و رفت گاز اجاق روی سماور

 را ها استکان از یکی. کرد سینی درون شده چیده

 :گفت و برداشت

 داشتن؟ دوست همدیگرو خیلی سام و مستانه-

 نیاز نگا و گرفت دستش درون شرینی از نگاه گلی

 :گفت و کرد بود سماور خیره که

 بدونی چی داشتن دوست تا-

 از را قوری و گذاشت جایش سر را استکان نیاز

 :گفت و برداشت سماور روی

 کن ولش-



 همان و ریخت رنگ پر چای از نیمه را ها استکان

 از و داشتشان می بر یکی یکی بود فکر در که جور

 .کرد می پر قل قل حال در جوش آب آن

 شد نمی محو چشمانش جلوی از صحنه آن ای لحظه

 عصبانی سام چرا بود ذهنش در السو یک فقط و

 .بود نزده فریاد مستانه سر بر همیشه مثل چرا نبود

 من جون به بندازی سام نسوزی نیاز-
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 سینی و گذاشت سینی در را چای استکان آخرین نیاز

 :گفت و کرد بلند را

 اشهب من به حواسش اصال سام االن کنم نمی فکر-

 را شیرینی دیس و زد راه آن به را خودش گلی

 :وگفت برداشت

 حتما داری دوست شیرینی همه این میگه مامانم-

 میگه؟ درست نظرت به پسره بچت

 :گفت نیاز و رفتن بیرون آشپزخانه از هم با

 از رفت می دزدکی همش من سر میگه مامانم آره-

 شهم بردارم حاملگی سر اما میخورده خالم ترشیای

 بوده چیا این شیرینیو دنبال

 پسره فسقلی این پس-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 خوبیه؟ حس-



 که همین اما کنم نمی حسش هنوز که این با خیلی-

 رشد خواد می شکمم تو پایین اون چیزی یه میدونم

 میکنه جوری یه حالمو کنه

 خوردن شیرینی به کردی شروع زود خیلی تو البته-

 مهمه دیگه ماه چند یستن مهم که االن چون

 :گفت و خندید گلی

 خوشم شیرینی از شدید خیلی اما بخدا دونم نمی-

 اومده

. رفتن بقیه سمت و رفتن بیرون ساختمان از هم با

 زمین  روی را شیرین و چای سسنی نیاز و گلی

 کرد سام نگاه و نشست گلی کنار همان وسام گذاشتن

 بقیه نگاه و فتگر او از نگاه. بود فکر در هم باز که

 .کرد

 به هم باز و بود گرفته دستش در را چایش نیاز

 با کرد مستانه نگاه. کرد می گوش بقیه های حرف

 از کالفه سام ی خیره هم باز که چشمانش نگاه دیدن

 نگاه دیدن با اما کرد سام نگاه عصبی. گرفت نگاه او



 دستش از استکان اختیار بی مستانه به سام ی خیره

 شیال. ریخت پایش روی چای مانده وته شد رها

 :وگفت کشید هینی

 !سوختی وای-

 :گفت و برداشت را استکان سریع نیاز

 نبود داغ دیگه نه-

 داغه که انقدر بخورمش نتونستم هنوز من بابا چرا-

 خوبم نبود داغ -

 کردن می او نگاه همه تقریبا آورد باال وسر زد لبخند

 انگار و بود فکر رد کرد سام نگاه سریع نیاز اما

 .افتاده اتفاقی چه بود نفهمیده اصال

 :وگفت شد بلند حسام

 آماده بالالرو هم خانما بندازیم را آتیش بریم ما خب-

 کنن

 سام اما کردن روشن آتش برای رفتن مردها بیشتر

 داد تکیه بقیه از تر دور و زد آتش سیگاری شد بلند



 بود یازون کرد می ها آن کارهای نگاه و درخت به

 سام به نگاهش دائم اما بود کردن کمک مشغول که

 .بود عجیب برایش کارهایش این و بود

*** 

 :گفت آرام سام ماشین در شدن بستن با

 ببند کمربندتو-

 :گفت و بست را کمربندش زد پوزخند نیاز

 زدی حرف باهام ساعت سه بعد عجبی-

 و بود گرفته را فرمان دستش یک با حوصله بی سام

 مشتش دستش و بود پنجره لب دیگرش دست نجآر

 سام نگاه چرخاند سر نیاز. سرش گاه تکیه اش شده

 :گفت و کرد

 شنوی؟ می صدامو-

 :گفت و کرد نیاز نگاه سام

 میکنه درد سرم-

  بهونت شده همین-



 چیه؟ منظورت-

 شم نمی مزاحمت بده ادامه دردت سر به شما هیچی-

 شده راحتنا خیلی عصر از گرداند رو عصبی و

 راه پایان تا. کرد می اذیتش داشت بیشتر سام اما بود

 مشغول را نیاز که بود مالیم آهنگهای صدای فقط

 . بود رفته فرو فکر در دائم که سامی نه بود کرده

 می بود کرده گمان شد چه بود کرده فکر چه نیاز

 می خاطره برایش که گذرد می خوش انقدر و رود

 حالش که تلخ انقدر تلخ اما شد خاطره هم حال شود

 دروغ سام سادگی همان به که این. زد می بهم را

 که نگفته حتما گفت، می خودش به نیاز و بود گفته

 .نشود ناراحت
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 دل و دیدتشان که نیاورد سام روی به هم همان برای

 دست که کنجکاوی آن از ترکید می داشت کوچکش

 .داشت نمی بر سرش از

 هتل بزرگ ساختمان وارد هم با و رسیدن هتل به

 همراه و داد تکان سر آریا و اهورا برای نیاز شدن

 . شد هم کنار آسانسورهای آن از یکی وارد سام

 :گفت آهسته و کرد سام نگاه چشم گوشه از نیاز

 بزنی؟ حرف خوای نمی-

 البا دست و برداشت سمتش قدمی کرد نگاهش سام

 کنار وار نوازش را اش اساره انگشت پشت برد

 :گفت و کشید نیاز صورت

 نیست خوب حالم یکم-



 آرام تا بزن حرف برایم بیا بگوید خواست تا نیاز

 :گفت سام بگیری

 باشم تنها باید-

 و داد تکان سر آرام و شد محو درونش شوق نیاز

 :گفت

 باشه-

 سمتو رفتن بیرون دو هر آسانسور در شدن باز با

 نیاز دست سام.  ها اتاق در جلوی رفتن هایشان اتاق

 :گفت و گرفت را

 بخیر شب-

 سکوت همه آن بعد کاش داد تکان سر فقط نیاز اما

 نبود کافی بخیر شب آن زد می خوب حرف یک

 .ناراحتی همه آن با نیاز برای

 همان را کیفش. بست را ودر شد اتاقش وارد نیاز

 خوشحالی با خورد اصد در که کرد رها در جلوی

 نیاز سمت را سوئیچ سام کرد باز را در چرخید

 :گفت و گرفت



 دار برشون برو فردا رفت یادم خریدارو-

 با و بست را در و گرفت را سوئیچ حرص با نیاز

 غرید و کرد پرت اتاق کف را سوئیچ حرصش تمام

  سرت فرق تو بخوره خرید-

 دآور در تن از را هایش لباس رفت تختش سمت

 بسته با کشید دراز تخت روی و انداخت زمین روی

 و آورد یاد به را وسام مستانه باز چشمهایش شدن

 .شد کوبیده تخت روی مشتش

 باال دست. خوابید پهلو روی زد غلت کرد باز چشم

 :گفت و فشرد مشتش در را گلش پالک و برد

 اشتباه یه اون گفتی... نبودی عاشقش گفتی-

 یه نکنه...بدم دل که ردمک قبول گفتیو...بود

 ...نکنه...وقت

 هم فکرش کرد سکوت و فشرد بهم را چشمانش

 ...سوخت گلویش که سخت انقدر بود سخت

*** 



   حله کنه امضا سام ببر آره-

 آمد بیرون خوان پیش پشت از و داد تکان سر آریا

 ساعت به نگاهی و کرد پوفی نیاز شد راهرو وارد

 بود ندیده هنوز را سام و بود صبح ده. کرد اش مچی

 نمی آغاز صبحش دید نمی را نیاز تا صبح که سامی

 .کارش اتاق در بود رفته نیاز زودتر امروز حال شد

 کالفه و کرد اطراف شلوغی نگاه آورد باال سر نیاز

 کرد باز را در رفت اتاقش سمت

 خانم مبارک عیدتون-

 و شایان سمت چرخید و فشرد بهم را چشمانش نیاز

 :گفت

 کارتون سر برید-

 :گفت و زد لبخند شایان

 دیگه کارمم سر االن-

 نگذارد که رفت جلو سریع نیاز که گذاشت جلو قدم

 و داد هولش عقب به شایان اما شود اتاقش وارد



 قفل در را کلید کوفت بهم را در شد اتاق وارد

 .چرخاند

 :گفت عصبی نیاز

  بیرون گمشو-

 :گفت و کرد باز را پیراهنش دکمه شایان

 بکنی؟ خوای می چیکار-

 اینجا بریزن همه تا میزنم جیغ-

 :وگفت برداشت سمتش قدم آرام شایان

  بکش جیغ پس-

 :گفت و رفت عقب نیاز

 عوضی نیا جلو-

 جز کسو هیچ که اونیه عوضی نیستم من عوضی نه-

 بینه نمی خودش

 :گفت و رفت تر عقب ترس با ونیاز رفت جلو باز



 سام کنم نابود خوام می چیو همه خریدم جون به-

 باشه خودم مردن قیمت به اگه حتی

 یک بود رویش روبه که مردی پس زد خشکش نیاز

 شدن کشته فکر حتی که بود معنا تمام به دیوانه

 .بود کرده هم را خودش

 :گفت و خندید شایان که خورد صندلی به پایش نیاز

 کسی اگه حساسه عشقش ،روی تو رو حساسه سام-

  مرگه حکمش بزنه هتب دست

 ای دیوونه تو-

 بزنم زمین به عوضیرو اون خوام می فقط نیستم-

  بوده من...زی عشقش بفهمه خوام می

 بهم چشم عصبی اما جیبش روی گذاشت دست نیاز

 میز کشوی در جیبی چاقو بود شسته را فرمش فشرد

 .بود اتاقش

 به خواست نیاز تا و برداشت سمتش خیزی شایان

 ...رفت باال فریادش و شد زمین پخش دبیای خودش
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 راهرو از و بست را در آمد بیرون اتاقش از سام

 رفت وسمتش کرد نیاز اتاق در نگاه. گذشت

 چند در نشدن باز با کشید پایین را در دستگیره

 کرد صدا را نیاز و زد در به ضربه

 اونجایی؟ نیاز-

 :گفت و زد در باز سام و نیامد صدایی

 هستید؟ افتخار خانم-



 چرخیدن صدای که برود خواست رفت عقب ناامید

 لبخند سام. بایستد جایش سر شد باعث قفل در کلید

 درشت چشمانش نیاز دیدن با کند سالم خواست تا زد

 ! شد

 !شده؟ چی-

 و فشرد اش پیشانی به را یخ و زد زوری لبخند نیاز

 :گفت

 تو بیا نیست چیزی-

 و ایستاد نیاز روی به رو شد اتاق وارد سریع سام

. اش کرده باد سر و کرد اش خونی لب گوشه نگاه

 :گفت و کشید هم در ابرو

 !شده؟ چی-

 بود افتاده زمین روی که دار چرخ صندلی به نیاز

 :گفت و زد اشاره

 صندلی شد چی دونم نمی یهو چرخیدم می داشتم-

 لبمم گوشه میز لبه خورد مسر زمین خوردم شد کج

 صندلی پایه به



 :گفت و برد باال دست عصبی سام

 کنه نمی که کارا چه شیطونیت ببین-

 و سوخت نیاز که کشید نیاز لب گوشه را انگشتش

 :گفت حرص با و کرد نچی سام. کشید عقب سر

 کرده باد چشماش کرده گریه چقدرم ببین-

 با کند شنگاه خواست سام که برد زیر به سر نیاز

 بود شده کنده همه که اش مانتو های دکمه دیدن

 :گفت و پرید باال ابروهایش

 !شده؟ کنده موقع همون هم هام دکمه این-

 :گفت پاچه دست نیاز

 جون دستام بیارم درش خواستم آره یعنی...نه-

 کشیدمشون شدم عصبی نداشت

 پرید، باال مشکوک ابروهایش از یکی سام

 را اتاق ودر گرفت نیاز از نگاه سام شد زده اتاق در

 شهبد کرد تعجب ترسیده شهبد دیدن با که کرد باز

 :گفت سریع



 بدم خبر بهت گفتم بیمارستان میبرم شایان دارم-

 :گفت خیال بی سام

 مگه؟ شده چی-

 :گفت کالفه شهبد

 شکسته دستش زمین خورده میگه خودش دونم نمی-

 :گفت و داد تکان سر سام

 برو-

 صدای و پیش دقایقی به آمد یادش و بست چشم نیاز

 از را مانتو که دستانش به آمد یادش شایان ی عربده

 باال را نیاز لباس خوایت می وحشایانه و کرد باز هم

 التماس و لباسش خورد جر صدای به آمد یادش  بزند

 ناخون و و شایان کثیف دستهای به آمد یادش هایش،

. نیاز مقاوت رخاط به دستانش های وفشار تیز های

 زد نمی شکمش در لگدی شد نمی دیوانه نیاز اگر و

 استفاده موقعیت از اگه. داد می جان داشت حال شاید

 تمام شاید حال شد نمی بلند جایش از و کرد نمی

. داد می دست از شایان ی کینه سر را اش هستی



 روی شد پرت و سرش به شد کوبیده شایان مشت

 با نیامد کوتاه اما میز وشهگبه کرد برخورد لبش میز

 شایان وتا کوبید شایان شکم در مشتی زورش تمام

 و گرفت را دستش نیاز کند هضم را آن درد خواست

 پیچاند رحمانه بی نیاز و شد بلند شایان فریاد پیچاند

 زخمی کثیفش نفس خاطر به را تنش که را دستی

 شنید که را استخوانش شکستن صدای. بود کرده

 و کرد تعجب داشت که زوری همه آن از هم خودش

 و کشید می شایان که هایی عربده به خندید اختیاز بی

 صدایش مبادا که بود گذاشته دهانش جلوی دست

 کرد می نگاهش ذوق با که بود ونیاز. برود بیرون

 پرسید می خودش واز: گفت می آفرین خودش وبه

 ظهلح آن که این یا! نداشتم؟ خبر داشتم زور همه این

 زور به چه دختر آن وگرنه کرد کمکش که بود خدا

 را نبود چیز هیچ که برادرش مچ توانست نمی که

 .بخواباند
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 اتاق واز کشید نشان و خط دردش همان با شایان

 آمد خودش به کمی که این از بعد ونیاز رفت بیرون

 .بیاورند یخ برایش زد زنگ

 و کرد نیاز نگاه چرخید و بست را اتاق در مسا

 :گفت

 دکتر؟ بریم خوای می نداری گیجه سر-

 :گفت و انداخت باال سر نیاز

 نه-

 و گرفت را دستش سام که شود دور سام از خواست

 :گفت



 شده؟ خوب سینت قفسه کبودی-

 :گفت دستپاچه نیاز

 بهتره-

 :گفت و برد جلو دست سام

 ببینم بزار-

 بهم را مانتو لبهای دست با و رفت قبع سریع نیاز

 :گفت و چسباند

 خوبم گفتم-

 :گفت و رفت باال ابروهایش از ا یکی سام

 !شده؟ عوض چیزی امروز تا دیروز-

 :گفت و کرد اخمی نیاز

 نیست دیدن به نیاز دقیقه هر خوبم گفتم-

 دور او از سریع ونیاز رفت هم در ابروهایش سام

 و جدید های کبودی نآ از یکی سام فقط اگه. شد

 ی شده پاره تاپ اگه شد می چه دید می را ها زخم

 ترسید می انقدر ونیاز! شد؟ می چه دید می را نیاز



 نگذارد اما شود ناراحت دستش از سام بود حاظر که

 که ترسید می سام از انقدری او و. ببیند را چیز هیچ

 خرید می جان به را قهرش حتی را اخمهایش حال

 .بفهمد گذاشت نمی اما

 حرص با اما رفت در سمت چرخید عصبی سام

 :گفت وار تهدید و آورد باال را دستش چرخید

 ...بزنم دست دیگه یکی تو به من شاهده خدا-

. ماند نیاز ی خیره خشم با و کرد رها نیمه را حرفش

 کرد باز دهان نیاز و

 ...سا-

 بدن به را دستش نیاز در شدن وکوبیده رفتنش با

 منتظر همه این. بست چشم درد از و فشرد دردش

 دیر خاطر به کند گلگی تا بیاید سراغش سام بود

 ...شد بدهکار هم چیز یک اما آمدنش

*** 

 برایش نیاز که روزی سه بود گذشته بود روز سه

 سر انقدری سام که روزی سه گذشت می سخت



 سه. ترکید می داشت نیاز که نیاز با بود شده سنگین

. بودن نرفته دیگر هم اتاق به کدام هیچ که بود شب

 چه و. بود نخورده هم با غذایی هیچ بود روز سه

 باهم هایشان روزمرگی تمام نفر دو وقتی بود سخت

 ...شوند دور هم از همه این حال بود

 پذیرش سمت خواست آمد بیرون کارش اتاق نیاز

 بود پذیرش روی روبه که مردی دیدن با اما برود

 :گفت لب یرز و زد خشکش

 !محمد-

 رفت باال صدایش اختیار وبی برداشت قدم

 محمد-

 دوید می سمتش که نیاز دین با چرخید سرش مرد

 در شتاب با نیاز. شد دور پذیرش از و خندید

 آن گردن دور شد قفل دستانش و رفت فرو آغوشش

 بو. داد می را پدرش بوی که را تنش کشید بو و مرد

 نیاز کمر روی کشید تدس محمد. بست چشم و کشید

 :گفت و



 قربونت به محمد-

 و محمد صورت روی چرخاند ونگاه رفت عقب نیاز

 :گفت بغض با

 گذشت چقدر-

 لب گوشه زخم خیره و شد خیره نیاز زیبایی به محمد

 :گفت نیاز

 سال چهار-

 سال چهل ی اندازه به-

 چیه زخم این شدی خوشگل چقدر-

 :تگف پروا بی محمد که زد لبخند نیاز

 با عکسات تمام که برم خوشگلت چاالی این قربون-

 کرد دیوونم چاال هیمن

 :گفت آرام و رفت فرو آغوشش در باز نیاز

 بی احساس انقدر روزا این محمد اومدی خوبه چه-

 نمیشه باورت که کردم می کسی
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 ی؟کن کسی بی احساس چرا اینجا آدم همه این-

 پرسنل نگاه گرفت فاصله محمد واز رفت عقب نیاز

 اهورا سمت خیال بی اما کردن می نگاهش که کرد

 :گفت و چرخید

 بیام بزن زنگ بود مشکلی اتاقمم تو-

 باشه-

 و بردش راهرو سمت و کشید را محمد دست نیاز

 :گفت



 برات دارم حرف عالمه یه-

 :گفت و کرد محمد نگاه چرخاند وسر

 نباشی منطق بی بده قول-

 میگی؟ چی دونم می بگم-

 و خندید محمد که بردارد نتوانست را بعدی قدم نیاز

 :گفت

 فقط که گفت ضمن در و گفت بهم چیو همه جون آقا-

 گفته من به

 اش چانه زیر دست محمد که برد زیر به سر نیاز

 به که نیاز چشمان نگاه و آورد باال را نیاز وسر برد

 :گفت و کرد بود زیر

 رابطه این فرمول وقتی نزن منطفق از حرف-

 بوده منطق بی پایه از خودش

 :گفت و آورد باال چشم نیاز

 ...اش میگی هم تو-

  نه-



 پراندش جا از سام خشن صدای که زد لبخند نیاز

 !جا؟ این خبره چه-

 :گفت و چرخید سریع نیاز

 سالم-

 همیشه نیاز که نگاهی همان با و نداد را جوابش سام

 را محمد دست نیاز. کرد می محمد نگاه سیدتر می

 جلو قدم محمد کند اش معرفی خواست وتا فشرد

 :گفت و گذاشت

  هستم افتخار-

 نیاز نگاه محمد کرد نیاز ونگاه کرد ریز چشم سام

 :گفت و کرد

 وروجک کارتو اتاق ببینم بریم-

 سام برود خواست تا گرفت نگاه سام از سریع نیاز

 :گفت

 افتخار؟ چیه-

 :گفت محمد که کرد سام نگاه باز نیاز



 شما؟ و هستم افتخار محمد-

 و گرفت فاصله هم از ابروهایش کمی فقط کمی سام

 :گفت

 هستم سام-

 و داد تکان سر و رفت باال ابروهایش از یکی محمد

 :گفت

 زدم حدس-

 :گفت سریع نیاز

 کار سر میام بعد مونم می اتاق تو یکم عموم با من-

 :گفت و کرد نیاز نگاه سام

 افتخار خانم شماست مال تایم-

 و کشید را محمد دست و شد سام طعنه متوجه نیاز

 :گفت محمد شدن، اتاق وارد باهم برد اتاق سمت

 هست شازده همون این پس-

 :گفت و داد تکان وسر کرد پوفی نیاز



 نیست؟ ریخته بی اوهوم-

 :گفت و کرد تعجب محمد

 !چی؟-

 :گفت و بلم روی ونشست و خندید نیاز

 اومدی؟ خبر بی چرا بگو ببینم بیا-

 :گفت و نشست نیاز روی روبه رفت محمد

 نه؟ مگه برگردم بود وقتش-

 :گفت و شد درشت چشمانش نیاز

 !بمونی؟ که برگشتی-

 :وگفت داد تکان سر محمد

 بمونم که برگشتم-

 زیادی بسیار ذوق با و کوفت بهم را دستانش نیاز

 :گفت

  نمیشه این بهتر-

 :گفت و اتاق توی گرداند چشم و خندید محمد



  زده بهم ودستگاهی دم عجب زادم برادر-

 :گفت زده خجالت نیاز

 نده خجالتم-

 الغر انقدر چرا شدن چی گوشتات تپلی شد چی-

 شدی؟

 :گفت زد لبخند بسته لب با نیاز

 شدم؟ زشت-
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 ریخت بی اون از االو زدم؟ حرفی همچین من-

 تری سر خیلی

 !ِاه-

 :گفت و خندید بلند محمد

 اومد بدشم چه-

 :گفت و رفت تلفن سمت شد بلند نیاز

 دی؟ می ترجیح چای به قهوه هنوزم-

 :گفت و داد تکان سر محمد

 کنم می شیرینش یکیم االن کردم تغییر یکم-

 سر باز داد سفارش وقهوه برداشت را تلفن نیاز

 : گفت و نشست جایش

 گفتی می خب-

 موندی همه اون خبره چه داد گیر زد زنگ بابا-

 زن اومدم منم بگیری زن باید شد دیر اینجا بیا اونجا

 بگیرم

 :گفت و خندید بلند نیاز



 بگیری زن تو کن فکر-

 مشکلیه؟ چیه مگه-

 هست؟ نظر مد کسیم حاال واال نه-

 :گفت و کرد عوض را حرف محمد

 جون؟ آقا خونه روز چند نمیای-

  تازه هستم هم کاری اضافه زیاده کارا جا این بخدا-

 :گفت و شد آویزان لبهایش محمد

 با که میدونی کنم صحبت باهات داشتم دوست حیف-

 کرد صحبت نمیشه مائده

 :گفت و کرد اخمی نیاز

 بزنی؟ حرف چی مورد در-

 آینده خودت ،خودم چی همه مورد در-

 :گفت سریع نیاز آمد اتاق در صدای

 بفرمایید-



 تشکر نیاز شد اتاق وارد فرم لباس با پرسنل از یکی

 :گفت و گرفت دستش از را سینی شد وبلند کرد

 ندیدی؟ سماوات آقای-

 اتاقشون رفتن دیدیم چرا-

 بری تونی می ممنون باشه-

 :گفت و رویش روبه نشست محمد سمت چرخید نیاز

 برگردم باز بیام راه همه این سختمه من-

 شد حیف-

 اومدی؟ کی-

  دیروز-

 نگفت؟ هیچی من به جون آقا چرا-

 بشی غافلگیر خواست می حتما-

 :گفت و گذاشت اش چانه زیر دستش نیاز

 شبیهش اصال اما هستی مائده قلوی دو داداش چرا-

 نیستی؟



 :گفت و انداخت باال شانه محمد

 دونم نمی-

 ناهمسان میگن هم هی بوده سوال برام همیشه این

 اوف

 :گفت و برداشت را اش قهوه مدمح

 مشکل گفت می بابا مطمئنی؟ انتخابت از حاال-

 ...رو

 :گفت سریع و کرد کج سر نیاز

 میشه؟ خوب نگفت بابات-

 چی؟ بیاد سرت بالیی اگه-

 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

  منه مواظب خودش از بیشتر دیدی که پسری اون-

 :گفت نیاز ی خیره محمد

 کردم نمی فکر که انقدر بودی چهب میرفتم داشتم-

 فکر تمام که دانشجو بچه یه بشی عاشق بشی بزرگ

 شدی؟ عاشق که شد چی اما بود شیطنت ذکرش و



 :گفت و برد زیر به سر زده خجالت نیاز

 شدم غافلگیر خودمم-
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 و کرد رویش روبه زده خجالت دختر نگاه محمد

 و اش قهوه فنجان دور شد حلقه محکم نشانگشتا

 :گفت

 کردی غافلگیرم خیلی-

 :گفت و آورد باال نگاه نیاز



 حاال؟ اوردی برام چی-

 توئه مال دوتاش که داشتم چمدون چهارتا چی همه-

 : گفت ذوق با نیاز

 !واقعا؟-

 :گفت و داد تکان سر محمد

 این میاد نیاز به این گفتم می دیدیم می که چی هر-

 داره دوست حتما اینو نیاز خوبه، نیاز هواس

 :گفت و زد لبخند نیاز

 برم عمو تو قربون ای-

 !؟ عمو شدم االن-

 :گفت محمد که خندید بلند نیاز

 وروجک ترم راحت محمد همون-

 چشم-

 :گفت و شد بلند جایش سر از محمد

 اونجا بیا حداقل-



 حتما بتونم-

 :گفت و رفت اتاق در سمت محمد

 میرم بشه تموم تعطیلیا حاال بزن زنگ داشتی کارم-

 میزنم زنگ بهت خرم می کارت سیم

 باش-

 محو لبش از لبخند خوشحالی از نیاز و رفت محمد

 سام نگاه چرخاند سر نیاز شد باز اتاق در. شد نمی

 :گفت و چرخید سمتش سینه به دست. کرد

 بیاد یادت تو شد نزدیک من به مخالف جنس یه بازم-

 !اره؟د وجود نیازم

 نیاز که کرد نیاز نگاه سکوت در و بست را در سام

 :گفت و زد پوزخند کند نگاهش مستقیم آنکه بدون

 تا لواسون رفتیم تا بود خوب نبود؟ بود خوبی عید-

 !من به نسبت اونم تفاوت بی همه این شدی

 سام نگاه اخم با و کشید عمیق نفس حرص روی از

 و پرید باال ابروهایش اش بینی خون دیدن با کرد



 برداشت دستمالی سریع شد باز هم از دستانش

 غرید رفت سام وسمت

 !شده؟ چی باز-

 سر سام اما بگذارد سام بینی زیر را دستمال خواست

 :گفت عصبی نیاز و کشید عقب

 شدی بچه-

 نشست سام گردن پشت دیگرش دست حرص با و

 فشرد اش بینی زیر را دستمال دیگرش دست وبا

 :گفت و کرد سام قرمز چشمان نگاه

 شده؟ چی-

 شد تمیز مدیر اتاق-

 سیم بی نگاه چرخاند سر پرید باال ابروهایش نیاز

 :گفت و کرد سام نگاه سریع و کرد میز روی

 گن؟ می تورو اتاق-

 منقبض فک نگاه نیاز.  بود شده مشت سام دستان

 :گفت و کرد سام



 گفته؟ چیزی کسی شدی؟ عصبانی چرا شده چی-

 نوازش را انگشتش نیاز اما نزد حرفی هم باز سام

 :گفت و کشید سام گردن پشت وار

 فکر بهش باش آروم بگی خواد نمی اصال کن ولش-

 نکن

 نیاز و خورد می نیاز دست به داغش و تند نفسهای

 درونش آتشفسان از هایش نفس داغی این دانست می

 :گفت همین برای فورانش از ترسید می و است

 دور یکم هتل این از بیرون؟بریم بریم خوای می-

 باشیم؟

 هم خودش حال سام حال آن از نیاز و بستم چشم سام

 :گفت آرام و شد گرفته

 خودت، خودمو نبریم گوشیم که جایی یه بریم بیا-

 میای؟

 و زد لبخند نیاز ، کرد نیاز نگاه کرد باز چشم سام

 دستش و نیاز گونه چال سمت شد کشیده نگاهش سام



 لبش نیاز که کرد نوازش را نیاز گونه آرام آمد باال

 :گفت و داد جلو را
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 دلیل که ای فاصله اونم فاصله روز سه بعد-

 ؟ ،بریم نداشت مشخصی

 بریم-

 را سام ی گونه برد جلو سر و زد چشمکی نیاز

 :گفت و بوسید



 آشتیمون واسه اینم-

 نیاز سر پشت دست سام ماا ببرد عقب سر خواست

 نیاز پیشانی روی را لبش و. شد اش مانع و گذاشت

 بست چشم و زد لبخند نیاز. بوسیدش آرام و گذاشت

 را ابرویش دو بین و آمد تر پایین لبهایش سام که

 تر پایین لبش سام و شد تر عمیق لبخندش نیاز بوسید

 :گفت آرام نیاز که. بوسید را اش بینی نوک آمد

 نمی یا کنم می دوری ازت نکن فکر وقت هیچ-

 داره زمانی یه چیزی هر اما بزنی بهم دست زارم

 خورد می بهم دست نبود خوب حالم من روز اون

 شدی عصبانی زود تو اما گرفت می درد بدنم کل

 گفتم نزنی بهم دست که این واسه من کردی فکر

 چشمان نگاه برد عقب را سرش کمی کرد باز چشم

 :گفت و کرد سام

 ...تو از تونم می چطور-

 نیاز و شد بوسیده داغش لبهای با زخمیش لب گوشه

 ای وبوسه سام برای بود الزم که سکوتی. شد ساکت



 همه این از بعد کرد می خوب را دو هر حال که

 ...استرس مدت

*** 

 :گفت و کرد اتوبان نگاه نیاز

 میریم؟ کجا-

 :گفت و کرد نیاز نگاه سام

 مهمه؟ مگه-

 :گفت و انداخت باال ابرویی زنیا

 گوشی اینم زدم حرف مامانمم ،با نیست مهم نچ-

 داشبورد تحویل خاموش

 بیرون جیبش از را خودش گوشی و زد لبخند سام

 :گفت و گرفت نیاز سمت اورد

 کن خاموش اینم-

 گوشی کنار کرد خاموش و گرفت را گوشی نیاز

 پاستیل نگاه و بست را داشبورد در گذاشت خودش

 :گفت و کرد پایش روی های



 بخوریم ها مزه خوش این از خب-

 سمت اورد بیرون را یکی و کرد باز را پاستیل در

 را دستش نیاز که کرد باز دهان سام گرفت سام دهان

 صدای با و گذاشت خودش دهان در و کشید عقب

 دیگر پاستیلی و. خندید شده کج لبهای با سام به بلند

 سام دهان شدن باز با برد مسا دهان سمت و برداشت

 :گفت و گذاشت دهانش در را پاستیل

 که عالمه یه خرید می پاستیل برام همیشه محمد-

 شده چاق خیلی نیاز خبره چه میزد غر مامانم

 بودی؟ چاق مگه-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

  یکم-

 و کوبید بازویش در مشتی نیاز که خندید بلند سام

 :گفت

 بخند عمت به-

 تپلی گلی ،نیاز قشنگه رشتصو-



 گذاشت دهان در دیگر پاستیلی خندید خودش هم نیاز

 :گفت و

 شدم الغر کم کم خوندم می که درس-

 :گفت سریع مطلبی آوردن یاد به وبا

 بلدی؟ شخصی دفاع تو سام-

 :گفت و داد تکان سر سام

 !چطور؟ آره-

 بدی؟ یاد بهم داری ،حال جوری همین-

 :وگفت کرد ای خنده سام

 باشه آماده بدنت باید قبلش جوری همین میشه مگه-

 دیگه بده یاد آمادس-

 دزدید نگاه نیاز که کرد نیاز نگاه جدی بار این سام

 :وگفت کرد سرگرم پایش روی پاستیل  با را خودش

 خب خوره می دردش به بگیره یاد آدم خوبه-

 میدم یادت شمال-



 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 بدی یادم االن گفتم من شمال تا کو حاال-

 دیگه میدم یادت برسیم منم خب-

 منظور تا کرد ریز چشم زیر به سر همان با نیاز

 چشمان با آمد باال سرش دفعه یک و بفهمد را سام

 ... کرد جاده نگاه درشت
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 !شمال؟ میریم داریم-



 :گفت و داد تکان سر و زد لبخند سام

 نزدیکاش اما نه شمال شمال-

 :گفت و کرد سام نگاه نیاز

 ...اما-

 داری؟ مشکلی-

 فهمن می میگم ولی نه-

 گردیم برمی شب آخر-

 قول؟-

 آره-

 :گفت سام که نگفت هیچ نیاز

 کردیم اندازی راه چالوس خود تو هتل یه-

 داد ادامه سام که کرد نگاهش متعجب نیاز

 بابا دوستای از یکی نیست خودمون ساخت هتل-

 بابا فروش واسه گذاشت بره خواست می اما ساخت



 وقتیه چند یه کرد درستش میل باب یکم خریدش هم

 افتاده راه

 داد تکان سر بار چند و آمد پایین لبش طرف دو نیاز

 :گفت و

 پولید خر خیلی دیگه شما-

 دارم هتلو یه همین فقط من بابام نه من-

 :فتگ و انداخت باال شانه نیاز

 نه؟ نیست چیزی که هتلم این آره-

 :گفت و گرفت را نیاز دست و خندید بلند سام

 شماست مال که اینم-

 :گفت و گرفت خود به ای قیافه نیاز

 نمیاد خوشم چیا این از من ممنون-

 تو مال باشه تا میاد خوشت چی از-

 :گفت سام که انداخت باال سام سمت ابرویی نیاز

 چی؟ یعنی این خب-



 :گفت و انداخت باال ابرو باز زنیا

 تو-

 :گفت نیاز که ماند نیاز خیره سام

 ندی کشتنمون به حاال-

 :گفت و کرد نیاز نگاه باز اما کرد جلو نگاه سام

 تا ،هزار هستیم هم مال تو منو باز نه بگن دنیا تمام-

  منی مال تو باز باشه راهم سر مشکل

 دمش پشیمون دیدی یهو شاید ترسناک چه اوهو-

 :گفت و فشرد را نیاز دست سام

 ...بزنی جدایی از حرف که روزی-

 :گفت و رفت حرفش میان سریع نیاز

 من چرا میزنی، حرف قاتال شبیه گفتم چیزی یه بابا-

 کاری تونه نمی کسیم هیچ منی مال هم تو توئم مال

 کنه

 و نشست صاف کشید بیرون سام دست از را ودستش

 :گفت



 یه باید جاده این تو میخونه چی ببینم اینو کن روشن-

 کنی گوش توپ اهنگ

 این قبل و کرد روشن را پخش برد پیش دست سام

 :گفت ببرد باال را صدایش که

 ...فقط-

 شونه فقط بابا باشه-

 برد باال را موزیک صدای و کرد ای خنده تک سام

 بی نیاز پیچید ماشین در که شاد موزیک صدای

 .خورد تکان هایش شانه اختیار

 لبخند با را لبش و کشید زیرینش لب روی زبان سام

 عشوه داشت که شد نیاز خیره و کشید دندان زیر به

 کرد سام نگاه چرخاند سر نیاز. کرد می وطنازی

 را لبش شد ریز چشم دفعه یک و درشت چشمانش

 سام و داد تکان ریتم با را وسرش داد جلو کمی

 داشت که هایش دندان زیر را زیرینش لب فشرد

 .شد می کلید هم روی



 آن در هم ونیاز زیبا بسیار و شلوغ وجاده بود عید

 .کرد می دلبری عشقش برای جاده

. بیاورد بیرون حال آن از را سام بود توانسته خوب

 دلیلش که سام عصبانیت درگیر بود درگیر ذهنش اما

 واین بود ریخته بهم را اتاق هم باز نبود مشخص

 ...اشدب توانست می چه دلیل
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 جاده نگاه باال آن از و شد پیاده ماشین از نیاز

 :گفت و کرد مارپیچی



 جاده این خدایی جاییه عجب-

 :گفت و کرد آسمان ونگاه کشید بازویش روی دستی

 گیره می بارون دیگه یکم-

 :گفت و ایستاد نیاز کنار سام

 دارم دوست و بارون-

 :گفت و کرد نگاهش چرخاند سر زنیا

  بزنی حرف نداری دوست-

 باز را دستش سرما از نیاز که نگفت چیزی سام

 :گفت و کشید بازویش روی

 گیره می مه هم جاده دیگه یکم هست مه ها کوه رو-

 ترسی؟ می-

 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

 بدی شرکتم ترس سنجش تو اومدی نکنه-

 :گفت ندبل و چرخید سام سمت کامل



 و هیچکس از باشم تو با ترسم نمی نه... نه...نه-

 ترسم نمی چیز هیچ

 :گفت و زد لبخند سام

 شدید قبول سنجش تو-

 :گفت و خندید نیاز

  خبری بی چی همه از خوبه چقدر-

 :گفت نیاز که داد تکان سر سام

 باشه داشته قسط پرداخت شور دلت شده حاال تا-

 :گفت گیج سام

 نه-

 باشی بدهکاری فکر به شده حاال تا-

 زیاد نه-

 پراید یه خانوادت باشه این آرزوت شده حاال تا-

 باشن؟ داشته

 :گفت و پرید باال ابروهایش سام



 نه خب-

 پس میشه تموم خونتون برنج فردا کنی فکر شده-

 کنی کار چی باید فردا

 !چیه؟ سواال این-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 حاال تا اصال م،سا هست خیلی تو منو بین فرق-

 داشتی چیزی دادن دست از ترس

 :گفت و داد تکان سر بار این سام

 دارم و داشتم-

 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

 یه بدی دست از ماشینتو وقت یه ترسی می حتما-

 بخری بهترشو

 :گفت و گرفت او از نگاه سام

  تو دادن دست از نگران-

 :گفت و برد زیر به سر و کرد ای خنده تک نیاز



 زندگی سختمه منم کنی درک زندگیمو و منو سخته-

  کنم درک رو تو

 !چیه؟ حرفا این-

 :گفت و اورد باال سر نیاز

 گذاشتم چیزو همه کردم فکر خیلی وقته چند این-

 واسه عالقمون جز نداریم باهم تفاهمی هیچ هم کنار

 که همینه

 ابروهای با و چرخید نیاز سمت کامل هم سام

 با. بزند را حرفش نیاز ماند منتظر شده هم نزدیک

 باال دست. افتاد نیاز پیشانی روی که بارانی قطره

 و باران قطره روی کشید دست انگشت سر با برد

 :گفت

 عالقم بگم که هستم بگم که زنم می حرفو این قبلش-

 وقته چند این که شده زیاد انقدر هیچ نشده که کم

 ذره داشتم اما بودم پا سر شاید روز چند این که انقدر

 دادم می جون ذره



 ریش ته و گذاشت سام صورت کنار برد پیش دست

 :گفت و کرد لمس را زبرش

 خوام می حاال اما نکنی قضاوت زود که گفتم اینو-

 قرص دلم مونده ته اون و بپرسم آخرین واسه االن

 بشه

 :گفت و سام چشمان در زد زل و رفت جلو قدم

 زجر حاظرم میشه چطور من حال نکن فکرشم-

 نیست من مال که دلی با ندم ادامه اما بکشم
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 را دیگرش دست سریع نیاز که کرد باز دهن سام

 :گفت و گرفت خودش دهان جلوی

 نشو هم عصبی کنم می خواهش نگو هیچی هیش-

 نیاز گلوی سیبک دید وسام بود شده باز کمی شالش

 نیاز که کرد نیاز نگاه عصبی. شد پایین باال که را

 :گفت و کرد حفظ کامال را خودش

 این بعد شناختیم همدیگرو خوب گذشت مدت این

 عالقت از بشم مطمئن ات حس از خوام می مدت

 که روز اون مثل هنوزم که این از بشم مطمئن

 ...ع هنوز داری دوستم دنبالم اومدی

 !کردی؟ فکری نهمچی چرا چیه پرتا و چرت این-

 :گفت و شد شروع باران نم نم و بست چشم نیاز

 بشنوم خوام می فقط نپرس-

 ...ما تو پیش ساعت نیم همین-



 کالفه و آورد سام صورت به فشاری دستش با نیاز

 :گفت

 بگو نبودی کس هیچ عاشق وقت هیچ بگو سام بگو-

  نمیدی ترجیح من به کسیو وقت هیچ نداره امکان

  رفت باال صدایش اختیار وبی شده جگی واقعا سام

 چشمتو کن باز-

 غرید و گذاشت عقب قدم سام که کرد باز چشم نیاز

 نشده کم عالقت میگی خودتو ؟ میگی چی معلومه-

 ثانیه دارم نیاز چی من هان چی؟ من پس شده زیاد

 چی هر بشه تموم که بشی زنم که شمارم می ثانیه

 روز به روز کنم می حس که چی من.  خیاله و فکر

 و میشه اضافه داشتنم دوست رو خربار خربار

 !چرا؟ دونی می ترسم می حس این از خودمم

 زد فریاد سام که برد زیر به سر نیاز

 منو نزاره باشه منو بین کسی هر خوردم قسم چون-

 درک به قاتل میشم نزارم زندش بکنیم زندگیمون تو



 ازم ریدا ایستادی اینجا ،بعد درک به روانی شم می

 !عاشقتم؟ هنوز! دارم؟ دوستت هنوز پرسی می

 :گفت و برداشت نیاز سمت قدمی باز

 نگفتم عاشقتم نگفتم مدت این نیووردم زبون به چیه-

 دارم؟ دوستت

  نیاز داد وتکان گرفت را نیاز بازوهای عصبانیت وبا

 رفت تر باال وصدایش

 بار چند بنویسم؟ بار چند دارم دوستت...عاشقتم-

 باشه این وزم ور شب مشق سر خوای می سمبنوی

 ...ن شک بهم تو بلکه

 دستانش کرد سکوت آغوشش در نیاز رفتن فرو با

 چسباند، سام ی سینه به پیشانی ،نیاز افتاد کنارش

 حس هم لباس روی از که نیاز داغ های نفس از سام

 :گفت آهسته و بست چشم کرد می

 گلی؟ چیه فکرا این-

 دستانش سام و شد تر تند نفسش. نداد را جوابش نیاز

 :گفت و نشست نیاز کمر روی شد مشت



 نکن فکر اما نداشتم تورو های دغدغه شاید من-

 نداشتم مشکلی داشتم پول چون

 :گفت و سایید هم روی دندان

 مشکالت من اما کنی نمی درکشون تو که مشکالتی-

 کنم حس میتونم پولی بی کنم درک تونم می تورو

  فهمم می ودلنگرانیشو

 برد پایین دست کرد، سام نگاه آورد باال سر نیاز

 دست اورد باال کشید را ودستش گرفت را سام آرنج

 :گفت و گذاشت قلبش روی را سام ی شده مشت

  کنی حسش باید اما شنوی می گم نمی-

 نیاز قلب کوبش و شد باز اش شده مشت دست سام

 :گفت لبخند با نیاز که کرد حس را

 تو حرفای مال شادیشه مال کوبشش شده قرص-

 با جاشو و شد برطرف شک ذره یه همون که هست

 میگه داره کرد عوض داشتنت دوست به اطمینان

 خود بی فکرای اون پدر گور

 :گفت و گرفت را سام دست گذاشت عقب قدم



  بخوریم کباب بریم بارون این تو-

 :گفت و کرد پوفی کالفه سام

 بخدا کردی دیوونم-

 دیوونه منو تو اما ننداز من گردن جان پسر بودی-

 هست خودتم خود گردن کردی

 :گفت و برد ماشین سمت کشید را سام ودست
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 کباب آالچین تو توپ رستوران یه جاده تو بریم بزن-

 ببر لذت داری دوست که بارونی از بزنیم

 .شدن شینما سوار دو هر و زد لبخند سام

*** 

 این خوشگله چه وای-

 میاد خوشت ببینم ببند بیا-

 محمد کنار رفت و زد باال را لباسش آستین نیاز

 با نیاز بست نیاز بازوی به بند بازو محمد و نشست

 :گفت بزرگ پدر که ایستاد آینه جلوی شد بلند ذوق

 قشنگه-

 :گفت و داد تکان سر باز نیاز

 شده خوشگل اینم که هخوشگل من بازوی البته خیلی-

 :گفت و خندید محمد

 بودی خاموش زدم زنگ دیشب-

 :گفت پاچه دست نیاز



 بود شده خاموش بود شده تموم شارژش بود چیز-

 :گفت و کرد ریز چشم محمد

 نفهمیدی؟ شب تا عصر از-

 :گفت و مبل روی نشست نیاز

 نفهمیدم بودم کار سر دیگه نه-

 :گفت بلند نیاز که کرد نیاز نگاه مشکوک بزرگ پدر

 کردا جان نوش بزرگرو کوچیکه روده خانم رباب-

 گرسنمه نخوردم نهارم بخدا

 :گفت و گذاشت کنار را نیاز وسایلهای محمد

 حیاط یکم بریم چینه می میزو خانم رباب تا-

 بریم چشم به ای-

 ایستادن ای گوشه رفتن حیاط به هم با محمد و نیاز

 به داد تکیه را ویشوباز ایستاد سینه به دست محمد

 :گفت و کرد نیاز بشاش صورت نگاه دیوار

 بهتره خیلی دیروز از حالت-



 :گفت و داد تکان سر نیاز

 خوبه حالم امروز خیلی-

  نیاز-

 جانم-

 بشی محرمش خوای می مطمئنی-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 نباشم مطمئن چرا-

 نیاز نگرانتم-

 :گفت و داد اش بینی به چینی نیاز

 از من نکن بد خوبمو حال محمد دیگه نکن ذیتا-

 خاطر به نه شم می محرمش مطمئنم سام و خودم

  سام بابای و جون آقا حرف خاطر به خودم

 نباشه درست شاید گفته سام بیماری عالئم از بابا-

 من جون آقا میدونمو من فقط اما بگم چیارو این من

 بگه کی نگه جون آقا یا نگم

 !چی؟-



 خوام می فقط گم می بهت دارم که نیست غیرتی بی-

 کنم روشنت

 بزن حرف محمد کردی لبم به جون-

 درست؟ بیماره سام-

 آره-

 باباشم که این نیست خودش دست کاراش میدونی-

 همینه خاطر به داده محرمیت پیشنهاد

 چی؟ یعنی-

 دونه می نیست دار خود پسرش میدونه سام بابای-

 بکنه کاری هر ممکنه

 دونم می خودمم که اینو خب-

 :گفت کالفه محمد

 ...وقت یه شدید محرم اگر-

 کم کم ونیاز بزند را حرفش توانست نمی محمد

 :گفت و کرد صاف گلویی فهمید را محمد حرف



 بگم تونم می فقط و گید می چی فهمدیم...چیزه-

 گفته بهم اینارو همه دکترش نباشید نگران

 :گفت درشت چشمان با محمد

 نداری برگشت راه بیوفته اتفاقی گها میدونی پس-

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

 دوستش چون گردم نمی بر کال نیوفته چه بیوفته چه-

  دارم

 ...نیاز-

 دارید که خودتونم میشم آب خجالت از دارم عمو-

 و بیست من خیال بی زنید می حرف میریزین عرق

 هست حواسم و چیو همه فهمم می سالمه چهار

 ...و...و

 :گفت و گذاشت عقب قدم الفهک

  دیگه خیال بی-

 :گفت محمد که برود چرخید



 آقا مثل متعصب مرد یه میشم منم دیگه موقع اون-

 چه عقد سفره پای میشونمت شده که زورم به جون

 چیزی کم باشی نداشته چه باشی داشته دوستش دیگه

 می اشتباه داریم که مخصوصا موضوع این نیست

 این اگه بگم االن از اما کردیم پنهون همه از کنیم

 اما گیرم می گردن چیو همه بعدا کردم اشتباهو

 نمیدم گوش کسی هیچ حرف به یکذره

 :گفت و نچرخید نیاز

 عالقم از من که نمیرسه روزی باشید مطمئن-

 به وادار منو زور به بخواد کسی که بشم پشیمون

 پای میرم خودم میل با خودم پای با من کنه کاری

  نباشید هیچی نگران پس مطمئنم اونم از عقدم هسفر

 عصبی محمد و رفت ساختمان سمت برداشت قدم و

 وغرید زمین روی شد کوبیده پایش

 ای دیوونه بابات مثل-

 :گفت و بلعید لذت با را سبزی قرمه بوی نیاز

 کردی چه خانم رباب وای-



 :گفت و دوید سرویس وسمت

 این تو برم خوام می پا و دست با که بشورم دستامو-

 غذا

 و شد بلند جایش از بزرگ پدر و خندید خانم رباب

 :گفت لب زیر

 خونه میاد وقتی خودشه فقط خونه این چراغ و چشم-

 میشه روشن

 

 [۱۴:۰۳ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۲۹۹_پارت#

 

 

 هفت و هشتاد-

 :گفت ذوق با نیاز



 من من-

 روی نیاز و سپرد نیاز دست را مهره بزرگ پدر

 :گفت و ذاشتگ شماره

 گفتم که لبتابی اون فکر به میبازی داری جان محمد-

  باش

 :گفت و شد آویزان هایش لب محمد

 نیاز نفع به بازی داری عمد از شما بابا نیست قبول-

 کنید می تموم

 :گفت و خندید بلند نیاز

 محمد نکن جرزنی-

 کیسه از را ی بعد شماره و خندید بلند بزرگ پدر

 اندخو و آورد بیرون

 بیست

 :گفت و شد درشت چشمانش نیاز

 منم بازم-

 :گفت عصبی محمد



 کنم نمی بازی دیگه من-

 باال را دست ونیاز خندیدن هم با بزرگ پدر و نیاز

 :گفت و برد

 برد نیازت که بزن جون آقا بزن-

 دست به را دستش کف لرزان دست با بزرگ پدر

 :گفت و داد اش بینی به چینی نیاز و کوبید نیاز

 نه؟ مگه میاد بوئایم یه-

 :گفت و رفت آشپزخانه سمت شد بلند محمد

 من نه مائدته عمه دماغ بوی اون-

 :گفت لب زیر و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 برداشته شهرو کل بوش که اون-

 خوای؟ می هم تو خورم می قهوه دارم من-

 شب قراره و داشتی نگهم زور به که جایی اون از-

 خوام می بله مباشی داشته بیداری

 ایستاد زور به و گرفت دست را عصایش بزرگ پدر

 :گفت و



 زیاد هم شما خوابم می میرم ندارم کشش دیگه من-

 بگیره حلیم بره باید محمد صبح نمونید بیدار

 چشم-

 از را گوشی ونیاز رفت ها پله سمت بزرگ پدر

 کرد بازش سریع سام پیام دیدن با و برداشت کنارش

 نمیاد؟ خوشم عموت از-

 آورد باال مبل روی از را پاهایش زد لبخند نیاز

 نوشت و نشست زانو وچهار

 هم صبح کرد اصرار خیلی دیگه شبه یه همین-

 میارتم خودش

 نوشت و خواند را نیاز پیام و داد تراس به تکیه سام

  میاد در به سیزده قبل روز یک گفته بابا-

 نوشت و شد عمیق لبخندش نیاز

 ه؟چطور استادم-

 نوشت و شد اتاق وارد و زد لبخند سام

 کنه؟ نمی درد بدنت-



 نوشت و کشید باال بینی نیاز

 اما بهترم گرفتم گرم آب دوش دوبار زیاد نه-

 دارم بینی آبریزش

 ونوشت کرد اخم سام

 اصرار میشی مریض بارون این تو خیال بی گفتم-

 ببین حاال بیا بده یادم نه کردی

 می قرص االن میشم بخو ریخت بی نیست چیزی-

 خورم

  داریم بزرگ عروسی یه شب فردا-

 میام صبح باشه-

 مشغول نیاز به نگاهی آمد بیرون آشپزخانه از محمد

 میز روی را سینی رفت سمتش و کرد گوشی با شده

 لبخند با که کرد نگاهش نشست، رویش روبه گذاشت

 شد دقیق زد لبخندی کج کرد کج سر.  کرد می تایپ

 این روزی کرد نمی فکر وقت هیچ که یدخترک به

 برگردد وقتی و برود کرد نمی فکر.  ببینتش گونه

 .باشد شده عاشق نیاز



 رو نگاه برد زیر به سر و گرفت او از نگاه کالفه

 :گفت و آورد باال سر لبخند با نیاز. کرد سنتی میزی

 سفید لبتابم رنگ بگم بهتون االن از خان محمد خب-

  باشه

 خب؟-

 نکنه هنگ باشه باال شمدل-

 خب؟-

 روز به و خوشگل خیلی باشه سبک وزنش-

 پررو-
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 بگیری باید پس باختی دیگه-

 :گفت و کرد اشاره ها قهوه به محمد

 بخور-

 :گفت آرام خیلی و برداشت را قهوه فنجان نیاز

 نبود خوب سام حال دیروز-

 خب؟-

 بگردیم بریم بیا نیست خوب حالت گفتم منم-

 زیر ودست فشرد مبل ی دسته به را آرنجش محمد

 داد ادامه هم ،نیاز گذاشت اش چانه

 بود مه محمد، بود خوب خیلی چالوس جاده رفتیم-

 برگشتیم شبم آخر بود سرما بود بارون

 :گفت و برداشت سینی توی از را فنجانش محمد

 شد؟ خوب حالش-



 خیلی من با اون گفته شدکتر اصال خیلی اوهوم-

 میشه آروم

 :گفت و داد تکان سر محمد

 داره تورو که بخته خوش خیلی-

 :گفت و خورد را اش قهوه از کمی نیاز

 پوله خر دونستم نمی عید روز تا میشه باورت-

 :گفت و انداخت پا روی پا محمد

 کرد؟ می فکر چی پس-

 :گفت تعجب با نیاز

 !برات؟ نگفت آقاجون-

 نه-

 :گفت و گذاشت میز روی را فنجان زد لبخند نیاز

 برات بگم کنم باز موهامو بزار سردمه یکم-



 و کشید را موهایش کش و برد موهایش پشت دست

 کرد می پخش دورش را موهایش که گونه همان

 :گفت

 می تی داشت بود خدمتکار یه دیدمش که اولی روز-

 کشید

 :گفت و خندید نیاز که شد درشت چشمانش محمد

 از هاش خیلی یعنی کردم اذیتش یکم اول روزای-

 اون که این جالبه وبرام چیه میدونی اما نبود قصد

 بزارم سرش به سر داشتم دوست که بود نفری اولین

 هیچ که مرد و زن همکارای از بود پر هتل اون تو

 بد این رو بود گذاشته انگشت اَد نبود مهم برام کدوم

  اخالق

 :گفت و کرد ای خنده تک محمد

 خب-

 خواست می مامان که این تا گذشت مدت یه خالصه

 براش بود بد حالش گفتم بهت که همون کنه زایمان

 بود ناک خطر



 خب؟ آره،-

 فکر گفت نذاشت برم تنها اتوبوس با اومدم خالصه-

 بسته خالی من موقع اون تازه بری تنها بزارم کن

 نامزدم هتل مدیر با بودم

 :گفت و کرد درشت چشم محمد

 !چی؟ یعنی-

 دیوونه شب اون که بدون اینو فقط مفصله قضیش-

 شناسی می که منو اما کارش این خاطر به شدم

 کاراش رفته رفته نیووردم، خودم روی به اصال

 بعد کرد غرق داشتم بهش که احساسی تو منو بیشتر

 کرد می عصبیم خیلی و زد نمی حرفی اون که این

 عاشقته؟ گفت نمی یعنی-

 گفت نمی-

 !چرا؟-

 قهوه فنجان ی خیره گذشته در رفت و زد لبخند نیاز

 :گفت اش



 نکنه واذیتم بیماره که این خاطر به من، خاطر به-

 دور که رفتم منم کنه دور خودش از منو خواست می

 بشم

 زد لبخند اورد باال چشم نیاز اما کرد ریز چشم محمد

 :گفت و

 دنبالم اومد نتونست-

 تونستی؟ تو-

 نه؟ کرد، گدایی نباید و عشق-

 :گفت نیاز که رفت فرو فکر در داد تکان سر محمد

 بگو آینده همسر از حاال خب-

 :گفت و کرد نیاز نگاه محمد

 نمی زن من اما داره نظر تو نفری چند خودش بابا-

 خوام

 !بگیرم؟ زن اومدم نگفتی مگه وا-

 :گفت و شد کج لبش محمد

 اومدم دیر-



 !چی؟ یعنی-
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 رفت دستم از خواستم می که اونی-

 :گفت و داد جلو را لبش نیاز

 گذاشتی؟ تنهاش رفتی؟ و بودی عاشق یعنی-

 برم شدم مجبور-

  بدی ادامه جا همین تونستی می نبودی مجبور-

 داد دستش از شد نمی بود العاده فوق فرصت این-



 دست از عشق یا مدرک اون داره ارزش کدوم حاال-

 رفته؟

 :گفت عصبی محمد

 رفت شد تموم خیال بی-

 همین به وگرنه نبوده عشق همچین عشقتم پس-

 خیال بی گفتی نمی سادگی

 غرید عصبی محمد

 حرف راحتی همین به نداری خبر که چیزی از-

 نزن

 تو جای من کنم می مقایسه خودت با خودمو من-

 به برسه چه بود سخت برام کشیدنم نفس حتی بودم

 خیلی ارزشش عشق اما محمد نشو تلخ. کردن زندگی

 پیشرفت گم نمی من اتاقته تو مدرک اون از بیشتر

 همچین یه دادن دست از قیمت به نه اما نیست خوب

 همین کشور همین تو پیشرفت جای ،تو مهمی چیز

 اون رفتی بیشتر رسم اسم یه واسه اما داشتی شهر



 میشه بیشتر یکم حقوقت چی؟ بعدش ؛خب دنیا سر

 هان؟ چیه بیشتر این از همین،

 :گفت نیاز که شد بلند کالفه محمد

 کرده؟ ازدواج-

 :گفت و کشید چشمانش روی را دستش محمد

 نپوشیده عروس لباس هنوز-

 پا روی پا زد داری صدا خند پوز شدو کج لبش نیاز

 :گفت و انداخت

 کن آماده عروسیش واسه شلوارتو و کت پس-

 که کسی عروسی برو سینت رو کن جاقسن مدرکت

 هست دیگه یکی کنار االن و میبود تو کنار باید

 میری تند داری-

 ازم دوسال چون نکنه چیه کردم روشنت نمیرم تند-

 احترامی بی من بزنم حرفارو این نباید بزرگتری

 نه مطمئنم که گفتم بهت اشتباهتو فقط و فقط نکردم

 میگم من اما وستد نه برادر نه گفته بهت خواهرت



 و کرد کج سر نیاز که سایید هم روی دندان محمد

 :گفت

 محمد؟ بود چقدر ارزشش-

 :گفت باالیی صدای با وتقریبا چرخید عصبی محمد

 ...کر نمی فکر کنه ازدواج بخواد کردم نمی فکر-

 :گفت و اورد باال دست نیاز

 نمی مگه نبوده آدم اون مگه کردی؟ نمی فکر چرا-

 فکر درصدم یک چرا خاستگاراش ستوه دختر گن

 اون انقدری خاستگارا اون از یکی ممکنه نکردی

 باالخره تا خاستگاری بیاد بار ده که بخواد دخترو

  سال ؟چهار نبودی تو چون اونم بده مثبت جواب

 سال چهار این ببینم بگو اینو اصال نبودی تمام

 زدی؟ حرف باهاشم

 :گفت و کشید خشکش لب روی زبان محمد

 عاشقشم دونست نمی اون-



 دیوانه و پرید باال ابروهایش شد درشت نیاز چشمان

 :گفت و نشست صاف  گفت، محمد به لب زیر

 داره حاال خوبه واال اورده گیرمون شبی نصف-

 میدیدی باید بچشو االن وگرنه میکنه ازدواج

 !نیاز-

 گفتم من گفتی همه این گم می راست خب ِاه-

 بودی عاشق تو فقط نگو دهبو طرفه دو عالقتون

 ! رفتی هم عاشقشی بگی که این بدون

 :گفت و نشست سینه به ودست

 ندارم حرفی دیگه من-

  بهتر-

 که داد تکان را بود دیگرش پای روی که پایی نیاز

 :گفت و نشست رویش روبه رفت محمد

 چطوره؟ حالش ،نیایش بگو نیما از-

*** 

 کن اضافه لیست تو اینو نره یادت-



 تماح-

 پذیرش سمت و شد دور داری حساب باجه از نیاز

 :گفت و رفت

 که این با ببینید، شلوغیو هستیم دوم نیمه ها بچه-

 کنید جمع حواستون خیلی اما کمک اومدن دونفر

 خیلی رضایت جلب بدیم انجام خطایی هیچ نباید

 مهمه
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 آرام را دستش ونیز دندا تکان سر اهورا و آریا

 :گفت و کوبید میز روی



 بزنید بیسیم سریع داشتید کارم-

 باشه-

 که ای دخترانه صدای اما رفت اتاقش سمت نیاز

 بچرخد شد باعث زد صدایش

 افتخار خانم-

 :گفت تفاوت بی نرگس دیدن با چرخید نیاز

 بله-

 فرستاد مقنعه درون را اش شده رنگ موهای نرگس

 :گفت و

 خواستم می مرخصی زیرو چند-

 :گفت سریع نیاز

 کن صحبت مدیر با برو نیستم من مسئولش-

 :گفت سریع نرگس که برود چرخید

 اتاق داخل ندادن راهم اصال سماوات آقای... چیزه-

 :گفت و کرد نرگس نگاه تعجب با نیاز



 من با جوری پیش هفته تا که نیستی همونی تو-

 !اره؟طلبک باباشو ارثیه انگار زد می حرف

 :گفت زده خجالت نرگس

 دارم احتیاج مرخصی به-

 یعنی نداده راه تورو حتی اتاق اون تو که کسی اون-

 فایدس بی بگم منم پس عصبیه حاظر حال در

 این مثل حرفش دانست می هم خودش گفت خود بی

 نمی اما دستش زیر سام و است رئیس او که ماند می

 .دهد انجام نرگس برای کاری خواست

 :گفت نرگس که برود خواست باز

 بیا باهام حداقل-

 :گفت حرص با نیاز

 باش خودت لطفا نماییت مظلوم این از میاد بدم-

 مثل گیره کارت چون که این نه مزخرف آدم همون

  برو خودت نمیام من االنم بزنی حرف آدم



 بود همان نیاز شد دور نرگس از واقعا بار این و

 می اگر اما شود ناراحت آمد می پیش کم که کسی

 مهربان نیاز از خبری دیگر شد، می اگر و...شد

 کسی بخشید نمی و شد می تر رحم بی همه از نبود

 .کرده ناراحتش که را

 شایان آقا سالم-

 شایان نگاه چرخاند سر سریع نرگس صدای شنیدن با

 اش گرفته گچ دست سمت شد کشیده وچشمش کرد

 که بگیرد گاهن خواست نفرت با بود گردنش وبال که

 :گفت و کرد نگاهش شایان

 افتخار خانم بودید مهربون خیلی که شما-

 :گفت و کرد باز را اتاقش در نیاز

 بود رحم بی خیلی باید بعضیا واسه-

. چرخاند قفل در را وکلید بست را در شد اتاق وارد

 می مراقب باید هم باز نیاز و بود آمده شایان هم باز

 جیبش از کوچک جیبی چاقوی آن دیگر بار ،این بود

 .بود نیاورده بیرون



 بی لحظه همان اما رفت میزش سمت و کشید نفسی

 امد در صدا به سیمش

 پذیرش؟ میاین افتخار خانم-

 بیرون کرد باز را ودر چرخاند را کلید سریع نیاز

. آمده پیش مشکلی فهمید صدا و سر شنیدن با. رفت

 می داد که انیجو پسر دیدن با و شد تر تند قدمهایش

 :گفت و رفت جلو کند می شکایت که زد

 چیه؟ مشکل-

 :گفت سریع اهورا

  کردن رزرو قبل از اتاق-

 نیاز که بست چشم زنان نفس و کرد نیاز نگاه پسر

 :گفت

 !خب-

 اومدن اما شوهر و زن زده رزرویا لیست این تو-

 هستن موقت ازدواج گفتن

 :گفت و دکر جوان دختر نگاه و داد تکان سر نیاز



 کجاست؟ مشکل خب-

 اینم میگم دستش دادم برگه میگم همینو منم خانم دِ -

  مدرک

 :گفت و کرد اهورا نگاه نیاز

 برگه؟ کو-

 :گفت و داد نیاز دست را برگه اهورا
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 نداره برجسته مهر-

 :گفت و کرد برگه پایین نگاه نیاز



 ی برجسته مهر برگه این نمیگ درست همکارم-

 نداره محضر

 فریاد باز و کشید نیاز دست از را برگه عصبی پسر

 زد

 نداره؟ صاحاب جا این-

 اما درسته کامال برگه این محترم آقای باشید آروم-

 برجسته مهر باید برگه این پای که اینه اینجا قانون

 ما واس که ومهری خالی امضای نه باشه محضر

 نداره ارزش

 !؟ خانم میزنی خود بی حرف اچر-

 :گفت احترام با نیاز

 وقت چند همین تا ستاره پنج هتل این محترم آقای-

 اما کرده نمی قبول جوره هیچ نامه صیغه اصال پیش

 می شرایط این وبا کرده تغییر کمی قانون تازگی به

 این دردسرای با تونه نمی هتل این بدید حق پذیرن

 ازهبند زبونا سر خودشو چنینی

 دارن قبول جا همه نامه صیغه این-



 نداریم قبول ما-

 اوردم گرفتم دخترمو دوست دست من گید می یعنی-

 مسافرت

 :گفت سریع نیاز

 درسته شما ی برگه این زدم؟ حرفی همچین کی من-

 قبول برگرو این هتل این اما شوهرید و زن وشما

 نداره

 :گفت و داد تکان دستش در را برگه عصبی پسر

 ببرم هتلتونو خودتونو شور دهمر-

 عقب سر کمی ونیاز خورد نیاز صورت در برگه

 :گفت و برد

  آقا؟ کنی می کار چی-

 :گفت و اهورا سمت کرد رو و

 بدن پولشونو بگید-

 :گفت پسر که برود چرخید

 بزنم حرف اون با باید کجاست مدیر-



 :گفت و کرد پسر نگاه و چرخاند سر نیاز

 جا این از مرفت می بودم جات من-

 :گفت پسر

 کل؟ مدیر اتاق کجاست نیستی که حاال-

 برید بهتره یکیه من با حرفش اونم-

 ببینمشون باید من-

 :گفت کالفه نیاز

 بیاین دنبالم-

 نیاز دنبال به هایشان چمدان همراه به دختر و پسر

 داشت می بر قدم محکم های قدم با نیاز افتادن راه

 که زد در به ضربه ندچ ایستاد سام اتاق در جلوی

 :گفت سام

 نشه مزاحم کسی گفتم-

 :گفت پسر به آرام نیاز

 هستا موقع بد-



 بزن در خانم نیست-

 :گفت کالفه نیاز

 افتخارم-

 :گفت و فشرد هم روی را هایش دندان عصبی سام

 میزنی؟ در پس چرا-

 بود شده منع نیاز برای زدن در گرفت اش خنده نیاز

 آمد و رفت برای بود آزاد خواست می دلش موقع هر

 سرش که سام دیدن با کرد باز  را اتاق در نیاز. 

 : گفت لب زیر و انداخت باال ابرویی بود میز روی

 برسه بداد خدا-

 بفرمایید-

 دختر دیدن با آورد باال سر نیاز صدای شنیدن با سام

 بود منتظر پسر. رفت تر هم در همش اخمدر پسر

 شود بلند جایش از اخالق خوش مدیران تمام مثل سام

 هم در اخمهای با سام اما بگوید آمد خوش و



 پسر که کرد می نگاهشان نشسته خون وچشمهای

 :گفت نیاز اما بزند حرف کرد باز دهان

 زن بودن گفته اما کردن رزرو اتاق قبل از ایشون-

 اما موقت ازدواج گفتن اومدن که اینجا شوهر و

 نداره محضر برجسته مهر برگشون

 :گفت و کرد نیاز نگاه چپ چپ پسر

 داره مهرم حتی ببینید بکنید برگه این به نگاه یه شما-

 برگه که این بدون سام که گرفت سام جلوی را برگه

 و اش صندلی به داد تکیه کند نگاه حتی و بگیرد را

 :گفت
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 افتخار خانم گفتن درست-

 بنداز؟ نگاه یه شما-

 :گفت هم در اخمهای همان با سام

 ندیدن ایشون مگه-

 :گفت سریع نیاز

 نیستن دار قبول اما دادم هم توضیح دیدم بله-

 :گفت نیاز به عصبی پسر

 حرف خودم بزارید نزنید حرف انقدر شما میشه-

 بزنم

 ونگاه ترسید اختیار بی نیاز و شد مشت دستش سام

 وهمان کند می یدار خود دارد دانست می کرد سام

 :گفت پسر. بود هم

 دارن قبول جا همه برگه این اومدیم دور راه از ما-

 نمیشه اینجا میگن خانم این اما

 :گفت سریع نیاز



 حرف که من میزنه منو حرف مدیرم محترم آقای-

 زنم نمی اضافه

 برگه دفعه یک خسته و بود عصبی حسابی که پسر

 زد فریاد نیاز وسر انداخت میز روی را

 شو ساکت لحظه یه-

 :گفت و شد بلند جایش از شتاب با سام لحظه وهمان

 زنی می داد کی سر مرگته؟ چه یارو هی-

 سمت قدمی ترس با نیاز و گذاشت عقب قدمی پسر

 :گفت سام که برداشت سام

 !باش؟ ساکت میگی داری کی به-

  سام-

 و رفت باالتر صدایش نیاز به کردن نگاه بدون سام

 :گفت

 ساکت اون باید داده توضیح براتون همه این یوقت-

 نفهم زبون فهمی نمی که تو یا باشه

 :گفت و گرفت را پسر بازوی ترس از پسر نامزد



 بریم بیا-

 سمتش خواست عصبی سام که کرد نیاز نگاه پسر

 کشید عربده سام اما گرفت را دستش نیاز که برود

 عوضی؟ مگه نداری نیاز چشمات-

 :گفت سریع پسر

 نیست برخود طرز این-

 :گفت و گرفت تر محکم را سام دست نیاز

 براتون من بود؟ خوب چی، شما برخود طرز-

 اینجا. بگید دادم اگر دادم توضیح اینا غیر چیزی

 هیچی قوانین چوب چهار از وغیر داره قانون

  گیم نمی اضافه

 :وگفت کشید را نامزدش دست باز دختر

 دیگه بریم بیا-

 که رفت بیرون اتاق از سریع زدشنام همراه پسر

 آرام و کرد سام ونگاه کشید ای آسوده نفس نیاز

 فهمید شد می چشمها آن از خودش سمت چرخاندش



 مگر! بود؟ چه برای حالش این اما دارد حالی چه

 اما! نگفت؟ پیشرفتش از مگر نزد حرف تیاز با دکتر

 آمد می پیش که بود شده انقدری عصبانیتش این

 و فشرد را سام بازوی. باشد دیگرش قطب روی

 :گفت

 خشن انقدر هم عادی بودم ندیده خان ریخت بی هی-

 !قرمزه؟ چرا چشمات باشی

 :گفت و صندلی روی نشست سام

 ترکه می داره سرم بخورم بده قرص یه-

 بازم؟-

 :گفت و کشید اش پیشانی روی را انگشتانش سام

  استخر برم میخوام-

 درسته؟ حتینارا چیزی از یعنی این-

 دو و سام صندلی پشت رفت نیاز نداد را جوابش سام

 :گفت و چسباند صندلی به گرفت را سرش طرف

 کرده؟ عصبیت چی-



 کرد شروع را ماساژش ونیاز نزد حرفی هم باز سام

 :گفت آرام و

 نکن فکر هیچیم به و بکش عمیق نفس ببند چشماتو-

 در داد ادامه کارش به آرام نیاز و بست چشم سام

 ...مطلق سکوت

 حال لین از ترسید می و بود گردش در فکرش اما

 .بگوید دکتر به بود مجبور و شد نمی خوب که سام

 را حال یک هم پشت روز چند اگر بود گفته دکتر

 حال نکند ترسید می نیاز و دهد خبر او به باید داشت

 !باشد شده بدتر سام

 

 [۱۴:۰۹ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۳۰5_پارت#

  

 



 

 

*** 

 چهار آن و کرد می رویش روبه نگاه شوک با نیاز

 کردن می زده بهت نیاز نگاه نما دندان لبخند با نفر

 :گفت و دوید سمتش نیایش باالخره که

 آبجی-

 همان با نیاز و رفت فرو نیاز آغوش در نیایش

 :گفت نامفهوم و کشید نیایش سر روی دست حیرت

 کنید می چیکار اینجا شما-

 :گفت و ندیدخ بلند نیما

 میکنه هنگ گفتم دیدین-

 :گفت و خندید مادرش

 بدر سیزده تهران بیایم گفتیم هم ما رفت خانم عمه-

 باشیم باهم

 :گفت زور به و داد قورت دهان آب نیاز



 آمدید خوش-

  بریم-

 :گفت سریع نیاز

 شد تموم کارم اتاق تو برید کارمه موقع برید شما نه-

 میام

 مادر باشه-

 کف رفتنشان با سپرد ها آن دست را شکارت نیاز

 :گفت و گذاشت اش پیشانی روی را دستش

 حاال کنم راضی اونو جوری چه-

 آمدن با اما شوند صیغه بدر سیزده شب بود قرار

 افتاد می عقب برنامه اش خانواده ای دفعه یک

 فردا صبح اما بود نیامده سام پدر هنوز بود درست

 .آمدن می

 :گفت و کوبید زمین بر اپ و کرد راهرو نگاه

  بهش؟ بگم جوری چه اوف-



 جای دیدن با کرد باز را در سام اتاق سمت رفت

. گذاشت عقب وقدم چرخاند اتاق در چشم سام خالی

 :گفت و رفت آریا سمت شد راهرو وارد باز

 ندیدی و سماوات-

 باال رفت دیدم چرا-

 :گفت اهورا که برود داد تکان سر نیاز

 بردش مهدوی دوازده بقهط رفت کنم فکر-

 ممنون باشه-

 را ودکمه شد واردش رفت آسانسور سمت نیاز

 بند نگاه برد زیر به سر و شد کج لبهایش. فشرد

 کفشهایش از نگاه خیال بی. کرد بازش کفشهای

 می باال که مانیتور روی های شماره ونگاه گرفت

 سام درش شدن وباز آسانسور ایستادن با کرد رفت

 .رفت سمتش عجله با آمد بیرون اتاقی از که دید را

 سام. ایستاد سام روی روبه و گفت لب زیر خدایی یا

 :گفت نیاز دیدن با کرد می صحبت تلفن با داشت



 زنم می زنگ بعد-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 خوبی؟-

 و گذاشت جیبش در را گوشی داد تکان سر سام

 :گفت

 جایی برم باید-

 !کجا؟-

 !داشتی؟ کارم-

 افتاد چین چشمانش زیر که زد داری کش لبخند نیاز

 :گفت لبخند همان با و

 اومدن اینا مامانم-

 :گفت سریع نیاز که رفت باال ابروهایش از یکی سام

 دیگه میرن بعدش روزه چهار سه بمونن نهایت-

 :گفت عصبی و زد خند نیش سام

 شد اضافه اینم مشکالتم بود کم-



 میاد فردا بابات تو حاال سام میرن-

 دیگه میرن کنید صبر روز سه دو 

 تکان سر و زد پهلویش به را دستانش از یکی سام

 غرید و داد

 باش آروم ،سام نشو عصبی سام کن، صبر سام-

 نخور گوه سام نرو، کج ،سام شو خفه ،سام
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 :گفت اخم با نیاز



 ور اون ور نای روز دو یکی مگه چیه حرفا این-

 داره؟ فرقی چه

 نداره فرقی هیچ تو واسه آره...نداره فرقی هیچ-

 و گذاشت عقب قدم نیاز دیوار به لگدش برخورد با

 :گفت عصبی

 روز چند این اصال شدی العصبی دائم شده چت تو-

  ندیدم ازت عادی ی چهره یه نه که لبخند یه

 :گفت و اورد باال وار تهدید را دستش

 همین هم روز چند این شدی عصبی االن نگو-

 کس یا دیگه چیز از هستی عصبی بودی جوری

 برام کن اخم نه بزن داد نه من سر دیگه

.  اتاق در روی کوبید را دستش سام که برود چرخید

 :گفت و کرد نگاهش اخم با نیاز

 الزمه بدونم که حدی تا اما کنم رعایت گفتن درسته-

 به خیال بی میگم دارم دائم روزه سه که االن نه

 که این غیر به روز چند این اصال نکن فکر چیزی

 دیدی؟ منو کنم آرومت من



 نیاز-

 چی همه خوام می فقط سام بگی چیزی خوام نمی-

 تو دائمی عصبانیت این خوام نمی دیگه بشه تموم

 آخر که همونی... باشی سامی همون میخوام ببینم

 همون برم بیرون اتاقش از زاشت می زور به شبم

 می وادارم الکی اتاق تو مینشوند منو زور به که

 می سکوت چند هر اونم بزنم حرف مدام من کرد

 ...نگاهش با اما کرد

 غرید و کوبید سام ی سینه به را دستش عصبی نیاز

 برم خوام می کنار برو-

 قرمز صورتش و زد می نفس نفس عصبانیت از

 که برد باال دست سام. بود کرده عرق بدنش بود شده

 :گفت و کشید عقب سر نیاز

 می روز چند این خوام نمی هیچی االن خوام نمی-

 بودی فکر تو جنابعالی اما گرفتم می دستاتو خواستم

 تو بگیرم دستاتو شد می کی اصال. جون بی دستات

  ندی؟ فشارش و دستام



 این از نکنی؟ چشمام نگاه بگیری دستمو شد می کی

 برم خوام می نارک برو میاد بدم تغییراتت

 می بفهمد خواست نیاز وتا شد خم دفعه یک سام

.  گرفت قرار آسمان زمین میان کند چکار خواهد

 در و انداخت کولش روی را نیاز سام و کشید جیغی

 :گفت گرد چشمان با نیاز کرد باز را اتاق

 پایین بزارم زشته سام-

 بهم را ودر شد اتاق وارد بلند های قدم با سام اما

 وغرید سام کمر به کوبید مشت نیاز. وفتک

 .  میارن در حرف میبینه یکی دیوونه-

 رفت باال صدایش نیاز شد بسته که اتاق در

  پایین بزارم-

 قفلش و بست را در هم در اخمهای همان با وسام

 :گفت و داد تکان را پاهایش عصبی نیاز کرد

 پایین بزارم دادی دست از تو عقل-

 :گفت بهت با نیاز انداختش ختت روی باشتاب سام



 کنی؟ می کار چی-

 بی فکرای تو شده باعث من کردن رعایت انگار-

 بکنی خود

 :گفت و کشید عقب را خودش کمی ترس با نیاز

 !میگی؟ چی-

 سرش روی از را نیاز مقنعه شتاب با شد خم سام

 :گفت و کرد پرت پایین را مقنعه و کشید پایین

 حساسی اومدی بزرگت پدر پیش از وقتی از دیدم-

 خودم داشتن نگه واسه نشم نزدیک زیاد بهت گفتم

 معذب تو وقت یه بدم فشار دستاتو میترسیدم حتی

 کردم اشتباه انگار اما قبل مثل بشه بازم بشی

 توی مثل دیگر و ترسید هم باز سام چشمهای از نیاز

 و رفت عقب باز ترس از و نبود باز زبانش راهرو

 :گفت

 دنبالم میگرده نمماما...ما-

 ...اف خانم-



 کوبیدنش و نیاز جیب از سیم بی کشیدن بیرون با

 :گفت و پرید جا از نیاز زمین روی

 ...قر بریم بیا... نیست خوب حالت تو...تو-

 نیستم دیوونه من-
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 لکنت وبا زد چنگ را تختی رو نیاز سام عربده با

 :گفت

 گفتم اینو... کی من...من-



 خودش سمت گرفت را نیاز ی یقه دفعه یک سام

 غرید صورتش در و کشید

 بغلت باشی جلوم تونستم نمی چون بیای نگفتم شبا-

 کنم رفتار عادی باشی جلوم نکنم

 شه...با-

 :گفت و داد تحویلش کجی لبخند سام

 برات کارام میبینم چون نیست الزم دیگه باشه این-

 خانم گلی کردی تعبیر دیگه چیز دهش سوتفاهم

 سام-

 سام درد-

 لباس های دکمه  سام و بست چشم نیاز فریادش با

 شد خم و آورد در را ولباسش کرد باز را خودش

 نیاز کردن باز را نیاز مانتوی های دکمه کرد شروع

 :گفت التماس با

 بشی پشیمون بعد نکن کاری هستی عصبی سام-



 صورت سام و شد سحب نفسش فکش شدن اسیر با

 :گفت برد جلو

 آخر تا چیو همه خورد گردنم نمیشم وقت هیچ نمیشم-

 زنمی دیگه روز دو تو اصال گیرم می گردن عمرم

 بشم پشیمون چی واسه

.  کرد نیاز ی آمده جلو لبهای نگاه آمد پایین نگاهش

 .برد جلو سر سام اما برود عقب کرد تقال ترسید نیاز

 .را سام کمر زد چنگ یازن و نیاز روی زد خیمه

 و کرد بسته در نگاه آمد بیرون راهرو از شایان

 :گفت

 منه نوبت هم دیکه روز چند سام ببر لذت-

 با و گرفت تماس و آورد در جیبش از را تلفنش و

 :گفت دوستش صدای شنیدن

 خواستم؟ می که اسپری شد جور شد چی-

 بگیرش بیا داداش آره-

 :گفت و زد لبخند شایان



 میام شهبا-

 ...انداخت باال ابرویی و کرد قطع را تلفن

. کرد نیاز ی بسته چشمان نگاه زنان نفس سام

 نفس تند تند بازش نیمه لبهای با و بود بسته چشمانش

 .کشید می

 کرد زمزمه گوشش دم آرام برد جلو سر

 به دلم لرزونت تن از بار این که نزار سرم به سر-

 گلی نیست ارک در ای دیگه ی دفعه اومد رحم

 تقالیش خاطر به بود خسته هنوز نکرد باز چشم نیاز

 نداشت تاثیر درصدی که زدنهایی زور از بود خسته

 آن در کند رام را سام نتوانست هم حرف حتی دیگر

 که زد نفس باز. شد نمی رام وجه هیچ به سام لحظه

 را بود افتاده بازویش روی که نیاز زیر لباس بند سام

 بازویش روی شد کشیده انگشتش که یحال در آرام

 نگاه.  آورد اش شانه روی خورد خفیفی تکان ونیاز

 روی شد کشیده انگشتش. کرد نیاز ی شده قرمز بدن



 با سام گرفت دندان به لب نیاز که نیاز سینه ی قفسه

 :گفت لبخند

 حرفارو این نشنوم دیگه-

 سیلی رود باال ،فریادش بازکند چشم داشت دوست

 رویی؟ چه با اما بکوبد سام گوش در ای جانانه

 زیر سام دست وقتی کند باز چشم کشید می خجالت

 و داد ادامه سام اما لرزید بدنش وقتی رفت تاپش

 را سام حرف با کرد سعی شد محکم و سفت بدنش

 کند رام

 بخدا گفتم چیزی یه من نیاز جان...عزیزم سام-

 بود شوخی

 اش سینه برامدگی روی را دستش کف بود وسام

 غرید و فشرد

 نیست حالیم شوخی ام جنبه بی من-

  دکتر حرف به آمد یادش نیاز و



 کار این تو اما کاری هر تو نه بدتره بگیری جلوشو-

 با کن سعی بده نشون قدرتشو که میشه تر مصمم

  کنی رامش حرف

 امکان دیگر چیز هیچ با بود نتوانسته نیاز اما

 شد می حبس که سشنف بود چه حسهایش اما. نداشت

 که چیزی آن اماتقالیش داشت ترس شاید بود چه از

 .  نبود باید

 آن از و بزند پسش دانست نمی اوقات گاهی حتی

 . بفشارد لب روی دندان ناب حس

 حرکت خواست می دستانش سام که ای لحظه اگر 

 دست کشید نمی جیغ نیاز کند بزرگتری کار و کند

 نمی ضریفش بدن و گذاشت نمی صورتش روی

 .بود گذشته کار از کار حال لرزید
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 روی و برداشت زمین روی از را نیاز مانتوی سام

 :گفت و انداخت نیاز تنه باال

 اما. نیست خودم دست کارا خیلی درسته و بیمارم-

 بهت بترسونمت خواستم می فقط االن حالیمه اینو

 نه میکنم کارارو این خودت خاطر به دارم بفهمونم

 اون وجود با تو دوری خاطر به شبا که خودم

 درد سر روزا که نمیبره خوابم بازم کوفتی قرصای

 که باشم ضعیف انقدر نه باشی نزدیکم بگم که. دارم

 تورو کنار آرامش دارم دوست اما باشم خوددار نتونم

 میکنم حس اما بزارم پاهات رو سرمو حداقل که

 تاثیر اما نکنی حس خودت شاید نه نگو شده ختتس

 قدیمی خونه اون تو بودنت دور روز چند اون داشته

 اذیت تو خواستم من جونت آقا حرفای داشته تاثیر.



 حتی میدونی صالح چی هر خودت گذاشتم نشی

 دستاتو تونی نمی نکنی حس تا دادم نمی فشار دستاتو

 بیاری بیرون دستم از

 و زد لبخند سام و بود بسته شچشمان هنوز نیاز

 :گفت

 نزدیکمی وقتی خونم می چشمات تو و ترس-

 عقب قدم سام که کرد باز چشم اختیار بی نیاز

 :گفت و گذاشت

 چنان من نزدیکی از گفته بهت چیا دکتر میدونم-

  چشماتو تخم لرزش میبینم حتی که داری ترسی

 :گفت و نشست صاف سریع نیاز

 نه-

 :گفت و را پیراهنش زد چنگ شد خم سام

 با که هستی کسی تنها تو نیاز باش نداشته ترس-

. بگیرم خودمو جلوی دارم سعی اما بدم حال وجود

 عزیز حتی نداشتم کسی هیچ به رحم بدم حال تو من



 و بود پشتم جا همه همیشه که کسی و دوستم ترین

 و یکی خواستم می فقط چون کردم الشش و آش زدم

 اما نبود خودم دست بخدا و بگیره آروم دلم که بزنم

 ... تو

 :گفت و آورد باال را دستانش

 بخواد اگه دستا این برابر در شم می رحم بی-

 برسونه تو به آزاری

 قدمی ایستاد و کرد تنش را مانتو زده خجالت نیاز

 :گفت و گذاشت جلو

 سام ندارم تو از ترسی هیچ من-

 :گفت و داد تکان را سرش کالفه

 که گفت بهم چیا دکتر بگم تا نمیشه زبا زبونم-

 چون ، نیست مهم گفتم اما گفتن بهم چطور دیگران

 االن کنی می حس تو که نیست ترس اونم نیست

 ... چون بودی عصبی چون ترسیدم

 :گفت و برد زیر به سر کرد سکوت



 هر ترسم نمی تو نزدیکی از ترسم نمی تو از من-

 و نشد چیهی االن. آورت وحشت روش این با چند

 عصبانیت رو از که جونم به انداختی ترس فقط

  بشی پشیمون بعدش که نکنی کاری

 :گفت و گرفت را سام دست رفت جلو

 این از کردم می فرار باید االن بودم ترسیده اگه-

 اما کردم می فرار زدم می گوشت تو سیلی باید اتاق

 که اینجام پیشم لحظه چند بد  حال وجود با اینجام

 چیه دردت فهمیدم می اول باید رفتم تند آره بگم

  کردم می قضاوت بعدش

 کرد رهایش و فشرد را سام ودست

 رسوند آزار چون برابرش در کن رحمی بی-

 رفت عقب برد زیر به نگاه ونیاز کرد ریز چشم سام

 هنگام در را مقنعه شد دور سام از برداشت را مقنعه

 :گفت سام که کرد سرش رفتن راه

 اری؟آز چه-
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 :گفت و گذاشت در دستگیره روی را دستش نیاز

 الزمه-

 رفت بیرون کرد باز را در و چرخاند قفل در را کلید

 در ی خیره بود باز هایش دکمه که لباسی با سام و

 اورد باال دست.  زد نیاز که حرفی و بود شده باز

 بی و فهمید را نیاز ظورمن تازه و کرد دستش نگاه

 تکان راست و چپ به را سرش و زد لبخند اختیار

 .داد



 آرام و کرد رها را نیاز فک که دستش به آمد یادش

 شد لمس انگشتانش سر با نرمش گردن روی از شد

 زیر که انگشتانش به به آمد یادش. منقبض نیاز وبدن

 .کرد نوازش آرام را گلویش

. برد پایین سر لب به خندلب و چرخاند دهان در زبان

 رفته تو شکم کرد حس خوبی به را نیاز اولیه ترس

 حس خوب را بود اش شده حبس نفس حکم که اش

 اختیار واقعا که بود ها لحظه همان شاید و کرد می

 زود آمد خود به زود بود سام او اما. بود داده کف از

 .کشید کنار

*** 

 براتون آورده چیز عموت چقدر-

 :گفت و گرفت خودش جلوی را اسشلب نیایش

 قشنگه-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 میبینم رفتم بعد توئه مال چمدون تا سه میگه نامرد-

 نیایش نیما مال دیگه دوتای منه مال یکی



 :وگفت داد تکان را دستش در گوشی نیما

 چیز همه این با شدم زده خجالت-

 :گفت و کرد بغل را نوید نیاز مادر

  جون آقا خونه بریم فردا-

 :وگفت داد تکان سر نیاز

  اونجا برید نهار آره-

 نمیای؟ تو-

 دارم کار بابا نه-

 همه گفتن زد حرف باهام مائده بیای باید بدر سیزده-

 شهر بیرون میریم داریم

 ...اما-

 زنم می حرف مدیرت با میرم خودم نیای اگه-

 بکنم تونم می چیکار ببینم-

 :فتگ و کرد نیاز نگاه سعید

 بخوابیم؟ چطور حاال-



 :وگفت زد لبخند نیاز

 من دیگه اتاق برید مامان شما تونید می دارم سهمیه-

 هستیم جا همین نیایش نیما با

 :گفت نیاز کند اعتراض خواست تا نیاز مادر

 نیست مشکلی دارم سهمیه که گفتم-

 گوشی صفحه نگاه خورد زنگ تلفنش لحظه همان

 سریع و داد قورت ندها آب شماره دیدن با کرد

 می نیاز و بودن خورا نزول. کرد رد را تماس

 . دادن جواب از ترسید

 بود کی-

 بود ساعتش زنگ نبود چیزی-

 :گفت و شد بلند جا از نیاز

 سی اتاق باال طبقه اتاقه کارت این-

 نیایش جای نیاز رفتن نوید همراه نیاز مادر و سعید

 :گفت و کرد پهن را نیما و

 کار سر برم باید صبح منم بخوابید وقته دیر-



 :گفت آرام نیایش

  آبجی-

 جانم-

 :گفت و کشید کوچکش لبهای روی زبان نیایش

 بیاد خواستگار برات قراره-

 خدا یا-

 :گفت و خندید نیما

 نیاز به نگیم نگفت مامان مگه نیایش هی-

 :گفت و کرد اخمی نیاز

 خبره؟ چه ببینم بگید-

 دراز جایش سر و وردآ در تن از را لباسش نیما

 :گفت و کشید

 خانم عمه تهرانه که این مثل خانم عمه این ی نوه-

 قرار حاال اومده خوشش داده نشونش تورو عکس

 جون آقا خونه بیان چهاردهم شب گذاشتن

 خواستگاری
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 :گفت و پرید جایش از نیاز

 نه-

 :گفت و زد لبخند نیایش

 گلزاره شبیه میشه باورت دیدم عکسشو من-

 :گفت و چسباند اش پیشانی به را دستش کف نیاز

 نگفتید بهم زودتر چرا-

 کنی فرار که-



 دقه به دم هی خواست شوهر کی نکن اذیت نیما-

 میاد خواستگار

 دندان چی اونم هست دکترم تازه نیستا بد این اما-

 یه حاالشم همین روغنه تو نونت بیچاره پزشک

 این از ماشینشم داره شهر باال تو بزرگ خونه

 نیایش قول به که قیافشم نمبینی خوابم تو خارجیاس

 می خانم عمه تازه خوای می چی دیگه گلزاره شبیه

 کم میکنه شوخی کم درسته خوبه خیلی اخالقش گفت

 زنش دور بگیره زن باباش مثل مهربونه اما حرفه

 چرخه می

 نچرخه که خوام می-

 :گفت و کشید سرش روی را پتو نیما

  حله که عروس داداش نظر به-

 :گفت و کوبید نیما کمر به را پایش نیاز

 نگو هیچی دیگه بخواب بگیر یکی تو-

 :گفت و خوابید نیما کنار رفت نیایش



 شده تنگ محمد واسه دلم بخوابم منم-

 زشته محمد نگی-

 میگی تو چطور-

 محمد ستهدر ؟ میکنی مقایسه من با خودتو تو-

 سال بیست تو جان هوشنگ اما داره دوست خودش

  محمد بگی زشته کوچیکتری ازش

 :گفت پتو زیر از باز نیما

  محمد بگه باید بزرگه مامان این آره-

 فریاد بار این که کوفت تر محکم را پایش باز نیاز

 خود بی اش خنده اما. خندید بلند ونیاز. شد بلند نیما

 چه را خواستگار این. شکلم پشت مشکل وباز بود

 !شد؟ می چه فهمید می سام اگر کند

*** 

 سام کشم می خجالت-

 که نداره خجالت-

 :گفت و کشید عمیق نفس نیاز



 کن باز درو-

 با سام پدر کرد باز چشم ونیاز کرد باز را در سام

 سالم نیاز. شد بلند جایش واز زد لبخند نیاز دیدن

 نگاه سام پدر. کرد سام مادر ونگاه کرد آرامی

 :گفت و کرد سام نگاه و کرد نیاز به ای خریدارانه

 دختره این حیف گم می هنوزم-

 .کرد سام نگاه زد لبخند نیاز که کرد اخم سام

 ببینم جلو بیاین-

 و بلند قد افتاده جا مردی کرد سام پدر نگاه باز نیاز

 سام ابروهای و چشمها. آراسته و تیپ خوش بسیار

 بود پدرش شبیه خیلی

 تکیه رفت عقب وسام سام پدر روی روبه ایستاد نیاز

 . دیوار به داد

 تویی اورده عقل سر رو دیوونه این که کسی پس-

 می. محو لبخندش نیاز و شد کج سرش عصبی سام

 مخصوصا است حساس کلمه این رو سام دانست



 شوخی هیچ او با اصال که بزند را حرف این کسی

 نیاز دانست می وسام گفت یم زیاد نیاز. باشد نداشته

 ...پدرش اما کند می شوخی فقط

 :گفت اختیار بی نیاز

 کرد انتخاب منو که بود عاقل-

 :گفت و داد تکان سر زد لبخند سام پدر

 بشین-

 و کرد سام نگاه چرخاند سر نشست مبل روی نیاز

 :گفت

 بشین بیا-

 که کرد فکر آن به نیاز اما گرفت دیوار از تکیه سام

 شاید و نیست درست سام با اصال سام خانواده رفتار

 سام با ها آن. باشد همین برای سام های رفتار این

 .بیایند کنار او با کردن نمی سعی کردن نمی مدارا

 :گفت سام مادر و نشست هم سام پدر

 اومدن خانوادت گفت می سام-
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 :گفت و داد تکان سر نیاز

 خونه رفتن االنم غافلگیرانه خیلی اومدن دیشب بله-

 جونم آقا

 :گفت و داد تکان سر سام پدر

 شریفیه مرد خیلی جونت آقا-

 ممنون-



 وقت هر هستیم هفته دو ما نکن اذیت خودتو-

 هر کنم می صحبت جونت آقا با من رفتن خانوادت

 باشه مادرتم داشتم دوست چند

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

 موقع به ونما-

 :گفت نیاز به رو و آورد در را سیگارش پاکت سام

 میرن؟ کی-

 :گفت خواستگاری آوری یاد وبا کرد نگاهش نیاز

 پونزدهم شاید-

 بود؟ روز چهار سه این-

 کند بحث سام مادر پدر جلوی نداشت دوست نیاز

 :گفت سام پدر اما نگفت چیزی همان برای

 که برن بگه خانوادش به تونه نمی-

 غرید سام پدر که سیگارش به زد پک سام

 بکشی سیگار من جلوی نداری حق-



 سام مادر به نگاهی نیم نیاز. زد پک خیال بی سام

 :گفت و کرد بود ترسیده که

 کارم سر برم دیگه من-

 :گفت سام به هم باز سام پدر

 سیگارتو کن خاموش گفتم-

 زد فریاد و شد بلند جایش از عصبی سام

 نمک نمی خاموش-

 :گفت و شد بلند سریع نیاز

 تر آروم سام-

 بده نشون هم تو جلوی خودشو تا بزنه داد بزار نه-

 پدرش سمت خواست و سایید هم روی دندان سام

 بلند صدای با سام و گرفت را جلویش نیاز که برود

 :گفت

 چیکار پدر مثال توی کرده آرومم اما دیده اون-

 ؟ کردی

 کن نگاه  منو عزیزم سام-



 :گفت و ایستاد  سام پدر اام

 کال بیماریت بر عالوه تو نمیاد کنار تو با کسی هیچ-

 نیستی بلد گذاشتن احترام داری مشکل

 جای به که تویی تو، هان؟ کیم ی پرورده دست-

 تو بدی تو تونی نمی گفتی بهم همیشه حمایت

 هستی عوضی

 گذاشت دست سریع و برد عقب را سام کمی نیاز

 سریع و. زد می نفس نفس که سام صورت کنار

 :گفت

 ...کن نگام-

 :گفت نیاز باز و کرد می پدرش نگاه هنوز سام

 گم می چی ببین کن نگام-

 سمت اش نشسته خون به و خشمگین چشمان سام

 دندان اش بینی خون دیدن با نیاز و چرخید نیاز

 :گفت و هم روی فشرد

 بیام تا بکش دراز یکم من اتاق برو-



 :گفت نیاز که بزند فریاد خواست باز سام

  سام کنم می خواهش-

 :گفت آرام و

 برو نداری روشو کردن بلند دست حق باباته اون-

 فقط هستی عصبی که االن اما زنیم می حرف میام

 برو

 شتاب با و کرد پرت اتاق در را سیگارش سام

 فوت با را نفسش نیاز. رفت بیرون اتاق از چرخید

 عصبی هم او که سام پدر سمت چرخید داد بیرون

 :گفت و بود

 دارید؟ دوست و سام شما-

 :گفت سریع نیاز که کرد باز لب سام پدر

 بدم جواب خودم بزارید-

 اما.  میدم براش جونمو که زیاد انقدر اونم البته بله-

 بیماری از شما مگه ؟ سماوات آقای روشی چه به

 بهتون نزدید؟ حرف دکترش با مگه ندارید خبر سام



 سام با رفتارتون نگفته اومد؟ کنار سام با باید نگفته

 باشه؟ بچه یه مثل باید

 .داد ادامه نیاز که کرد سام پدر نگاه سام مادر
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 اینجوری سام که خوبیم آدم خیلی من نکنید فکر

 همون اومدم راه باهاش اما نه وابستمه شده عاشقم

 نکردم کل کل باهاش کردم گفت دکتر که و کاری

 نیست خودش دست کاراش سام میدونستم وقتی

 میکردم آرومش حرفام با کردم نمی مخالفت باهاش



 پسر یه سام میده گوش حرفام به که شد همینجوری

 درسته سالشه سه انگار االن اما هست ساله سی

 نقطه یه رو بیماره اون اما عالیه خوبه عادی حالت

 بمونه نمیتونه

 :وگفت گذاشت جلو قدمی

 پسرت که این از ناراحتی دونم می پدرشی شما-

 زدن حرف طرز این جسارته اما میکشه سیگار

 ما ی همه به سام نیست درست اصال شما ورفتار

 گفته دکتر و بیماری این بگذرونه تا داره احتیاج

 واسه درمانش میکشه طول بشه ناراحت بشه عصبی

 به نباید شما.  کنیم کمکش باید اما سخته ما ی همه

 دیوونه بگید پسرتون

 کالفه سام پدر و افتاد کنارش ودستانش کرد کج سر

 به کسی بود خوشحال خیلی سام مادر و چرخید

 .زند می را ها حرف این شوهرش

 خوب که داره بیماری یه فقط نیست دیوونه سام-

 نکنید کمک اگه اما هیچی نه داره واگیر نه میشه



 یه با که بخشید نمی خودتونو وقت چهی بشه خوب

 بهش خدا رو تو کردید ناراحتش انقدر حرف کلمه

  دیوونه نگید

 :گفت لبخند با نیاز که ریخت اشکی قطره سام مادر

 من بین نشدید مانع که ممنون میشه خوب دونم می-

 باعث سام به احترام اما. بشه اذیت بیشتر که اون و

 حرفا این با کردنش سرکوب با کنه پیدا خودشو میشه

 هستین پدرش که شما مخصوصا میشه بدتر حالش

 داره زیادی تاثیر

 این بینم می حالشو این وقتی میشم داغون خیلی-

 میکنه اذیتم کشیدناش سیگار

 کرد اذیتش نه کرد کمکش باید اما دارید حق-

 بشه مطمئن اینکه تو به شدن محرم با فقط االن اون-

 همیش آروم خودشی مال تو

 :گفت و زد لبخند نیاز

 ...چون کنید کاری یه چهاردهم باید شما فقط میدونم-



*** 

 بیدار یا خوابی ریخت بی هی-

 نشست تخت لب لبخند با ونیاز نخورد تکان سام

 :گفت و سام اخمالوی صورت به شده خیره

  ببینم اخمتو کن باز-

 نگاه نیاز. زد حرف نه خورد تکان نه هم باز سام

 :گفت و اتاق در چرخاند

 سوخت بابات واسه دلم اما نیستم ترحم اهل-

 ی سینه روی گذاشت دست نیاز که زد پوزخند سام

 :گفت و سام

 رفتار طور چه بچش با نبوده بلد چون سوخت دلم-

 برقرار رابطه هاش بچه با میشه چطور نبوده بلد کنه

 کنن صمیمیت احساس هم با باشن دوست باهم که کنه

 قابل که اینه باشه رفیق پسرش با ورچط نبوده بلد

 ترحمه

 :گفت بسته چشمان همان با سام



 میزنن سرکوفت همه شبیه بابا و ساناز اخالق-

 ...حرفاشون

 فشرد را دستش و زد تلخی لبخند نیاز کرد سکوت

 :گفت آهسته و سام ی سینه روی

 کن نگام-

 آرامی همان به نیاز و کرد نگاهش کرد باز چشم سام

 :گفت

 این رفتارشون که این با سام بودی قوی خیلی تو-

 تو که صورتی در نرفتی هرز  نرفتی کج اما بوده

 خوای می کاری هر ومیتونستی بودی غرق پول

 افتخار بهت واقعا ومن ستایشه قابل خودش این بکنی

  کنم می

 :گفت آرام و گذاشت نیاز دست روی دست سام

 ...مع دیشب بابت-

  کردم عصبیت کردم ناراحتت-



 اینجوری شیطون افتخار نیاز روزی کردم نمی فکر-

 سالها شاید یا ها هفته که بزنه حرفایی یه بشینه جلوم

 کنم فکر بهش

 بودم شیطون فقط بود چم من مگه-

 هستی االنم که اون-

 :گفت و خندید نیاز

  ریخت بی کارت سر برو-

 بار چند نیاز که صورتش روی گرداند چشم سام

 :گفت و داختان باال ابرو

 انگار شد اتاق وارد شیطون سوم نفر که بریم پاشو-
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 دستش دفعه یک سام اما شد بلند نیاز خندید بلند سام

 جیغ ترس با نیاز. کشید خودش سمت و گرفت را

 سر کنار دستش که آمد خود به وقتی کشید کوتاهی

 سام ی تنه باال روی اش هتن باال و گرفت قرار سام

 . افتاد

 را دستش ،سام کرد سام نگاه درشت چشمهای با

 :گفت نیاز چشمهای خیره گذاشت نیاز کمر روی

 گلی نیاز-

 برایش کشیدن نفس و بود افتاده تپش به قلبش که نیاز

 :گفت زور به بود سخت

 نیاز...جان-

 :گفت و کرد لمس را اش گونه آمد باال دیگرش دست



 کدوم هیچ که مشکالتی از بودم پر من این لقب تا-

  هستن مشکالت اون هنوزم بود نذاشته اعصاب برام

 نفسهای گرمای از شد می دیوانه داشت زد نفس نیاز

 دانست نمی و کرد نمی درک را نیاز حال که مردی

 هایش رگ در خون که است کسی مثل نیاز حال

 دکر می حس. دهد می جان دارد و زده یخ ای لحظه

 و سام آرام صدای از رود می خواب بدنش تمام دارد

 اش لحظه آن حس

 شنیدی زندگیمو؟ کنی چیکار که اومدی نیاز تو اما-

 گرسنگی از اما میره نمی عشق از آدم میگن

 میمیره؟

 :گفت سام که داد تکان سر زور به نیاز

 میدی جون ذره ذره اما میکشه آدمو عشق میگم من-

 داری ذره ذره ببینی که این از بدتر چی و بمیری تا

  میدی جون

 صدایی بی ی خنده تک سام بست چشم کالفه نیاز

 خواند وار زمزمه و کرد



 است من درمان تو دیدار و دلتنگم 

 است من زندان زمانه رخت رنگ بی

 تنی هیچ بر و مبـاد دلی هیچ بر

 است من جان بر تو هجران غم از آنچه

 خواست و را مسا سر زیر بالشت زد چنگ نیاز

 :گفت و فشرد را نیاز کمر سام اما برود عقب

 نمیام کنار چیزی یه با ولی میام کنار چی همه با-

 بسازه جانی یه من از میتونه چیز یه همون

 آرام سام که کرد سام نگاه کرد باز چشم آرام نیاز

 :گفت

 مطمئنم دارم اطمینان تو به بیشتر چشمامم از اما-

 نمیشم انیج قاتل یه وقت هیچ

 بیرون را نفسش کشید عقب را خودش زور به نیاز

 زنان نفس و اش سینه قفسه روی گذاشت دست و داد

 :گفت

 کشتیم می داشتی االن هستی بخدا... هستی-



 :گفت و شد خیز نیم زد لبخند سام

 بیای کنار میخوای چطور میشه این حالت تو-

 رفت اتاق در سمت سریع شد بلند زده خجالت نیاز

 :گفت لب زیر

 موقع اون تا حاال-

 :گفت بلند سام که رفت بیرون

  نیست دور-

 با و گذاشت اش شده داغ های گونه روی دست نیاز

 رفت آسانسور سمت عجله

*** 

  بگیرش یسنی-

 پرش یک با و رفت توپ سمت هوا در سر یسنی

  کشید جیغ نیاز و گرفت را توپ

 ایول-

 :فتگ و کرد اکبر علی نگاه چپ چپ نیما



 باختی دخترا از بیا-

 :گفت و گرفت یسنی از را توپ نیاز

 استراحت میرم شدم خسته من-

 که محمد کنار از کرد پرتاب نیما سمت را وتوپ

 :گفت و گذشت بود نشسته زمین روی

 بشینی تنها تا بازی بیای نبود بهتر-

 رفت تازه بود پیشم کامیاب-

 :گفت مادرش به و نشست جمع کنار رفت نیاز

 بده آب لیوان یه مامان-

 آمد محمد صدای

 بعد بیاد باال نفست یکم بزار االن نخور آب-
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 شم می هالک دارم بار یه حاال دکتر آقای چشم-

 کشید سر سره یک او و داد دستش را آب مادرش

 :گفت و کرد بزرگش پدر نگاه

 جون آقا شما احوال-

 دویدی انقدر یشد قرمز-

 بازیا توپ این و هست بدر سیزده-

 :گفت و کرد کامیاب به نگاهی نیم و

 نشه باز لباسمون اتوی که در به سیزده نمیایم-

 و کرد نیما نگاه عمو زن که خندید بلند بزرگ پدر

 :گفت

 شده مردی شده بزرگ نیما چقدر-



 :گفت و کرد نیما نگاه نیاز مادر

 شده حسین شبیه خیلی-

 یقادق-

 :گفت و شد بلند نیاز

 علی یا میاد کی هر رودخونه کنار میرم دارم من-

 :گفت سریع کامیاب بود ایستاده که محمد

 میام منم-

 :گفت و افتاد راه نیاز

 بیا پس-

 می راه که جور همان نیاز که افتاد راه هم محمد

 :گفت و چرخید محمد سمت رفت

 هنوز اوقت اون! خودت به دادی تکون یه عجبی اوه-

 باهامون کردی می بازی خوب نبودی دکتر

 :گفت و کرد نیاز کفش باز بندهای نگاه محمد

 بندی نمی کفشاتو بند همچنان وتو-



 برام آیندم شوهر که نگرفتم یاد اصال دارم دوس-

 ببنده

 و چرخید نیاز که رساند ها آن به را خودش کامیاب

 :گفت

 اومد خان آقای-

 راست و چپ به را رشس و کرد ای خنده تک محمد

.  ایستادن شلوغ رودخانه کنار سه هر. داد تکان

 :گفت و کرد کامیاب نگاه محمد

 کنی؟ نمی ازدواج چرا تو-

 :گفت نیاز سر پشت خیره کامیاب

 زودی به-

 بود نیاز ی خیره که محمد نگاه کرد ریز چشم محمد

 :گفت و گرفت او از نگاه و زد خندی پوز. کرد

 خوبه-

 :گفت و چرخید محمد سمت وقذ با نیاز

 رو سگه اون نگاه محمد-



 سریع نیاز اما کرد بود گفته نیاز که سگی نگاه محمد

 :گفت و افتاد راه

 کرد گیر پایش زیر کفشش بند اما ،  پیشش بریم بیا-

 و کرد اخمی محمد. بخورد زمین بود نزدیک و

 :گفت

 تنبل ی دختره بببین-

 خم سریع نیاز ماا نیاز پای جلوی نشست رفت جلو و

 :گفت و شد

 محمد؟ کنی می کار چی-

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ برد باال سر محمد

 !ببنده؟ تورو کفش بند بیاد که شوهر کو االن-

 :گفت و ایستاد صاف نیاز

 ببندی تو خوای می کشیدم خجالت فقط من-

 :گفت و بست را کفشهایش بند محمد

 بلدی کشیدنم خجالت مگه-



 هم تو با ببین گفت و کرد نازک یچشم پشت نیاز

 حسرت داری عمر تا کنم می قهر خواهرت اون مثل

 بخوریا منو

  تفاوت بی مائده مثل منم-

 و کوبید زمین بر پا و کرد سگ خالی جای نگاه نیاز

 :گفت

 شد خنک دلت رفتش بیا-

 :گفت گلگی با و رفت جلو کامیاب

 شب اون که بود تر محرم عموت پسر منه از طاهر-

 برسونمت نزاشتی

 :گفت و انداخت باال ابرویی نیاز

 کنی می گناه کنی نگاه یه بیای گفتم عمو پسر نه-

 خدا که بگیری روزه روز صد باید وقت اون

  معلومه موهام که من اونم رفته کج نگاهت ببخشتت

 اما فشرد بهم را لبهایش و گرفت اش خنده محمد

 :گفت و نیاز چشمان به زد زل کامیاب



 گیری؟ نمی جدیم وقت هیچ راچ-

 نگاه و برد نیاز ی شانه دور دست و رفت جلو محمد

 :گفت و کرد کامیاب

 شده؟ چی-

 :گفت و کرد محمد نگاه کامیاب

 نمیاد خوشش من اخالقای از عمو دختر-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 به شما و داره ای سلیقه کسی هر بدونی باید و-

 امروزم حرف این عمو پسر خوری نمی من سلیقه

 اومده وقتی پیش سال سه و حرف این کامیاب نیست

 زدم بهت شمال بودی

 کامیاب که کرد نیاز رخ نیم نگاه و کرد اخم محمد

 : گفت

 ...خا به فقط-

 دیگه چیز یه منم پسندی می دیگه چیز یه تو کال نه-

 نیووردیم هم روی به کدوم هیچ وقته چند این ببین



 من جان عمو پسر نگو دیگه نماال پس بود بهتر چقدر

 دارم دوست عمومی پسر اینکه خاطر به فقط شمارو

 دیگه چیز هیچ نه

 باال ابرویی کرد محمد نگاه چرخاند سر نیاز-

 :گفت و انداخت

 لبتابم شد چی-

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ محمد

 برام بیاره قراره بیستم-

 دارم لبتاب دیگه بیستم خوبه-

 :گفت و چرخید عصبی کامیاب

 گردم می بر من-

 می محمد نگاه که جور همان و نچرخاند سر نیاز

 :گفت کرد

 بودم گفته که بهت-

 با چی همه از دادم می نشون اگه اما بودی گفته بله-

 بگیرم طرفشو داشت توقع خبرم



 :گفت نیاز که رفتن می پیش زنان قدم

 از گه می نیما کنم کار چی رو خواستگار این فردا-

 بیارم؟ ای بهونه چه خوبه نظر همه

 :گفت و کرد جیبش در را دستش محمد

 خوبیه پسر شنیدم منم-
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 بهتره خیلی سام باشه خب-

 :گفت رویش به رو خیره محمد



 پشت خواستگار که شدی بزرگ انقدر کی-

 برات میاد خواستگار

 نیان که خوام می االن-

 خوده بی اومدنشون کردی و انتخابت تو دیگه آره-

 شب فردا جواب با موندم من حاال دقیقا-

 :گفت و کرد اش خانواده نگاه چرخاند سر نیاز

 کنی ازدواج زودتر چی هر تو داره دوست جون آقا-

 ببینه هم تو عروسی داره دوست

 :گفت و کرد رودخانه نگاه محمد

  نداره خبر پسرش دل از که جون آقا-

 باشی تنها نمیشه که خرشآ تا خب-

 :گفت و کرد نیاز نگاه محمد-

 ازدواج کسی با بعدش نرسیدی سام به وقت یه اگه-

 کنی می

 :گفت و دزدید نگاه سریع نیاز



 کنم نمی بد فکرای من-

 و داد تکان بار چند را سرش و زد خند پوز محمد

 و آورد بیرون را گوشی و کرد جیبش در دست نیاز

 :گفت

  برم من انخ محمد فعال-

 دور محمد از دو با نیاز کجا بپرسد خواست تا محمد

 سر و باریک درخت به داد تکیه زنان نفس. شد

 تماس سام با سریع و نشست زمین روی خورد

 .گذاشت گوشش دم را گوشی گرفت

 کرد باز چشم گوشش در موزیک شدن قطع با سام

 لبخند گلی نیاز اسم دیدن با کرد گوشی صفحه نگاه

 انداخت تخت روی آورد در را هدفون سریع و زد

 داد را نیاز جواب

 جانم-

 اعصاب بی چطوری-

 گلی؟ میگذره خوش-



 نرفتی؟ جایی کنی می چیکار تو نیست بد هی-

 منم به بیرون رفتن اینا ساناز با مامان و بابا نه-

 نداشتم حوصله برم گفتن

 :گفت و شد آویزان هایش لب نیاز

 تنهایی پس-

 سوی آن در و سرش پشت دیوار به داد هتکی سر سام

 های نفس صدای درخت به داد تکیه سر نیاز شهر

 :گفت و بست چشم شنید که را سام

 نبودی تنها کاش-

 را گوشی و را موهایش زد چنگ برد باال دست سام

 کرد خطش پشت شماره ونگاه کرد دور گوشش از

 و گذاشت گوشش دم را گوشی دوباره و کرد اخمی

 :گفت

 میرن؟ کی اینا امانتم-

 فردا پس کنم می فکر-

 :گفت عصبی سام



 نمیشه هم فردا یعنی-

 میشه فردا پس عوضش-

 ...باید نیاز-

 :گفت نداد ادامه سام دید وقتی اما ماند منتظر نیاز

 بگو-

 : گفت سام اما

 هیچی-

 می چیز چه فشرد دیوار به را سرش پشت از کالفه

 کالفه انقدر هچ از توانست؟ نمی که بگوید خواست

 و مزاحم خطیه پشت آن و بوق صدای باز. بود

 رفت باال صدایش

 کنم قطع باید-

 :گفت تعجب با نیاز-

 یهو؟ شد چی-

 زنم می زنگ بعد دارم کاری یه-



 باشه-

. کرد گوشی نگاه متعجب و کرد قطع را تماس نیاز

 نوشت سام برای و رفت ها پیام در سریع و

 باشه مرتب میری داری اتاقم از جان ریخت بی هی-

 بوده اونجا یکی میفهمه مامان

 بقیه سمت شد بلند جایش از و کرد ارسال را پیام

 ....رفت

*** 
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 این از داشت وجدان عذاب کرد آینه نگاه کالفه نیاز

 به که این برای خواستگارش برای بود آماده که

 آن بود شده زیبا و بود دهکر آرایش مادرش اصرار

 گفته نیما و بودن شده محوش محمد و نیما که قدر

 بیرون دیگه خونه این از ببینتت داماد نکنم فکر بود

 بود کرده پدربزرگ نگاه ترس با که بود نیاز و بره

 خواستگار آن از هم بزرگ پدر حتی کرد می حس و

 .آمده خوشش

 و ستنش هایش تنهایی یار همان تخت لبه عصبی

 بگوید آرام شد باعث اتاق در صدای برد زیر به سر

 تو بیا-

 :گفت لبخند با و کرد نیاز نگاه کرد باز را در محمد

 کردی باز موهاتو که تو-

 آورده در را کتش کالفه که کرد اش بندی تاب نگاه

 به را زیبایش بدن و بود انداخته تخت روی بود

 :گفت و کرد محمد نگاه زاری با نیاز. گذاشته نمایش



 که دارم و کسی حس محمد میگیره آتیش داره قلبم-

 کنه می خیانت داره

 :گفت و رفت نیاز سمت و بست را اتاق در محمد

 که بله بگو بگن تونن نمی که زور به نه بگی تو-

 شناسی نمی مامانو که تو-

 را نیاز موهای برد باال دست نشست نیاز کنار محمد

 مردانه دستای. ریخت اش شانه یک روی کرد جمع

 و اش ابریمشی موهای خرمن روی شد کشیده اش

 :گفت

 زنه می غر تا دو نهایت-

 محمد دارم استرس-

 موهای از ای دسته و کرد نیاز چشمهای نگاه محمد

 :گفت و گرفت دستش در را نیاز

 کنم آرومت تا بگو میشی آروم چطور-

 محمد پاهای روی گذاشت سر شد خم دفعه یک نیاز

 :فتگ و



 دستای مثل دستات تو محمد سرم رو بکش دست-

 بابامه

 که شد نیاز خیره و شد خشک هوا در محمد دست

 روی فشرد سر نیاز. بود گذاشته پایش روی سر

 :گفت و محمد پاهای

 نبود سخت مامان کردن راضی بود بابام اگه شاید-

 بیماری وجود با حتی کرد می ک در رو عشقم بابا

 سام

 . بست چشم نیاز و نشست نیاز سر یرو دستش محمد

 با خاطراتش در بود غرق نیاز و کرد می نوازشش 

 ...دیگر کس هیچ نه سام

 

 :گفت مادرش که کرد می پیتزایش نگاه عصبی سام

 دیگه بخور جان مامان افتاد دهن از-

 :گفت و کرد پدرش نگاه سام

 زدید؟ حرف جونش آقا با-



 اونجا میرم صبح-

 :گفت و زد پس را شپیتزای کالفه سام

  امشب مرگمه چه-

 زد اشاره شوهرش که کرد شوهرش نگاه سام مادر

 با خواست می برداشت را تلفنش سام. نکند توجه

 :گفت پدرش که بگیرد تماس نیاز

 کنار بزار گوشیتو-

 :گفت و کرد پدرش نگاه اخم با سام

 چی؟ واس-

  خوردنه شام موقع که این واسه-

 خورم نمی-

  ریبخو باید-

 :گفت و سایید هم روی دندان سام

 وجود بایدی من واسه دیگه فهمی؟ می سالمه سی-

 نداره



 :گفت و برداشت پیتزا ای تکه سام پدر

 نکن بحث من با بخوری باید گم می وقتی-

 کوبید دیوار به را پیتزایش بود عصبی بسیار که سام

 زد فریاد و

 خورم نمی گفتم-

 :فتگ و شد بلند جا از عصبی پدرش

  خوره می بر بهت دیوونه گم می بهت وقتی-

 و مشت به شد تبدیل و شد جمع دستش انگشتان سام

 زد فریاد

 بیرون برو ام دیوونه آره-

 :گفت سریع سام مادر

 شدی؟ همچین چرا تو باش آروم عزیزم سام-

 عصبانیت با پدرش که کرد مادرش نگاه عصبی سام

 :گفت شدیدی بسیار

 دختره اون بیچاره بزنه باباشو هموند کم کن ولش نه-

 بودم اون جای اگه من کنه ازدواج تو با خواد می که



 به بری هم تو کردم می قبول و امشبم خواستگار

 درک

 سمت چرخاند سر یکدفعه و شد درشت چشمانش سام

 صورتش روی وار سیلی دستش سام ،مادر پدرش

 زد فریاد و نشست

 !مهران-
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 پدرش برد؛ هجوم در وسمت زد کنار را مادرش سام

 رفت باال سام ،عربده کشید عقب گرفت را سام سریع



 کنار گمشو-

 محکم پدرش بار این که برود در سمت خواست باز

 زد فریاد سام مادر سر و دیوار سمت داد هولش تر

 کمک بیان بزن زنگ-

 که پدرش سمت کرد پرت و برداشت را آباژور سام

 در سمت کرد استفاده فرصت از و داد خالی جا

 ...کرد باز را در رفت،

*** 

 سفیدش چادر های لبه و بود نشسته زیر به سر نیاز

 هم که انقدر داشت استرس. فشرد می دستش در را

 .بودن شده متوجه بزرگ پدر هم و محمد

 می گوش بقیه صحبتهای به شوره دل همان با نیاز

 از آورد باال سر سریع اتاق در گوشی صدای با کرد

. رفت اتاق سمت کرد خواهی معذرت شد بلند جا

. بود هتل برداشت را گوشی و تخت سمت دوید

 گذاشت گوشش ودم کشید گوشی روی را دستش

 ...ب-



 بیا نیاز-

 :گفت را این گریه با که بود سام مادر صدای

 :گفت ترس با نیاز-

 !شده؟ چی-

 :گفت و فتر باال زن هق هق صدای

 سام...بیا فقط-

 را چادرش انداخت تخت روی را گوشی سریع نیاز

 برداشت را مانتو دوید لباسی چوب سمت و کرد رها

 تخت روی از را گوشی پوشیدش لباس همان روی و

 نگاها همه آمد بیرون اتاق از عجله با و برداشت

 :گفت لکنت با نیاز و چرخید نیاز سمت

 هتل از اما...خوام می معذرت من... من...خیلی-

 برم باید افتاده اتفاقی... گرفتن تماس

 و رفت ورودی در سمت نیاز که شد عصبی مادرش

 :گفت

 خوام می معذرت...بازم-



 :گفت و شد بلند سریع محمد

 رسونمت می-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 بدو-

 دستش که طاها ماشین سوئیچ شد بلند سریع محمد

 معذرت یک با و رداشتب کنسول روی از را بود

 و دوید حیاط در سمت نیاز.  رفت بیرون خواهی

 :گفت

 بدو فقط محمد-

 طاها بلند شاسی ماشین وسوار رفتن بیرون هم با

 و بست را کمربندش لرزان دستهای با نیاز.  شدن

 :گفت

 شده؟ چی یعنی خدا یا-

 :گفت و دراورد حرکت به را ماشین محمد

 شده؟ چی مگه-



 خبرم مامانش اومده سام سر بالیی اما مدون نمی منم-

 کرد

 و گذاشت هاش گونه روی را لرزانش های دست

 سریع و باشد خوب حالش سام که گفت ذکر لب زیر

 :گفت و کرد محمد نگاه

 گاز فقط نیاز جان برو سرعت آخرین با توروخدا-

 بده

 را در دستیگره نیاز و برد باال را سرعتش محمد

 خوب حالش سام که کرد ادع هتل خود تا و گرفت

 باز را در سریع نیاز ماشین دار صدا ترمز با. باشد

. شد ساختمان وارد دو با و پرید پایین ماشین از کرد

 شد رد باد مثل نیاز اما کردن نیاز نگاه آریا و اهورا

 روی را دستش. فشرد را دکمه شد آسانسور وارد

 برد باال سر و گذاشت اش سینه

 باشه خوب فقط میرم یم بشه چیزیش خدا-

 عصبی نیاز درش آرام شدن باز و آسانسور توقف با

 زد فریاد و کوبید در روی را دستش



 دیگه شو باز-

 دستش کف وبا سام اتاق سمت دوید و شد باز در

 سام مادر نگاه ترسان نیاز شد باز در زد در محکم

 :گفت زور به و کرد بود اشک از خیس صورتش که

 سام-
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 قدم نیاز کرد باز کامل را در و رفت عقب سام مادر

 باز و کرد پایش زیر های شکستنی نگاه گذاشت جلو

 به رو صحنه دیدن با آورد باال سر گذاشت جلو قدم



 دستش کشید هینی شد رها دستش از گوشی رویش

 روبه نگاه درشت چشمان با و نشست دهانش روی

 .زد فریاد سام که کرد رویش

 خراش دل ی صحنه چنین دارد شد نمی باورش نیاز

 سام شد نمی باورش میبیند ای کننده دیوانه هیچ که

 که باشنش بسته تخت به چنان را ابهت همه آن با

. کشید می فریاد شد می جدا تخت از کمرش فقط

 همچین وقتی شد سست پاهایش و شد نمی باورش

 .دید ای صحنه

 که کسی آرزوهایش مرد بود کننده نویرا وچقدر

 .ببینی وضعیتی چنین در را باشد شده زندگیت تمام

 باز را دستانش کرد شروع و برد هجوم سمتش

 و رفت نیاز سمت و شد بلند سریع سام پدر کردن

 :گفت

 نه-



 سام پدر و چرخید سام پدر سمت سرش شتاب با نیاز

 سر کشید خجالت اشکش پر وچشمهای نیاز نگاه از

 زد فریاد نیاز و برد زیر به

 کنار برو-

 های طناب لرزان دستهای با چرخاند می سر باز و

 :گفت سام پدر که. کرد می باز را شده محکم

 نمی زندت بشه باز میکنه نگاهت چطور ببینش-

 زاره

 :گفت آرام توجه بی نیاز

 باشه آروم اما بزنه بزار بشه آروم اما بکشه بزار-

 دستانش بود ومنتظر سایید می هم روی دندان سام

 دست سراغ نیاز و شد باز دستش یک. شود باز

 کرد باز هم را دستش آن زنان نفس.  رفت دیگرش

 چنان اما برود پایین تخت روی از خواست سام که

 به برد سرش پشت دست گرفت آغوشش در نیاز

 . شد چه نفهمید ای لحظه سام که چسباند اش شانه

  عزیزم باش آروم-



 به باز توانش تمام با نیاز اما داد هولش عصبی مسا

 زد فریاد و فشردش خود

 بیرون برید-

 بره نباید نه...نه-

 :گفت و کرد سام موهای در دست نیاز

 من داری اونا با کاری هر هستم من... هستم من-

 هستم جاشون

 و ریخت اشک صدا بی نیاز که کرد تقال باز سام

 :گفت آرام

  مجان...عزیزم جانم-

 بیشتر نیاز و بود وعصبی تند هایش نفس سام

 فشردش خودش به وبیشتر

 کرد زمزمه گوشش دم 

 ریختم بی ببخشید...ببخشید-

 ...خواس-

 دم می توضیح بخدا سام دم می توضیح هیش-



 :گفت آرام نیاز و افتاد هم روی سام سرخ چشمهای

 دارم خواستگار فهمیدم اومدن اینا مامان که شبی-

 واسه میکنی کار چی نفهمی ناراحتی از مبگ ترسیدم

 بهت نگفتم همین
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 به قدرت با نیاز که برود عقب خواست زور به سام

 :گفت و فشردش خود

 فقط بازم بیاد خواستگارم تا صد هستی تو وقتی سام-

 دارم ببینی نبودی سام ببینی حالمو نبودی... تو



 منتظر خونه اون تو وقتی شم می اذیت چطور

 نیان کردم می دعا که بودم خواستگاری

 ریخت می صورتش روی صدا بی هنوز اشکهایش

 :گفت و برد سام گردن گودی در کرد کج سر و

 بی آدمای این پیش اونم گذاشتم تنهات که ببخشید-

 رحم

 به کشید خودش سمت را نیاز و امد باال دستانش سام

 سام دستان فشار برای نه داد جان نیاز و فشرد خود

 آزاری هیچ که مردی برای اش کشیده درد دل برای

 حرف با او. گذاشتن نمی سرش به سر اگر نداشت

 . کردن می اذیتش چرا شد می آرام

 سام گردن گودی در کشید ونفس شد فشرده تنش باز

 :گفت آرام و

 خوام می معذرت-

 بود ندگرگو حالش نیاز سام تن برهنگی خاطر به

 دستش.  رفت پایین خورد سر سرش پشت از دستش

 از سام شد کشیده پایین تا سام کمر روی از که



 کرد ریز چشم نیاز که.  شد صاف بدنش سوزش

 سام کمر روی آرام را دستش کف و آمد باال دستش

 رفت باال ش فریاد سام که کشید

 کشمش می-

 برجستگی نگاه کرد کج سر رفت عقب ترسیده نیاز

 کمر دیدن با کرد بود کرده حس دستش زیر که ییها

 :گفت ناباور و کرد سام نگاه برد باال سر شوکه سام

 !زدت؟-

 سریع نیاز که کند باز را پاهایش شد خم سام

 :گفت بهت با و گرفت را سام بازوهای

 !سام؟ زدت بابات-

 که جوری تمام عصبانیت با و زد پس را نیاز سام

 به چشمش باز که یازن بود مشخص صورتش رگهای

 :گفت و شد مشت دستهایش و افتاد سام کمر

 کنم می خواهش بیرون نرو-

 غرید و شد بلند تخت روی از زد خند نیش سام



  چی یعنی زدن نامردی دم می نشونش-

 خواهش وبا رفت اتاق در سمت شد بلند سریع نیاز

 :گفت

 نرو نیاز جان-

 :گفت و رفت نیاز سمت عصبی سام

 سر مو دلی و دق تا کنار برو نیاز اسجد حسابت-

 اون با تو شده آرایش صورت این تا نکردم خالی تو

  نکردم یکی سر پشت در

 سام-

 کنار گمشو-

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

 کنار رم نمی کنی کاری هر کنار رم نمی-

 اما پرید جایش از نیاز خورد در روی مشتش سام

 زد فریاد سام که نرفت کنار

 آرایش بیاد خواست نمی دلت که خواستگاری واسه-

 پوشیدی؟ خوشگل لباس کردی



 و کوبید مشت باز سام که گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت و زد کنارش گرفت را نیاز ی شانه

 اوناس بعد تو حساب-

 :گفت و گرفت را سام بازوی چرخید سریع نیاز

 ...دی بری اگه-

 قدم و ماسید دهانش در حرف سام سر چرخیدن با

 :گفت و گذاشت عقب

 کنم می خواهش نرو-
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 صدای که بزند پس را نیاز دست خواست باز سام

 بود زمین روی که نورش و شد بلند نیاز گوشی

 نیاز. رفت گوشی سمت نگاهشان دو هر. شد روشن

 دم و برداشت را گوشی سریع محمد اسم دیدن با

 گذاشت گوشش

 پیاده ماشین از هتلن حلوی دارن اینا مامانت نیاز-

 میشن

 خدا یا-

 :گفت و کرد سام نگاه سریع

 اینا مامانم-

 که هایش لباس از یمی زد خند نیش اختیار بی سام

 یک و کرد تنش عجله با و برداشت بود زمین پخش

 :گفت و را نیاز لباس جلوی زد چنگ دفعه

 موقع به درست-



 باز را در سام کرد، می هشنگا زده وحشت نیاز

 قدم کرد می سعی نیاز. کشید بیرون را نیاز و کرد

 !شد؟ می مگر اما برندارد

 بینه می یکی سام! کنی؟ می کار چی سام-

 نیاز. بردش می آسانسور وسمت کشیدش می سام اما

 :گفت التماس با و گذاشت سام دست روی دست

 میشه بد بیننمون می اومدم اینا مامانم سام-

 به نیاز که کرد پرت آسانسور درون را نیاز سام

.  رفت باال آخش صدای و خورد آسانسور دیوارک

 :گفت و شد آسانسور وارد سام

  بشه تموم باید جایی یه-

 :گفت لکنت با و فشرد آینه به را دستش نیاز

 !کنی؟ کار چی...چی... خوای می-

 از یکی کرد کج اش شانه سمت سر کمی سام

 :گفت و رفت االب ابروهایش



 هم پشت برام که خبره چه بدونه مامانت وقتشه-

 نکنه َعَلم خواستگار

 پشت رنگ آبی شماره نگاه داد قورت دهان آب نیاز

 .نشست جانش به عرق ، کرد سام سر

 نیاز اش وعربده آینه روی سام دست شدن کوبیده با

 پرید جا از

 ببند یقتو-

 باز طرخا به نشست اش سینه روی دستش ترس با

 تاپش کتش یقه از کمی شدن باز و مانتو جلوی بودن

 و ترس با. اش سینه آمدگی بر و شد مشخص

 در که بست می داشت را هایش دکمه لرزان دستهای

 تازه کرد بیرون نگاه آورد باال سر. شد باز آسانسور

 از دستانش. شد می هتل وارد داشتن اش خانواده

 می نگاه را بیرون هم او که سام نگاه ایستاد حرکت

 .کرد گوش درونش ندای به فقط و  کرد



 سام. رفت بیرون سرعت تمام با و زد کنار را سام

 زیر از چابکی با نیاز اما بگیرتش برد پیش دست

 . شد راهرو وارد و گریخت دستش

 و کرد نیاز خانواده نگاه سایید هم روی دندان سام

 . دپیچی نیاز که کرد راهرو ته نگاه رفت بیرون

 البی ی گوشه نفر دو آن دیدن با که برود چرخید

 .رفت نیاز دنبال به زد خند پوز هتل

 راهرو ته سمت. کرد راهرو ته نگاه شد راهرو وارد

 ها اتاق وارد زد می حدس اما بود زیاد  اتاق رفت

 را دستش. ایستاد پشتی حیاط در جلوی. باشد نشده

 در شدن ازب با. کشید پایین گذاشت در دستگیره روی

 کسی هر بود کرده قفل را در خودش. زد خند پوز

 را در باز. کرد می قفل را در بعد رفت می آنجا هم

 :گفت و چرخاند را قفل و بست

  بیام تا بمون-



 دو رفت نفر دو همان سمت راهرو به برگشت باز

 نمی دیگر دانستن می هم خودشان امشب که نفری

 .سام پدر خاطر به فقط هم آن کنند کار آنجا توانند

 در را اش شده مشت دست رفت نزدیکشان سام

 کرد بود ترسیده حسابی که مردی نگاه و کرد جیبش

 گرفتن. گرفت شکل رویش روبه ها صحنه و

 اگر و مرد همین توسط پایش پشت لگد دستهایش

 توانستن نمی ها آن از کدام هیچ نبود سام پدر کمربند

 انقدر نه بود گرفته دردش نه سام. دارن نگه را سام

 پدرش کمربند به نگاهش که بود ناباور برایش

 .شد خشک

 پدرش از سیلی حاال تا که کسی ساله سی مرد او

 وقتی ابهت همه این با سن این در حال بود نخورده

 بود گاهی پرت مثل آمد فرود کمرش روی کمربند

 .باشد داده هولش کسی که

 هم نگاه ستر با مرد دو هر که بست را چشمهایش

 نفری سه که این کرد فکر اتاقش به باز وسام. کردن

 .بستن را پایش و دست چطور



 دو آن به کردن نگاه بدون کرد باز چشم

 :گفت-

 خوری هوا یکم بریم-

 :گفت و داد قورت دهان آب مرد

 ...پد دستور بخدا-

 خوری هوا بریم گفتم-

 نگاهشان آریا و ،اهورا پیچید البی کل در صدایش

 با مرد دو هر.  بودن مهمان که نفری چند و دنکر

 راست و کج با نیاز.  رفتن ورودی در سمت سرعت

 دنبالشان به هایش استخوان صدای و گردنش کردن

 .رفت
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 روی را دستش بود ساکت لحظه آن تا که مردی

 برای کرد می حس کرد می درد هنوز کشید فکش

 .بزند حرف تواند نمی انهم

 به لگدش و نشاند فکش در اتاق در سام که مشتی

 .بود کرده ثابت دو آن به را زورش خوب دوم نفر

 چپ سمت برید-

 .رفتن گفت سام که سمتی لرزان پاهای با دو هر

 اشتباه بگوید که برگشت مرد محوطه ته های نزدیک

 باال وفریادش نشست صورتش در سام مشت کرده

 .رفت

 تحقیر برای زد هایش شدن خورد تمام برای سام

 وقت هیچ که کمربندی ضربه برای زد شدنش

 که مرد دو آن دستان برای. کرد نمی هم را فکرش



 دستانش و زد نگرفت آرام و زد بستنش تخت به

 ها قرص آن وجود با. نشد خنک دلش اما شد زخمی

 کار در آرامشی اما گذاشت دهانش در مادرش که

 ...نیاز نوزه. نبود

 اما داشت اطمینان او به همه از بیشتر که نیازی آخ

 ناباور شاید پدرش کار. بود کرده کاری پنهان هم باز

 وقت هیچ نبود نیاز کار اندازه به اش تلخی اما بود

 .کند تکرار را کارش نیاز هم باز کرد نمی فکر

 در را زانوهایش و بود نشسته دیوار به تکیه نیاز

 و بود قفل در بود آنجا بود ساعت یک .داشت آغوش

 داد؟ می چه را مادرش جواب نداشت گوشی

 :گفت آرام و گذاشت زانویش روی سر

 سام؟ کجایی-

 آنجا تاریکی در آورد باال سر ترس با در صدای با

 می را اطرافش کمی که بود مهتاب روشنایی فقط

 . دید



 گذاشت عقب قدم. کرد سایه نگاه ایستاد ترس همان با

 شناخت می. لرزید می تنش تمام نیاز. آمد جلو سایه

 .شناخت می هم خوب را سایه این

 صورتش شد باعث ماه نور که رفت جلوتر سام

 و اش بینی زیر خون که صورتی. شود مشخص

 پیشانی ی زده بیرون های  رگ سرخش چشمهای

 .بود کرده تر ترسناک هم آشام خون از را او اش

 نه؟ بیاد رخواستگا نداشتی دوست-

 :گفت و داد تکان زور به را سرش نیاز

 ...مام...آره-

 افتاد؟ عقب ما عقد خواستگارت واسه-

 :گفت کالفه نیاز

 ...جر در من-

 بوده؟ خواستگارت واسه تنته که لباسی-



 موفق هنوز که مانتویی زد چنگ و لرزید نیاز دل

 می اختیار بی بدنش. ببندد را هایش دکمه بود نشده

 :گفت آرام و لرزید

 نیست خاصی لباس تازه کرد انتخاب مامانم-

 دید را سفیدش های دندان نیاز که زد خند نیش چنان

 .سرش پشت دیوار به داد تکیه آرام و

 نشست؟ دلت به خواستگاره شد چی-

 ...س-

 بود؟ پولدار-

  چطور؟ اخالق خوش 

 نبود؟ دیوونه

 نداشت خبر  روحمم پریشب تا من بخدا-

     شد؟ چی شد دار خبر وقتی-

 بیرون دهانش از داشت نیاز دل و شد نزدیکش سام

 باال سر کرد نیاز به پایی تا سر نگاه سام. زد می

 بهم را چشمانش ترس با نیاز که برد پیش دست آورد



 را انگشتش سام اما دیوار به چسباند وسر فشرد

 رنگ انگشت نگاه و کشید نیاز لب روی محکم

 :گفت و کرد اش گرفته

 االن تا فهمیدم نمی نخواستن معنی زندگیم تو-

 نگفتی من به نخواستی رفتی نخواستی. فهمیدم

 نخواستی پوشیدی یقه این با لباس این نخواستی

 کردی آرایش

 :گفت و کرد کج سر

 خوشگل که کردی آرایش کی واسه نخواستی اگر-

 بشی؟ تر

 توانست نمی و ترسید می سام آرامش این از نیاز

 رفت جلو سام دست اما. کند باز را شچشمهای

 :گفت و کشید نیاز ی سینه قفسه روی را انگشتش

 زدید؟ اتاق تو حرفاتونم-

 

 [۱۴:۰۹ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون



 

 ۳۲۲_پارت#

  

 

 

 

 انگشتش آرام سام. منقبض بدنش و نفسش شد حبس

 دندان به لب نیاز که اش سینه قفسه روی کشید را

 شد دیوانه دفعه کی و کرد نیاز نگاه سام.  گرفت

 و چرخاند را صورتش گرفت دست در را فکش

 زد فریاد

 بزن حرف-

 دست رو گذاشت دست شد باز سریع چشمانش نیاز

 :گفت و سام

  بود سرم چادر بخدا بودن اومده تازه سام جان به-



 زمین بر پا درد از نیاز که فشرد بیشتر را فکش سام

 :گفت زور به و کوبید

 ندیدمش بخدا... ندیدمش حتی من-

 و زد چنگ را نیاز تاپ یقه ش دیگر دست با سام

 :گفت

 رنگیه هنوز انگشتم شه؟ می باورم کردی فکر-

  بگم...بزار-

 :گفت سریع نیاز و شد آزاد کمی سام دست

 گود چشمات زیر شده الغر صورتت داد گیر مامانم-

 کردم آرایش منم...خب...کن آرایش پریده رنگت شده

  نده گیر که

 نیاز و شد می فشرده اش سینه قفسه روی سام ستد

 داد ادامه درد با

 بغل تو آخر لحظه تا بودم ناراضی انقدر باورکن-

 بودم محمد



 باز و زد فریاد گلویش ته از هایش دندان الی از سام

 غرید و فشرد را نیاز فک

 حیف بستس برابرت در دستام حیف-

 از که نفرتی با و داد تکان راست و چپ به را سرش

 داد ادامه آمد می بیرون کلماتش تک تک

 اون که خواستی خودت...نیاز خواستی خودت-

 باشی نداشته دیگه داشتی برام که تفاوتی

 گذاشت عقب قدم و کرد رها را فکش

 کوچیک امشب...تو جز نداشتم توقع کس هیچ از-

 ...تو اما شدم نابود... تو خاطر به شدم

 :گفت و رفتگ دیوار از تکیه سریع نیاز

  داری حق بخدا داری حق-

 دارم جنون من کردم فکر لحظه یه فقط لحظه یه-

 اینه من با بقیه رفتار

 ...س-



 قولم رو که هستم مرد انقدر کن شکر خدارو برو-

 پام زیر باید بقیه مثل امشب هم رو تو وگرنه بمونم

 رفتارم فقط کن شکر خدارو برو...کردم می لهت

 میشه عوض باهات

 بشه جوری این خواستم نمی نم-

 آرام کوفتیای اون از شیشه یه که شد بد انقدری شد-

 گیرم نمی آروم ولی بخورم بخشم

 :گفت و افتاد راه و چرخید

 ام دیوونه که دونی می نشیم محرم عصر فردا تا-

 زنم می آتیش برات هم با جونتو آقا خونه هتل این

 به لگدی دفعه یک سام که افتاد راه سرش پشت نیاز

 زد فریاد و کوباند شکسته صندلی

 بچشید و سام جنون طعم همتون خوام می-

. رفت خوران تلو تلو سام و ایستاد جایش سر نیاز

 سام اما بود گونه آن چرا سام حال دانست نمی نیاز

 ای اضافه قرص چند خاطر به حالش دانست می

 .بود ریخته حلقش در پدرش که است



*** 

  نه بینم می شده دمآ شده بزرگ گفتم-

 بود گذاشته زانوهایش روی سر که نیاز نگاه نیما

 داد ادامه مادرش که کرد

 کو کردی؟ آبروم بی خوب حاال شد؟ راحت خیالت-

 اومدی؟ که بود کار کدوم شبی نصف کار

 هیچ اما شنید می را مادرش های فریاد صدای نیاز

 در که بود هایش حرف و سام فقط و فهمید نمی

 .بود ذهنش

 دیگه یکی شدی که کرده کارت چی هتل این-

 :گفت و شد بلند جا از سعید

 زشته شبه دو ساعت نازنین-

 برامون فامیل تو که کیه حاال شبه دو که درک به-

 نمی حرف شده الل که خانم نیاز هان؟ بخره آبرو

 زنه



 بسته تخت روی سام که ای لحظه آن به آمد یادش

 باال سر اختیار بی تگرف آتش دلش باز و بود شده

 زد فریاد آورد

 بسه-
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 موقعیتش به نیاز که شد درشت نازنین چشمان

 :گفت سریع و برگشت

 ...ببخش-



 نیما دست و کرد اللش نشست گوشش در که سیلی

 .نشست نیایش چشمهای روی سریع

 کرد مادرش نگاه نشست صورتش روی دستش نیاز

 دست برد پیش دست شد بلند صندلی روی از .

 دستش خواست مادرش. آورد باال گرفت را مادرش

 :گفت آرام نیاز که بکشد عقب را

 حقمه... بزن بازم...مامان بزن-

 نیاز که زد بهتش نیاز مادر و شد شل دستانش نیما

 . کوبید صورتش در را مادرش دست

 !کنی؟ می کار چی-

 بزن کنم می خواهش...بزن-

 :گفت و رفت جلو سعید

  بریم بیا جان نیاز-

 :گفت و نکرد رها را مادرش دست نیاز

 بشم کور خوام می...بزن مامان-

 :گفت عصبی نیاز و کرد می نگاهش شوکه مادرش



 تو؟ میگی چی-

 آرام و دید تخت روی را سام باز و بست چشم نیاز

 :گفت

 بودم... کور کاش-

 نیاز صورت قاب دستانش بود ترسیده حسابی نازنین

 :گفت و شد

 نیاز؟ خوبی-

 روی سر رفت فرو مادرش آغوش در دفعه یک نیاز

 .گذاشت اش شانه

 . نداشت را نیاز هق هق صدای توقع کس هیچ

 هم آن و کرد هق هق باز یک فقط عمرش در نیاز

 بودن دیده کم. بود دیده را سام کوچه آن در وقتی

 .را اش گریه صدای و را نیاز های اشک

 سعید نگاه و دخترش سر روی کشید دست ازنینن

 .داد تکان سر آرامش با سعید که کرد



 زیر به سر و برد عقب سر باالخره نیاز دقایقی بعد

 :گفت

 باشم؟ تنها امشب...زارید می-

 ...ام-

 هم نیما و نیایش جای بزرگه اتاق اون دخترم آره-

 میشه

 سمت توجه بی سعید اما کرد سعید نگاه اخم با نازنین

 گرفت آغوش در را خواب در غرق نوید رفت تخت

 :گفت و

 ها بچه بریم-

 همراه خواهرشان برای ناراحتی با نیما و نیایش

 خش صدای با و کرد مادرش نگاه نیاز. رفتن سعید

 :گفت داری

 ببخشید-

 و کرد سرش برداشت را چادرش رفت عقب مادرش

 :گفت



 نمیشه درست هیچی ببخشید با-

 :گفت و داد تکان سر لرزانش چانه با نیاز

 دونم می-

 :گفت و رفت اتاق در سمت مادرش

 بهش بزن زنگ بود نگرانت محمد-

 رفت کمدش سمت. رفت مادرش و نزد حرفی نیاز

 هایی ست همان از یکی آورد در را هایش لباس تمام

 تنش مانتو باز پوشید را بود خریده برایش سام که

 سام دانست یم. انداخت سرش روی را شال و کرد

 شد تراس وارد. کند نمی باز را در یا است خواب یا

 با. گذاشت زمین روی و برداشت را ها گلدان آرام

 آن از برود پایین که این جای به اما رفت باال ترس

 به را دستش رفت گیج سرش.  کرد پایین نگاه باال

 .پرید پایین گرفت دیوار

 .بود باز بختانه وخوش کشید را تراس در رفت جلو



 بود خوابیده تخت روی ها لباس همان با که سام نگاه

 تخت سمت آورد در را شالش و مانتو کالفه. کرد

 .سام سر کنار نشست و رفت تخت باالی رفت

 اما کرد نیاز نگاه و کرد باز چشم ای لحظه سام

 کمی فقط و نکرد تعجبم حتی که بود گیج انقدر

 نیاز اهایپ روی گذاشت سر کشید باال را خودش

 برای هوشیاری یا بود گیجی از. رفت خواب به وباز

 دست کرد آرام را دلش همان و نداشت فرقی نیاز

 :گفت و سام سر روی کشید

 چطور تو با نیستیم بلد خانوادت نه من نه ببخشید-

 داشتنمونو دوست بدیم نشون نیستیم بلد کنیم رفتار

. کرد اش مردگیش خون و سام دستهای مچ نگاه

 :گفت و گرفت نگاه کالفه

 دیدم نمی رو صحنه این وقت هیچ کاش-

 زمزمه گاهی و بود سام موهای در دستش ساعتها

 و نداد امانش خواب که این تا. زد می حرف وار



 پهلو از بود پاهایش روی سام سر که جور همان

 ...برد خوابش و افتاد تخت روی
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 نگاه و پراند جا از را نیاز گوشی آالرم دایص

 چشمانش پاهایش روی سام سر دیدن با کرد اطرافش

 را گوشی تا چرخاند سر. آمد یادش و فشرد بهم را

 ها شیشه خورده رو زمین روی دیدنش با کند پیدا

 گوشی سمت گذاشت تخت روی را سام سر آرام



 خواب در غرق سام نگاه و کرد خاموشش. رفت

 روی که زخمهایی دستهایش پشت زخم تازه و کرد

 و رفت جلو. دید را بود دستش پشت های استخوان

 :گفت آهسته

 تو؟ کردی کار چی دیشب-

 کرد سام به دیگر نگاهی کرد تنش را هایش س لبا

 آسوده و شد خودش اتاق وارد رفت بیرون اتاق واز

 کار سر که شد آماده و آورد در را هایش لباس

 .برود

 مبل روی سام پدر دیدن با آمد بیرون انسورآس از

 اخم بود مشخص دور از که کالفگی و البی های

 رفت سمتش بلند های قدم با و. کرد

 سالم-

 و شد بلند سریع نیاز دیدن با آورد باال سر سام پدر 

 :گفت

 چطوره؟ حالش-

 داره پرسیدن این واقعا-



 :گفت و برد زیر به سر سام پدر

 رفتم در کوره از دیشب-

 کاری کردید نابود و سام شما اما بگم چی دونم نمی-

  نکنم اطمینان بهتون وقت هیچ که کردید

 شد؟ چی دیشب-

 اما بود عمیق خوابش چرا دونم نمی خوابیده االن-

 داره آرامش خواب تو حداقل بهتر

 بزرگت پدر پیش میرم دارم-

 چی نیست معلوم نشیم محرم امروز اگه که برید-

 بشه

 میشید محرم شب تا بگو بهش برو-

 :گفت و زد خند پوز نیاز

 بشه خوشحال اینم با حتی دیگه نکنم فکر-

 افتخار خانم-

 کند صبر یعنی که داد تکان سر کرد آریا نگاه نیاز

 :گفت و کرد سام پدر نگاه وباز



 براتون چیو همه بگید سام دکتر پیش برید نظرم به-

 شاید کنید کمکش تونید می چقدر بگه بهتون و بگه

 جوری و تخت به ببندینش نرید در کوره از دیگه

  جنونی بگه خودش به که کنید رفتار باهاش

 از بود پشیمان حسابی که مرد از و گفت را این

 صبح خود تا که بود پشیمان انقدر شد دور کارش

 آن از بعد دستانش و نگذاشت هم روی پلک

 می هنوز پسرش کمر روی کمربند دوضربه

 ...لرزید

* 

 آنجا از تاکسی و داد تکان اش خانواده برای دستی

 از. شد هتل وارد چرخید و کشید نفسی. شد دور

 با که بشود راهرو وارد خواست گذشت پذیرش کنار

 نیاز به نگاهی نیم سام. ایستاد جایش سر سام دیدن

 و رفت سمتش سریع نیاز داد ادامه را راهش و کرد

 :گفت

 خواب ساعت سالم-



 شد بعدی راهروی وارد و نداد را وابشج سام
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 :گفت آرام و کرد هایش جیب در دست نیاز

 بهتری؟-

. خورد زنگ نیاز تلفن که نداد را جوابش هم باز سام

. بود بزرگ پدر خانه شماره آورد بیرون را گوشی

 داد جواب و کشید گوشی صفحه روی را دستش

 جون آقا سالم-



 ماهت روی به سالم-

 خودش و شد اتاق وارد سام همراه و زد لبخند نیاز

 .بست را در

 ساعت محضر ببره سام بابای دست بده تو شناسنامه-

 داریم قرار هشت

 :گفت و زد لبخند نیاز

 دنبالم بیاد خودش سام بابای قراره چشم-

 :گفت تعجب با نیاز

 نمیاد؟ محمد مگه-

 که این مثل شیراز رفت وستشد با زود صبح محمد-

 رفت می اونجا باید کارش واسه

 :گفت و شد آویزان هایش لب نیاز

 خبر؟ بی چه-

 رفتنت خاطر به شد ناراحت خیلی مامانت دیشب-

 می کوفت سر داشت ریز یه شب نصف دو تا بله-

 زد



 با چیه قضیه دونه نمی که اون جان بابا داشت حق-

 این که هم تو تهران اومد گذاشت قرار خوش دل

 رفتی گذاشتی جوری

 کرد نشست می میزش پشت داشت که سام نگاه نیاز

 :گفت و

 بینمتون می غروب-

 ...فقط باشه-

 :گفت و رفت میز سمت آرام نیاز

 چی؟ فقط-

 سفید چیز یه اما نیست اصلی عقد این دونم می-

 بپوش

 :گفت لب زیر و کشید صورتش روی دستی مرد پیر

 بگذره ازم خدا-

 :گفت و زد لبخند یازن-

 پوشم می برام میخره سماوات آقای نباشید نگران-



 حواله چشمکی نیاز که کرد نیاز به نگاهی نیم سام

. نشاند زیباش ابروی دو وسط ریزی واخم کرد اش

 :گفت نیاز و گرفت نگاه سام

 جون آقا برم من-

 جان بابا برو-

 :گفت و آورد پایین را گوشی نیاز

 سفید لباس واسم بریم پاشو نشده لتعطی جا همه تا-

  بخر

 :گفت حوصله بی سام

 نمیام-

 محضر میام پوشم می مشکی لباس منم نیا باشه-

 :گفت و زد لبخند نیاز که کرد نگاهش چپ چپ سام

 امروز منتظر مگه نیست خوب نکن اخم امروز-

 نمی نداری حوصله خیال بی خواد نمی لباسم نبودی

 پوشم می مو قبلی لباسای همون ریم



 و کرد سام نگاه چرخید وباز رفت اتاق در سمت

 :گفت

 شرمندتیم همه ما-

 اخمهایش شایان دیدن با. رفت بیرون کرد باز را در

 :گفت شایان که برود خواست رفت هم در

 اومده؟ خوشت این چی از-

 :گفت کند نگاهش که آن بدون نیاز

 نیست یکی تو وجود در که چیزی-

 :فتگ و زد لبخند شایان

 کرد بازتر برام و راه خودش سام-

 :گفت و خندید شایان که کرد نگاهش بار این نیاز

 تا حرفاس این از تر طاقت بی اون دونستم می-

 کنه صبر ازدواجتون
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 :گفت و سایید هم روی دندان نیاز

 در پا و دست بعدش اومدی دنیا به حیا بی کال تو-

  آوردی

 :گفت و کرد ای خنده تک شایان

 پس کاراتو تک تک جواب بشه باز دستم منتظرم-

  میدی

 :گفت و افتاد راه نیاز

 نیست عیب جوانان بر آرزو-

 :گفت لب زیر و زد خند پوز شایان



 بینیم می-

*** 

 حرص وبا کوبید زمین روی را بعدی لباس عصبی

 :گفت

 !سفید؟ جز دارم لباس رنگی همه چرا-

 کف و کرد فرو اش ژولیده موهای در را دستانش

 . نشست های لباس روی اتاق

 شد خم. ضعیف خبلی اما آمد می تلفنش زنگ صدای

 را گوشی تا افتاد راه پا و دست چهار ها بچه مثل و

 دیدن با ها لباس انبوه زیر گوشی شدن پیدا با کند پیدا

 زانو چهار باز رویش کشید دست سریع دکتر اسم

 :گفت و نشست

 دکتر سالم-

 خوبه؟ سام خوبی؟ سالم-

 :گفت و زد لبخند نیاز

  خوبیم-



 چیزیش سام ترسیدم بدم جواب نتونستم زدی زنگ-

 شده

 :گفت و خاراند را سرش ناخونش با نیاز

 االن نه دیشب اما شده که چیزی-

 چی؟-

  بود بد خیلی سام حال دیشب-

 چطوره؟ حالش االن-

 :گفت آرام نیاز

 شده افسرده کنم می فکر-

  کردیم تالش همه این ما چرا؟ باز

 بهتون رو در رو باید دیشب افتاد بدی اتفاقای یه-

 کنم؟ کار چی باید االن اما بگم

 شدت داره و بیماری این ، دو نوع چون سام ببین-

 خیلی اول نوع از خوشیش سر شدت همون یا مانیا

 نیست بد اصال اما بده که این میگن بعضیا کمتره

 تا میترسونه آدمو بیشتر آدما این خوشی سر چون



 حالت به کنیم کاری باید ما خب اما افسردگی حالت

 برسه نرمال

 بکنم؟ باید کار چی-

 هستن هم بقیه یا داری کار سر باهاش تو فقط االن-

 مادرش پدر متاسفانه-

 !متاسفانه؟ چرا-

  وکاراشه پدرش خاطر به سام االن حال سر یه-

 باید کسا جور این خانواده من پیش تشبفرس حتما-

 چی باید بگیرن یاد که دکتر پیش بیان بیماری قبل

 داره، ،وسواس منطقه بی بیمار این کنن کار

 اضطراب همه از تر مهم و داره، اضطراب

  داره اجتماعی

 خوره؟ می سامم به االن این-

 :گفت و زد لبخند دکتر

 شدتش ولیا توی اما یکیه عالئمش همه بیماری این-

 از کس هیچ گاهی حتی و هست دومی برابر چند



 برسه اوج به که این تا نمیشه خبردارم دومی

 بشه ومشخص

 :گفت امیدانه نا نیاز

 داره؟ تاثیر بیماریش روند تو این-

 این بکنی و رعایتش خیلی باید بودم گفته بهت من-

 باشی پاش به پا باشه آرامش در باید درمان دوره

 نکنی کل کل باهاش کنی نگهداری ازش بچه یه مثل

 تو اما منطقِ  بی درسته بشه پایین باال نواساناتش که

  میای کنار باهاش َرحم منطقِ  با

  کردم سعیمو تمام من-

 اعصبانیت و غم اوج تو باز میشه باعث که خبرایی-

 نده بهش اصال بره
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 :گفت کالفه نیاز

 کرد خراب چیو همه باباش اما کردم کارو مینه-

 کنم می حلش من پیش بیاد بگو باباش به تو حاال-

 میشه تر سخت یکم تو کار واما

 کنم کار چی بگید فقط ندارم مشکلی-

 یه با گفتن دادن بهت بزرگ سطل یه کن فرض تو-

 اینو میاد آب ازش طوالنی و قطره قطره که آب شیر

 باید پوچه خالیه االن سام ینههم درست سامم. کنی پر

 بیاد باال تا کنی پرش

 سخته-

 اما بوده متفاوت رفتارش ذاتا سام چون خب آره-

 کسی هیچ با نخواد االن شاید نداریم ای چاره خب



 که کارایی از بزن حرف براش تو اما بزنه حرف

 از بگو قدرتش از بگو بده انجام برات میتونه اون

 هر تو واسه که داره هارو توانایی این اون که این

 بکنه کاری

 میشیم محرم امشب-

 :گفت و زد لبخند دکتر

 باشه مبارک-

 تشکر-

 سعی کن دلبری براش میکنه باز دستتو همین خب-

 افسرده االن اون نترس هیچی از کنی تحریکش کن

 االن. کشه می طول مانیا اوج به برسه تا هست

 اما باشه تفاوت بی دلبریات به نسبت هم خیلی ممکنه

 میکنه فکر همینا به تنهایی تو اما میده نشون اینو فقط

 شب گفت اگه نکن کل کل باهاش عنوان هیچ به

 همچین چرا که کن وتعجب آره بگو روزه نیست

 از زیاد بهش. نفهمیدی رو مهمی این به موضوع



 بفهمون بهش بخر براش هدیه بگو عالقت و عشق

 برات مهمیه خیلی آدم

 بشه خوب حالش تا کنم می کاری هر-

 درمانش میشه سخت بمونه افسرده اگر ببین-

 باال دائم موقع اون درسته نرمال به برسونیش باید 

 قطب یک رو ممکنه لحظه هر مسلما و میشه پایین

 نیست خوب بمونه افسردگیش تو که این اما باشه

 باشه-

. تونی می االنم تونستی حاال تا نباش نگران-

 همیشه بخش آرام آمپول نشه فراموشت قرصاش

 و عصبی خیلی گاهی ممکنه چون باشه همراهت

 بشه کنترل قابل غیر

 باشه-

 کاری ساعت بعد داشتی سوال دارم بیمار من خب-

 بزن زنگ

 دادید بهم و وقتتون که ممنون-



 دوست یه یا بیمار یه و سام من کنم می خواهش-

 دمخو برادر که ارزشه با انقدر برام اون بینم نمی

 بشه خوب گیرم پی انقدر خودم همین واسه دونم می

 ممنون-

 از و فشرد بهم را لبهایش کرد قطع را گوشی نیاز

 :گفت و شد بلند جایش

  خانم نیاز خودتو کن آماده-

 :گفت بلند و چرخاند سر اتاق در صدای با

 کیه؟-

 سام مامان-

 اتاق گوشه با را ها لباس تمام پاهایش با عجله با نیاز

 در. رفت در سمت کشید موهایش روی دستی اندکش

 و بزرگ جعبه لبخند با سام مادر که کرد باز را

 :گفت و گرفت نیاز سمت زیبایی

 محضر بیا سام با دیگه ساعت یک بپوش اینارو-

 :گفت و گرفت را جعبه نیاز



 کشیدید زحمت-

 نیاز سر روی آورد باال دست اختیار بی سام مادر

 :گفت و کشید

 نباشی تو اگه سام زاری نمی تنهاش که ممنون-

 می براش جونمم که مادر من پیش حتی نمیشه خوب

 اون بگیرم سام بابای جلوی تونستم نمی دیشب دم

 مواقع این تو داره تندی اخالق اما سالمه شاید

 

 [۱۴:۰۹ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۳۲۸_پارت#

  

 

 

 

 سام؟ دکتر پیش بفرستید سام بابای تونید می-



 گرفت من از آدرسشم بره خواد می خودش-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 میشه خوب زود خیلی بدیم هم دست به دست همه-

 و کسی هر سام رفتار کشید می عقب بود کی هر-

 ...ام ترسونه می

 مادر دست و داد دستش یک به را جعبه سریع نیاز

 :گفت و گرفت را سام

 از نظرم به رفتارش بخدا همین بیماره فقط سام-

 میشه خود بی خود از گاهی فقط اون بهتره ها خیلی

  میشه خوب که اونم

  پدرتو بیامرزه خدا-

 ممنون-

 در جلوی همان. شد اتاق وارد نیاز و رفت سام مادر

 دیدن با رفت تخت سمت و کرد باز را جعبه در ،

 پارچه و گشاد آستینهای با و رنگ سفید مانتوی

 و شال انداختش تخت روی و گفت هومی خاصش



 سفید بلند پاشنه کفش همراه به رنگ سفید شلوار

 بلند گردنبند و بود شده کار مروارید با که رنگ

 سلیقه با زن آن حد چه تا داد می نشان همه مروارید

 :گفت و انداخت باال ابرویی. است

 خرید لباس برام مامانت خان ریخت بی ببین-

 ویجل چون کرد تنش را مانتو زیرین لباس عجله با

 میز جلوی و کرد پا هم شلوارش. بود باز مانتو

 داشت نم کمی که را موهایش.  نشست آرایش

 . کشید سشوار را پایینش کمی و کشید سشوار

 ابروهای کرد آرایش را چشمهایش وسواس با

 رنگ کالباسی رژ. کرد مرتب را اش شده برداشته

 را گونه رژ برس و کشید بار چند لبهایش روی را

 .اش برجسته ای هگون روی

 و لباس روی و برداشت را عطرش آینه جلوی از

 و انداخت سرش روی برداشت را شال.زد گردنش

 بازش موهای به نگاه با اما کرد تنش را مانتو

 بست آرام را موهایش و برداشت را شال پشیمان



 تا دور که کفشهایی.انداخت سرش روی را شال وباز

 چیز همه. ردک پا را بود کاری مروارید دورش

 خرید و بودن برده را خودش انگار بود اش اندازه

 واز برداشت را گوشی کشید عمیق نفس. بودن کرده

 باال تا زد باز چند را سام اتاق در رفت بیرون اتاق

 سام معمولی های لباس دیدن با نیاز. شد باز در خره

 :گفت و شد آویزان لبهایش

 نشدی؟ آماده هنوز-

 رفت دنبالش به نیاز و رفت نارک در جلوی از سام

 :گفت و بست را در

 برات بیام من بودی منتظر خان ریخت بی نکنه-

 کنم؟ انتخاب لباس

 :گفت اخم با و کرد نیاز به پایی تا سر نگاه سام

 کوتاس انقدر چرا شلواره-

 :گفت و کشید پایین را شلوار کمی نیاز

 بزار حاال نود قد شلوار میگن شده مد دونم نمی واال-

 کنم انتخاب تو واس لباس



 درآورد هم را شالش و انداخت تخت روی را گوشی

 سام ی ریخته بهم کمد سراغ و گذاشت تخت روی

 :گفت و رفت

 بکشم اتو ساعت سه باید بشن انتخابم که اینا اوف-

 که

 در یکی یکی را شده مچاله های لباس که جور همان

 :گفت آورد می

 اتاقت اومدم زود خوبه اومد در کارمون-

 :گفت رنگ سفید پیراهن انتخاب با

 عالی باال بزنی آستیناتم لی شلوار با خوبه این اوم-

 میشه

 :گفت و انداخت تخت روی را لباس چرخید سریع

 آماده لباستو منم بگیر دوش برو ای ژولیده خیلی-

 کنم می

  دیگه برو-



 تاپ گذاشت تخت روی آورد در تنش از را مانتو و

 روی زور به که کوتاهش تقریبا و تنگ رنگ سفید

 کالفه سام که کرد نمایی خود چنان میرسید شلوارش

 :گفت سریع نیاز اما رفت حمام سمت

 اعصاب بی هی-

 :گفت نیاز اما نچرخید سام

 بازار آشفته این تو کجاس اتو-

 کمده تو پرس اتو-

 شد آسون کارم دمتگرم پولدار بچه بابا-

 سمت رفت شیطنت با زنیا که شد حمام وراد سام

 :گفت و زد در به ضربه چند حمام

 بلدما کشیم کیسه-
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 را بزرگ اتوی رفت کمد سمت و خندید خودش

. زد برق به و کرد باز را هایش پایه آورد بیرون

 می اتو را سام های لباس و خواند می شعر لب زیر

 تازه نفس و گذاشت ناپهکا روی مرتب را همه. زد

 .کرد

 حوله و سام دیدن با نیاز شد باز حمام در لحظه همان

 آرام کشید برق از را اتو و چرخید کمرش دور ی

 :گفت و کرد جمع را هایش پایه

 اومد خوشم خوبیه خیلی اتوی-

 که نیازی به زد خند پوز و کرد تنش را لباس سام

 . کند گرم سر را خودش داشت سعی



 چرخید نیاز. ایستاد آینه جلوی و کرد پا را شلوارش

 :گفت و رفت سمتش

 موهات رو بگیر سشوار-

 نیاز کرد موهایش در دست او به توجه بی سام

 :گفت و رفت سمتش

 سام شد دیر بشین-

 سام سر روی را سشوار خودش و نشاندش زور به

 چگونه که کرد می نیاز نگاه آینه از سام و گرفت

 برد باال چشم و دهد می تکان موهایش در را دستش

 همیشه از. کرد نیاز ی شده زیبا بسیاز صورت نگاه

 می نمایی خود بلندش های ها مژه بود شده تر زیبا

 . کردن

 :گفت و رفت عقب نیاز شد خشک که سام موهای

 بده حالت بهش خودت حاال-

 کالفه گردنش پشت عرق خاطر به و رفت عقب

 گرفت او از هنگا سام. نشست گردنش پشت دستش



 نیاز. رفت کنار آینه جلوی از داد حالت را وموهایش

 :گفت و کرد سام باز یقه نگاه

 ها قشنگه ببندی هم ات دیگه دکمه یه-

 :گفت و رفت جلو خودش وباز

 کسی بدنشونو اگه نیست گناه آزادن مردا درسته-

 تو سینه کسی اگه ندارم کاری چیا این با من اما ببینه

 کنم می تو کله ببینه

 و انداخت باال ابرویی کرد سام نگاه و بست را دکمه

 :گفت

 دارم دوست-

 به کرد شروع آورد باال را سام دست برد پایین دست

 دستش های زخم به ونگاهش سام های آستین زدن تا

 آستین و گرفت دندان به لب شد ریش دلش. افتاد

 :گفت و زد باال هم را دیگر

 منتظر بقیه که بریم شدی آماده موقع به درست-

 نمونن



 سام که پوشید را وشالش مانتو همه خودش نیاز

 که جور همان و برداشت میز روی از را ساعتش

 :گفت بست می دستش پشت

 پشیمون مطمئنی؟ پرسید باید وقتا این معموال-

 گم می پرسم نمی رو سواال این من اما نیستی؟

 میشه داره شد می باید که چیزی

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 پرسم می من اما-

 آرام و ایستاد رویش روبه نیاز که کرد اخم سام

 :گفت

 وقت هیچ باشی من با مردونه تونی می گم می-

 نبینه و کسی من جز چشمات

 بینه نمی-

 :گفت و زد نشینی دل لبخند نیاز

 بریم پس-

*** 
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 نگاه چرخاند ونگاه کرد بزرگش پدر به نگاهی نیاز

 :گفت آرام و کرد منتظر آقای حاج

 َقبلتُ -

 از کلمه تک همان شنیدن با پریشانی همه آن با سام

 هیچ را حالش افتاد هم روی چشمهایش نیاز دهان

 ی اندازه به همه چون. کند درک توانست نمی کس

 می نداشتن دادن دست از ترس نبودن وسواس او



 نیاز اما دهد فراری را نیاز که بیماری از ترسید

 .بود کرده ثابت خوب را خودش

 و زد پهلویش به ارام نیاز که شد پرت حواسش انقدر

 :گفت

 منتظرته آقا حاج-

 :گفت و کرد باز چشم سریع سام

 َقبلتُ -

 شکر خدارا کرد پسرش نگاه و زد لبخند سام مادر

 .است رسیده آرامش به کمی حداقل پسرش تک کرد

 ونگاه شد بلند سریع نیاز رفت جلو نیاز گبزر پدر

 نیاز دست پیرمرد. کرد بزرگ پدر نگران صورت

 :گفت و گرفت را

 نشم پشیمون امیدوارم-

 :گفت و گذاشت بزرگش پدر ی شانه روی دست نیاز

 وقت هیچ نمیشین-



. کرد بود ایستاده کنارش که سام نگاه چرخاند سر و

 سام اما فتگ تبریک نیاز به آمد جلو هم سام پدر

 را الزمه های امضا که کشاند میز سمت را خودش

 هیچ و نکند صحبت پدرش با اصال و دهد انجام

 ساله یک ی صیغه آن. نداشت تبریکش به نیازی

 .بودن هم محرم دیگر رسما ونیاز سام و شد انجام

 محضر مهررسمی و محضر قانونیه کارای از بعد

 طالیی بند دست نیاز به سام مادر. شد تمام چیز همه

 .داد هدیه

 کنار سام و بست می نیاز دست به را دستبند داشت

 زدن حرف گرم سر را خودش نیاز. بود ایستاده نیاز

 گرفت را سام دست آرام اما بود کرده سام مادر با

 و داد جا سام مردانه انگشتان بین را وانگشتانش

 .فشرد را اش مردانه دستان کوچکش دستش

 این با دستانش اندک فشار و نیاز ستد گرمای با سام

 گرمای انگار اما نبود انگار فضا آن در اصال که

 به آرامی فشار که بود کرده گرم را دلش نیاز دست

 . کرد نگاهش لبخند با نیاز کرد، وارد نیاز دست



 نمی لبخند که نگاهش اما نداشت لبخند ام شاید

 آرامش به حد چه تا داد می نشان خوب خواست

 تا که زد می را دلش حرف چشمانش. است دهرسی

 .است شده خاطر آسوده حد چه

 :گفت سام پدر آمدن بیرون محضر از هم با

 هتل برید شما خونه رسونم می افتخار آقای من-

 بزرگ پدر از خداحافظی از بعد و نزد حرفی سام

 بوسید را بزرگ پدر ی گونه نیاز. رفت ماشین سمت

 :گفت و

 بوده درست کارتون نکنید الکی خیال و فکر-

 ماشین سمت سام پدر همراه و نگفت هیچ پیرمرد

 شد خم کمی کرد باز را سام ماشین در هم نیاز. رفت

 :گفت و

 ریخت؟ بی آقای برید می دربستم-

 :گفت و بست را کمربندش سام

 شو سوار-



 :گفت و صندلی روی نشست نیاز

 ما شب امشب خان ریخت بی نکن شکلی اون قیافتو-

 بگیر جشن برام شهرو جای بهترین ببرم دوتاس

 ببند کمربندتو-

 چشم به-

 :گفت و بست را کمربندش نیاز

  نیست نگرانی جای دیگه توئم مال دیگه حاال-

 من های نگرانی تمام یعنی ندونه مامانت وقتی-

  فهمه می اونم-

 و چرخید سام سمت کمی نیاز زد آتش سیگاری سام

 :گفت

 هست حواسم ندادیا هدیه بهم-

 میدن؟ هم هدیه مگه-

 :گفت و چرخید قهر با نیاز

 نمیدن نه-
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 دلش در و فشرد بهم را لبهایش هتل راه دیدن وبا

 :گفت

 گلی نیاز بشه که نشد-

 :گفت و انداخت بیرون را سیگارش ته سام

 خوریم می هتل تو شام-



 قرمز چرم صندلی به داد تکیه وسر نزد حرفی نیاز

 نداشت زیادی توقع نزد حرفی هتل خود تا و. رنگ

 .بود سخت خیلی برایش دیگر این اما

 خیال بی سام اما داشت شوق و ذوق همه این خودش

 عادی های شب مثل برایش انگار شب آن و بود

 .بود دیگر

 :گفت سام که شد پیاده ماشین از سریع هتل جلوی

 باال میام دیگه یکم-

 هتل وارد بلند های قدم با و بست را در عصبی نیاز

 .شد آسانسور وارد گذشت شلوغی میان از. شد

 آینه نگاه و فشرد عصبانیتش تمام با را دکمه

 :گفت آرام و شد صورتش ی کرد،خیره

 شدی خوشگل نگفت حتی-

 مچی ساعت به نگاهی رفت بیرون آسانسور توقف با

 دستگاه روی را کارتش بود شب نیم ،نه کرد اش

 باال ابروهایش اتاق تاریکی با. شد باز در و کشید

 .پرید



 نور اما کند روشن چراغ خواست بست را در

 رفت، جلو و کرد جلب را اش توجه ها شمع ضعیف

 جلو متعجب. زمین روی سرخ های گلبرگ دیدن با

 که هایی شمع به نگاه اتاق وسط در درست. رفت تر

 با بود گرفته قلب کلش و بود شده چیده هم کنار

 به بود رویش سفید لباسی. کرد سرخ گلهای برگ

 را کارت شد خم مشکوک نیاز. اتاق کارت همراه

 لباس. پی آی وی های اتاق بود آخر طبقه برداشت

 تا بندی رنگ سفید لباس. کرد نگاهش و کرد بلند را

 لبخند نیاز. داشت زیبایی اما ساده مدلی زانو روی

 :تگف لب زیر و زد

 اعصاب بی عاشقتم-

*** 

 آمد بیرون آسانسور از گرفت باال را لباسش دامن

 سمت خواند را اتاق شماره و کرد کارت نگاه باز

 وقتی بود گرفته محکم را مانتو ها لبه رفت اتاق

 فرم دادن نمایش و اش یقه بازی با پوشید را لباس



 و زد دریا به را دل اما کشید خجالت اش برجستگی

 .رفت و پوشید رویش را مانتو

 روی دست هیجان شدت از ایستاد اتاق در جلوی

 ، بست چشم  داد بیرون را نفسش و گذاشت اش سینه

 هایش لب از داد می نشان را چالش که زیبایش لبخند

 .شد نمی محو

 باز در. کشید دستگاه روی را کارت گذاشت جلو قدم

 .بود تاریک اتاق هم باز شد

 پشتش سام که پیانویی در جلوی همان از و رفت جلو

 چهره پیانو روی شمع های نور. دید را بود نشسته

 خنثی فقط که نگاهی بود کرده مشخص را سام ی

 نداشت اخم شاید که صورتی رساند می را سام بودن

 قدم چند زد لبخند نیاز. نبود شاد عنوان هیچ به اما

 بلند پیانو صدای بزند حرف خواست تا و رفت جلو

 .شد

 به نگاه دقت با که کرد سام نگاه و ایستاد جایش سر

 پایین آرام سرش روی از را شالش. نواخت می پیانو



 در شال ی گوشه و شد بلند سام صدای که کشید

 ...شد مچاله دستش

 

 میکشم دیوار رو رو عکست

 میکشم سیگار پشت سیگار 

 روزمو و حال من به خیرست نابت چشمای اون

 بخند ببینو

 

 

 آن از داد جان. را نیاز دل زد چنگ کسی انگار

 کاش و افتاد شمارش به نفسش و درد پر صدای

 دوتا ما شب لعنتی زد می فریاد شد می بلند صدایش

 !آهنگ؟ این چرا حال این چرا هست

 رها زمین روی شال لرزید کوچکش ی چانه فقط اما

 ...شد

 



 نپرس نی خوب من حال قرص تا چند لیوان یه

 درد همه این از خستم دیگه 

 میدم قورت رو بغضم دلم ترکای

 مرد یه شدم درد همه این بعد 

 

 

 و پریشان موهای با نیاز نگاه و آورد باال سر سام

 و ها پنجره بازی خاطر به که موهایی کرد زیبایش

 بازی باد دیت به آخر طبقه
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 سام و برد می دل نهصح آن عجیب و بود شده گرفته

 خواند نیازش برای آرام

 بخند تو-

  

 بخند تو کنم نمی گریه

  بخند تو کنم نمی بغض دیگه 

 بخند تو برام بخند تو نباش من نگران

 بخند تو برات موندم تنها

 بخند تو شبام این مرد من 

 برام بخند تو نباش من نگران

 بخند تو 

 



 نریزد کاش که نشکند که گرفت دندان به را لبش

 نه شب آن.  برد پایین نگاه باز سام و بست ،چشم

 انگار که بود اش خوشحالی برای نه خودش برای

 برای فقط فقطو کرد نمی حالش خوش چیز هیچ

 . بود نیازش

  دانست می خوب را اش وظیفه

 

 

 چطور لعنتی خاطره دیواری چهار یه دارم ازت من

 خاطرت بره یادم از

 می تو آغوش اسمتو بگم تا گرفتی می چشامو یادمه

 من مال کردی

 

 :گفت و گذاشت جلو قدم عصبی نیاز

 چیه آهنگه این...این امشب-



 کرد زیبایش اخم با نیاز نگاه آورد باال سر باز سام

 این. کرد می اذیت را نیاز که بیماری از بود خسته.

. بود بدی هدیه چه و بود داده نیازهدیه به او را اخم

 ادا هم آن که اخمهایی جز به قبال یازن آمد نمی یادش

 ...حال اما باشد کرده ای واقع اخم بود

 

 من گله عکستو میکشم و نیستی

 بخند تو کنم نمی گریه

 بخند تو کنم نمی بغض دیگه 

 

 :گفت حرص با نیاز

  نده ادامه بسه-

 در پشت که حسی. شد کور ام کار آن با ذوقش تمام

 و بود کرده یخ ستانشد. بود رفته بین از کامال داشت

 آن از حالش داشت. بود شده دار لرزش اختیار بی



 بهم داد می بازی را زیباش لباس و موهایش که باد

 .خورد می

 

  برام بخند تو نباش من نگران

 بخند تو

  بخند تو برات موندم تنها

 بخند تو شبام این مرد من

  برام بخند تو نباش من نگران

 بخند تو

 

 پیانو پشت از سام که کرد می شنگاه عصبی نیاز

 برود خواست قهر با نیاز. رفت نیاز سمت و شد بلند

 سریع و رساند او به را خودش بلند قدم دو با سام اما

 نیاز. کشیدش خودش سمت و گرفت را دستش

 را نیاز مانتوی آهسته سام ولی گرفت شدت اخمهایش



 به سر خجالت با نیاز. کشید عقب اش شانه روی از

 :گفت آرام و برد زیر

 نکن-

 نگاه سام. افتاد زمین روی نیاز مانتو لحظه همان اما

 در که بدنی به نیاز کننده وسوسه بدن روی چرخاند

 . برد می هوش عقل هیچ که دل کم نور آن

 اش چانه زیر دست و کرد نیاز نگاه آورد باال نگاه

 :گفت آورد باال را نیاز سر. برد

 کوچولو عروس باشه مبارک-

 :گفت و کرد نگاهش آورد باال نگاه نیاز

 اعصاب بی زدی حال ضد-

 زدم که خوردم-

 !سام-

 بگذریم-

  نگذشتی-



 زد گوشش پشت را نیاز موهای آورد باال دست سام

 ناراحت که این با نیاز.  گذاشت کمرش پشت ودست

 بی و شد خالی دلش زیر باز سام کار آن با اما بود

 .را سام لباس زد چنگ اختیار

 هم جعبه حتی که انگشتری کرد جیبش در دست سام

 :گفت و آورد بیرون جیبش از نداشت

 ...اما داشتم برنامه خیلی امشب واسه-

 و آورد باال را نیاز دست و نداد ادامه را حرفش

 انگشت در را بود رز گل به شبیه هم باز که انگشتر

 آرام ی بوسه آورد باال را دستش و کرد فرو نیاز

 صدای وبا برد را بیچاره دختر نفس و اشتک رویش

 :گفت آرامی
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 باشه مبارکت-

 با اما بودن خوب ها کار آن تمام خواست نمی نیاز

 اصال را سام حس خواست نمی تفاوتی بی همه این

 از را کاری یه داشت سام انگار. کرد نمی حس

. نبود دلش بابت چیز یچوه داد می انجام وظیفه روی

 :گفت و کشید عقب را دستش

  سام کارو این نکن-

 :گفت و کرد نیاز نگاه آورد باال نگاه تفاوت بی سام

 جلوت که خیلیه االن حفظم رو پیام نمودارای حفظم-

 نیاز که جنگیدم خودم با انقدر میزنم، حرف ایستادم

  کن خوشحالش پس شد زنت خوش دل با گلیت

 ...اما-

 نیستم نرمالی آدم من بفهم کنی درکم وقتشه النا-



 ...سام-

 نداری زدن حرف مجال که شباس اون از امشب-

 هیچی وقتی سخته ،خیلی باشی داشته خوام نمی چون

 ثانیه براش که ای لحظه حتی نکنه حالت خوش

 با که آرامشه یه االن حسم تنها کردی، می شماری

 واقعا نیستم نتلقی اهل. همین اومد بدست شدنت محرم

 نیاز کنه نمی خوشحالم چیز هیچ

 :گفت آرام و برد جلو سر نیاز

 گذره زود میشی خوب-

 و چسباند نیاز پیشانی به پیشانی برد جلو سر سام

 می بدش حال با سام را مهم شب این. بست چشم

 سخت چقدر و  سام بد حال ناراحتی با ونیاز گذراند

 و بگذارد عقب قدم سام ها حرف این از بعد که بود

  بگوید

 باشم تنها دارم دوست-

 و ماند نیاز دو آن برای شده اماده اتاق آن ماند نیاز

 به یکی یکی که هایی شمع به نگاه و سرد اتاق کف



 می فرو مطلق تاریکی به واتاق رسیدن می اتمام

 . رفت

.  عزا لباس شد انگار پوشیدش ذوق با که لباسی

 با اما بگیرد مارا تا ریخت می اشک کمی کاش

 ... بود پیانو ی خیره خمارش چشمهای

*** 

 البته-

 :گفت و کرد ژاله نگاه چرخاند سر

 کنه رسیدگی آقا این کار به بگو آریا به-

 باشه-

 بود ساعتی چند. کرد اش مچی ساعت به نگاهی نیاز

 از کالفه. بود نیامده هنوز و بود رفته بیرون سام

 شد بلند گوشی ایصد لحظه همان که شد دور پذیرش

 ی شماره دیدن با اما آورد بیرون را گوشی عجله با

 جیبش در را گوشی و بست چشم خوار نزول

 گرفت می تماس او که بود دومی بار این. گذاشت

 .داد نمی جواب ونیاز



 هیچ سام و گذشت می محرمیت از که بود روز سه

 استخر در موقع دیر تا ها شب بود نکرده تغییری

 و گرفت می خوابش نیاز که میامد دیر قدران و بود

 .کاری ساعت در بود شده هایشان دیدار

 !اینجایی که تو-

 دست در چمدون محمد دیدن با چرخید تعجب با نیاز

 :گفت و پرید باال ابروهایش

 !اومدی؟ کی کنی می کار چی جا این-

 :گفت و آمد جلو سام پدر

 شمال ریم می داریم کن جمع وسایلتو برو-

 :گفت و شد شد درشت چشمانش ازنی

 !واقعا؟-

 سام واسه هوا و آب تغییر و مسافرت یه گفت دکتر-

 گفت اونم گرفتم اجازه پدربزرگت از رفتم منم خوبه

 پدربزرگتم بیاد خودشم که کرد وساطت عموت اما نه

 شد راضی باالخره



 دونه؟ می سام-

 نه-

 بیاد نکنم فکر-

 میاد بیای تو-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 این که میام قافم قله تا بشه خوب سام حال قراره اگه-

 بشه بهتر ریخت بی

 :گفت و خندید سام پدر
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 از بیار الزمه که چیزی هر مونیم می روز سه دو-

 اونم واسه برو نداره حوصله سام که جایی اون

 کن جمع وسایلشو

 باشه-

 :گفت و داد دیگرش دست به را چمدانش محمد

 میام باهات منم-

 بریم کارم اتاق بزار چمدونت بریم بیا باشه-

 باال و گذاشتن را چمدان کار اتاق رفتن محمد و نیاز

 .رفتن

 :گفت و شد سام اتاق وارد نیاز

 محمد ندارم چمدون که من-

 !واقعا؟-

 :گفت ذوق وبا چرخید دفعه یک نیاز

 دارم می بر یکیشو هتخت زیر تو چمدونای نه-



 :گفت و کرد اطراف نگاه محمد

 !ریختس بهم اتاق این چقدر-

 :گفت و آورد بیرون کمد از را سام چمدان نیاز

 باشه؟ مرتب که هست مردیم مگه-

 من-

 مچاله های لباس کرد باز را سام کمد ودر خندید نیاز

 همان ریخت تخت روی گرفت آغوش در را شده

 می چمدان درون و کرد می تا یکی یکی که جور

 :گفت گذاشت

 یکیشون مرد صدتا هر تو ندار حوصله اکثرا مردا-

  جان عمو مرتبه شما مثل

 :گفت و کرد سام شلوغ میز به نگاهی محمد

 بد؟ یا خوبه این حاال-

 :گفت و زد داری کش لبخند نیاز

 یه هستن مرتب که مردایی چون بد من واسه-

  پسندم نمی من یعنی جورین



 بخواد مدلت-

 که گفتم دیگه خواد نمی-

 برداشت را میز روی مچی ساعت و خندید محمد

 :گفت و کرد مارکش به نگاهی

 شلخته دار پول-

 را سام شخصی وسایل و ادکالن رفت میز سمت نیاز

 کیف رفت کمد سمت گذاشت تخت روی و برداشت

 :گفت و برداشت کوچکی

 گیر شتو که اینی از سام حال مسافرت این تو باید-

  بیارم بیرون کرده

 !بتونی اگه-

 زیپش گذاشت کوچک کیف آن در را ها وسایل نیاز

 باال ابرویی کرد محمد نگاه چرخاند سر بست را

 :گفت و انداخت

 باش داشته ایمان عشق قدرت به-

 : گفت و داد تکان سر محمد



 دارم-

 :گفت و گذاشت چمدان درون را کیف نیاز

 که نازاش و هست نیاز گفت می همیشه بابا یادته-

 کنه؟ می دیوونه آدمو

 :گفت آرام محمد

 یادمه-

 :گفت و بست را چمدان در نیاز

 کنم می دیوونش-

 :گفت و چرخید

 من اتاق بریم هست آماده سام چمدون-

 :گفت نیاز که انداخت میز روی را ساعت محمد

 ملیونی چند ساعت شکشتن با نه اما هست پولدار-

 نیاره ابرو به خم

 :گفت و کرد باز را در حمدم

 نازی نیاز بیا-



 وارد.  رفت بیرون محمد همراه و خندید بلند نیاز

 :گفت و کرد اطراف نگاه محمد شد خودش اتاق

 بده؟ بهت نبود اتاق این از بهتر پولدار آقای این-

 راحتم خیلی اتاق این تو من چیه؟ مشکلش-
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 تخت روی و اورد بیرون تخت زیر از را نچمدا

 دستش و کرد ریز چشم. کرد باز را کمد در گذاشت،

 های تاپ نگاه لبخند با اما رفت هایش لباس سمت

 درون برداشت را همه و کرد رنگارنگش و دار مدل



 واکثرا بود آویزان که های لباس. گذاشت چمدان

 نچمدا دون و برداشت را بود جشن یا مهمانی برای

 وهنوز بود خریده برایش سام که های ست. گذاشت

 .برداشت هم را بودشان نپوشیده

 :گفت و کرد بو را نیاز ادکالن محمد

 خریده؟ برات کی اینو-

 :گفت ممنوعه عطر دیدن با چرخاند سر نیاز

 خریده تولدم واسه طاها-

 :گفت و انداخت باال ابرویی محمد

 !خریده سام کردم فکر-

 در سر عطر از هم تو نکنه یکرد تعجب چیه-

 میاری؟

 حدودی تا-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 ممنوعه شده عطر این که جوری میدونه خیلی سامم-



 سمت دست کرد می مرتب را ساکش که جور همان

 :گفت و کرد دراز محمد

 چمدون تو بزارم بده-

 نگاه چرخاند سر نیاز و کرد نیاز دستهای نگاه محمد

 :گفت و کرد محمد

 دیگه دهب-

 نبود؟ ممنوعه مگه-

 محمد دست از را عطر شد خم زده خجالت نیاز

 :گفت و انداخت چمدان درون و کشید بیرون

 بردار خوای می هست پاستیل میز کشوی توی-

 بخور

 خوام نمی-

 جمع را هایش وسایل و رفت آرایش میز سمت نیاز

 :گفت و کرد

 می ناز چقدر سنش همون با جون مادر یادته محمد-

 جون آقا واسه کرد



 :گفت و زد لبخند محمد

 مامان نازای واسه داد می جون بابا-

 :گفت لبخند با نیاز

 منیر مامان از نازتو تو گفت می همیشه حسین بابا-

  بردی ارث به

 تو چون عاشقته بابا همینه واسه گفت می راست-

 ندازی می مامان یاد اونو

 :گفت و کرد کج سر کرد محمد نگاه نیاز

 غم میاد جون مامان اسم وقت هر که برم قربونت-

 نگاهت تو میشینه

 :گفت کالفه محمد

 رفت زود-

 حسین بابا مثل-

 حسین مثل-



 چه تو ُمرد منیر مامان گفتن دکترا وقتی نمیره یادم-

 صدا منیر مامان جون آقا بغل تو یادمه شدی حالی

 زدی می

 :گفت و کشید صورتش روی دستی محمد

 انگار رفتنش با برام بود سطورها منیر مامان-

 برد خودش با زندگیمو مهم بخشای

 :گفت سریع نیاز در صدای با

 سامه کنم فکر-

 سام زد حدس درست.  کرد بازش و ررفت در سمت

 در چوب چهار به را دستش یکی عصبی اما بود

 : گفت آرام ،نیاز بود داده تکیه

 شده؟ چی-

 !برام؟ بستی چمدون چرا-

 رفت جلو کمی و کرد اتاق نگاه چشم گوشه از نیاز

 :گفت تر آرام و

 شمال بریم گفت بابات-



 کرد خود بی بابام-

 :گفت آرام نیاز

 اتاقه تو محمد-

 :گفت نیاز حرف به توجه بی سام

 دارم کار جا این نمیام من-

 :گفت خیال بی هم نیاز

 ریم می محمد مامانت بابا منو نیا باشه-

 :گفت و گرفت ار نیاز شال ی لبه عصبی سام

 نکنید بازی من اعصاب با-

 آروم گرفتت بازی اعصاب همین که میریم داریم-

 بشه

 الزم کارا این نباشید من مخ رو شما نکرده الزم-

 نیست
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 :گفت و کرد لوس را خودش نیاز

 نباشیم مخت رو نگو نکن یکی بقیه با منو که اوال-

 خواستی خودت-

 :گفت توجه بی نیاز

 باهم داریم که مسافرتیه اولین این ببین دیگه بریم-

 هستیم ومحرم میریم

 ...ن-

 نیاز جون-



 به را دستش نیاز که شد خشمگین چشمانش سام

 :گفت و گرفت چشمانش جلوی عمود حالت

 تنها برات کنم می جمع چمدونتو دارم دوست که من-

 برم؟

  وغرید رفت اتاقش سمت عصبی سام

  دست از-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 ریخت بی ممنون-

 :گفت و شد اتاق وارد وسریع

 بریم بردار چمدون-

 بیرون اتاق از هم با و برداشت را نیاز چمدان محمد

 نگاهی آمد بیرون چمدانش با سام لحظه همان. رفتن

 محمد کرد آرامی سالمی وزورکی کرد محمد به

 :گفت و کرد سالم

 باشی نذاشته جا چیزی انج نیاز-

 .چرخاند سر عصبی و سایید هم روی دندان سام



 اوردم چی همه نه-

 نیاز که گرفت نیاز سمت را دستش در کاکائو محمد

 :گفت ذوق با و زد برق چشمانش

 ...عاش یعنی... درصده هفت هفتادو وای-

 وبا ماسید دهانش در حرف و افتاد سام به نگاهش

 :گفت لکنت

  ممنون...مم-

 افتاد راه محمد و گرفت محمد دست از را کاکائو

 را نیاز دست مچ سام که برود دنبالش خواست نیاز

 :گفت و گرفت

 نباشه ما ماشین تو این-

 :گفت لبخند با نیاز

 بی اعصاب بی این با دارم دوست باشه نمیزارم نچ-

 باشم تنها ریخت

 :گفت و نیاز صورت روی چرخاند چشم سام

 بکن اراروک این جلوی کم-



 کارا؟ کدوم-

 وقتی. خورد می حرص سام و کرد می شیطنت نیاز

 :گفت آرام نداد را جوابش سام دید

 می داشتیم که همونا از دیگه میگی بازیو شیرین-

 نکنم؟ گفتی گلی خونه رفتیم

 که چشمکی نیاز که کرد می نگاهش خیره هنوز سام

 :گفت و زد کرد می دیوانه را سام

  ببینم هتلتونم ونا که بریم بیا-

 رفت دنبالش به کالفه سام و افتاد راه

*** 

 :گفت و کرد هتل به نگاهی نیاز

 هستا سلیقه خوش  خیلی باباتم این واو-

 :گفت و سپرد خدمتکار دست را سوئیچش سام

 دریاست طرفشم اون-

 و باال سرعت با سام چون بودن رسیده زودتر ها آن

 .بود آمده توقف بی



 وسام شد هتل زیبای البی خیره ونیاز شدن هتل وارد

 از و کرد می اطراف نگاه نیاز.  رفت پذیرش سمت

 . شد دیگر البی یک وارد. رفت باال چوبی های پله

 نیاز-

 پذیرش از را کارت سام کرد سام نگاه و چرخید نیاز

 :گفت و رفت نیاز وسمت گرفت

 اتاقا بازم انداختی راه خودت دنبال که کسی اون با-

 باشه جدا دبای

 :گفت شیطنت با نیاز

 حله هم باشه هم کنار-

 جوریه چه اتاقش بهترین ببینیم بریم-

 :گفت و گرفت را سام دست نیاز

 تجربه تو با حاال نکردم تجربه تاحاال که چیزایی-

 کنم می

 :گفت و فشرد را دکمه وسام شدن آسانسور وارد

 اومده؟ خوشت جا این از-



 خیلی اما هست تهران هتل کوچیکتر یکم اوهوم-

 خوشگله

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 خوندی؟ و هتل اسم-

 :گفت و انداخت باال ابرویی نیاز

 !نه-

 اما بابا پیش بود کرده تعریف ازت خیلی مهدوی-

 تو واس اتفاقی ترسید می من بیماری خاطر به بابا

 یا کن دوری دختره از یا گفت می من به دائم بیوفته

 کنم می اخراجش

 :گفت و سام که کرد درشت چشم یازن

 ندارم کردن تعریف حوصله االن-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 نگو خب-

 ها اتاق در جلوی. رفتن بیرون شد باز آسانسور در

 :گفت نیاز که ایستادن



 اعصاب بی کارتمو بده-

 :گفت و داد دستش را کارت سام

  بخوابم خوام می-

 شم نمی چشم نشم مزاحمت یعنی این-

 در زبانی نیاز شد اتاقش وارد و کرد باز را در سام

 داد می تکان را دستانش که حالی در غر با و آورد

 :گفت

 زانو با همچین خان ریخت بی باش خیال همین به-

 جا این بیارم درت

 اتاق دیدن با. شد اتاق وارد کرد باز را اتاق ودر

 :گفت و کشید سوتی متفاوتش وسبک

 یاروپای بابا-

 مریفت باال پله با که بلندی سکویی روی که تشکی

 حمام. زیبا و چوبی پنجره یک کنار. بود شده گذاشته

 .اتاق کنار شیشه دور تا دور



 به رو که قدی پنجره و. بود شیک خیلی چیز همه

 . داشت زیبایی وتراس بود دریا

 بوی و بست چشم باد وزش با کرد باز را تراس در

 :گفت و یدبلع ولع با را دریا

 نتونم میشه مگه عاشقانه فضای این تو-

 کمد درون را هایش لباس تمام و شد اتاق وارد سریع

 .داد جا
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 !نمیاد؟ بیرون اتاق از چرا-

 روی دار لبه کاله روی را سوئیشرتش کاله نیاز

 :گفت و انداخت سرش

 ها سرده هنوز اینجا-

 نیاز بودم تو با-

 باشه تنها اتاق تو خواد می نیست خوب حالش-

 من نه باشی اون با که اینجا اومدی-

 ببر لذت رو دریا ببین هستم تو با بده مگه حاال-

 :گفت و کرد دریا نگاه محمد

  تو شدی کی عاشق آدم همه این میون-

 باد با چرخید دریا سمت محمد به توجه بی نیاز

 :گفت وردخ صورتش به که سردی

  قشنگه دریا شبای-

 :گفت و کرد نگاهش محمد



  تو بریم بیا میخوری سرما-

 بمونیم دیگه یکم خورم نمی-

 :گفت کالفه محمد

 بخوره شام نیومد حتی-

 :گفت عصبی نیاز

 گزارش داری بودم که خودم محمد نکن تکرار هی-

 میدی؟ بهم

 :گفت و هتل سمت چرخید

  ندارم ازش توقعی نیست خوب حالش اون-

 روی فاصله همه آن با سام دیدن با برد باال نگاه

 بلند های قدم با و گرفت نگاه دلخوری با. تراس

 سر آمد سمتش که ای گربه با اما افتاد راه هتل سمت

 با نیاز گشت می نیاز پاهای دور گربه. ایستاد جایش

 :گفت لبخند

 کنی؟ می کار چی جا این باشی اهلی باید تو-

 غرید محمد کند نوازش را بهگر که شد خم



 نزن دست کثیفه-

 و گربه سر روی کشید دست نشست کرد اخمی نیاز

 :گفت

 گوگولی صاحبت کجاست-

 داره مریضی نیاز-

 ازش معلومه دستیه گربه-

 داره بیماری چی هر-

 :گفت و ایستاد و گرفت آغوش در را گربه نیاز

 !وسواسیا خیلی دکتر آقای-

 :گفت و کرد گربه ونگاه

 خیلی نکن نگاش اینجوری محمدمه عمو این-

 همین وسواسه فقط مهربونه

 :گفت و کرد اطراف نگاه و

 مال این پس بستس هم کافه نیست اینجا که کسیم-

 کیه؟



 زمین بزارش-

 هست گرسنه معلومه بابا نه-

 عوض لباستم بشور دستاتو بریم زمین بزارش نیاز-

 کن

 :گفت و افتاد راه هتل سمت نیاز

 منه مهمون امشب گوگولی این-

 هم با افتاد، راه خودسر نیاز دنبال به حرص با محمد

 سوسیس گربه برای سوپر از نیاز. شدن هتل وارد

 . رفت اتاقش به محمد اخمهای برابر در و ، خرید

 جلوی ریخت ظرف وتوی کرد خورد را سوسیس

 .گذاشت گربه

 و کاناپه روی نشست آورد در را ومانتو سوئیشرت

 داد پیام سام برای

  کنی دوری منم از روزی کردم نمی فکر-

 و کرد گربه نگاه و انداخت کاناپه روی را گوشی

 .اش شده خورد های سوسیس خوردن
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 :گفت لب زیر و کاناپه به داد تکیه سر حال بی

  ببینتم خواد نمی حتی-

 کرد دریا نگاه ترف پنجره سمت شد بلند جایش از

 دوست یعنی بزند را اتاقش در بود نرفته هنوز

 حاضر باشد تنها خواهد می بگوید باز سام نداشت

 سنگ که نرود سراغش اما باشد تنها اتاق این در بود

 .بشود یخ روی



 آرام و زد لبخند دیدنش با کرد گربه نگاه چرخاند سر

 :گفت

 گوگولی بخوابی خوب-

*** 

 جان؟ نیاز ششپی نرفتی چرا تو-

 :گفت و گذاشت زمین روی را گربه نیاز

 فایده چه باشم تنها خوام می گفت می رفتم می اگه-

 داشت؟

 تها بزاریم اما بشه خوب حالش جا این اوردیمش ما-

 میشه بدتر که باشه

 نشسته اش خانواده کنار که ای بچه پسر نگاه نیاز

 :گفت و کرد بود

 نه یا خورده غذا حتی دونم نمی-

 خیره ونیاز کرد شوهرش نگاه دلواپس سام مادر

 .کرد می بازی آن با بچه که بود قفسی توی َهِمستر



 نیاز تو جز سراغش بریم تونیم نمی ما کدوم هیچ-

 جان

 :گفت کالفه محمد

 برم سختمه گفت که نیاز-

 را پایش زیر گربه ، بود همستر ی خیره هنوز نیاز

 :گفت و کرد بغل

 بفروشن؟ حیوون که هست جایی اینجاها-

 :گفت و کرد پوفی سام پدر و گرفت اش خنده محمد

 نیست؛ که کارا این وقت االن-

 :گفت و شد بلند جایش از نیاز

 بزنیم؟ اطراف این گشتی یه بریم میای محمد-

 : گفت و شد بلند محمد

 بریم-

 :گفت و داد محمد دست را ماشینش سوئیچ سام پدر

 کنیم کار چی سام با باید ببینیم بیاین زود-



 :گفت و کشید گربه سر روی دستی نیاز

 داره خوب خوب فکرای گلی نیاز بریم-

 ، گوشی پیامک صدای با شدن ماشین سوار محمد با

 پیام سریع نیاز بود سام درآورد جیبش از را گوشی

 : کرد باز را

 بوده عموت و تو واسه بیشتر مسافرت این انگار-

 نوشت سریع نیاز

 هستم؟ منم اومد یادت-

 برم؟ کجا-

 :گفت و کرد اطراف نگاه نیاز

 بازار برو-

 !چی؟ واس-

 فهمی می برو تو-

 نوشت و کرد گوشی نگاه باز

 ریخت بی کاراتو تمام کنم می جبران-



 کرد اطراف نگاه باز و گذاشت جیبش در را گوشی

 :گفت و

 بفروشن دستی حیوونای که جایی یه-

 وروجک؟ فکرته تو چی-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 خوب خوب فکرای-

 :گفت و کرد ای خنده محمد

 حرف مدلی این که باری آخرین برسه داد به خدا-

 شکست دستش مائده یادمه زدی

 :گفت و خندید بلند نیاز

 اما بود دیگه چیز نقشه اصال بود خودش مقصر-

  چی همه به زد گند خودش

 :گفت و کرد ترمز محمد

 داره اینجا خوای می که چیزی ببین-

 :وگفت زد برق چشمانش کرد رو پیاده نگاه نیاز



 خبره چه تو اون ببینیم بریم بیای گوگولی-

. شد فروشگاه وارد شد پیاده ماشین از گربه با سریع

 شد بلند سرجایش از اش وگربه نیاز دیدن با فروشنده

 :گفت و

 آمدید خوش خیلی سالم-

 :تگف و کرد می کوتاه پا سگهای نگاه ذوق با نیاز
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 نباشید خسته-



 خدمتم در ممنون-

 و کرد فروشنده ونگاه گرفت نگاه ها سگ از نیاز

 :گفت

 داری؟ موشم شما-

 :گفت و پرید باال ابروهایش فروشنده

 ...دا همستر اما نه-

 اما آزمایشگاهی موشای این از خوام می موش نه-

 نیست فرز رااونقد همستر باشه فرز

 خواین؟ می آزمایش واسه-

 :گفت و خندید نیاز

 بهتره اونا میشه چندشم سیاها این از اما نه-

 بگیرم تماس یه بزارید اما ندارم که من-

 همونجا برم نزدیکه فروشگاهش اگه-

 :گفت و خندید مرد



 این از کلی میکنه کار آزمایشگاه تو همسرم نه-

 بیارن شما هواس میشه ببینم بزار دارن موشا

 :گفت قدردان نیاز

 ممنون واقعا-

 میکنم خواهش-

 داخل کوتاه پا سگ سمت ونیاز گرفت تماس مرد

 نیاز بود چسبانده نیاز به را خودش گربه رفت قفس

 :گفت و خندید

 آزاری خودته اندازه گوگولی کوچولوئه این آخی-

 نداره

 :گفت نیاز که کرد پارس سگ

 کوچولو جانم-

 بگیرید ازش برید باید بیاره تونه نمی فقط دارن بله-

 :گفت و چرخید فروشنده وسمت ایستاد نیاز

 خوام می دوتا چون بهتره برم بله-

 :گفت و خندید مرد



  هست زارع طیبه اسمش بزنید حرف خودش با برید-

 :گفت و گرفت نیاز سمت ای وبرگه

 پاوه آزمایشگاه آدرسش اینم-

 ممنون باشه-

 دارید قشنگی ی گربه-

 :گفت و گربه سر روی کشید دست نیاز-

 بشه پیدا صاحابش منتظرم کردم پیداش اما دستیه-

 وسمت رفت بیرون فروشنده از تشکر از بعد نیاز

  شد ماشین سوار رفت ماشین

 شد؟ چی خب-

 آدرس این به بریم-

 :گفت و گرفت را برگه محمد

 چی؟ واسه-

 بریم دیگه نپرس سوال-

 بگذرونه بخیر خدا-



* 

 و شد خم. ایستاد سرش پشت و رفت سمتش آرام زنیا

 .گذاشت چشمانش روی را دستانش

 :گفت تفاوت بی سام

 گشتی؟ خوب رفتی-

 خالی شما جای بود عالی اوم-

 گفت و نشست شنها روی کنارش رفت رفت عقب و

: 

 اتاقت از کندی دل عجبی-

 :گفت دریا به خیره سام

 رهزا نمی سرم به سر دریا القل خوبه اینجا-

 :گفت و شد کج لبش نیاز

 میزارم من که ببخشید-

 :گفت کند نگاهش که این بدون سام

 نبرتش باد کن محکم شالتو-



 سام-

 جانم-

 روز چند این بعد گفتنش جانم برای زد لبخند نیاز

 .بود دلش راهروی ته در چراغی مثل

 باشم تو با اومدم باشم محمد با نیومدم من-

 ندارم گردش ی حوصله-

 هتل همین تو خب-

 جا این نشستیم که االن-

 :گفت قهر با نیاز 

 بریم بیا نگفتی که تو وگرنه دیدمت باال اون از اینم-

 بودی محمد با بگم که نبودی-

 سر و خندید نیاز که کرد بیان جوری را محمد اسم

 :گفت آرام و داد تکیه سام بازوی به

 برم تو با جا همه دارم دوست خوام می رو تو من-

 خواند آهسته و کرد رنگ نارنجی آسمان نگاه امس



 شودنمی سر به توبی شود سر به همگان بی-

 شودنمی دگر جای دلم این دارد تو داغ

 تو پست چرخ چرخه تو مست عقل دیده

 شودنمی سر به توبی تو دست به طرب گوش

 کندمی نوش تو ز دل کندمی جوش تو ز جان

 (موالنا)شودنمی سر به توبی کندمی خروش عقل

 :گفت و زد لبخند نیاز

 خاصه صدات-

 خاصه تو واس-

 :گفت و گرفت دست در را سام دست آرام نیاز

 همیشه کنارتم-

 سکوت انتظار خالف بر هم نیاز. نگفت هیچ سام

 به باالخره و نشستن جا همان هوا تاریکی تا و کرد

 .برگشتن هتل



 دستش .شده نرم کمی باالخره سام بود خوشحال نیاز

 سام وقتی شدن، اتاق نزدیک بود سام دست در

 :گفت دل در و زد عمیقی لبخند نکرد رها را دستش

 نیست موشا به احتیاجی-

 :گفت سام و شد رها دستش لحظه همان انا

 فعال-

 با اتاق درون سام رفتن با و شد آویزان نیاز های لب

 :گفت حرص

 میدم نشونت-

* 

. بست را مانشچش و نشست گلویش زیر عطر خیسی

 .کرد آینه نگاه کرد باز چشم آهسته

 آن با آرایشش خواصش لباس بود مرتب چیز همه

 بود آماده چیز همه بازش موهای رنگ قرمز رژ

 .کردنش دیوانه برای



 حلقه وارد را انگشتش و گذاشت جایش سر را عطر

 و گوگولی سمت چرخید آرام و کرد لباسش زیپ

 :گفت

 ای؟ آماده-

 این در نترس بود گفته دکتر اما داشت دلهره کمی

. بگذارد تاثیر تواند می اما شود نمی رام او حالت

 بود کرده تنش را کوتاه لباس آن جرات با همان برای

 ...عطر آن بود کرده را آرایش آن همان برای

 و رفت خورد می تکان که میز روی پاکت سمت

 :گفت

 ها بچه شدنه آزاد وقت-

 زمین روی کرد باز را شدر و برداشت را پاکت

 نیاز آمدن بیرون پاکت از سریع موش هردو گذاشت

 و انداخت میز کشوی توی برداشت را پاکت سریع

 بار یک نه. کشید جیغ توانش تمام با رفت در سمت

 .هم سر پشت بار چند



 را سیگارش دود مبل به وتکیه بسته چشمان با سام

 سیگار ته نیاز جیغ شنیدن با که داد بیرون بینی از

 جیغ نیاز باز.  نشست صاف و و شد رها دستش از

 .دوید در سمت شد بلند شتاب با سام و کشید
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 دست خنده با ونیاز کوبید نیاز اتاق در به عجله با

 :گفت و انداخت باال ابرویی اش سینه روی گذاشت

 ریخت بی کردم می تعجب نمیومدی-



 دیدن با کرد باز را در جیغ با گرفت خود به ای افهقی

 :گفت رفت فرو آغوشش در سریع سام

 ...خدا وای...موش...موش سام-

. بود زده خشکش باز نیمه دستای با زد بهت سام

 :گفت گریه با نیاز

 ترسیدم خیلی... خدا وای...شد رد پاهام زیر از-

 نیاز که کند جدا خود از را نیاز خواست سام

 :وگفت شد حلقه دستانش کمترمح

 متنفرم... موش از-

 تو برو میبینه یکی-

 رم نمی اتاق این تو دیگه من...نه-

 تو برو نیست مناسب وضعیتت نیاز-

 بدنش به خودش که لرزی با رفت عقب ترس با نیاز

 :گفت بود داده

 مونم نمی... جا این من-



 موش دیدن با نیاز که رفت تشک سمت کالفه سام

 با ایستاد رویش و دوید کاناپه سمت کشید یغج الکی

 گفت التماس

 غصبی سام بگیرش خدا رو تو... سام بگیرش-

 خواهد می سام دانست نمی نیاز. برداشت ای مالفه

 دورش را مالفه آمد سمتش سام اما کند چکار

 بیرون ازاتاق گرفتش آغوش در یمدفه و انداخت

 گذاشتشش زمین و رفت خودش اتاق داخل بردش

 :گفت

 میشه چی ببینم بیان بزنم زنگ تا بمون جا همین-

 :وگفتی گرفت را دستش ترس با نیاز

 بیار گوگولیو-

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز

 !کیه؟ گوگولی-

 اتاقه تو گربمه-



.  برد زیر به سر نیاز که کرد نگاهش چپ چپ سام

 چرخید لبخند با نیاز. رفت بیرون بست را در سام

 :گفت و اتاق سمت

 مرحله این از این خب-

 ته همه آن با سیگاری جا ونگاه کاناپه روی نشست

 :گفت تاسف با و کرد سیگاری

 کرده خفه خودشو-

*** 

 :گفت و کرد هتل مدیر نگاه عصبی سام

 !؟ شده پیدا موش اتاق تو که داریه هتل نوع چه این-

 :گفت ترس با مدیر

 تعجب نشده پیدا سوسکم یک حتی هتل این تو بخدا-

 بوده موش میگید میکنم

 گیم؟ می دروغ میگید یعنی-

 :گفت ترس با مرد



 شاید میگم نکردم جسارتی چنین من بخدا نه-

 دیده اشتباه خانمتون

 مدیر و سام.  کشید جیغ پرسنل از یکی لحظه همان

 کمد زیر که موشی دیدن وبا کردن نگاهش سریع

 :گفت و زد خند پوز سام رفت

 دیدن اشتباه بله-

 دیگر گوشه از که برد زیر به سر زده خجالت مرد

 :گفت و زد جیغ دیگر یکی باز بزرگ اتاق

 آرایشه میز زیر هم دیگه یکی-

 :گفت و زد خند نیش سام

 جا این بوده وحش باغ نیستن انگار هم دوتا یکی-

 :گفت و رفت در سمت بلند های قدم با

 مشخص صبح هتلو این تکلیف تا موشارو بگیرید-

 کنم



 بیرون اتاق از و برداشت مبل روی از را گربه

 و کرد باز را در آرام نیاز که زد را اتاقش در. رفت

 :گفت

 گرفتنش؟-

 :گفت و گذاشت زمین روی را گربه شد خم سام

 گرفتنش سخته فرزه خیلی نه-

 

 اتاق وارد سام. کند پنهان را اش خنده کرد سعی نیاز

 :گفت عصبی و بست را در شد

 اتاق یه تو موش دوتا میکنن داری هتل مثال-

 :گفت وحشت با نیاز

 بود؟ دوتا وای-

 آره-
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 زارم نمی اتاق اون تو پامو دیگه من وای

 :گفت و برداشت را سیگارش پاکت شد خم سام

 میشه چی فردا ببینم تا باش اینجا شب حاال-

 اما داد نتکا هوا در را اش شده مشت دست نیاز

 :گفت آرام

 شدم هم تو مزاحم ببخشید-

 :گفت و زد آتش را سیگارش سام

 کجا از رو گربه این بزن، خود بی حرف کم-

 آوردی؟



 :گفت و کرد گربه نگاه لبخند با نیاز

 شده گم یکیه مال بودش دریا لب-

 دستش و سیگارش به زد پک نیاز سمت چرخید سام

 فرم خوش و شیدهک پاهای از نگاهش. آورد پایین را

 دلهره و بود هزار روی قلبش نیاز. آمد باال نیاز

 .داشت

 را سیگارش دود.  شد نیاز صورت قفل نگاهش سام

 :گفت و داد بیرون

 کرده آرایش بودی پوشیده لباس مدلی این اتاق تو-

 بودی؟

 :گفت اخم با نیاز

 گوگولی واسه اصال نه خودم واسه آره-

 و. زد گوشش پشت را یشموها نیاز اما کرد اخم سام

 نگاه سام. برد زیر به نگاه آمده جلو لبهای با

 شد کشیده نگاهش و کرد نیاز بزرگ های گوشواره

 . نیاز گردنبند به زد زل پایین



 :گفت و چرخید زد پک سیگارش بازبه

 بپوش بردار منو لباس برو میشه سردت-

 هم روی را هایش دندان کرد نگاهش حرص با نیاز

 :فتگ و فشرد

 نیست سردم-

 :وگفت کرد باز را تراس در رفت تراس سمت سام

 بیرون بزار تو گربه-

 :گفت سریع نیاز

 چی؟ واسه-

 پرتش باال همین از میکنم لطف بهت دارم خیلی-

 سمت عصبی نیاز. بیرون بندازش پس پایین کنم نمی

 :گفت و برداشت را گربه رفت گربه

 سرده بیرون اون نداری رحم اصال تو-

. بسوزونی دل خواد نمی تو دارن عادت حیوونا-

 باد با گذاشت زمین روی برد بیرون را گربه نیاز



 فوری و گرفت لرزش خورد بدنش به که سردی

 .بست را در سام و شد اتاق وارد

 :گفت و بازویش روی کشید دست نیاز

 داشت؟ ایم فایده باشی تنها داشتی دوست مدام-

 و تکاند را گارشسی خاکستر و رفت میز سمت سام

 :گفت

 نه-

 داشتی دوست من با و تنهایی وقتا اون-

 دارم هنوزم-

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 حاال تا دیروز از میبینم-

 :گفت و زد پوزخندی سام

 !بودی ناراحت چقدر دیدم-

 :گفت ریز چشمان با و نیاز سمت چرخید

  گذشته خوش بیشتر انگار محمد با-



 :گفت و چوبی دیوار به ددا تکیه ناراحتی با نیاز

 سام بینیم نمی-

 بین را سیگار و زد سیگارش به دیگر پکی سام

 رنگش کرم تیشرت دستش یک با گرفت انگشتانش

 دست به را سیگار آورد در دستش از آورد باال را

 زمین روی آورد در کامل را تیشرت و داد دیگرش

 نگاه گرفت او از نگاه دلخوری همان با نیاز. انداخت

 :گفت و کرد بلندش پاشنه کفشهای و پایش زیر

 ات تفاوتی بی این اما بسازم تونم می عصبانیتت با-

 کنه می نابودم

 زمین روی را کفشش نوک نیاز.  نزد حرفی سام

 :گفت و کشید

 حاال اما بودم کرده باز حساب مسافرت این رو-

 برگردیم دارم دوست

 مارخ چشمهای با نیاز که نزد حرفی سام هم باز

 رویش روبه سام دیدن با آورد باال سر وناراحت

 .ایستاد صاف سریع و ترسید



 گفتی می-

 ...گ می...چی...چ-

 سام. رفت یادش را حرفش و برید نفسش سام کار با

 زیپ حلقه درون را کوچکش انگشت و کرد نگاهش

 :گفت و کرد فرو لباسش
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 خب؟-



 حرف فقط و داد قورت زور به را دهانش آب نیاز

 رفت می رژه سرش در دکتر

 نمیوفته اتفاقی االن نباش نگران-

 کرد تکرار دلش در و

 تمایلی شرایط این تو نمیشه چیزی...نمیشه چیزی-

 نداره رابطه به

 آرام و شد محکم سام شب رنگ چشمان در نگاهش

 :گفت

 گردیم...بر فردا...ف-

 آن از و. کرد اش ی برجسته و خسر لبهای نگاه سام

 آن در بود آماده خودش پای با خودش ترسید نگاه

 زیاده انگار اما. کردن دلبری کمی برای فقط اما اتاق

 .بود خودش نظر این البته بود کرده روی

 رو زیر را درونش حال که ترسی از اش سینه قفسه

 .شد می پایین باال بود کرده

 ترسیدی؟-



 :گفت سریع نیاز

 نه-

 :گفت و کرد نیاز چشمان نگاه و زد پوزخند سام

  حفظم از و نفست-

 به که داد بیرون نفس ترس از نیاز و برد جلو سر

 باال ابروهایش از یکی وسام خورد سام صورت

 :گفت و رفت

 ترسه روی از نفسات-

 :گفت و زد نیاز بینی به انگشتش با برد عقب سر

 داشتم حق پس... ترسی می من از همه مثل هم تو-

 دادم ترجیح و تنهایی

 حلقه از را انگشتش خواست تا گذاشت عقب قدم

 دستش مچ سریع نیاز بیاورد بیرون نیاز لباس زیپ

 :گفت و گرفت را

 نیست؟ عادیه االنم ترس-

 :گفت کالفه و



 ...اما نه یا ترسه اسمش اصال دونم نمی-

 :گفت آرام و بست چشم

 شدم... غافلگیر-

 روبه ی زده خجالت دختر گاهن کرد کج سر سام

 :گفت و کرد رویش

 چیه؟ قضیه-

 :گفت و آورد باال سر سریع نیاز

 خودم جان به...هیچی-

 :گفت و کرد اخم سام

 این تنهایی که نیستی کسی تو نگو دروغ من به-

 بکنی آرایشو این بپوشی لباسارو

 :گفت اخم با نیاز

 بوده خودم واسه چرا-

 میل چند لباس زیپ هک آورد دستش به فشاری سام

 فشرد را سام دست مچ نیاز و آمد پایین



 !ترسی؟ می موش از ترسی نمی گربه از-

 ملوسه گربه...اما چندشه موش چیه مگه خب...خب-

 :گفت و داد تکان سر سام

 ترسی؟ می موش از خیلی هم تو-

 اوهوم-

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 دینکر جاشو یه فکر اما شده نوشته خوب سناریو-

 زلزله

 :گفت و انداخت باال ابرویی وسام نکرد نگاهش نیاز

 ازت بگذرم من که این-

 :گفت و فشرد بهم را لبهایش نیاز

 بپوشم چی هر عقدمونه شب مثل حالش سام گفتم-

 تاثیره بی کنم خوشگل

 ...ن-



 سام کردی فکر جلوم اومدی ریلکس همین واسه-

 نمیشه بلند ازش بخاری هیچ االن

 :گفت آرام سام که بست چشم نیاز

 شب سام االن سام... زلزله نکردی اینجاشو فکر-

 نیست عقد

 وبا. بکشد نفس نتوانست نیاز رفت جلوتر سرش

 ریخت فرو دلش سام حرف

 گلی میکنه تغییر سناریو-

 لبهایش شدن واسیر لباس زیپ شدن کشیده پایین با

 .بدنش خون تمام بست یخ انگار

 ...افتاد هم روی شد سنگین چشمانش

*** 

 سام دیدن با کرد باز چشم موهایش نوازش حس با

 :گفت و بست چشم بود نشسته کنارش که

 شدی بیدار زود-

 بشم بیدار که نخوابیدم-



 سر سام. گذاشت سام پای روی سر و زد لبخند نیاز

 :گفت و دیوار به داد تکیه

 بریم باید دارم کار تهران-

 کار؟ چی-

 بریم باید اما نیست مهم زیاد-

 بریم نمیشه حوصلم-

 :گفت و نیاز بازوی روی کشید دستش سام

 تپلی گلی نکن تنبلی-

 :گفت و کرد سام نگاه و چرخید زد لبخند نیاز

 نخوابیدی چرا-

 برد نمی خوابم-

 :گفت و گذاشت صورتش کنار برد باال دست

  نشو جوری اون دیگه-

  داری فرق تو نیاز نیستم خوب االنم-

 ...دیشب ریختت بی ایاخم اون فدای-



 میشه اما بشه که نشد-

 لبخند سام که گذاشت چشمانش روی را ساعدش نیاز

 :گفت و زد

 دارم کار زلزله بریم پاشو-

 فرو سام شکم در را سرش و زد غلت زد لبخند نیاز

 :گفت و بست چشم سام. کشید نفس آرام و کرد

 گذرما نمی دیگه دفعه این نیاز نکن اذیت-

 :گفت و شد تند یشها نفس نیاز

 شکر خدارو خوبی من با که همین-
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 را گربه شد خم گذاشت اتاق گوشه را چمدانش نیاز

 با همزمان. رفت بیرون اتاق از و گرفت آغوش در

 :گفت نیاز دیدن با آمد بیرون اتاق از سام او

 بریم-

 :گفت و کشید گربه سر روی دست نیاز

 شد خوشحال مامانت-

 :گفت و کرد نگاهش سام

 ...م با دیشب گفتی مگه-

 :گفت سریع نیاز

 همین اتاقش رفتم من فقط دیشب گفتم حیا بی نخیر-

 شد می تر خوشحال گفتی می خب-

 :گفت و کرد گربه نگاه زده خجالت نیاز



 بگیر گوشاتو-

 :وگفت فشرد را آسانسور دکمه سام

 فهمیدی؟ و هتل اسم باالخره-

 نیاز هتل بله-

 بده اهمیت پسرش به که این از بیشتر شوهرت پدر-

 میده اهمیت پسرش زن به

 مچی ساعت نگاه سام اما کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 :گفت و کرد اش

 بریم که میایم دیگه دوساعت تا گفتی می-

 بهشون گفتم-

 بریم نمی هم گربه این

 نکن اذیت سام اه-

  بمونه هتل همین بزار همینجاس جاش این-

 نبریمش؟ تهرانم یعنی-

  نه-



 و شد آسانسور وارد سام همراه و کرد پوفی نیاز

 :گفت

 کردم عادت بهش خیلی-

 میاد؟ خوشت حیوون از-

 پذیریشونو مسئولیت زیاد اما دارم دوستشون خب-

 ندارم دوست

 از یکی دیدن با ای لحظه سام شد باز آسانسور در

 تعجب با و زد لبخند گاهآ خود نا اش قدیمی دوستان

 زد صدایش

 فرامرز-

 در ای بچه که مردی همان نگاه کنجکاو نیاز

 بغل را سام خوشحالی با مرد که کرد بود آغوشش

 :گفت و کرد بچه نگاه ذوق با سام. کرد

 ماکانه؟ آقا-

 شده مردی چه ببین-



 و آورد بیرون فرامرز آغوش از را بچه ذوق با سام

 :گفت

  کوچک مرد ببینم بیا-

 را بچه اشتیاقی چه با که کرد سام نگاه لبخند با نیاز

 آن با بچه برد می باال و داد می تکان آغوشش در

 می پا و دست و خندید می غش غش غریبگی همه

 :گفت می شیرینش زبان با زد

 نتن...نتن-

 کرد سام دل ته از های لبخند نگاه کرد کج سر نیاز

.  دارد دوست بچه چقدر سام بود جالب برایش و

 دانستن می همه بود گفته را این هم گلی آمد یادش

 .دارد دوست بچه خیلی سام

 و رفت سمتش افتاد نیاز به نگاهش ای لحظه سام

 :گفت

 نازه چه ببین-

 :گفت و زد لبخند نیاز



 خیلی-

 کنی؟ بغلش خوای می-

 بشه مریض بچه ممکنه بغلمه گربه نه-

 :گفت اخم با سام

 باشه بغلت بچمون دبای گربه جای به-

 :گفت درشت چشمان با نیاز

 !االن؟-

 مگه؟ چیه-

 هنوز تو و من کنم می آوری یاد فقط واال هیچی-

 نکردیم دائمم عقد

 خوبه بیاد وقت هر بچه نکردیم که نکردیم-

 دوستش سمت خندید بلند وسام ماند باز دهانش نیاز

 با رفت و گذاشت پایین را گربه هم نیاز. رفت

 تهران در که دوستی شد آشنا همسرش و سام دوست

 .است بوده دانشگاهی هم سام با
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 بیرون باالخره خانواده آن با زدن حرف کمی بعد

 همان برداشت دستمال نیاز شدن ماشین سوار رفتن

 :گفت کرد می خشک را خیسش دست که جور

 نمی حد این در اما گفتی می دوستیا بچه خیلی-

 دونستم

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین سام

 شیرینه خیلی بچه-

 دار بچه وقت یه اگه میشه حسودیم داره کم کم دیگه-

 چی؟ باشی داشته دوست من از بیشتر اونو بشیم



 دوست تو از بیشتر دنیا تو کسو هیچ نباش نگران-

 میخوام مادرشو اول میخوام بچه وقتی داشت نخواهم

 :گفت و بست را کمربندش یازن

 ریم؟ می کجا االن گردش برمت می گفتی خب-

  دریا ریم می

 !بود دریا که اینجا وا-

 دیگه جای یه نه-

*** 

 :گفت و سام ی سینه به داد تکیه خودش نیاز

 دیگه بخند-

 :گفت و گرفت را عکس ونیاز زد لبخند سام

 این از اینم خب-

 مین و سی این مبشینی دقیقه دو االن هست اجازه-

 نیاز بود عکس

 :گفت و خندید بلند نیاز



 بشینیم-

 :گفت سام و نشستن سنگ تخته روی باهم

  چالوس میومدیم زیاد وقتا اون-

 کی؟ با-

 :گفت و کرد عوض را حرف سام-

 :گفت زد زنگ مجتبی-

 اصفهان بیای باید دیگه دوهفته-

 :گفت ذوق با نیاز

 !واقعا؟-

 آره-

 این از منم میشه چی ببینیم مبری شکر خدارو خب-

 نه یا میام در گرفتاری

 گرفتاری؟ چه-

 :گفت و کرد دریا موج نگاه پاچه دست نیاز

 بشم راحت بگیرم پولشو یعنی میگم هیچی-



 :گفت هوشمندانه نیاز که نزد حرفی سام

 جا این میومدی مستانه با گفتی می خب-

 :گفت و کرد نگاهش سام

 !گفتم؟ کی من-

 ؟ نگفتی اه-

 :گفت و گرفت نیاز از نگاه سام-

  شمال میومدیم جمعی دسته-

 جا این میومدی مستانه با بعدش هم تو-

 :گفت کالفه نیاز که نداد جواب باز سام

 شدم خسته دیگه بریم-

 نشستی نیست دقیقه پنج-

 :گفت و شد بلند نیاز

 خاطراتت با جا این بشین هم تو ماشین تو میرم من-

 شو گرم سر

 :گفت و شد بلند هم او و زد ندلبخ سام



 مگر کنه نمی سرگرم منو کس هیچ خاطرات-

 زلزله باشه تو خاطرات

 دیدم بله-

 :گفت نیاز که شدن ماشین سوار هم با

 اون حرفایی یه حیاس بی خیلی مستانه این اصال-

 کشیدم می خجالت من زد می روز

 ماشین گفته چه مستانه که نکرد کنجکاوی اصال سام

 ی شانه دور دست نکرد حرکت اما کرد روشن را

 کج سر سام کرد نگاهش چرخاند سر نیاز. برد نیاز

 :گفت و کرد

 شدی خوشگل-

 :گفت و رفت باال ابروهایش از یکی نیاز

 گفتی می فردا میزاشتی-
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 :گفت و صورتش روی گرداند چشم سام

 االن اما بهت بودم نزده زل جوری این صبح از-

 گرفتم می عکس ازت داشتم وقتی

 نگاه سام. برد زیر به نگاه و زد کشی دلبر لبخند نیاز

 :گفت آرام و کرد اش گونه

 ...دیشب-

 :گفت لبخند با وسام گرفت دندان به لب نیاز

 بگذره ازشون چی هر ها لحظه بعضی حسا بعضی-

 تر وشیرین میشه تر تازه

 سام نگاه خمارش چشمان با آورد باال نگاه آرام نیاز

 چیزی نزد حرفی دیگر چشمانش در زد زل سام کرد



 روی از که گرمش های دست نگاهش. بگوید نداشت

 .رساند می را حرفش تمام کرد می حس هم لباس

* 

 :گفت و گذاشت نیاز اتاق در را چمدان سام

 میام زود جایی میرم من-

 بعد کنی استراحت یکم بزار که ای خسته-

 برم باید نیستم نه-

 خوابم می یکم منم باش خودت مواظب برو باش-

 میاد خوابم

 باش-

. کشاند کمد جلوی تا را چمدان ونیاز رفت سام

 :گفت خمیازه همان با و کشید ای خمیازه

 میگه بعد بودیم توراه که هم حاال تا نخوابید دیشب-

 نمیاد خوابم

 یگوش رفت سمتش ونیاز شد بلند تلفن زنگ صدای

  گذاشت گوشش دم را



 بله-

 بودی اتاق تو عجبی خانم نیاز سالم-

 :گفت پاچه دست نیاز

 مامان...سالم-

 ببخشید مامان بگی نزنی زنگ وقت یه-

 بودم گرفتار...خیلی-

 که داره گرفتاری زیاد انگار هتل اون گرفتاری بله-

 بری باید خواستگاریم وسط از

 مامان-

 نداری؟ کاری خوبی میبینم بپرسم حالتو زدم زنگ-

 خوبن؟ ها بچه خوبی خودت-

 خوبیم هممون شما پرسیه احوال از-

 :گفت و نشست تخت لب و کرد پوفی نیاز

 معذرت باید بار چند کردم خواهی معذرت که من-

 بخوام؟



 ام؟ بچه منم-

 بخدا میدی گیر مامان-

 شدی می چی ندم اینه روزگارم دادم گیر-

 :گفت نوید ی گریه صدای با

 میکنه گریه چهب-

 را گوشی آویزان لب با نیاز و کرد قطع را تماس

 :گفت و گذاشت جایش سر

 میکشه طول ماه چند بیاد در لج سر از دوباره تا-

* 

 دستانش و فشرد بهم را چشمانش شکمش ضعف از

 تاریکی در و شد خیز نیم. فشرد شکمش روی را

 نصف سه که ساعت دیدن با کرد ساعت نگاه اتاق

 فقط خواست می او. شد درشت چشمانش بود شب

 .بخورند شام هم با آید می سام وقتی که بخوابد کمی

 و کرد ساعت نگاه باز و آمد پایین تخت ازروی

 :گفت



 اتاقم؟ نیومد سام یعنی-

 از پوشید را وشالش مانتو رفت هایش لباس سمت

 در سام فهمید در زیر نور دیدن با. رفت بیرون اتاق

 . زد در به بهضر چند است اتاق

 آلود خواب سام بار این که زد در باز نشد باز در اما

 دکمه که پیراهنش نگاه متعجب نیاز. کرد باز را در

 دکمه هم آن که اش لی شلوار همراه بود باز هایش

 :گفت و کرد بود باز اش

 !بودی؟ خواب-

 :گفت و کرد اش ژولیده موهای در دست سام

 هوم-
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 :گفت و گرفت سمتش را دستش نیاز

 بیدارم نیومدی چرا اومدی کی اصال لباسا؟ این با-

 بخوریم؟ شام کنی

  اومدم دیر یکم-

 :گفت و کرد اخمی نیاز

 نمیشم مزاحمت بخواب برو-

 اتاق داخل و گرفت را بازویش اما برداشت قدم

 :گفت اخم با نیاز. کشیدش

 بخوابم برم میخوام-

 بخواب بیا خب-

 :گفت عصبی نیاز اما کشیدش تخت سمت باز

 بودی؟ کجا-



 نیاز. کشید را شالش و نشاند تخت ی لبه را نیاز سام

 :گفت کالفه

 بودی؟ کجا میگم سام نکن-

 بودم دوستام از یکی پیش نبودم خاصی جای-

 مانده باز زور به که سام خمار چشمهای نگاهی نیاز

 :گفت و کرد بود

 بمونی بیرون وقت دیر تا یادنم خوشم-

 :گفت و کشید دراز تخت روی سام

 بوده جوری این ای دیگه شب امشب غیر به مگه-

 :گفت و گذاشت نیاز ی شانه روی ودست

 بخواب-

 خودم اتاق میرم-

 نخورمت وقت یه برو-

 :گفت و نزد حرفی نیاز

 میشی اذیت کن عوض شلوارتو-



 بمبخوا باید همش میاد بدم قرصا این از-

 :گفت و نشست نیاز شکم روی دستش

 نیست خوب حالم پیشم بخواب-

 که مانتویی آمد باال دستش اما نه بگوید خواست نیاز

 پایین اش شانه رو از بود باز هایش دکمه هنوز

 :گفت و کشید باال را مانتو وباز کرد نچی نیاز. کشید

 بخواب بگیر میشی بیهوش داری-

 :گفت و کرد نگاهش 

   نکن اذیت دیگه تو-

 و شد کالفه بود خواهش از پر که سام صدای با نیاز

 :گفت

 امشب فقط شبت هر عادت نشه اما خوابم می-

 :گفت و بست چشم سام

 امشب فقط-

 گرسنه انداخت زمین روی آورد در را مانتو نیاز

 کنارش تخت روی و گذشت سام خاطر به اما بود



 گوش مد بود خوابیده پهلو روی که سام. کشید دراز

 کرد زمزمه نیاز

 وظیفته باشی باید همیشه بخوام من گلی

 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

 بگو هزیون کم بخواب بگیر-

 :گفت و گذاشت نیاز شکم روی را دستش سام

 گیره نمی خوابم باشم خورده قرصم تا صد باشی تو-

 :گفت آهسته و شد سنگین نفسش نیاز

 برم بهتره پس-

 نیاز. کشید نیاز شکم روی وار نوازش را دستش سام

 :گفت آهسته سام و بست چشم

 باشی تو مامانش بچم خوام می-

 سام نگاه چرخاند وسر کرد باز چشم متعجب نیاز

 :گفت و کرد

 !چی؟-



.  خوابید نیاز به وپشت چرخاند رو زد لبخند سام

 در حرص با. کرد می نگاهش گرد چشمان با نیاز

 زد فریاد و کوبید کمرش

 نهدیوو-

 حرص با نیاز کرد فرو بالش در سر و خندید سام

 کشید الکی فریاد سام و.کوبید کمرش در بیشتری

 :وگفت

 کشه می منو داره اینجا یکی کمک... آی-

 سام که کشید را سام پیراهن و خندید بلند نیاز

 فریاد و آمد در تنش از پیراهن آورد باال را دستانش

 زد

 کنی؟ تجاوز بهم خوای می-
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 کرد دستش در پیراهن نگاه شده گرد چشمان با نیاز

 :گفت و سام کمر نگاه بعد و

 زدی؟ چی-

 :گفت نیاز که چرخاند کمی را سرش کرد اخم سام

 بوده عالی بوده چی هر گرم ساقیت دم-

 روی حرکت یک وبا انداخت زمین روی را پیراهن 

 می مشت کوچکش ستهاید وبا نشست سام کمر

 می داد با سام و سام پهن های شانه روی کوبید

 :گفت

 نزن المصب میگیره درد آخ-

 ...کوبید می مشت بیشتری حرص با ونیاز

 :گفت و کرد سام رخ نیم نگاه زنان نفس نیاز



 ریختی بی خیلی-

 بدیم مسابقه یه نشستی که همینجور-

 ای؟ مسابقه چه-

 آشغالو سطل اون ببین-

 خب-

 کنیم گوله کوچولو های تکه بردار کاغذرو این-

 سطل تو بندازیم

 خب-

 در لباساشو از یکی باید سطل تو نیوفته کی هر مال-

 بیاره

 :گفت و کرد سام نگاه گرد چشمان با نیاز

 ریخت؟ بی جناب نبود ای دیگه تنبیه-

 تو بیوفته که کنیم می دقت دیگه زیاده هیجانش-

 سطل

 :گفت و چسباند بهم را لبهایش نیاز



 بپوشم میخوام مانتومو من-

 :وگفت خندید سام

  پوشم می لباسمو منم-

 روی و پوشیدن را هایشان لباس شدن بلند دو هر

 اولین و کرد سطل نگاه دقت با نیاز. نشستن تخت

 وبا افتاد سطل توی که انداخت را مچاله کاغذ

 پوز سام. داد تکان هوا در را دستهایش خوشحالی

 توی کرد پرتاب کند تمرکز که این وبدون زد خند

 :گفت و آورد در ادایی نیاز. افتاد سطل

 مبتدی ما ای حرفه تو باشه-

 درست کاغذ اما انداخت را بعدی ی مچاله کاغذ و

 سام. شد آویزان نیاز های ولب افتاد سطل کنار

 :گفت منتظر

 بیار در-

. انداخت زمین روی آورد در را مانتو حرص با نیاز

 را کاغذ عمد واز کرد نیاز نگاه چشم گوشه از سام

 :گفت گرد چشمان با نیاز. انداخت دیگر جای



 چپه؟ چشمات مگه-

 نیاز. انداخت زمین روی آورد در را لباسش سام

 :گفت سام که گرفت نشانه و کشید لبش روی زبان

 داری فرمی خوش بدن خیلی-

 نیوفتاد سطل داخل اما کرد پرتاب و شد هول نیاز

 :گفت منتظر سام. شد افتاده هایش شانه یازون

 بعدی-

 :گفت تعجب با سام که ایستاد زده خجالت نیاز

 بیاری؟ در شلوار خوای می زودی همین به-

 پا از را گشادش وشلوار کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 در اش مشکی کوتاه شلوارک دیدن با سام آورد در

 :گفت و کرد می پاهایش نگاه که حالی

 گویی غیب نکنه پوشیدی دیگه چندتا بگو و راستش-

 دم می بازی پیشنهاد من میدونستی

 :گفت و آورد در ادایی نیاز

 بنداز مزه خوش-



 .افتاد سطل توی کرد پرتاب سام

 که فشرد دستش در را شده مچاله کاغذ عصبی نیاز

 :گفت سام

 زنه؟ می برق انقدر همیشه پوستت-

 باز و شردف بهم را لبهایش سام کشید خجالت نیاز

 :گفت

 نه؟ بودی خوب ام بودی تپلی-

 سام نیوفتاد سطل در که کرد پرتاب را کاغذ نیاز

 باال ابرو کرد نیاز نگاه و انداخت باال ابرویی

 :گفت و انداخت

 بیار در-

 را لباسش زیر به سر و شد سرخ هایش گونه نیاز

 باز انداخت را بعدی پرتاب خیال بی سام. آورد در

 نگاهش کرد نیاز نگاه چرخاند سر. تاداف سطل در هم

 :گفت و رفت پایین

 توئه نوبت-
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 :گفت کالفه نیاز

  بسه-

 :گفت سام که بردارد را لباسش شد خم

 میبره کی ببینم بزار نیار کم-

 :وگفت را تخت روی پتوی زد چنگ نیاز

 سردمه من-

 دورت بنداز باشه-



 کاغذ دقت با و گرفت خودش دور را پتو یعسر نیاز

 درون هم باز دستانش لرزش خاطر به اما انداخت را

 :گفت و تخت تاج به داد تکیه سام. نیوفتاد سطل

 بیار در-

 ...ام-

 دیگه بیار در-

 اما آورد در را شلوارک سام به پشت شد بلند نیاز

 روی را وشلوارک گرفت خودش دور محکم را پتو

 ...انداخت زمین

 کرد پرت را کاغذ بود داده تکیه که جور همان سام

 و گرفت محکمتر را پتو نیاز. افتاد سطل توی که

 :گفت سام

 بعدی-

 با انداخت را بعدی مچاله کاغد لرزان دست با نیاز

  بست چشم سریع زمین روی افتادنش

 باختی-



 و کرد ای خنده تک سام اما شد محکمتر دستش نیاز

 ...کشید را پتو

*** 

 روی دست سام اتاق دیدن با کرد باز را چشمهایش

 ده ساعت کرد ساعت نگاه نشست گذاشت سرش

 وخودش بود نکرده بیدارش سام زد لبخند. بود صبح

 .کار سر بود رفته

 . میز روی بود گذاشته برایش هم صبحانه حتی

 آن خوردن و صورتش و دست شستن از بعد نیاز

 شد آماده رفت قشاتا به شده چیده میز روی صبحانه

 .رفت بیرون اتاق واز کرد روشن را سیمش بی

 رقص قصد انگار پاهایش آسانسور به رسیدن تا

 را دکمه و خورد چرخی آسانسور در جلوی. داشتن

 را دکمه رفت درونش شد باز آسانسور در. فشرد

 به نگاه لبخند با و کرد َبشاشش صورت نگاه فشرد

 :گفت و یدکوب صورتش بر دست با و برد زیر

 حیا بی-



 از را گوشی و پیچید آسانسور در اش خنده صدای

 که وعکسی گوشی کردن باز با. آورد در جیبش

 رفت ها تماس در و خندید بلند بود گرفته دیشب

 کشید طول. گرفت تماس او با سام غافلگیری برای

 پیچید گوشی در سام عصبی تقریبا صدای تا

 بله-

 :گفت آلود خواب نیاز

 سالم-

 شدی؟ بیدار تازه-

 آره-

 کن استراحت میخوای-

 میاد خوابم خیلی آره-

 بیای خواد نمی امروز بخواب بخور صبحونه باشه-

 کار سر

 عاشقتم باشه-



 گوشی شد راهرو وارد و رفت بیرون آسانسور از

 به زنان قدم خوشحالی همان با گذاشت جیبش در را

 .رفت سام اتاق سمت

 در دفعه یک اما پیچید ودب سام اتاق که راهرویی در

 ای لحظه و ایستاد جایش سر نیاز. شد باز سام اتاق

 به را دستش آگاه ناخود دخترش و مستانه دیدن با

 پنهان دیوار پشت رفت عقب قدم دو و گرفت دیوار

 .شد

 سر. کرد می چه آنجا مستانه. بود شده حبس نفسش

 رفت می راهرو ته سمت که مستانه دیدن با چرخاند

 اما! بود؟ آمده هتل دیگر در از. شد ریز انشچشم

 چرا؟

 آمد بیرون دیوار پشت از سریع و ریخت فرو دلش

. کرد باز را در زدن در وبدون رفت سام اتاق سمت

 باال سر سریع در صدای با اما بود پایین سرش سام

 .پرید باال ابروهایش نیاز دیدن با آورد

 :گفت و زد لبخند نیاز



 یختر بی سوپرایزشدی-

 :گفت و کرد نیاز سر پشت به نگاهی سام-

 نمیام گفتی-

 برم خوای می ناراحتی چیه-

 :گفت و کرد اخم سام

 ببند درو-

 :وگفت بست را در نیاز

 کردی؟ چیکارا صبح از خبر چه خب-

 :گفت و اش صندلی به داد تکیه سام

  هیچی-

 :گفت و سایید هم روی دندان نیاز

 جایی؟ نرفتی ؟تو نیومد کسی بودی کار بی یعنی-

 نرفتم منم نیومد کسی نه-

 :گفت حرص با و شد مشت کوچکش دستان

 سرکارم برم من خب-



 میخوابیدی االن نخوابیدی دیشب اتاقت بمون گفتم-

 خوابیدم ساعته چهار االن نیستم خسته نکندم که کوه-

 دیگه خبره چه

 گفتم خودت واسه-

 :گفت و رفت در سمت نیاز

 نکن رفتار عروسیشونه اول وزر که اونایی شبیه-

 هم موقع اون موقع اون تا مونده هنوز اعصاب بی

 مطلقم استراحت هفته یک من ، روز یک نه

 :گفت آهسته و زد کجی لبخند حالش آن با سام

 اختیارتم در دربست منم-

 را ودر داد تکان سام برای دست رفت بیرون نیاز

 لب زیر و دستگیره دور شد محکم دستش اما. بست

 :گفت

 دروغ بازم-

 و بود مستانه فکرش تمام اما کرد کار ظهر از بعد تا

 باهم که نخواست هم نهار برای حتی سام که این



 روی را خودش رابست در شد اتاقش وارد. باشند

 کشید اش پیشانی روی را انگشتانش و انداخت کاناپه

 .بست چشم و

 اتاق در خوردن هم به صدای مبل به داد تکیه سر

 سراغش تا ماند منتظر. است آمده داد می نشان امس

 در صدای باز اما. نیامد اما گذشت ساعت نیم بیاید

 شمرد دلش در نیاز. آمد اتاقش

 تق تق تق ،سه دو یک،-

 سمت شد بلند. شد باز وچشمانش نیامد در صدای اما

 سام عطر بوی. کرد باز را در آهسته و رفت در

 با برد بیرون سر و بست را چشمانش کرد مستش

 خنده تک در شدن وبسته آسانسور درون سام دیدن

 :گفت و کرد ای

 خیالی خوش خیلی نیاز-
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 با برداشت را گوشی رفت تلفن سمت بست را در

 پیچید گوشی در ستایش صدای. گرفت تماس پذیرش

 :گفت نیازسریع

  نباشی خسته-

 ممنون-

 هستن اطراف اون سماوات قایآ میگم-

 رفتن بیرون هتل از االن همین-

 :گفت آرام نیاز

 ممنون-

 میکنم خواهش-



 گذاشت جایش سر اش شده شل دستهای با را گوشی

 گرفت تماس گلی وبا برداشت را گوشی سریع اما

 پیچید گوشی در گلی صدای

 بله-

 نیازم گلی سالم-

 خانم عروس به-

 :گفت زده خجالت نیاز

 خوبه کوچولو محفوظه ینیششیر-

 نیست خوب حالش مامانش یکم نیست بد هی-

 !چرا؟ آخی-

 میشم دیوونه دارم نیاز دارم ویار-

 بچش باشه زیاد ویارش کی هر ندارم اشکال-

 خوشگله

 چیزا چه وا-

 :گفت و زد لبخند نیاز



 ها بچه از خبر چه-

 بود پیشم شهال پیش روز سه خوبن هم اونا-

 گرفت ازم شمارتو اتفاقا. شده تنگ براش دلم چقدر-

 میده پیام بهت گفت

 کردی خوب-

 خوبی؟ خودت خب-

 خبر؟ چه مستانه از خوبم-

 :گفت و نشست صاف گلی

  شده حتمی طالقش فهمیدم خوبه اونم-

 :گفت و شد فشرده دستش در گوشی نیاز

 خب؟-

 نیستش ماهی سه یه فرانسه رفته شوهرش که فعال-

 آهسته و زد چنگ را کتش دیگرش دست با نیاز

 :گفت

 خب-



 خودم مال بچه اما میبخشم و مهریم گفته مستانه واال-

 باشه

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 باشه بلد مادری انقدر خورد نمی-

 پیش قابل غیر دیگه مستانس اما کردم تعجب منم-

 گردو دمش با ببینم چطوره سام خیال بی. بینیه

 میشکنه؟

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 خوبه خیلی-

 میخواد دیگه ماه سر شهال گمونم شکر خدارو خب-

  میده خبر بهتون خودش بده مهمونی

 باشه-

 هست محسنم و حدیث عروسیه راستی-

 :گفت ذوق با نیاز

 !واقعا؟-

  عروسی باالخره عقد سال پنج بعد آره-



 هست؟ کی-

 بپوشم چی من حاال وای دیگه، هفته دوسه گمونم-

 :وگفت خندید نیاز

 نکن ناله انقدر نشدی چاق که هنوز-

  کردم شوخی-

 نداری؟ کاری برم من خب-

  بینمت می محسن عروسی نه-

 عزیزم باشه-

 ی دلهره با و گذاشت جایش سر را گوشی نیاز

 :گفت آرام و بست چشم عجیبش

 باش داشته هوامو خودت خدایا-
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 شب دوازده ، کرد ساعت نگاه تاقا در صدای با

 نیاز با تماسی هیچ اصال مدت این در و بود برگشته

 باز طاق تخت روی و چرخید نیاز. بود نگرفته

 .خوابید

 او کرد می اش دیوانه داشت مستانه به کردن فکر

 دیگر که سامی بود؟ می سام اتاق باید امروز چرا

 دور پنهانی مالقات یک هم آن.  بود او شوهر رسما

 .بقیه چشم از

 شد ربوده چشمانش از خواب و کرد فکر ها ساعت

 .بود افتاده شور به کوچکش ودل



 بود آن فکر به. کرد فرو بالشتش در وسر زد غلتی

 نمی اما خوار نزول برای بگیرد پولی سام از بتواند

 هم پول آن ندادن از اما رویی چه وبا چطور دانست

 آبرویش بخواهند یندبیا سراغش که این از ترسید می

 .ببرند را

 که بودن وزیاد پراکنده انقدر دختر آن فکرهای

 .شد می گم درونشان هم خودش

 و شد آماده  سخت بیداریِ  شب یک گذراندن از بعد

 در کرد سام اتاق در به نگاهی. رفت بیرون اتاق از

 اتاق در بردارد قدم خواست تا. بست را خودش اتاق

 زد لبخند دیدنش با سام ، کرد سام نگاه. شد باز سام

 :گفت و

 بخیر صبح خانم گلی سالم-

 سام اما برود خواست و گفت آرامی سالم نیاز

 :گفت و گرفت را بازویش

 اتاقت نیومدم خوابی گفتم نبودم دیشب-



 و کرد نیاز غمگین رخ نیم نگاه سام نزد حرفی نیاز

 دیوار به را نیاز و بست را در کشیدش اتاق داخل به

 داد تکیه سرش کنار دیوار به را دستش یک داد یهتک

 :گفت و

 ...غمگینه که چشمات-

 را پیشانیش برد جلو سر سام و برد پایین نگاه نیاز

 :گفت آرام بوسید

 رسیده آخر به دنیا انگار-

 اش اشاره انگشت پشت با آمد باال دیگرش دست

 :گفت و کرد نوازش را نیاز ی گونه

 پژمرده انقدر که نور یا هنرسید بهت آب خانم گلی-

 ای

 :گفت و زد پس را سام دست کالفه نیاز

 نریز زبون-

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 شدی اخالقم بد چون نرسیده بهت دوتاش کنم فکر-



 دستش کف سام اما برود بزند کنارش خواست نیاز

 :گفت و گذاشت نیاز ی سینه ی قفسه روی را

 کجا کجا خانم هی-

 ؟ شدی بامزه-

 ودمنب-

 شارژی االن انگار بودی اعصاب بی فقط دیروز تا-

 شدم شارژ دیدم گلمو نبودم االن همین تا البته بله-

 :گفت و کشید نیاز ی چانه زیر را انگشتش

 فضا تو رفت کشید گل طرف میگن دیدی-

 :گفت و کرد نگاهش نیاز

 کشیدی؟ نکنه-

 گیرم می کام دارم هنوز االن دیگه آره-

 اختیار بی نیاز. بوسید را نیاز ی نهگو برد جلو وسر

 :گفت سام که زد لبخند

 ارزه می دنیایی به لبخندت میخواستم همینو-



 :گفت آرام نیاز

 بریم-

 که نمیشه دیر بریم کجا-

 با خودش و کرد سام شیطنت از پر چشمان نگاه نیاز

 آرام برد جلو سر برد سام گردن پشت دست شیطنت

 :گفت

 بریم بعد بخوابیم یکم طورهچ نمیشه دیر اصال آره-

 خوبیه فکر هوم-

 عشوه با و گذاشت دستگیره روی را دستش آرام نیاز

 :گفت

 کنیم؟ کار چی خوابیدیم وقتی-

 توی آمد باال دستش نیاز و پرید باال ابروهایش سام

 شیطنت با و داد تکان را دستش و کرد موهایش

 :گفت

 ریخت بی پررو بچه-



 بیاید خودش به استخو سام وتا کرد باز را در

 لب نیاز که برود دنبالش به خواست سام. پرید بیرون

 :گفت و گرفت دندان به
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 نیست زشت کنید نگاه آینه تو مدیر جناب عیبه-

 بیاین اینجوری

 دیگه گیرمت می-



 شد آسانسور وارد. شد دور آنجا از و خندید بلند نیاز

 نا و کرد سرخش های گونه نگاه. فشرد ار ودکمه

 :گفت آرام و ماند اش پیشانی به نگاهش آگاه خود

 داره کرم فقط ام مستانه مهمه همین میخواد منو اون-

 ...درک به بره

*** 

 اش گوشی روی پیام از اتاق در شدن باز با سام

 پیامک فکر هنوز اما. کرد نیاز نگاه و گرفت چشم

 .کرد می را

 :گفت و رفت جلو بخندل با نیاز

 هالک ترسم می کار همه این با مدیر نباشی خسته-

 بشی

 و گذاشت میزش روی صفحه روی را گوشی سام

 و ایستاد میزش روی روبه نیاز صندلی به داد تکیه

 :گفت

 کنید؟ می موافقت وام خواست در با مدیر جناب-



 کی؟ واسه-

 جهیزیه تهیه برای بنده واسه-

 :گفت و کرد اخم سام

 خواست؟ جهیزیه کی-

 رسمه اما نخواست کسی-

 همه بیاری نیست الزم هیچی نداریم رسما ازاین ما-

 تکمیله واست چی

 ...ام-

 من بابای مامان با مامانتم جواب نکن خود بی بحث-

 هم دیگه پول. نکن بحث موردش در دیگه پس

 میدم بهت بخوای

 نکنه درد دستت نه-

 ؟ یمیکن فکر چی به نیاز زنمی تو-

 می پولم خاطر به منو تو میکنم فکر من که این

 کنم؟ فکرو این که نشده ثابت بهم یعنی خوای؟

 :گفت سام که برد زیر به نیازسر



 خواستی حسابت به ریزم می پول مقدار یه برات-

 کن خرج

 : گفت آرام نیاز

 ممنون-

 بریزن زودتر میگم تو ماه این حقوق-

 :گفت سریع ترس با نیاز

 گیرم می بقیه با ندارم نیاز که من کاریه چه نه...نه-

 کن استراحت برو خوای می ای خسته االن-

 نیستم نه-

 :گفت و کرد سام گوشی نگاه آورد باال سر

 بزار و گرفتیم شمال اتاق تو که عکسه او راستی-

 دست زودتر سام اما رفت گوشی سمت دستش. ببینم

 :گفت و گذاشت گوشی روی

 دارم کار گوشیم با فعال-



 چنین وقت هیچ. کرد سام دست نگاه مشکوک نیاز

 دست سام گوشی اوقات بیشتر داد نمی انجام کاری

 .بود نیاز

 :گفت و کشید عقب دست نیاز

 برسی کارت به که میرم من پس-

 :گفت کالفه سام

 نشو ناراحت-

 :گفت و کرد باز را در رفت در سمت نیاز

 نیست؟ مشخص نشدم-

 و کرد بسته در نگاه یعصب و کوفت بهم را در

 غرید

 باشم بین خوش زاری نمی...سام زاری نمی-

 بی شایان دیدن با گذشت راهرو از بلند های قدم با

 :گفت شایان که برود خواست خیال

 کوچولو باشی عصبی نبینم-



 که شایان به پایی سرتا نگاه و زد کمر به دست نیاز

 :گفت و کرد نبود بسته دستش دیگر

 می من به که بینی می بزرگ خیلی دتوخو تو ببینم-

  کوچولو؟ گی

 :گفت و کرد هایش جیب در دست خونسرد شایان

 میشه مشخص دیگه یکم-

 کافیه فقط اتاقی اون تو نه دارم اعصاب من نه ببین-

 جوری اتاقیو تو اون بشی نزدیک بهم دیگه بار یک

 فقط که روکنی و زیر دنیارو که کنم می دار خبر

 سر پس نرسه بهت دستش که بشی قائم جا یه بخوای

 نزار سرم به
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  خرم می جون به-

 ای؟ دیوانه تو-

 بزنه منو نهایتش کنه نابود بزار میکنم نابودش-

 چی؟ اون اما بکشه

  میشه تخریب 

 ازکارای انقدر که هستی جونوری جور چه تو-

 بری؟ می لذت خودت

 :گفت و کرد ای خنده تک شایان

 ...که جونوری-

 افتخار خانم-

 نگاه اخم با شهبد اما کرد شهبد نگاه چرخاند سر نیاز

 :گفت و کرد شایان



 این تو وقت اون گردن می تو دنبال کارگرات-

 جایی؟

 :گفت و داد تکان سر شایان

 رفتم-

 :گفت و کرد نیاز نگاه شهبد شایان رفتن با

 واستپر بی حرفاش تو یکم شایان-

 با نیستم ای کاره دیگه من وقت اون نباشه بهتره-

 طرفه سام

 :گفت سریع شهبد

 گفته؟ خاصی چیز مگه اما زنم می حرف باهاش نه-

 :گفت و زد خند پوز نیاز

 شده سیر جونش از عموتون پسر-

 ...سام به فقط-

 درمانش چون بفهمه چیارو این نباید سام نترسید-

 یزهت خیلی سام خب اما میشه سخت



 :گفت و رفت فرو فکر در شهبد

 خاصیم چیز اگه نیاد دیگه شما دور میگم ، خیلی بله-

 بگید بهم گفته

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 میشم ممنون بدید تذکر همون-

 باشه-

 :گفت سریع نیاز که برود خواست شهبد

 راستی-

 و کرد ریز چشم نیاز کرد نگاهش و چرخید شهبد

 :گفت

 !کردید؟ اخراج و سام چطور بودید رئیس وقتی-

 مفصله گفت و کرد ای خنده تک شهبد

 شنوم می-

 بگم براتون بخوریم البی تو قهوه یه بریم پس-

 بریم-



 ها مبل روی رفتن البی سمت باهم نیاز و شهبد

 :گفت شهبد و نشستن

 گفت و گرفت تماس باهام سام بابای همون که عمو-

 به هم اباب بگیره دست هتل مدیریت نشده راضی سام

 نبودم ایران موقع اون من اما بگیر دست تو گفت من

 مدیر که بود این اسمش البته مدیر شدم اومدم که بعدم

 اون و بود سام نظر زیر من کارای تمام ، منم

 صمیمی دوست. کنم چیکار گفت می بهم خودش

 دارم خبر بیماریش از ومن هستیم

 دو خواست و کرد صدا را پرسنل از یکی نیاز

 داد ادامه شهبد. بیاورد قهوه فنجان

 همیشه عصبانیتش از البته و میام کنار خیلی سام با-

  ترسیدم

 ...بی خاطر به بله-

 اینو ترسناکه کال عصبانیتش سام کن باور...نه نه-

 حرفی پر آدم کال سام بپرسید بچگیاش رفیق من از

 بگو خوش گوی کم داره اعتقاد و نیست



 داد ادامه دشهب و زد لبخند نیاز

 جدی کال سام از قهقه صدای ندیدم و خنده می کم-

 تا کالمیه شوخیاش بیشتر کم اما کنه می شوخی بوده

 برخود و میاد بدش خیلی بیهوده حرفای از عملی

 زیاد عادیم حالت سام بدونی که میگم اینارو میکنه

 بداد خدا ولی تره آروم خوب اما نداره تفاوتی

 فرقی اصال االنم حال با رنظ به برسه عصبانیتش

 نداره

 داد ادامه شهبد و گرفت قرار میز روی ها قهوه

 که این واسه بود سام خود ی گفته به اخراج اون-

 اخراجش من که گفت بیاد دستشون کار حساب بقیه

 این شما کردیم نمی فکرشو ما کدوم هیچ اما کنم

 شکایت از گیری جلو واسه متاسفانه و کنی کارو

 قرار.  کیه سام بگم بهش شدم مجبور من پسر اون

 از زدی حرفارو اون شما وقتی اما نزنه حرفی بود

 اومد حرف به اونم سام جلوی شیرینی خود روی
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 :گفت و برداشت را قهوه لبخند با نیاز

 هتل مدیر واس گذشتم می کارم از داشتم بگو منو-

 :گفت و کرد ای خنده تک شهبد

 خانوادش یا من مخصوصا میشه عصبی وقتی سام-

 که سری اون نمیشه چون کنیم آرومش تونیم نمی

 چه پشتی حیاط تو دیدم پنجره پشت از من رفتی شما

 ...سراغش برم ترسیدم می خبره

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز



 !خب؟-

 تر آروم میزنه یکیو وقتی بدش حال این تو سام-

 کسی هر و نیستن هم مثل همه خب البته میشه

. مدلیه این سام اما شکلیه یه بیماری این تو رفتارش

 برم دونستم می نبود خودم دست بود بد خیلی حالش

 اونو زور واقعا من چون میکنه نابود منو میزنه

 اما میکنه نابود میزنه نهایش گفتم رفتم اما ندارم

 میشه آروم

 :گفت باز دهان با نیاز

 !بودتون؟ زده سام پس-

 بله-

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش نیاز

 ...رفیق یه واقعا شما نمیشه باورم-

 .بود شده زده شگفت بگوید چه دانست نمی

 بود؟ دردناک همه از بیشتر کجاش دونی می-

 :گفت شهبد که کرد نگاهش منتظر نیاز



 بعد زمین رو افتادم حال بی که زد انقدر منو که این-

 و درد شونم رو بزاره سر بزنه زانو کنارم شخود

 کنه دل

 دزدید نگاه سریع و لرزید چشمانش مردمک نیاز

 درکش کسی تنهاست خیلی اما قوی خیلی قویه سام-

 من اما کرد می دوری بود من جای کی هر کنه نمی

 دارم خبر رفیقم دل از چون کنم نمی

 :گفت و زد لبخند شهبد کرد اش قهوه نگاه نیاز

 کنی آرومش تونی می چطور گفته آرومه تو با فتهگ-

 نیست بیان قابل که خوشحالم واسش انقدر

 مستانه-

 :گفت و برداشت را اش قهوه فنجان شهبد

 زنه نمی حرفی مشکالتش از سام-

 :گفت و زد خند پوز نیاز-

 مشکله نمیدونیدم که مشخصه کامال-

 :گفت نیاز که شد دستپاچه شهبد



 بگی چیزی ارمند انتظار رفیقشی-

 میز روی را فنجان و خورد را اش قهوه از کمی

 :گفت و گذاشت

 ممنون-

 اتاقش سمت رفت نیاز و داد تکان سر شهبد

*** 

 روی از را کننده نرم وکرم بست را خیسش موهای

 :گفت و برداشت میز

 کنم نمی وقت خودم نداره کاری سام بخدا نه-

 :گفت دلخوری با شهال

 دیگه نباش تو معرفته بی اون-

 پیشت میام شد حتمی باشه-

 تنهام شب تا صبح از بخدا بیا-

 :گفت و کشید آرنجش روی تا را دستش

 گیره می طالق داره مستانه فهمیدی شهال-



 رو تو دیگه سام که بود سام نگرانیم تنها من بابا آره-

 داره

 ی گوشه خیره که جور وهمان کرد ریز چشم نیاز

 :گفت بود اتاق

 بودی؟ اننگر چرا-

 راحته خیالتم نیستی حسود تو ببین گفت آرام شهال

 بعد مستانه و سام که بودم نگران این واسه من

 وقتا اون میدونی آخه همدیگه سمت برگردن طالقش

 با دانشگاه بعد بیا برو بودن جور باهم خیلی دوتا این

 یهو که این بود زیاد خالصه بخورن غذا برن هم

 شاید گفتم من شدیم شوکه همه کرد کارو اون مستانه

 ...ودوباره ببخشتش سام

 برهنه سینه قفسه روی از ودستش بست چشم نیاز

 :گفت شهال که رفت گردنش پشت اش

 می اونو داره تورو سام دیگه شکر خدارو خب-

 چیکار خواد
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 :گفت آرام و زد پوزخند نیاز

 دونم نمی-

 هستی؟ نیاز-

 هستم آره-

 دره پشت مامانم کنم فکر برم من-

  عزیزم برو-

 پیشم بیا حتما-

 حتما باشه-



 بلند تخت ی لبه از نیاز و کرد قطع را تماس شهال

 اتفاق روز چند این انقدر. ایستاد آینه روی روبه شد

 چهار بود؟ شوک در هنوز که بود افتاده متفاوت های

 می فکر که ها فاقات از کدام هر به نیاز که روزی

 .کشد می تیر قلبش کند

 چانه فشرد بهم را لبهایش و افتاد عطرش به نگاهش

 .  لرزید کوچکش ی

 

 قبل روز سه

 

 میری؟ کجا-

 میام دوستام از یکی پیش میرم-

 نیاز-

 باال ابرو و کرد آریا نگاه چرخاند سر ترس با نیاز

 به بزند فریاد آریا سر سام تا ماند منتظر انداخت

 انتظارش اما کوچکش اسم کردن صدا اطرخ



 رو روبه سام خالی جای با چرخاند سر شد طوالنی

 بیرون هتل از سام که دید چرخاند سر متعجب. شد

 .رفت

 گذشت خیر به-

 غروب تا کارش اتاق به رفت تعجب همان با نیاز

 و گرفت تماس او با دوبار. نیامد اما ماند سام منتظر

 .دندا را جوابش بار دو هر

 منتظر هم وباز رفت اتاقش به کاری ساعت از بعد

 خیلی و بازگشت هتل به شب ده سام باالخره تا ماند

 . رفت نیاز اتاق به اول غافلگیرانه

 :گفت و گرفت را سام دست و بست را در نیاز

 شده؟ چیزی-

 خستم نه-

 خوردی؟ غذا-

 ندارم اشتها-



 سمت را اتاقش کارت کشید دراز نیاز تخت روی

 :گفت و گرفت ازنی

 بیار قرصامو برو-

 قرص رفت سام اتاق به و گرفت را کارت نیاز

 را ها قرص اتاقش به برگشت و برداشت را هایش

 :گفت و داد سام دست به آب لیوان همراه

 بودی کجا وقت همه این-

 :گفت و کرد باز را پیراهنش های دکمه سام

 دوستم پیش که گفتم-

 سرویس به و ذاشتگ میز روی را وسوئیچش گوشی

 وبرش رفت سام گوشی سراغ سریع نیاز. رفت

 ابروهایش ورود رمز دیدن با اما کرد بازش داشت

 :گفت آرام و پرید باال

 شده؟ دار قفل گوشیت کی از-

. شد مشخص صفحه وروی آمد پیامی لحظه همان

 و لرزید دستش مستانه اسم دیدن با خواند را اسمش



 بخواند را صفحه روی ی هنیم پیام تا برد پایین چشم

 را گوشی سریع شد باعث سرویس در صدای اما

 .بگذارد پایین

 :گفت و شد دور تخت از

 خوای؟ نمی شام مطمئنی-

 بخوابم بزار فقط نه-

 بخواب دارم کارت چی-

 تخت سمت گرفت را دستش رفت نزدیکش سام

 تخت روی هم خودش تخت روی نشاندش و. کشید

 :گفت و گذاشت نیاز ایپاه روی سر و کشید دراز

 کردی؟ کارا چی امروز-

 دستان اما ببرد موهایش در دست خواست نیاز

 دید را مستانه اسم چون آمد نمی باال دارش لرزش

 توجه بی چون کرد می اذیتش سام های نبودن چون

 و نیامد باال نوازش برای دستانش دید می را ایش

 :گفت آرام



 نکردم خاصی کار-

 نیاز-

 هوم-
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 جان از شد متعجب کرد نگاهش برد باال سر

 . نگفتنش

 :گفت سام و نکرد نگاهش نیاز اما

 تو؟ پیش اومدم نیست خوب حالم-



 :گفت و زد خند پوز نیاز

 این اونم پیشم اومدی خوای می خوش دست چیه-

 شب؟ موقع

 :گفت و کرد نگاهش شد خیز نیم سام

 بگیرم آروم هک اومدم-

 نه یا کنم آرومت که چته بدونم باید خر من د-

 بیماریم خاطر به نیست خوش حالم کن فکر-

 :گفت و داد تکان سر کالفه نیاز

 خودمو؟ یا بزنم گول تورو وقت اون-

 :گفت و کرد نگاهش چرخاند سر

 هر از که همونی نیازم همون سام همونم هنوزم من-

 که همون باشی یششپ که کردی می استفاده فرصتی

 چند اما باشی پیشم که کجاس کردی می چک دائم

 سام؟ شده عوض چی روزه

 :گفت و شد بلند عصبی سام

 نشده عوض هیچی-



 روزا این تو و من مطمئنی ؟ نشده مطمئنی! نشده؟

 رمز کی از نداشت رمز گوشیت اصال تو دیدیم؟ می

 من از گوشیتو که نامحرمت شدم کی از سام؟ شد دار

 در اونم نشنیدی رو بقیه حرف کی از میکنی ردو

 ترجیح من به و رفتن استخر کی از سام من؟ مورد

 دادی؟

 :گفت و شد بلند جایش از

 سام شده چی-

 نشده چیزی-

 زد وفریاد رفت در کوره از نیاز

  بخدا کنی می اذیتم داری نشده نگو شده...سام شده-

 زد فریاد سام

 نزن داد من سر-

 توئه؟ مختص عربده زدن داد نکنه چرا هان؟ چرا-

 غرید و رفت در سمت سام

 ...که تو پیش اومدم-



 فقط لحظه یه هان؟ عزیزم چی که من پیش اومدی-

 که بارم یک بزار من جای خودتو کوتاه لحظه یه

 میشی حالی چه ببین کن فکر منطقی شده

 :گفت نیاز که کرد باز را در سام

 تونم می جایی یه تا منم سام داره حدی منم صبر-

 کنم تحمل

 کنی؟ می تهدید-

 اگه یا نمیشم ناراحت یا میکنم آوری یاد اما اصال نه-

 نشناسیم دیگه که هستم ای کینه چنان بشم

 شاید.  بست چشم ونیاز کوفت بهم را در عصبی سام

 سام های رفتار آن داشت حق هم او اما بود رفته تند

 .نبود هضم قابل برایش

 خودش به سر آخر و زد قدم تاقا در صبح خود تا

 تکیه تنها حالش آن با سام که رفته تند که زد تشر

 همه کرد بدتر دیشبش کار با هم آن هست او گاهش

 ...را چیز
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 قبل روز دو

 

 کرد می حس. کشید فرمش خوش لبهای روی را رژ

 کند صحبت سام با برود داشت دوست است رفته تند

 بگوید کارهایش از کند اش راضی بتواند شاید تا

 .بیند می را او پنهانی چرا مستانه بگوید شاید

 کمی و برداشت را عطرش اما برود عقب خواست

 ، پوشید را مانتویش و شال. زد گردنش به را آن از

 برود بیرون خواست کرد باز را در.  رفت در سمت



 و رفت عقب آهسته تدارکات و مالی مدیر دیدن با اما

 اتاق در. بروند نفر دو آن تا ماند منتظر. بست را در

 کرد باز را در ودوباره گذشت دقیقه ده زد می قدم

 نگاه و کرد پوفی. کردن می صحبت داشتن هنوز اما

 :گفت و زد لبخند. کرد تراس در

 رم می راه این از-

 دهپر.  رفت پایین آهسته رفت باال و شد تراس وارد

 با داشت او به پشت که سام نگاه لبخند با. بود کنار

 شیشه به که برد باال دست. کرد ، کرد می کار لبتاب

 .شد قفل تاب لب روی نگاهش اما بکوبد

 از بود درونش وسام بود تاب لب روی که تلگرامی

 وارد خواند را مستانه اسم شد می خوب هم جا همان

 .کرد باز را پروفایلش وعکس. شد هایش پیام

 

 نیست حرفی بشکنه دلم

 خوام می ازت رو حقیقت 

 



 هوایی انگار رفت نفسش نشست، شیشه روی دستش 

 روی شد کشیده دستش بکشد نفس که نبود اطرافش

 نفسش اما شد بسته و باز ماهی مثل دهانش و شیشه

 .نیامد باال

 زوم دخترش و بود مستانه زد می جلو را ها عکس

 روی چشمانش و گرفت نیاز از جان. عکسها کردن

 کمرش روی عرق شیشه روی فشرد دست. افتاد هم

 کرد حس را

 

 ری می بگو راحت بهم

 رویاهام سرده که حاال 

 که بود کجا دونم نمی 

 اون دست دادی رو دلت 

 



 روی را دیگرش دست کرد می خفگی احساس

 آه فقط و بکشد نفس که کرد ناله و فشرد گلویش

 ...دلش ته از آهی. کشید

 خیره سام چگونه که بود لبتاب روی عکس ی خیره

 .بود اش

 و زد پلک. دیگر نداشت را این طاقت بخدا نداشت

 صدا بی بازهم و باز گرفتن راه اشکش پر چشمهای

 :گفت ناباور و گذاشت عقب قدم

 ...نیست-

 

 من بی شدی خورشید خودت

 بارون دلتنگیِ  منم 

 می تو اغونهد داغونه دلم که کن منم فکر بار یه 

 که اون با عاقبت ری

 مونه می خالی دستام 

 



 انقدر محکم آرام نه خورد تراس ی لبه به کمرش

 دندان به لب و نشست اش سینه در آه که محکم

 بودش برده سام که قدیمی درد آن گرفت درد. گرفت

 بسته را کمربندش بود حواسش سام که بیمارستان

 کمرش یرو را دستش و گرفت درد. نه یا هست

 .گرفت ستاره پر آسمان به سر فشرد

 

 نیست حرفی بشکنه دلم

 باشه الیقت کاش فقط

 بیرون تو قلب از میرم 

  شه جا دلت تو عشقش که

 

 لبهای روی دندان و چکید چشمش گوشه از اشک

 گوشه به را خودش زور به. فشرد اش کرده آرایش

 کشید باال را خودش درد تمام با. کشاند تراس ی

 تراس زیر همان گوشه همان. شد اتاقش تراس وارد



 سر ترکید می داشت که دلش و کمر درد از. نشست

 .تراس دیوارک به داد تکیه

 صدا بی نشست جا همان! ساعت دو...ساعت یک

 قصد که لرزانش زانوهای روی سر ریخت اشک

 . گذاشت نداشتن شدن متوقف

 الو-

 ودب شده تراس وارد سام آورد باال سر سریع نیاز

 بشنود کسی خواست نمی انگار بود آرام صدایش

 میاد؟ صدا االن-

 بست چشم و فشرد دستش در را شالش ی لبه نیاز

 مستانه؟ چیه-

 

  نیست حرفی بشکنه دلم

 همراشی یارو تو اگه

   بمونی شد می ولی

 باشی عاشقم هم کمی



 اون دست دادی رو دلت که بود کجا دونم نمی

  من بی شدی خورشید خودت

 بارون دلتنگیِ  نمم
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 روی مشتش و شد حبس سینه در سنگینش نفس

 نشست کنارش دیوار

 دستش بده گوشی باشه-



 فشرده دندانش زیر که بس بودن شده حس بی لبهایش

 .شد

 تر دور کمی و کرد نیاز تراس در به نگاهی نیم سام

 :گفت سریع بچه آن گریه صدای شنیدن با شد

 اشکات قربون نریز اشک-

 که کسی انگار و زمین روی شد کشیده پاهایش

 می. داد می جان داشت بودن بریده را گردنش

 شده بسته گلویش راه انگار اما بکشد نفس خواست

 .بود

 

 چشمات شده فکرش همه

  گیره می دستاتو گاهی 

 که نذاری تنهاش وقت یه

 میره می شه می من مث 

 



 می آنا عروسک نگفتی مگه پیشت میام زمعزی باشه-

 خوای؟

 می کر هایش گوش کاش شد می متوقف دنیا کاش

 را سام حال و بود کور کرد می آرزو زمانی شد

 نمی و شد می کر کرد می آرزو حال و دید نمی

 .شنید

 پیشت میام فردا باشه-

 می جان داشت که دیوار پشت دخترک اما روی می

  چه؟ داد

 نیاز به کردی چه کرد می خوب که را او حال

 وبس بود آوردن در پول اش دغدغه تمام که سطان

 که روی می حال زدی اش زندگی به وآتش آمدی تو

 چه ات گلی نیاز اما کنی آرام را تلفن پشت دخترک

 ...لعنتی دهد می جان دارد. شود می

 

 نیست حرفی بشکنه دلم

 باشه الیقت کاش فقط 



 بیرون تو قلب از رم می 

 شه جا دلت تو عشقش که 

 

 :گفت و کرد نیاز اتاق تراس در به دیگر نگاهی سام

 کن پاک اشکاتم باشه؟ بینمت می فردا-

 اش کوفته تن. شد اتاق وارد و کرد باز را تراس در

 با. کشاند اتاق داخل بود بر امان دردش که کمری و

 پتو کشید دراز تخت روی خاکی های لباس همان

 چنگ با و برد پتو زیر در سر خود روی کشید

 . را پتو گرفت

 او اما! کن هق هق بزن ضجه دختر کن گریه بلند

 نباید هم خودش که انقدر محکم و قوی بود نیاز

 ...شنید می را اش ضجه صدای

* 

 قبل روز سه



 بود گرفته مرخصی ومثال بود اتاقش در بود صبح ده

 فقط سام و بود گرفته صدایش تلفنی هم آن مدیرش از

 پرسید

 گلی؟ خوردی سرما-

 جایش از نیاز. نپرسید چیزی دیگر همان و همان

 ونیش کرد سام تراس نگاه شد تراس وارد و شد بلند

 بازی به چگونه که خودش بخت به سام به نه زد خند

 .بود شده گرفته

 دیدن با کرد محوطه نگاه و گرفت آنجا از نگاه

 تسم داشت. شد اش خیره شد ریز چشمانش مستانه

. برود عقب خواست شد مشت دستانش. آمد می هتل

 می سرش در که هایی چیز ببیند و برود خواست می

 که سام ماشین دیدن با اما. نه یا است درست گذرد

 سام.  ایستاد جایش سر. کرد ترمز مستانه پای جلوی

 .کرد باز مستانه برای را در و شد پیاده ماشین از



 آن از لحظه وبرای ماشین در بنشیند خواست مستانه

 ماشین درون شد باز لبخند به لبش. دید را نیاز پایین

 .نشست

 و شد ماشین سوار بلند های قدم با سام و شد بسته در

 .رفت بیرون هتل از سرعت با

 .شد اتاقش وارد شتاب با نیاز

 اولت عشق پیش برگشتی...بود درست حدسم-

* 

 ار هایش ولباس رفت کمد سمت شد بلند جایش از

 پوشید را فرمش ولباس بست را موهایش. کرد تنش

 .رفت بیرون اتاق از

 کار انقدر کرد کار غروب تا سماوات سام هتل در

 دیگر که کرد دیگران به کمک جهت بی و کرد

 آهسته های قدم با. برید را امانش دردش کمرش

 :گفت آرام و رفت پذیرش سمت

 کارم اتاق میرم من-
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 نیاز؟ شنیدی

 چیو؟-

 االن همین تا ها بچه بوده داغون سماوات اتاق-

 کردن می تمیز داشتن

 :گفت سریع سماوات اسم شنیدن با نیاز

 چرا؟-

 کرده اینجوری اومده که ظهر دونم نمی-



 اومد؟ ظهر مگه-

 بود عصبی خیلی اتفاقا اومد بودی باال تو آره-

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 رفتم من باشه-

 بشه نظارت باید شش و دویست اتاق گفتن راستی-

 فشرد دکمه رفت آسانسور وسمت کرد پوفی نیاز

 روی را دستش. کرد اش خسته صورت ونگاه

 نالید و کشید آرام کمرش

 دیگه؟ شده مرگت چه تو-

 شمارش نگاه. رفت بیرون ونیاز شد باز آسانسور در

. بود باز شش و تدویس اتاق در رفت جلو کرد اتاقا

 انداخت باال ابرویی مرتب اتاق دیدن با شد اتاق وارد

. 

 در سمت چرخیدنش شد کوبیده بهم سرش پشت در

 .همانا چشمانش شدید سوزش و همانا

 نشست چشمانش روی ودستانش رفت باال فریادش



 وحشی بدون تو و تنهایی تو منو االن عزیزم خب-

 گری

 درد با و کرد توحش شایان صدای شنیدن با نیاز

 نالید

 !کردی؟ چیکار...آشغال-

 کردم ماتت و کیش فقط کوچولو هیچی-

 :گفت آهسته و خندید شایان و رفت عقب نیاز

 منه نوبت دیگه االن-

 و افتاد تخت روی شتاب با نیاز برد هجوم وسمتش

  پیچید اتاق در دردش از ی عربده نه که فریاد

 کمرم...وای-

 شده؟ اذیت کمرت کرده ذیتتا زیاد سام عزیزم آخی-

 نمیکنم اذیت من اما

 با و کرد جیبش در دست سریع دست یک با نیاز

 :گفت و فشرد را دکمه ترس

 برم بزار-



 چاقوشو آخی-

 می تکان را دستانش دائم دید نمی را جایی چون نیاز

  داد

 کثافت...برم بزار-

 را دستش در چاقو خشم با نیاز و شد نزدیکش شایان

 دستش ساعد روی. رفت باال شایان وفریاد داد تکان

 دست به لگدی چرخید شایان.  شد ایجاد عمیقی زخم

 زمین وروی شد رها دستش از چاقو که زد نیاز

 .افتاد

 صدای باز که بزند لگد خواست درد همان با نیاز

 باال را فریادش صورتش روی اسپری شدن خالی

 روی سرد خون هم شایان. سوخت وجودش تا و برد

 باز یکی یکی را مانتو های دکمه نشست نیاز پاهای

 ...داشت درد چون بود فایده بی نیاز تقالی. کرد

 گرداند می نگاه حریص و شیطانی نگاه با شایان

 تخت روی آورد در را خودش لباس بدنش روی

 نیاز فریاد صدای و. زد خیمه رویش کامال. انداخت



 تن داغی وبا رفت باال هزارم بار برای کمک برای

 به کرد شروع شد دیوانه. خورد تنش به که شایان

 :گفت و زد لبخند شایان. خوردن تکان

 ندارم کاریت که من وگرنه خوای می خودت ببین-

 سامم از تر آروم

 را دستانش گرفت نیاز صورت سمت را اسپری وباز

 خالی را اسپری وباز کشید پایین گرفت دست یک با

 .کرد

 صورتش سوزش تمام با و کرد دآزا را دستانش نیاز

 ناخون شایان صورت و سر بر میزد پا و دست

 در محکم شدت به سیلی با که. کشید می را هایش

 .ایستاد حرکت از دستانش صورتش

 و فشرد تخت روی قفل گرفت را دستش هردو شایان

 سرش وحشت با در شدن باز با اما برد پایین سر

 می نگاهش درشت چشمان با که زنی ونگاه چرخید

 شایان و گرفت دهانش جلوی دست زن. ،کرد کرد

 عقب زن. آمد پایین تخت روی از ها گرفته برق مثل



 پوشید را هایش لباس دستپاچه شایان و رفت عقب

 رفت بیرون اتاق از سریع و زد چنگ را پیراهنش

 شایان از نگاه زن. دوید حرف وبدون کرد زن نگاه

 و کرد می ناله درد زا نیاز که اتاق توی نگاه گرفت

 جلو اتاق سمت دوید سریع. کرد خواست می کمک

 :گفت گرد چشمان وبا شناختش ای ،لحظه رفت

 !شمایید؟ افتخار خانم سرم بر خاک-
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 کرد ساعتش نگاه زد بیرون اتاقش از عصبی سام

 گاهن سریع اما کرد نیاز کار اتاق در به نگاهی

 پذیرش جلوی از. آمد بیرون راهرو از و گرفت



 خشمگین خورد او به که محکمی ی تنه با اما گذشت

 در سمت سرعت با زد تنه که کسی اما چرخید

 زد فریاد شایان دیدن با وسام دوید ورودی

 کردی رم چته یابو هی-

 خورد صدا پرسنل از یکی سیم بی

 ارافتخ خانم واسه شش و دویست اتاق بهداری-

 اومده پیش مشکلی

 بی صدای آن با بعد قدم برای بود کرده بلند پا سام

 پیش روی سیم بی نگاه چرخاند سر شدت با سیم

 و برداشت را سیم بی برد هجوم سمتش و کرد خوان

 :گفت سریع

 شده؟ چی-

 :گفت اما داد تشخیص را سام صدای خوب خدمتکار

  تر سریع لطفا-

 زد وفریاد دوید آسانسور سمت سام

 کنید خبر بهداریو-



 

 سام. دویدن سریع کارشان به توجه بی اهورا و آریا

 در را سیم بی عصبی و کرد موهایش در را دستش

 سمت رفت بیرون شد باز آسانسور در. فشرد دستش

 شد اتاق وارد شتاب با بازش در دیدن با دوید اتاق

 روی نیاز دیدن با رفت جلو و کرد خدمتکار نگاه

 ترس با چشمش روی خیس سفید ی هپارچ و تخت

 :گفت و رفت جلو

 شده؟ چی-

 :گفت آرام خدمتکار

 فلفل اسپری-

 تخت روی فلفل اسپری نگاه شد درشت سام چشمان

 نگاه سام. شدن اتاق وارد بهداری پرسنل همان. کرد

 نیاز اما کرد نیاز متورم و قرمز شدت به صورت

 می درکش خدمتکار فقط که سکوتی. بود سکوت در

 :گفت و کرد خدمتکار نگاه سام. کرد

 زده؟ کی ندیدی-



  افتاده افتخار خانم دیدم اومدم فقط...نه-

 حتی. تنش مرتب های لباس و کرد نیاز نگاه سام

 اتاق نگاه مشکوک. بود سرش روی صاف اش مقنعه

 روی های خون به نگاهش نیاز سمت شد وخم کرد

 :گفت و افتاد تخت

 شناختی؟ بود کی-

 نه-

 شدی؟ گیردر-

 آره-

 انقدر نباید نیاز بود درگیری اگر بود ممکن غیر

 !باشد مرتب

 چشمش تو اسپری زیادی دیده آسیب چشماش خیلی-

 رفته

 کنم؟ چیکار باید-



 کمتر سوزشش که ببندیدش خیس  بانداژ با دائم باید-

 واسه کرم و بگیرید باید پمادم و قطره سری یه بشه

  صورتش

 :گفت و برداشت را اسپری شد خم بهیار و

 باشه باید که چیزیه اون دوبل این-

 :گفت و. سایید هم روی دندان سام

 اتاق تو برمش می من بخرن الزمه که چیزایی بدید-

 :گفت و کرد خدمتکار نگاه و

 بیام تا میمونی منتظر پنج ی طبقه میری-

 ...سما آقای-

 بیرون برو گفتم چی شنیدی-

 دو. داد تکان سر زن که زد حرف تحکم با انقدر

 سمتش خواست کرد نیاز نگاه سام و رفتن بهیار

 که تخت پایین کوچک ی پارچه تکه دیدن با برود

 کرد ریز چشم. بود شده پنهان تخت زیر آن از نیمی

 . رفت سمتش



. بود زنانه زیر لباس یک برداشت را پارچه شد خم

 و گرفت لباس از نگاه و رفت باال ازابروهایش یکی

 نیم نیاز. کرد فشرد می دندان زیر لب که یازن نگاه

 :گفت ترس با و آهسته و شد خیز

 هستی؟ سام-

 وجور با شناخت می خوب را سام های نفس

 . اش بسته چشمهای
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 هجوم نیاز سمت و فشرد مشتش در را لباس سام

 :گفت ترس با نیاز. برد

 بریم-

 هایی دکمه صدای و اش مانتو طرف ود شدن جدا با

 باز لب و انداختش وحشت به افتاد زمین روی که

 زد باال را نیاز لباس سریع سام اعتراض، برای کرد

 ی یقه کشیدش، جنون به لباس آن خالی جای همان و

 .زد فریاد و کشید خودش سمت و گرفت را نیاز

 !بود؟ کی-

 و کرد پرتش تخت روی سام بود ترسیده خیلی نیاز

 غرید و خورد کمد به مشتش و شد بلند

 بیام تا میمونی جا همین-

 سام-

 چه آن از زودتر سام که فهمان در شدن کوبیده اما

 . است رفته کرد می را فکرش که



 فرو جیبش در را بود مشتش در هنوز که لباسی سام

 آن و صورتش چشمهایش. شد آسانسور وارد کرد

 خشن حدی به را مرد آن همه زده بیرون رگهای

 .کردن می دوری او از همه باید که بود کرده

 و دید را خدمتکار. رفت بیرون و ایستاد آسانسور

 :گفت و رفت سمتش

 بود؟ کی-

 ...آق بخدا-

 با بشنود حقیقت جز هیچ توانست نمی اصال که سام

 گفت؛ بیشتری عصبانیت

 !بود؟ کی گفتم-

 سام .گذاشت قلبش روی دست پرید جا از بیچار زن

 را زن مقنعه باشد مهم برایش آنکه بی زن سکوت با

 هایش دندان الی از.  داد پیچ مچش دور گرفت

 :گفت

 زنم می آتیشت نگی-



 گفتن افتخار خانم بخدا...آقا بود مهدوی شایان آقای-

 دیدمشون وضعیتی چه تو... نگم

 بود؟ جوری چه-

 اومدم گذاشتم جا دستشویی تو رو تی من...من-

 نمی فکر شنیدم کمک کمک فریاد صدای بردارم

 آقا دیدم...دیدم...کردم باز درو. اتاقه اون از کردم

 ...افت خانم جون به افتاد زاد مادر لخت شایان

 سام بار واین افتاد زمین روی پشت از بیچاره زن

 شدت از و فشرد را دکمه. آسانسور سمت دوید

 باال اش عربده و آینه در نشست مشتش عصبانیت

 داشت شد زخم دستش و خورد ترک آینه. ترف

 !بود؟ هم بدتر آن از مگر شد می دیوانه

 بودن جمع پایین که پرسنلی و شد باز آسانسور در 

 .رفتن عقب قدم یک همه سام دیدن با

 نبود کسی هم زن آن شده چه دانست نمی کس هیچ

 سوال همه برای و. دیده چه که بزند حرفی کسی به

 .بزند اسپری نیاز چشمان به ایدب کسی چرا بود شده



 پرید جا از شهبد شتاب با هم آن اتاق در شدن باز با

 :گفت ترس با. کرد سام نگاه

 !شده؟ چی...چی-

 از شهبد و گرفت خشم با را اش یقه رفت سمتش سام

 جانش به وحشت اش بینی خون و سام قرمز چشمان

 .افتاد

 که ممیکن کاری نکنی پیدا شایان دیگه ساعت یک تا-

 باشه نداشته وجود مهدوی خاندان دیگه

 شده؟ چی-

 داری مهلت ساعت یک فقط کن پیداش-

  سام-

 گلویش روی دست رفت در سمت چرخید سام

 :گفت و گذاشت

 بشم سیراب خوام می ام تشنه... خشکه گلوم-

 بیرون اتاق از سام. کرد سام مشت دست نگاه شهبد

 :گفت عصبانیت همان با و رفت



 ام تشنه خونش به-

 زد فریاد پرسنل دیدن با شد راهرو وارد 

 کارتون سر شید گم-

 سمت سام و شدن پراکنده ترس با پرسنل تمام

 و در شدن باز با و فشرد را دکمه رفت آسانسور

 دست و بود زنی دست در دستش که نیاز دیدن

 هایش اخم بود گرفته را مانتو ی لبه دو دیگرش

 غرید و رفت هم در بیشتر

 بیام تا باش مگفت-

 زن دست از را دستش سام صدای شنیدن با نیاز

 دستش رفت جلو کورمال مال کور و کشید بیرون

 :گفت و نشست سام ی سینه روی

 !خوبی؟-

 :گفت و زد پوزخند سام

 میشم ترم خوب خوبم-
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 بیرون زن.  شد آسانسور وارد گرفت را نیاز دست

 :گفت و فشرد را دکمه سام و فتر

 اتاق؟ تو اومد کی نمیدونی که-

 :گفت سام و نزد حرفی نیاز

 از را دستش نیاز. درآورد لباساتو که دونی نمی-

 زد فریاد سام و کشید بیرون سام دست

 !نه؟ دونی نمی-

 :گفت و گرفت آسانسور دیوارک به را دستش نیاز



 بشی؟ دیوونه باز که بگم-

 را دستش شد باز آسانسور در و زد خند نیش سام

 نیاز. برد اتاق سمت کشیدش بیرون شتاب وبا گرفت

 و کرد رها را دستش شد اتاق ،وارد نکرد اعتراض

 :گفت

 بگو-

 سام-

 ...خون اون...اون... بدونم میخوام...بگو فقط-

 :گفت سریع نیاز

 زخمیش کنم می فکر اما ندیدم من نه بخدا...نه-

 چاقو با کردم

 !؟چاقو-

 و آورد در را جیبی چاقو کرد جیبش در دست نیاز

 :گفت



. داشتمش خودم با همیشه رفتم کش ازت توئه مال-

 دادم تکون هی دستم گرفتم اینو اما دید نمی چشمام

 کردم زخمیش کنم فکر شنیدم فریادشو صدای

 :گفت نیاز و بست چشم سام

 نگو بهش میکنه عصبانیش که چیزایی گفت دکتر-

 گفتمن.... منم

 وضعیت؟ این تو االن-

 :گفت آرام نیاز

 ماهه چند-

 . داد ادامه ونیاز رفت باال اش مردانه ابروهای سام

 دستش. کنم دفاع خودم از تونستم می سری هر-

  نبود بردار دست اما شکست سرش شکست

 !نگفتی؟ هیچی من به تو و ماهه چند-

 :گفت پاچه دست نیاز

 ...نب ودب گفته دکتر بگم ترسیدم بقرآن-

 ! کردی غلط تو-



 ی خنده سام گذاشت عقب وقدم شد خفه نیاز

 :گفت و کشید ریشش ته روی دست کرد هسیترکی

 بی غیرت بی منه شده می مزاحمت اون ماهه چند-

 !بودم؟ خبر

 شد باعث بود میز روی که لیوانی  شکستن صدای

 بزند فریاد سام و بگذارد گوشهایش روی دست نیاز

 زنمو... سو که نبود االن بهتر گفتی می موقع اون-

 درآورده؟ تنتش از ناموس بی  یه که ببینم

 زد فریاد سام و گذاشت عقب قدم باز نیاز

 نفهمیدم که من به لعنت...نیاز بهت لعنت-

 سام-

 بگو نامرد بگو زمینی سیب بگو... نگو...سام نگو-

 غیرت بی

 ریخت پایین آینه ی شیشه فریادش با و

 باش...آروم-



 ازم که کردی کار چی...من با کردی کار چی نیاز-

 مگه عادیش آدم انصاف بی... باشم آروم خوای می

 بیام؟ کنار روانی من که میاد کنار

 در جیبش از را گوشی شد بلند تلفنش زنگ صدای

 روی کوبیدش حرص با  مستانه اسم دیدن با آورد

 .شد قطع صدایش و زمین

 فرو با دید نمی چون اما برداشت قدم سمتش نیاز

 تا و رفت باال فریاد پایش در خورده شیشه رفتن

 سام آغوش در افتد بی زمین روی پشت از خواست

 تخت روی شد جدا زمین از سریع و رفت فرو

 .نشاندش

 خم آورد در پایش از را شیشه و گرفت باال را پایش

 در صدای. فشرد زخم روی برداشت دستمال شد

 گفت و رفت در تسم سریع سام و آمد اتاق

 نیا پایین تخت از-



 که کرد اتاق توی نگاه ترس با شهبد کرد باز را در

 و بست را در و شد هم نزدیک بیشتر ابروهایش سام

 :گفت

 شد؟ چی-

 بریم تا بیا کجاست دونم می-

 :گفت و داد تکان سر سام

 بیام تا بمون-

 ...فقط-
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 :گفت و کرد اهشنگ سام

 پاشم مردونه َمردُ  من گردن خونش کشمش می-

 میمونم

 نیاز پس-

 و رفت نیاز سمت بست را در و شد اتاق وارد سام

  گفت

 بده گوشیتو-

 :گفت سریع نیاز

 !چی؟ واسه-

 بده گفتم-

 :گفت و کرد جیبش در دست نیاز

 ترسم می سام-

 نترس-



 را بزرگش پدر ی خانه شماره و گرفت را گوشی

 گذاشت گوشش ودم کشید رویش دست کرد پیدا

 پیچید گوشی در پیرمرد صدای

 بله-

 سامم سالم-

 پسرم سالم-

 بیاین میشه اگه تنهاست نیاز نیستم روز چند من-

 دنبالش

 گذاشت دهانش روی دست سام که کرد باز دهان نیاز

 :گفت و

 بیاین دیگه ساعت یک تا فقط-

 حتما باشه-

 :گفت ترس با ازونی کرد قطع را تماس سام

 !کنی؟ کار چی خوای می-

 کنن تمیز جارو این بیان بگم تا نخور تکون-

 نکن کاری نیاز جان سام-



 نخور قسم-

 :گفت آرام و بوسید را نیاز پیشانی شد خم

 ببخشید-

 :گفت و گرفت قاب را سام صورت ترس با نیاز

 ...من بشه چیزی اگه سام کنی؟ کار چی خوای می-

  نمیشه چیزی نگو هیچی-

 کل هیچ که کمرش نشست هایش زانو روی نیاز

 بانداژهای نگاه سام. نبود مهم کرد می درد هم بدنش

 نیاز که گرفت نگاه عصبی. کرد نیاز چشمهای خیس

 :گفت

 دنبالم؟ میای شب-

 :گفت باز  نیاز که نزد حرفی سام

 سام؟ میای باشم؟ آماده من دیگه؟ میای-

 نه-

 :گفت التماس با نیاز



 منتظرت کوچه تو میام بخدا بیای باید سام نگو نه-

 :گفت و کمرش پشت گذاشت دست سام

 گلی نباش نگران-

 ارزش عوضی اون سام نرو هستم بخدا هستم-

 نداره دردسرم

 نیاز-

 جانم-

 سخته تصورش حالیم چه نمیدونی اما آرومم االن-

 دستم که میکنم خوری خود دارم شده چی باال اون

 که برم بزار باشم آروم تا نشه لندب عزیزم توی روی

 اومد دستم جلوی کی هر یا میکشم خودمو یا نرم اگه

 سام-

 نیاز رفت در سمت بلند های قدم با رفت عقب سام

 زد صدایش و زد فریاد

 نرو نیاز جان نرو...سام-



 و بیوفتد تخت روی شد باعث در شدن کوبیده صدای

 ...بزند صدا را سام جیغش با

*** 
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 کنی نمی دخالت-

 به شد اتاقش وارد سام وقتی از که ترسی با شهبد

 :گفت بود افتاده جانش



 که کرده چیکار مگه اصال کنی؟ چیکارش میخوای-

 !دنبالش؟ طرف این از هم تو فراریه ور این از این

 :گفت و داد شهبد تحویل کجی لبخند سام

  زنم رو نداخت می چشم کسی اگه ممیورد در چشم-

 ...شایا سام ببین-

 جونشو گیرم می اما نیست مهم بشم قاتل-

 خیرهی زده مات شهبد و کرد باز را ماشین در

 درست را بود شنیده که چیزی. بود خالی صندلی

 !بکشد؟ ویال آن در را شایان بود آمده! بود؟ شنیده

  کوبید اش پیشانی بر شهبد

 رضا امام یا-

. کرد در قفل وارد را بود داده دستش شهبد که لیدیک

. شد باغ وارد و چرخید پاشنه روی در و چرخاندش

 . دید ها پله باالی را ساختمان تا باغ در گرداند چشم

 خودش. رفت نمی کنار لبش از اش لعنتی پوزخند آن

 بی انقدر وقت چند این در که دانست می مقصر را



 رگ که بیوفتد اقاتف این امروز که بود حواس

 گفت خدمتکار وقتی که وای. بزند آتش را غیرتش

 وای... بود زده خیمه برهنه تن با نیاز روی شایان

 هیچ نزد فریاد. کرده عریان را نیاز فهمید وقتی که

 نمی آرام چون نکرد خورد را اطرافش در چیز

 آتش و کند پیدا را شایان خواست می فقط و گرفت

 .بزند

 خواهد می و نیست مهم گفت می لاو هم شایان 

 مثل حال ولی بخورد گرم زمین به سام اما بمیرد

 پیدا را جایش شهبد که سوراخی در بود ترسیده سگ

 عزرائیلش دانست نمی اما بود شده پنهان بود کرده

 قسم نیازش همان جان به بگیرد؛ را جانش تا آمده

 به که کسی خون از شود سیراب بود خورده

 .کرده درازی دست ناموسش

 فشرد می دستش در را آب لیوان آشپزخانه در شایان

 تشنه سام کرد کاری و هیچ نرسید پایان به که کارش

 .شود کثیفش خون ی



 چرخید بود نشسته صورتش بر که وعرقی استرس با

 زد وفریاد کوبید زمین روی را لیوان و

 کاریو یه تونی نمی وقت هیچ سرت بر خاک-

 بدی انجام درست

 امیدانه نا وآرام گرفت کابینت ی لبه به را ستشد

 :گفت

 کنی دیوونش که کنی تموم کارتو که نکردی قفل در-

 ...االن اما برداره قدم از قدم نتونه که

 رفت هم در اخمهایش. کرد اش شده بسته دست نگاه

 وحشی-

 از که سام دیدن با اما کرد پنجره نگاه آورد باال سر

 دستش اختیار بی. زد کشخش آمد می باال ها پله

 از دوید سرعت با چرخید و گذاشت عقب قدم لرزید

 شد اتاق وارد دوید اتاق سمت. رفت بیرون آشپزخانه

 . کرد قفل را در و

 



 داد قورت دهان آب کرد اتاق نگاه چرخید هراسان

 گرفت گارد آن وبا داشت برش رفت آباژور سمت

. کند می عمل دارد ابلهانه چقدر فهمید خودش اما

 اتاق در چرخاند نگاه و گذاشت جایش سر را آباژور

 غرید و

 ابی؟ کجایی-

 خانه بود آورده آنجا به را شایان که بود کسی ابی

 جور برایش را اسپری که کسی خودشان ویالیی

 از نبود چیزی کرد اتاق کل نگاه رفت جلو. کرد

 .کند دفاع خودش

 گوهی چهی پلیسه بابات مثال ابی ببرن شورتو مرده-

 کنم دفاع خودم از نیست خونه این تو

 :گفت وار زمزمه و کرد اتاق در نگاه

 شایان ساختس کارت-

 ترسیده انقدر اما. بود در ی وخیره رفت عقب عقب

 و کرد خورد بر تخت به پایش پشت و نفهمید که بود

 اما شود بلند زد غلت. افتاد تخت روی پشت از



 چشم. گرفت قرار سفتی جسم روی کرد حس دستش

 .زد کنار را پتو و کرد ریز

 کرد پرت عقب را خودش ترس با جسم آن دیدن با

 بود تخت روی ُکلت ی خیره. شد بلند تخت روی واز

 پرید جا از شایان. شد پایین باال در ی دستگیره که

 راه یک فقط و کرد اسلحه نگاه ودوباره کرد در نگاه

 داشتبر را اسلحه شد خم  رسید ناقصش ذهنش به

 اش سنگینی فقط خالی یا است پر دانست نمی اصال

 .بود زیاد خیلی دارش لرزش دستان برای حتی
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 دور را تخت و گرفت در سمت را اسلحه دست دو با

 تک. شود نمی باز در دید وقتی سام. رفت عقب زد

 :گفت لب زیر و کرد ای خنده

 دل بز-

 نشد باز اما زد در به لگدی پایش کف با فتر عقب 

 باز بدی صدای با در که کوبید دیگر لگدی حرص با

 که شود بسته دوباره خواست. خورد دیوار به شد

 گرش حمله نگاه گذاشت در روی را دستش سام

 .شایان ولرزان ترسیده چشمان در شد محکم

 نکردم حرومت تیر یه... تا بیرون گمشو-

 بدون شایان اما وترس حرف بی اشتگذ جلو قدم سام

 .گذاشت عقب قدم باشد خودش دست که آن

 تصور و کرد سرتاپایش نگاه قرمزش چشمان با سام

 و شد تر محکم مشتش دستان. را صحنه آن کرد

 زد فریاد شایان که رفت جلو دیگر قدمی

 زنم می... بخدا نیا چلو-



 سپاهی را خودت زنم؟ می گویی می کی به دیوانه

 دار جلو هم باز باشند دست به اسلحه همه که فرض

 جا این اسلحه یک با حال نبود رسیده آخر به آدم این

 ! کنی؟ می شلیک کنی می تهدید ایستادی

 شایان. کشید قدیمی چوبی صندلی روی دستی سام

 خواست تا صندلی شدن بلند وبا کرد سام دست نگاه

 تپر طرفش صندلی کند کار چه میخواهد سام بفهمد

 . شد

 زد فریاد سرش سمت صندلی شدت پر برخورد با

 زمین روی هم خودش شد پرت دستش از اسلحه

 یقه برد هجوم سمتش رفت تخت ی باال سام. افتاد

 شایان کرد صورتش ی حواله مشتی و گرفت را اش

 وسر کوبید صورتش در وسر بار این وسام زد فریاد

 .شد پرت عقب به شایان

 :گفت چسبیده هم به های دندان با سان

 داره تاوانی یه کاری هر-



  از شایان که کوبید صورتش در دیگری مشت و

 ...پیچید خود درد

 

 اما نیاید بود گفته سام.  کرد ساختمان نگاه شهبد

 وقت هیچ که عمویی پسر نه بود او نگران فقط شهبد

 یک خاطر به دوستش خواست نمی نداشت قبولش

 این از بیشتر سام خواست نمی. شود گرفتار عوضی

 را ویال ودر گذاشت جلو قدم همان برای بکشد زجر

 ...کرد باز

 

 :گفت و گرفت را شایان موهای زنان نفس سام

  ببین دادنتو جون-

 جای بود افتاده زمین روی شایان ی شده الش آش تن

 الی شتابش با قدرتش پر لگد. بود نمانده برایش سالم

 ویال در ایانش دردناک ی عربده و نشست پایش

 سمتش کرد باز اتاق در نگاه ترس با شهبد و پیچید

 . دوید



 کرد زد می نفس نفس که سام دیدن با اتاق در جلوی

 دست در موهایش که شایان نگاه رفت پایین ونگاهش

 بودنش انداخته گوشت چرخ در انگار و بود سام

 زد فریاد و کوبید سرش بر. کرد

 سام کشتیش-

 غرید و رخیدچ سمتش خشم با سام

 بیرون گمشو-

 :گفت اما بگذارد جلو قدم ترسید شهبد

 گفتم شده چی گفت زد تلفن نیاز پلیس زدم زنگ-

 بیاد پلیس

 سمتش کرد، رها شتاب با را شایان سر عصبی سام

 :گفت و گذاشت عقب قدم بیچاره شهبد که رفت

 ؟ زندان تو بیوفتی عمر یه اون کشتن با خوای می-

 واس ،مگه سام زنته اون ؟میشه چی نیاز پس

 نیست خاطرش واس مگه نیستی؟ جا این خاطرش

 روزته؟ و حال این مدت این که



 پلیس دیدن وبا افتاد شهبد سر پشت به نگاهش سام

 :گفت و گرفت را شهبد ی یقه

 عوضی زدی گند-

 ...زند اگه البته... بسه اما بزن منو اصال بیا-

 افتاده زمین روی شایان نگاه سام ی شانه گوشه از

 شد گرد چشمانش دستش در ی اسلحه دیدن وبا کرد

. بچرخد خواست تا شهبد ی قیافه دیدن با وسام

 زود که کتفش  سوزش و اسلحه کننده کر صدای

 شهبد.  را شهبد ی یقه زد چنگ رسید قلبش به انگار

 زد فریاد

 سام-

. شد اتاق وارد دست به اسلحه دوید اتاق سمت پلیس

 با هردو گرفتش آغوش در گرفت را سام کمر شهبد

 خون از پر دهان با ،شایان افتادن زمین روی زانو

 :گفت

 بود؟... ش...زن-
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  کرد شایان نگاه اشکی چشمان با

 بنداز اسلحتو-

 :گفت سرفه با شایان اما

 شه؟..زن-

 زنشه حیوون آره-

 بیرون سرفه با نشدها از خون زد خند پوز شایان

 :گفت لب زیر و کرد فکر جرمش به. زد

 مرگ-



 دیگر پلیسی. داد بیرون را اش شده حبس نفس سام

 بودن گرفته نشانه شایان سمت دو هر شد اتاق وارد

 لبخند با شایان که کرد شایان نگاه چرخاند سر سام

 :گفت

 شتم...ندا... أت...جر... این...زنته...دونستم می-

 :گفت سریع پلیس که گرفت سرش متس را اسلحه

 باش آروم-

 :گفت و بست چشم شایان

 مر...ع... آخر تا... باید... یا... بمونم... زنده-

 کشتم می... این...این... یا... باشم... زندان تو...تو

   بود شده سنگین چشمانش سام

 :گفت و گذاشت جلو قدم پلیس

 من بده اسلحتو-

 باز وچشم گرفت حهاسل دور محکم را دستش شایان

 :گفت و کرد سام چشمان نگاه کرد

 ...سختی...دختر-



 ای گوشه اسلحه کشید اسلحه زیر پلیس که لگدی با

 بی دستش شایان. کشید راحت نفس وشهبد شد پرت

 چشمانش سام لحظه وهمان افتاد زمین روی جان

 زد فریاد وشهبد بسته کامال

 آموبوالنس بزنه زنگ یکی-

*** 

 خوری می بینه نمی چشمات نیاز نبشی دقه دو-

 زمین

 و برگشت را بود زده قدم که برگشتی راه کالفه نیاز

 :گفت

 !محمد؟ نزد زنگ شهبد چرا-

 بشین یکم بیا عزیزم میزنه-

 ...چی اگه سام...سام...آشوبه دلم-

 دور سرت از فکرارو این خوب دختر دلم عزیز-

 پیشت برمیگرده سام کن



 و چشمانش خیس داژهایبان روی گذاشت دست نیاز

 . نالید

 بره میزاشتم نباید-

 نیاز.  گرفت را نیاز سرد دست رفت جلو محمد

 را بازویش فهمید لمس با برد جلو را دیگرش دست

 در گذاشت محمد ی شانه روی برد باال دست گرفته

 موهای روی کشید دست محمد. رفت فرو آغوشش

 :گفت نیاز و نیاز

 بخدا بیوفته اگه...وفتهبی سام واس اتفاقی نباید-

 ...خود

 دخترای مال حرفا این نیاز نیستی بچه... هیش-

 تو نه سالس هجده

 محمد میرم می بخدا-

 ...ن خدا-

 رفت عقب سریع همراهش تلفن زنگ صدای با

 بود شب دو ساعت. برداشت میز روی از را گوشی

 آن با غروب سر از که ای شماره دیدن با محمد



 سریع.  بود شهبد به ومطعلق بود که گرفته تماس

 داد جواب

 بله-

 پیچید گوشی در شهبد ی گرفته صدای

 سالم-

 :گفت و برداشت محمد صدای سمت قدم نیاز

 محمد؟ کیه-

 خوبه؟ حالش سام شد چی-

 و پیچید گوشی در اش مردانه گریه صدای با شهبد

 و کرد آمد می سمتش که نیاز نگاه ترس با محمد

 :گفت آهسته

 ؟شده چیزی-

 :گفت ترس با نیاز

 !زنی؟ می حرف آروم چرا-

 :گفت بغض با و آرام شهبد



 خورده تیر... سام-
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 حسین یا-

 :گفت و ایستاد جایش سر نیاز

 بزن حرف!.... محمد؟ شده چی-

 نمیاره طاقت جا این میاد بفهمه نیاز فعال نزارید-



 کرد استفاده سو بود بسته که نیاز چشمان از محمد

 و نیاز از شد دور آرام اورد در را هایش دمپایی

 :گفت

 !کجایید؟ االن خورده؟ تیر کجاش-

 کردم فکر من اولش خورده تیر کاف پشت از-

 خطرناکیه جای اما نبوده یعنی.... نبوده اما...قلبش

 کنید دعا براش عمله اتاق تو ساعته سه

 میکنه دق نیاز-

 نگو بهش-

 زد فریاد نیاز که کرد نیاز نگاه مدمح

 !کجایی؟ محمد شده چی-

 :گفت و ریخت اشک باز نیاز صدای شنیدن با شهبد

 کن آرومش-

 رفت نیاز وسمت گذاشت جیبش در را گوشی محمد

 :گفت و



 حالشم هتله سام کنی؟ می جیغ جیغ خانم کولی چیه-

 خوابیده خورده قرص گفت شهبد خوبه

 افتاده بدی اتفاق بود مئنمط اما نگفت چیزی نیاز

 :گفت و چرخید است

 به باشی گفته دروغ اگر اما کنم می قبول حرفتو-

 زنم نمی حرف باهات دیگه حسین بابا روح

  برداشت قدم احتیاط وبا

 بیمارستانه سام-

 و برداشت قدم سمتش محمد و ایستاد جایش سر

 :گفت

 نمی حتی گفت شده زخمی یکم نیست خاصی چیز-

 هتل میرن دارن کم کم االنم دارن شنگه خوان

 :گفت لرزان صدای با نیاز

 بریم-

 میرن دارن که گفتم برمت نمی نیاز نکن فکرشم-

 هتل



 هتل ببرم-

 بخواب بگیر اتاقت تو برو نیاز-

 باید بشه جمع خیالم بریم محمد کنم می التماست-

 ببینمش

 را خانه در گذشت کنارش از بلند های قدم با محمد

 :گفت و کرد باز

 بخواب بگیر بیا-

 :گفت و برداشت قدم سمتش به نیاز

 بریم بیا جون مامان روح رو تو-

 :گفت عصبی محمد

 نیاز کن تمومش-

 زمین روی ندید را پله چون اما برداشت قدم نیاز

 غرید و شد خم سریع محمد افتاد

 !دیوونه ی دختره-

 :گفت و گرفت محمد دست مچ به را دستانش نیاز



 جون...جون... ببر منو داری دوست سک هر جون-

 ببرم عاشقشی که همونی

 را محمد دستش ونیاز رفت هم در اخمهایش محمد

  گذاشت قلبش روی گرفت

 نگرانی از ترکه می داره ببین محمد-

 فشرد پله روی دست نیاز که شد بلند عصبی محمد

 :گفت آهسته برد زیر به سر

 ببرم خدا رو تو-

 که دستش روی سر شد باعث در شدن بسته صدای

 نالید و گذاشت بود پله روی

 بریم باید-

 لبخند محمد صدای و سرش روی شال شدن پهن با

 نشست لبش به

 بریم پاشو-



. ایستاد محمد کمک با و کرد بلند سر سریع نیاز

 در سمت گرفت را دستش و کرد تنش را مانتو محمد

 :گفت و بردش حیاط

 ژانسآ زدم زنگ بریم کوچه سر تا باید-

 بریم-

 بود مانده کم نیاز اما داشت می بر قدم عادی محمد

 :گفت و فشرد را دستش محمد. بدود

 آهسته-
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 :گفت و برداشت تر آهسته را هایش قدم نیاز

 زخمیه؟ کجاش شده چی نگفت-

 گوشت بود رفته حسین خونتون بودم اومده بار یه-

 کنه درست کباب خواست می بود خریده

 ادامه محمد و چرخید محمد سمت سرش کمی نیاز

 داد

 اون کردی می بازی دوچرخه نیما با داشتی تو-

 بود سالت ده موقع

 ...که یادمه-

 بگم من بزار-

 :گفت نیاز دست فشردن با محمد و داد تکان سر نیاز

 پی حواسش اما بندازه راه آتیش بساط اومد بابات-

 وعاشقش بود زنش نازنین داشت ،حق دبو نازنین

 دفعه یک که بود نازنین پی حواسش انقدر بود



 صدای هنوز...دستش رو ریخت آتیشی زغاالی

 گوشمه تو هاش عربده

 و کرد رخش نیم نگاه محمد و برد زیر به سر نیاز

 :گفت

 اما بودیم سرش باال نازنین و من بیمارستان تو-

 بودی بابات ی ابستهو انقدر که بود تو نگران مامانت

 بابات میدونی اما داری حالی چه خونه تو االن و

 گفت؟ چی

 :گفت و آورد باال سر نیاز

 !گفت؟ چی-

 خوب من منتظره االن نباخته خودشو قویه نیاز گفت-

 خونه برم بشم

 :گفت و زد دلنشینی لبخند نیاز

 اومد روز دو بعد-



 خالف بر گفت راست حسین دیدم من و اومد آره-

 بد حالت یا کنی گریه دائم باید تو االن که صوراتمت

 کردی می آماده بابات برگشتن برای چیو همه باشه

 و دید دور از را ماشین ومحمد رسیدن کوچه سر

 :گفت

  سالگیت ده مثل باش قوی-

 :گفت و شد هم نزدیک ابروهایش نیاز

 !چی؟ یعنی-

 را ماشین در ومحمد کرد ترمز پایشان جلوی ماشین

 :گفت و کرد باز

 باش قوی فقط-

 بازویش محمد کند سوال خواست وتا لرزید دلش نیاز

 :گفت و کشیدش ماشین سمت و گرفت را

 شینم می جلو من بشین-

 نیاز به دادن جواب از کرد می فرار داشت محمد

 .بود فهمیده خوب نیاز و کرد می فرار



*** 

 کشید صورتش روی دستی ومحمد نیاز دیدن با شهبد

 سرش نیاز. رفت وسمتشان شد بلند صندلی یرو از

 دیوانه داشت دید نمی هیچ که این از بود چرخش در

 دست محمد کرد باز دهان تا آمد جلو شهبد. شد می

 . انداخت باال وابرو گذاشت دهانش روی

 زد لب شهبد

 دونه؟ نمی-

 :گفت و داد تکان سر شهبد و انداخت باال ابرو محمد

 آخه؟ اومدید چرا سالم-

 :گفت سریع شهبد صدای شنیدن با نیاز

 کجاست؟ سام-

 اتاقه تو سام... سام-

 :گفت و برد شهبد گوش دم سر محمد

 نباشه چیزیش که میشه معاینه داره-

 :گفت سریع شهبد



 چیزیش نکرده خدایی که میشه معاینه داره...داره-

 نباشه

 زدش؟ عوضی اون یعنی-

 :گفت و برد زیر به سر شهبد

 دیگه شدن درگیر خب اما یجور اون نه-

 :گفت عصبی نیاز

 ...نک خوبه واال بوده طلبکارم انگار عوضی-

 :گفت ترس وبا

 زندس؟ شایان-

 بده حالش خب اما زندس آره یعنی...نمی-

 دردسر تو سام کن کاری یه شما فقط درک به-

 نیوفته

 نه-

 اتاقش دم بریم کجاست پس خب-

 



 [۱۴:۱۰ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۳6۸_پارت#

  

 

 

 

 به گرفت را نیاز ودست برود شهبد زد اشاره محمد

 موهایش در دست کالفه شهبد. افتاد راه شهبد دنبال

 :گفت و کرد عمل اتاق در نگاه کرد

 جاست همین-

 :گفت و سرش پشت دیوار به داد تکیه و ایستاد نیاز

 کشه؟ می طول دیگه چقدر-

 :گفت و کرد محمد نگاه شهبد

 دونم نمی-



 بیرون اتاق از پرستار. ماند ومنتظر کرد پوفی نیاز

 وگفت رفت سمتش شهبد آمد

 شد؟ چی-

 خوب وضعیتش...اما اوردن در و تیر باشید آروم-

 نیست خوب چنان آن

 نیاز...ونیاز چرخید و زد کمرش به دست شهبد

 :گفت و گرفت دیوار از ،تکیه زد خشکش

 !محمد؟ میگن کیو...کی-

 نیاز و فشرد هایش دندان بین را انگشت پشت محمد

 پیدا را محمد ی شانه زور به آورد باال را دستش

 :گفت گرفتش و کرد

 !میگن؟ سام...سا-

 گوشش به شهبد ی گریه صدای و بست چشم محمد

 شروع و گذاشت چشمانش روی را دستانش. رسید

 و گرفت را دستانش سریع محمد کردنشان باز کرد

 :گفت



 نیاز نکن-

 کجاست سام ببینم ممیخوا کن ولم...کن ولم-

 :گفت محمد که دهد انجام را کارش خواست وباز

 باش آروم فقط میگم... میگم-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 بگو آرومم-

 نیاز نگاه بعد و کرد شهبد نگاه چرخاند سر محمد

 :گفت و کرد

 نیست خوب حالش... خورده تیر سام درسته-

 !سام-

 ..ت نیاز-

 شد قاب که دستانش و نیاز دفعه یک رفتن عقب با

 :گفت و برداشت سمتش قدم صورتش دور

 باش آروم برم قربونت نیاز-

 :گفت زده وحشت نیاز



 !نیست...خوب وضعش گفت...گفت-

 چسباند دیوار به پیشانی وشهبد برد زیر به سر محمد

 :گفت آرام و کوبید دیوار روی را دستش کف

 کن کمکش خدا-

 ...س...ام...س-

 نمی نفس که نیاز نگاه آورد باال سر وحشت با محمد

 آغوش در برد هجوم وسمتش کرد بکشد توانست

 زد فریاد گرفتش

 بکش نفس...نیاز بکش نفس-

 چنگ نیاز.  کرد نیاز نگاه چرخاند سر سریع شهبد

 زد فریاد دفعه یک و را محمد لباس زد

 !ســــام-

 جیغ با ونیاز چسباند اش سینه به را نیاز سر محمد

 به رسیدن برای نیاز که سامی کرد داص را سامش

 .بود جانش بود عشقش که کسی بود نشده اذیت کم او



 اش سینه به بیشتر را نیاز وسر بست چشم محمد 

 .فشرد

*** 
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  جان نیاز بشین بیا-

 :گفت و نگرفت سام از چشم نیاز

 راحتم-



 خطر گفت که دکتر یستادیا جا این ثابت ساعته سه-

  گذاشته سر پشت و

 ببینمش اومد هوش به خوام می-

 آب از صورتت نمیشه باز هم از ببین چشماتو نیاز-

 باشه بسته چشمات باید بفهم خیسه چشمات

 محمد-

 جانم-

 زنده عمل اتاق اون از سام تا کردم نذر چی میدونی-

 بیاد بیرون

 :گفت و کرد سام نگاه محمد

 چی؟-

 :گفت لبخند وبا شیشه روی گذاشت دست نیاز

  کربال بریم باهم کردیم عروسی وقتی کردم نذر-

 ونیاز کرد نیاز رخ نیم نگاه گرفت سام از نگاه محمد

 داد ادامه لبخندش همان با



 داد جوابمو محمد خواستم حسین امام از رو سام-

 بوسش پا برم باید

 بخوری بخرم چیزی یه برات میرم-

 میاد هوش به وقتی باشم سرحال خوام می برو آره-

 بگن خانوادش به میزاشتی باید-

 بشه بهتر سام وقتی فهمن می-

 گردم برمی-

 خیس دستمال با هزارم بار برای ونیاز رفت محمد

 چشمهای وبا کرد پاک را چشمش آب دستش در

 .کرد سام نگاه کرده پف بسیار

 و کرد سام به نگاهی آمد سمتش نیاز دیدن با شهبد

 :گفت

 بودم شایان پیش-

 داد ادامه وشهبد کرد اخم نیاز

 نیومده بهوش اون-

 بهتره بمیره-



 نزاشت پلیس بمیره خواست می-

 :گفت شهبد و فشرد شیشه به را دستش نیاز

 داد ترجیح ترسش از هستی سام زن فهمید شایان-

 می نابودش قانون اما نکشتش سام دونست می بمیره

 کنه

 شد خودش ی کینه قربانی-

 تیر نامردی اگر نیوفت در سام با بودم گفته بهش-

 مطمئنم کشتش می سام پلیسا وجود با بود نزده

 :گفت و کرد شهبد نگاه چرخاند سر نیاز

  نیست کس هیچ هتل برو-

 سام اما-

 برو هستم من-

 !چشمات-

 تو ریزم می گیرم می جا همین هام قطره خوبم-

  چشمام

 ؟بندازی جونم به سام خوای می-



 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

 نباش نگران برو نه-

 میاد هوش به کم کم دیگه گفت دکترش-

 براش میکنم شماری ثانیه دارم-

 بده خبر بهم اومد هوش به-

 باشه-

 :گفت و کشید راحت نفس ونیاز رفت شهبد

 که وقتی از ساعت دوازده ریخت بی دیگه شو بیدار-

 خبره چه خوابی اومدی عمل اتاق از

 آن قبل هایی اتفاق چه بود رفته یادش دختر آن یعنی

 . وعشقش بود مهم سامش حال اما بود یادش یا افتاده؟

 دیوانه چطور دید وقتی شد عصبانی چطور دید وقتی

 عشقش جز چیزی به مگر شایان کار خاطر به شد

 کند؟ فکر توانست می

 می را مستانه و خواست نمی را نیاز سام اگر 

 !کند؟ تباه را خودش خواست می چرا پس خواست



 بخور کیک با رو قهوه این بیا-

 

 [۱۴:۱۰ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۳۷۰_پارت#

  

 

 

 

 :گفت قرمزش چشمهای دیدن با کرد محمد نگاه نیاز

 قرمز خستگی از چشمات کن استراحت خونه برو-

 شده

 :گفت و داد نیاز دست را وقهوه زد پوزخند محمد

 گفتی می خودتم به اینارو کاش-

 نه؟ باشم پیشش باید زنشم من تنهاست سام-



 خودت؟ کردن داغون با-

 ترم خوب هم همیشه از خوبم بخدا-

 :گفت ونیاز خورد را اش قهوه از کمی عصبی محمد

 بیچاره بود نگران خیلی جون آقا-

 تو چشمای خاطر به بله-

 :گفت و سایید هم روی دندان عصبی و

 ندیدم رو مرتیکه اون هنوز من-

 :گفت و خندید یازن

 بزن آخرو فن برو تو میخوای نمونده براش جونی-

 کن تموم بازیو

 :گفت و کرد سام نگاه چرخاند سر

 اول روز همون کاراشو نبود سام حال خاطر به اگه-

 نشد اما گفتم می بهش

 من به چرا اومدم که من اصال چی؟ دیگه یکی-

 اونم هست مرد یه دنیا تو کردی فکر نکنه نگفتی؟

 سامه؟



 :گفت سام ی خیره نیاز

 کردم فکرو همین واقعا انگار اما بگم چی دونم نمی-

 بگم دیگه کی به تونم می نکردم فکر وقت هیچ

 :وگفت کرد محمد نگاه چرخاند سر و زد خند پوز

 به باید فقط بودم کور انگار سعید، جون، ،آقا طاها-

  شد نمی اونم که گفتم می سام

 حتما دکتر روب هم تو شدی دیوونه-

 :گفت و خندید نیاز

 کاری چه بیچاره پیره که جون آقا بابا کردم شوخی-

 مائده با میونم که هم طاها میومد بر دستش از

 خواست می مامانی تیش تی اون بعدم بود شکراب

 سعیدم.  بگه مرده ذلیل طاهر به حتما کنه کار چی

 تو لحظه یه نمیزاشت دیگه مامان گفتم می اگه که

 رفت نمی چه رفت می شایان چه حاال. بمونم لهت

 از که جنابعالیم. نبود هتل اون تو من جای دیگه

 افتاد واجور جور اتفاقای انقدر نگذشته زیاد اومدنت

 بگم بهت نشد



 و کشید سر را اش شده سرد ی قهوه و زد را حرفش

 :گفت

 بلندگو بخوام که نیست دوتا یکی من مشکالت بعدم-

 خودم پای رو حاال تا بگم اون به نشد این به بردارم

 ...هس بعدم به االن از بودم

 رها دستش از لیوان سام سر خوردن تکان دیدن با

  نشست شیشه روی دستانش شوق وبا شد

 اومد هوش به محمد...اومد هوش به-

 زد فریاد پرستاری ایستگاه سمت و چرخاند سر

 بیاین اومد هوش به-

 در لحظه همان و مدنآ اتاق سمت سریع پرستار سه

 کرد می صدا را سام دکتر که زنی صدای بلندگو

 .شد پخش

 عالئمش که پرستاری سه و کرد اتاق داخل نگاه نیاز

 پرستار از یکی دست نشستن با. کردن می چک را

 را خودش درد از که سام ی برهنه شکم روی ها



 کرد نچی. بود مشخص اش وعضله بود کرده صفت

 :گفت و

 دیگس جای زخمش داری شکمش هب چکار خب-

. کرد نیاز نگاه چرخاند سر درشت چشمان با محمد

 سنگینی اما کرد می پرستار دست نگاه هنوز نیاز

 چشمای دیدن با چرخاند سر کرد حس را محمد نگاه

 :گفت محمد درشت

 ، دستش نیست چیزیش که شکمش بابا خب...خب-

 !بابا ای جاست اون

 از ونیاز داد تکان راست و چپ به را سرش محمد

.  بود جوری اش خنده صدای. خندید بلند خوشحالی

 وبی بشنود شد می هالک داشت درد از که سامی

 می نگاهش که سام دیدن با ،نیاز بچرخاند سر اختیاز

 .داد تکان برایش را دستش پرید پایین باال کرد

 :گفت آرام ونیاز بست چشم سام

 داره درد خیلی بمیرم-



 بی سطل در ببرد که برداشت را یوانل شد خم محمد

 داخل خواست و رسید سام دکتر لحظه همان. اندازد

 :گفت نیاز که برود

 بیام؟ میتونم منم-

 بیای میتونی اومده هوش به-
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 نمی کم درصدش از هم لحظه یک که ذوق با نیاز

 .شد اتاق وارد دکتر همراه شد

 باال سام عالئم دیدن از بعد رفت پرستار تسم دکتر

 :گفت و ایستاد سرش



 قهرمان؟ چطوری-

 مرد که دکتر. کرد دکتر نگاه کرد باز چشم سام

 :گفت بود ای افتاده جا و چهره خوش

 خوبه همه عالئمت اومدی هوشم به شکر خدارو-

 بگو داری کتفت و سینت درد جز مشکلی

 :گفت رستارپ به دکتر که کشید هم در چهره سام

 خیلی بزنید مورفین بهش بخش بدین انتقالش میتونید-

 داره درد

 دکتر بله-

 :گفت و گذاشت جلو قدم نیاز

 جلو؟ بیام تونم می-

 نیست مشکلی جلو بیا-

 نزدیک نیاز. کرد باز چشم باز نیاز صدای از سام

 :گفت و شد خم کمی و کرد نگاهش لبخند با رفت

 خودم شد سفید چرا موهات بگی بهم دیگه روز دو-

 کنم می تو کله



 :گفت آرام و نیاز صورت روی گرداند چشم سام

 مات...چش-

 بزنه حرف تونست بیمار بزنید سلمانی خانم-

 :گفت سام به رو و

 فقط زبونت نه دیدیدم اومده بند زبونت کردیم فکر-

 افتاد کار به خانمت واسه

 ددر با باز سام که برد زیر به سر زده خجالت نیاز

 :گفت

 مات...چش-

 پفه فقط بخدا خوبم-

 :گفت نیاز و کرد صورتش رو اشکهای نگاه سام

 سام کردی پیرم-

 :گفت گوشش دم برد پایین سر نیاز و بست چشم سام

 ریخت بی عاشقتم-

 :گفت پرستار که زد کجی لبخند سام



 بخش کنیم منتقلش تا بیرون برید خب-

 :گفت و کرد باز چشم سریع سام

 نرو-

 هستم اونجا بخش اتاق ببرنت بزار عزیزم مهست-

 سر. رفت بیرون اتاق واز شد دور سام تخت از

 ودر بود داده تکیه دیوار به که محمد نگاه چرخاند

 :گفت و کرد بود فکر

 صحبت باید بریم بیا تختیه دو بخشش اتاقای جا این-

 کنن تخته تک کنم

 چی؟ واس-

 اتاق وت دیگه یکی بمونم پیشش خوام می چون خب-

 سام اما ندارم مشکلی زیاد من تازه سخته باشه

 ریزه می بهم بیمارستانو میدونم

 خوب حالت خودت تو نیاز؟ کنی می کارو این چرا-

 بکنی؟ پرستاریم بمونی خوای می بعد نیست

 :گفت و کرد اخم نیاز



 داشتم االنشم همین اون واقعا؟ میکنی فکر چه محمد-

 کس هر یا شهبد بگم دبع نرو گفت می بیرون میومدم

 باشن؟ پیشش من جز دیگه

 خودش شود نمی نیاز حریف دید و کرد پوفی محمد

 .افتاد راه زودتر

*** 

 نفس. بست چشم و ریخت چشمش در را بعدی قطره

  آمد پرستاری صدای که کشید عمیق

 اون ساندویچم این بخوره بده و سوپ این شد بیدار -

 بیارم داد بود باهاتون که آقا

 :گفت بسته چشمان همان با یازن

 ممنون-

 بود تار هم باز. کرد باز چشم نیاز و رفت پرستار

 که نگفت هیچ کس هیچ به دیدش تاری از ، جا همه

 که سام نگاه نشست صاف. کنند سرزنشش بخواهند

 از گرفت او از نگاه. کرد بود عمیق خواب در

 برداشت را نوشابه و ساندویچ شد، بلند جایش



 یک فقط که صبح از بود رفته ضعف لشد. نشست

 .بود نخورده هیچ دیگر بود خورده کوچک کیک
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 می را اش نوشابه داشت خورد را ساندویچش تمام

 پراندش جا از سام صدای که خورد

  نیاز-

 و گذاشت زمین روی را نوشابه بطری سریع نیاز

 رفت سام سمت شد بلند

 انمج-



 تعجب با نیاز که زد لبخند اختیار بی و کرد نیاز نگاه

 :گفت

 از خوردی تو که تیری این با باشه کی هر! وا-

 درد از کنه می ناله آه بشه بیدار خواب

 کتفش به که درد کمی با و شد عمیق لبخندش سام

 :گفت شد وارد

 زلزله دیدم می... خوابتو... داشتم-

 :گفت و گذاشت سام سر کنار دست نیاز

 ببینم بگو خیره-

 روی را شصتش و آورد باال را سالمش دست سام

 :گفت و کشید نیاز لب

 بودی.... شده شیطون-

 :گفت سام که گرفت دندان به لب نیاز

 نبود... خواب کاش-

 را وقاشق سوپ رفت تخت پایین کرد اخم نیاز

 :گفت و برداشت



 بود خواب فقط-

 :گفت و کرد سوپ در را قاشق و

 بخوری یدبا-

 رو؟ چی-

 :گفت سام که کرد نگاهش اخم با نیاز

 ؟ اخماتو یا بخورم سوپ-

 :گفت و گرفت چشم نیاز

 بخور-

 سوپ تا بشن باز تا بخورم اول اخماتو میدم ترجیح-

 بره پایین گلوم از

 اما باشه شنگولی و شاد رو فازت شاید تو االن ببین-

 سگمه روی روی، فازم من

 ترسیدم اوه-

 نشکن فقط...نترس-



 گرفته را قاشق که دستی ونیاز شد محو سام لبخند

 :گفت و افتاد کاسه درون قاشق لرزید بود

 نشکون دلمو-

 روی را کاسه رفت عقب نیاز و شد مشت دستش سام

 :گفت و گذاشت میز

 برگردم چشمم به بخوره هوا یکم برم-

 سینه درد از و بست چشم عصبی سام نیاز، رفتن با

 کشید مه در چهره اش

*** 

 بود شده بهتر صبح از خیلی چشمهایش کرد آینه نگاه

 بود خواب سام چون شب های طرف که مخصوصا

 خوابیده شد می تخت که مبلی همان روی نبود وکسی

 همان بودبرای کرده استراحت کمی وچشمهایش بود

 .بود شده بهتر

 دستشویی از داد باال را ابروهایش انگشتانش سر با

 :گفت و رفت بیرون



 شده بهتر خیلی چشمام-

 بزن زنگ نشده دور هنوز شهبد نیاز میشی اذیت-

 برگرده

 را دستش که جور وهمان برداشت دستمالی نیاز

 :گفت کرد می خشک

 می نیستی راحت من با تو اگه اما ندارم مشکلی من-

 برم تونم

 و انداخت سطل در را دستمال ونیاز کرد اخم سام

 :گفت

 غیر به خالیه اتاق تازه نیست مسخت اصال کن باور-

 اتاق تو کسی هستن زن که شب شیفت پرستارای

 راحت مبله این رو میارم در شالمو مانتو منم نمیاد

  کشم می دراز

 کردی جاشو همه فکر-

 حاال که میخواد حموم یه دلم فقط کردم که بله-

 حله هتل برگردیم



 :گفت و کرد سقف نگاه سام

 هبازداشتگا ببرنم ممکنه-

 نده رضایت شایان اگه شاید گفت شهبد نکن بزرگش-

 .میده که

 چهارتا طلبکاریم ما االن شده سیر جونش از مگه 

 نیست چیزی که کتک
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 بلند نیاورد طاقت اما نخندد تا گرفت دندان به لب و

 :گفت و خندید



 یه دیکر نابود مردونگیشو زدی چون ممکنه فقط-

 بخوری خنک آب بری دوسالی

 و گذاشت دهانش جلوی دست نیاز که کرد اخم سام

 :گفت

 همین تا کرد تعریف اینو شهبد وقتی از کن باور-

 گرفتم خودمو جلوی حاال

 کثافت حیوون-

 :گفت و رفت نزدیکش نیاز

 بازداشتگاه هم تو گرفته وکیل گفت شهبد که دیدی-

 آماده و چی مهه االن همین از شهبد چون نمیری

 نزاره بیوفته اتفاق این خواست اگه که کرده

 نیست این مشکلم-

 چیه؟ پس-

 کشتمش می باید-

 از که همین خوام نمی قاتل شوهر من بابا اوف-ص

 دیگه کافیه انداختیش مردونگی



 !نیاز-

 را شالش و خندید باز سام اعتراض صدای با نیاز

 :گفت و آورد در

 قرصاتو میشه گفت تدکتر از گرفتم اجازه خب-

  قرصاته نوبت االن بخوری

 آورد باال را تخت کمی آهسته و کرد آب پر لیوانی

 قرص نیاز. گفت آرامی آخ و گرفت دردش سام که

 از را آب لیوان سام وخود گذاشت دهانش در را

 .کشید سر و گرفت دستش

 بخوابی برگردونم و تخت بزار این از اینم-

 نمیاد خوابم-

 باش جوری مینه پس باشه-

 سام که کرد باز را مانتویش های دکمه رفته عقب

 :گفت

 بشین تخت لبه بیا-



 به پشت. انداخت مبل روی آورد در را مانتو نیاز

 وسمتش بست باال تا را تیشرتش های دکمه سام

 :گفت و چرخید

 اعصاب بی اومدم-

 :گفت و نشست تخت لب احتیاط با رفت جلو

 بخوابی؟ تا بگم قصه برات خوای می-

 شد؟ مزاحمت شایان کی از بگو-

 :گفت سریع نیاز

 بگم خواد نمی دلم اصال االن-

 ...پس-

 :گفت و کرد کج سر نیاز

 خیلی منم وگرنه خیال بی بد بد حرفای االن پس-

 ...که دارم بد بد حرفای

 :گفت سام که کرد سکوت

 مسافرت بریم خواد می دلم-



 شمال؟ کجا؟-

 دورتر نه-

 جنوب؟...اوم-

 کیش بریم-

 چی؟ دیگه اوهو-

 بریم؟ نمیشه-

 :گفت و گرفت را سام نیازدست

 دوره خیلی بعدم نمیزاره جون آقا نمیشه میدونی-

 بفهمه مامانم ممکنه

 :گفت سریع سام هم در ی چهره دیدن با نیاز

 داری؟ درد-

 نترس نیست چیزی-

 :گفت و گرفت دست در را سام دست نیاز

 شکر خدارو-

 کرد نیاز چشمهای نگاه ردک باز چشم سام



 شدی اذیت خیلی-

 :گفت و برد زیر به نگاه نیاز

  خیلی-

 بودم داده قول بهت-

 :گفت و زد خند پوز نه که لبخند نیاز

 اعصاب بی نکردی قولی خوش-

 یه عزیزت به دادن آرامش واسه وقتا بعضی-

 آرومش نا بیشتر داری دونی نمی اما میکنی کارایی

 میکنی

 ...نکن آرومم نا پس-
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 نداری خبر دلم از-

 باشم داشته خبر که شدم زندگیت وارد-

 بدم توضیح یه باشه الزم فقط باید باشه پر دستم باید-

 :گفت و آورد باال چشم نیاز

 فهمم نمی حرفاتو-

 :گفت و زد لبخند سام

 جلو بیا تپلی گلی-

 :گفت و گرداند رو نیاز

 خیال بی-

 پرت جلو نیاز که کشید را نیاز دست کرد اخم سام

 روی گذاشت نمی سام سر کنار را دستش اگر و شد

 .افتاد می اش سینه



 سام دست اما کند اعتراض که برد باال سر کرد اخم

 گونه روی آرامش ی بوسه و نشست گردنش پشت

 کرد غافلگیرش اش

 کس هیچ عاشق تو جز من کن فرو گوشت تو خوب-

  نبودم

 باز سام که سام صورت روی چرخاند نگاه نیاز

 :گفت

 هیچ که کاری دادی تغییر و سماوات سام دنیای تو-

 نتونست کس

 موهایش توی را دستش و کرد باز را موهایش آرام

 سام و بست چشم اش لحظه آن حس از نیاز که برد

 :گفت

 ...اون بعدم دیدم می مستانه قبل تورو کاش-

 :گفت و کرد باز چشم نیاز سکوتش با

 می عروسکم دنبال تخت زیر داشتم من موقع اون-

  گشتم



 کردم می بزرگت میووردمت نبود مهم-

 سام و داد سام تحویل را اش عشوه پر نیازلبخند

 از کرد می نوازش را نیاز سر داشت که دستش

 ...شد اش گونه چال ی خیره ایستاد حرکت

 

*** 

 سی صدو شماره-

. گذاشت میز راروی فیشش و رفت جلو سریع نیاز

 نیاز میزگذاشت روی را وکیک قهوه سینی دختر

 شاپ ازکافی کشید بو را قهوه و برداشت را سینی

 . رفت بیرون بیمارستان

. بودن شده بیدار دو هر تازه و بود صبح ده ساعت

 با هم نیاز خواست سام و بودن آورده شیر سام برای

 را شیر تمام که این ی بهانه به نیاز اما بخورد او

 اش راضی هست خوب برایش و بخورد سام باید

 .کرد



 سمت کرد سالم پرستارها به آمد بیرون آسانسور از

 سام نگاه لبخند وبا کرد باز را در. رفت سام اتاق

 .کرد

 ایستاده سام تخت کنار او به پشت که زنی دیدن با

 زن که گذاشت جلو قدم و ماسید لبخندش. بود

 .مستانه دیدن با یازن و برگشت

 سام نگاه مستانه. کرد سام نگاه و کرد اخم اختیار بی

 زد لب و زد لبخند کرد

 بینمت می بعد-

 عصبی. است زده لب دید اما گفت چه نفهمید نیاز

 :گفت

 نیست مالقات وقت االن اومدی؟ چطور-

 :گفت و شد دور سام تخت از مستانه

 عزیزم میرم دارم-



. رفت بیرون ازاتاق گذشت نیاز کنار از لبخند با و

 مبل پایه ی خیره کند سام نگاه که این بدون نیاز

 :گفت

 بیمارستانی فهمید زود چه-

 گفته بهش شهبد هتل رفته-

 کوبید میز روی را سینی جوری رفت میز سمت نیاز

 :گفت ونیاز برگشت سینی توی  قهوه لیوان که
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 !هتل؟ بیاد باید چی سهوا-

 ...آرو عزیزم نیاز-

 ندارم آرامش دعوت به نیاز-

 می اذیت خودتو داری عوضی اون اومدن خاطر به-

 کنی؟

 :گفت و چرخید سام سمت زد پوزخند نیاز

 جون آقا دست بابام مامان بر عالوه من تربیت-

 می همیشه جونم مامان میدونی. بوده جونمم مامان

 نه چون نیار روش به کرد اهاشتب اگه مردت گفت

 تکرار کارو اون دیگه ببخشید میگه بهت کنی فکر

 دهن تو چون جاست همین اشتباهت اما وتمام نمیکنه

 بشه باز راه تا اوردی روش به اشتباهشو کردی باز

 .شده باز روت تو روش چون بعدی اشتباهای واسه

 گندتو کارو اگه هستم خفه اگه گم می بهت دارم منم

 که جونمه مامان حرفای خاطر به نمیارم وتر به

 گوشمه ی آویزه

 :گفت و کرد ریز چشم سام



 اومده حساب به گند واست که کردم چیکار-

 شماره زد چنگ را گوشی شد خم زد پوزخند نیاز

 نیاز و پیچید گوشی در شهبد صدای.  گرفت را شهبد

 :گفت

 پیشش؟ میای خونه برم باید-

 یامم دیگه ساعت نیم تا آره-

 باشه-

 :گفت و کرد سام نگاه و کرد قطع را گوشی

 به دلت زیر زد چیزی اگه که باش مرد انقدری-

 یاد فیلت اگه که نکنی کش زجر که بیاری زبون

 نکنی نابود و بقیه کرده هندستون

 :گفت و رفت اتاق در سمت

 از قبل که مردی یک کنم تحمل تونم نمی چیزو دو-

 دو داشته رو ای یگهد ی رابطه تجربه ، زنش منه

 چون گذروندی سر از یکشو کنه خیانت که مردی



 هم خدا نیایش جان به که دو میمونه اما گفتی خودت

 بخشم نمی کنه وساطت

 مشت که بود سام دست و. رفت و کوفت بهم را در

 زد فریاد و نشست تخت روی شده

 کنه لعنتت خدا-

 .رفت بیرون بیمارستان از بلند های قدم با نیاز

 تاکسی در. گرفت تاکسی بیمارستان در جلوی وهمان

 دندان به لب و بست را دارش سوزش چشمهای

 مستانه دیدن با صبحش خوب حال آن. گرفت

 .شد تبدیل افتضاح بد حال یک به وکارش

 

*** 

 رویش روبه خورد بی و بود کرده باز را کمد در

 جای فکرش اما بود ها لباس به نگاهش بود ایستاده

 .دیگر



 با را نفسش و کشید کمد در روی را دستش کف

 را هایش لباس برد پیش دست و داد بیرون فوت

 . انداختشان تخت روی برداشت

. کرد تنش را ها لباس کرد باز تنش دور از را حوله

 پف هنوز کرد چشمهایش نگاه چرخید آینه سمت

 .بود شده بهتر اما داشت

 ونگاه دبگیر خود از نگاه شد باعث اتاق در صدای

 .کند در

 کیه؟-

 پریناز منم-

 را خیسش موهای رفت در سمت کرد پوفی نیاز

 پریناز. کرد باز را ودر ریخت اش شانه یک روی

 :گفت و کرد نیاز نگاه لبخند با

 خانمی سالم-

 سالم-

 شده  بهتر چشمات گفت شهبد-



 گفته پریناز به را چیز همه شهبد یعنی کرد اخم نیاز

 شد جمع خیالش ینازپر سوال با که بود

 چشمات؟ تو زد اسپری کی واقعا ندیدی یعنی-

 :گفت و رفت کنار در جلوی از نیاز

 ندیدم-

 رفت عصبی که دیروز از کجاست سماوات آقای-

 نیست ازش خبری

  خواهرشه خونه روزی چند-

 آهان-

 :گفت و چرخاند اتاق در نگاهی پریناز

 کنید؟ می ازدواج کی شما-

 :گفت و داد اردیو به تکیه نیاز

 نیست مشخص-

 کنیم ازدواج امسال آخر تا ممکنه شهبد منو-

  باشه مبارک-



 ها بچه بین حرفایی یه نرگس چیزه اوم...ممنون-

 کرده پخش

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 چی؟-

 میگه شده ناپدید دیروز از مهدوی شایان که نیست-

 اون...اون

 :گفت و گرفت دیوار از تکیه نیاز

 پریناز تو اما نیست مهم برام بقیه نه ناو حرف نه-

 دوست رو تو من ولی ، میشه دوستیت ادعای که

 دونم نمی خودم

 چرا؟ میدونی-

 داد ادامه ونیاز کرد اخم پریناز

 من واسه اونو حرفای مثال هستی اونم دوست تو-

 دیگه؟ پیشش میبری منم مال میاری

 !نیاز-



 یحساب درست اعصاب اصال من برو عزیزم برو-

  خوبی تو ندارم

 :گفت نیاز که رفت در سمت قهر با پریناز

 خدا کلمه یک فقط کن فرو همشون گوش تو خوب-

 یکی مورد در بخواد اینجا کسی کلمه یک فقط شاهده

 دارم برشی چه دونید می خودتون بزنه حرف دیگه

 تو سرشون بگو کنم کارش بی کار از میتونم چطور

 خودشون کاله ور بزارن دست باشه خودشون کار

 دست عصبی نیاز. بست را ودر رفت بیرون پریناز

 زنگ صدای.چرخید پنجره سمت کرد موهایش در

 گلی کرد گوشی صفحه نگاه شد بلند همراهش تلفن

 داد جواب و برداشت را گوشی شد خم بود،

 بله-

 خورده؟ تیر سام میگه راست مستانه این ببینم-

 :گفت و بست چشم نیاز

 آره -
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 !بهم؟ نگفتی زودتر چرا سرم به خاک-

 بوده نگران بیشتر اون بهت رسوند زود که مستانه-

 انگار

 رفت میشه چطوره حالش سام! ؟ چیه حرفا این-

 دیدنش؟

... بیمارستان مالقاتش برید همتون امروز بله-

 حتما ببرید هم مستانه باشه یادتون



 !خوبی؟ نیاز-

 ندهد جواب که این برای نه مکثش. کرد مکث نیاز

 کرد باز دهان کند سرکوب را بغضش که این برای

 :گفت آهسته و

 میشه خوشحال دیدنش ،برید خوبم-

 مگه؟ نمیای تو-

 نیست جا این کسی منه دست هتل-

 باش خودت مواظب عزیزم باشه-

 باشه-

 در بار اولین وبرای کرد پرت تخت روی را گوشی

 سرد ی قهوه فنجان که شد عصبانی چنان عمرش

 .کرد پرتاب دیوار سمت برداشت را اش شده

 برمی عید قبل به کاش کرد می وآرزو بود خسته

 بروند لواسان کرد نمی اصرار وقت هیچ کاش گشت

 . بود شده دیگر یکی سام انگار روز آن از که



 فقط...فقط بود نکرده تغییر هیچ بود خودش نیاز

 .بود که بود همان نیاز وگرنه بود شده تر عاشق

 اش چانه. چرخید پنجره سمت موهایش در زد چنگ

 برود خواست می دلش. گرفت دندان به ولب لرزید

 ...بود شده دارش جلو که دلش از امان اما

*** 

 کنی می دیوونم داری نیاز بده جوابمو-

 پیامک نگاه و فشرد دستش در را گوشی عصبی نیاز

 شدت همان وبا خورد زنگ زبا که   کرد گوشی

 داد جواب عصبانیت

 زنی؟ می زنگ هی چیه-

 !تو؟ شده چت-

 هیچی-

 میگی االنم نمیدی تلفنامو جواب رفتی صبح از-

 روحمم اومدنش از که هرزه یه خاطر به! هیچی؟



 اینه قانونت کنی؟ می مجازات منو داری نداشت خبر

 !منطقی؟ خانم

 :گفت و کرد هیستریکی ی خنده نیاز

 منطق نه دارم قانون نه من-

 باش منتظر پس ندارم منم اتفاقا خوب چه-

 خواهد می بپرسد کرد باز ودهان کرد ریز چشم نیاز

 گوشش از را گوشی. شد قطع تماس اما کند کار چه

 اما بود اردیبهشت. کرد ابری آسمان نگاه کرد دور

 .چسب دل و بود بارانی هوا

  کرد باز را پیام است سام که این خیال به آمد پیام باز

 با پول کل دیگه هفته یک تا نیوفته عقب بودم گفته-

 میبینی بد نباشه میزم رو اینجا سودش

 دو کردی امضا خودت منو قانون نرفته که یادت 

 برگردونی سودش تمام با پول کل باید ندی پول برج

 کنم می بدبختت ها سفته همین با وگرنه



 وارد سریع داد رتقو دهان آب لرزید دستش نیاز

 . رفت تقویم سراغ شد اتاق

 او و بود نهم امروز کوبید سرش بر تاریخ دیدن با

 رفته یادش که سام. کند جور بود نتوانسته پولی هیچ

 .اوضاع این که هم حال بود

 :گفت آرام نشست اتاق کف جان بی

 کن کمکم اما کردم گناه خدا-

 جواب محمد گرفت تماس محمد با کرد باز را گوشی

 کرد می صحبت نفر یک با داشت انگار داد

  ممنون-

 بتونی جارو همین انشاهللا باشه مبارک خیلی آقا-

 بخری

 ممنون-

 :گفت نیاز به محمد و

 جانم-

 محمد سالم-



 نگرانت محمد نمیگی معرفت بی دختر گل سالم-

 میشه

 چی؟ واسه بابا خوبم-

 چطورن؟ چشمات-

 !گفتن؟ می مبارک مبارک خریدی چی... خوبن-
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 :گفت و زد لبخند محمد

 وروجک میندازم راه دارم مطبمو-

 :گفت شوق با نیاز



 !جدی؟-

 فردا تا هم وسایالرو گرفتم جاشو االن همین آره-

 میارن

  میکنه درد خیلی دندونم کنم می فکر که االن اوه اوه-

 گفتم و خندید بلند محمد

 عزیزم منوکرت-

 نده خجالتم بابا-

 شده خالی حسابم یکم اما اوردن لبتابت نیاز راستی-

 داشته نگهش برات میگیرم کنی صبر دیگه مقدار یه

 برام

 :گفت و فشرد دستش در را گوشی نیاز

 نیست نیاز فعال ممنون-

 نکن قهر دیگه نشو لوس-

  که نکردم قهر بابا نه-

 همین واسه رفتمگ هم دیگه چیز یه اینا غیر به آخه-

 میشه جبران خب اما اوردم کم



 دکتر آقای باشه مبارکت-

 بهم پروفوسوری احساس دکتر آقای بگی که تو-

 میده دست

 نداری؟ کار جون دکتر باشی موفق-

  بیای میدم آدرس چیدم چیارو حاال نه-

 بکن تابیا شب سفید این از دندونام میام باشه-

 :گفت نیاز و خندید بلند محمد

 دکتر ایب-

 :گفت گوشی صفحه ی خیره و کرد قطع را گوشی

 نتونی وقتی اما دکتر بگم بهت مشکلمو خواستم می-

 کردنت اذیت میشه کنی کاری

 باز طاق زمین روی کرد رها پشت از را خودش

 با چرخاند سر کمی. کرد باز را دستانش کشید دراز

 گرفت نگاه سریع اما کرد ریز چشم طالیی گل دیدن

 غرید و

 !بدی؟ نزول پول که بفروشی دیوانه هدیست اون-



 بود خم که دیگرش پای ران روی را پایش یک ساق

 . کرد می هم فکر دادنشان تکان وبا. گذاشت

 به را اش لی شلوارک های ریشه دستش یک با

 را موهایش دیگرش دست یک با و بود گرفته بازی

 . داد می تاب انگستش دور

. نرسید ای نتیجه هیچ به فکرش اما گذشت ساعت نیم

 باعث در قفل تیک صدای لحظه همان که کرد پوفی

 گرد چشمانش در شدن باز با چرخاند سر ترس با شد

 !کرد بود تنش بیمارستان لباس که سام نگاه شد

 :گفت و پرید جا از ها گرفته برق مثل

 میکنی؟ کار چی جا این-

 نه قدمی با اش عصبانی اما خمار چشمهای با سام

 خیلی سام فهمید خوب نیاز. رفت جلو محکم ندانچ

 ابروهای صورتش عضالت نگاهش. بود عصبی

 نیاز به خوب را چیز همه اش بینی فرم اش مردانه

 . فهماند



 وجود با چشمهایش ترساندش بیشتر سام حال اما

 ...اش پریده شدت به ،رنک بود خمار عصبانیت

 هیچ مخواست نمی چون بیمارستان بیای خواستم ازت-

 باشه کنارم تو جز َکس

 بهم سالمش دست با را در سام که کرد اخم نیاز

 و کرد بود سام گردن آویزان دستی نگاه نیاز. کوفت

 :گفت

 بیمارستان برگردی باید تو-

 منطق؟ بی خانم مهمه-

 سام به پشت و چرخید کرد نازک چشم پشت نیاز

 :گفت

 من گردن بیوفته خونت نمیری فقط نیست نه-

 زد صدا را نیاز عصبی سام

 !نیاز-

 لب کرد خودش به سرتاپایی نگاه برد پایین سر نیاز

 :گفت و گرفت دندان به



 تو نیای هوا بی انقدر من بده صاحابو بی کارت این-

 !نیاز شدی عوض روزه یه-

 نگاه او به کردن نگاه جای به اما چرخاند سر نیاز

 :گفت و کرد کنارش دیوار

 تویی شده عوض که اونی ،سام همونم هنوزم من-

 نمی حرف من مردن از شوخی به حتی ساده انقدر-

 !زدی

 :گفت سام به پشت باز و چرخاند سر نیاز

 !داری؟ خبر من حال از چی تو-

 زد وفریاد داد تکان را دستش اختیار بی سام

 ...ت مگه نه-
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 وحشت با نیاز. رفت البا اش عربده اش شانه درد با

 در داشت درد از که سام دست و دوید سمتش چرخید

 :گفت ترس وبا گرفت دست در را پیچید می خودش

 !سام؟ شد چی عزیزم؟ شد چی-

 ونگاه کرد ای خنده گیرش جان درد میان در سام

 نگاه نگران هنوز نیاز اما. کرد نیاز نگران صورت

 غرید و کرد کبودش صورت

 المصب نخورده دستت که تیر امس اومدی چرا-

 موندی می بیمارستان باید بوده قلبت نزدیک

 دارم دوست-



 حرف آن که سام لبهای خیره ریخت فرو دلش نیاز

 پشت دست کرد رها را نیاز دست سام. ماند زد را

 .فشردش آغوشش در کشید خودش سمت برد کمرش

 و کرد فرو عطرش خوش موهای در را صورتش

 :گفت

 مستانه گلی، نکن مقایسه َکس هیچ با خودتو-

 نیست تو ی شده  کنده ناخون اندازه به ارزشش

 دستانش ریخت فرو دلش نیاز و را موهایش بوسید

 .شد مشت

  نیاز توئه خاطر به کنم می کاری هر من-

 ...ام-

 ... هیش-

 موهای زد نفس نیاز و نشاند گردنش روی ی بوسه

 :گفت آرام سام و شد سیخ تنش

 دیگه َکس هیچ نه تو خاطر به میشم خوب مدار من-

 نداره ارزش تو ی اندازه به هیچکی چون



 شد می هالک داشت داغش شدت به نفسهای هرم از

 :گفت سام و

  کنم نمی حساب سگم مستانرو من-

 عقب خواست کالفه نیاز.  را گردنش بوسید وباز

 :گفت و نگذاشت دست یک همان با سام اما برود

 بیمارستان از... ببینم اخماتو... ومدمنی راه هم این-

 ...که... که نکردم فرار

 نیاز کرد حبس نفس و فشرد بهم را چشمانش درد از

 ادامه و نگذاشت سام اما برود عقب خواست نگران

 داد

 اما میبره امونمو داره درد... باشی ناراحت بازم که-

 مهم اینم... میمیری بری گفت دکتر... نیست مهم

 کنم... آروم کوچیکتو دل اومدم قطف... نیست

 :گفت و کرد نیاز نگاه برد عقب سر

 اُوردم؟... بیارم بدست... دل اومدم-



 سام نغسهای ، کرد سام خمار چشمان نگاه نیاز

 نیاز. شد می پایین باال اش سینه قفسه بده شده سنکین

 :گفت و کرد سفیدش لبهای نگاه برد پایین نگاه

 نیست خوب حالت-

 ؟اُوردم-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 اُوردی-

 سمت و افتاد هم روی سام چشمهای لحظه همان

 سام کمر پشت دست وحشت با نیاز. شد کشیده زمین

 زمین روی سام همراه هم خودش اما گرفتش و برد

 زد فریاد و افتاد

 کنید کمک-

*** 

 گذاشته دستانش روی سر که نیاز نگاه عصبی شهبد

 :گفت و کرد بود

 !شده عاشق که هم حاال بود ُخل کم پسره-



 اش شده مشت دست شهبد و گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت و گرفت دهانش جلوی را

 گفت دکتر دید! زد گول سن این به منو!  ِاه ِاه ِاه-

 سر به دست منو میری می بری اگه بری نداری حق

 کرد فرار کرد

 ادامه عصبی شهبد و زد لبخند غمش میان در نیاز

 داد

 بیای؟ بخری میری شهبد کشیده چایی دلم-

 :گفت و کوبید اش پیشانی وبر

 بچه و تره جا دیدم اومدم رفتم سوخت دلم خرم منِ -

 این واسه تاکسی چطور موندم من اصال. نیست

 !شده سوار اینم ایستاده دیوونه

 سر سریع در صدای شنیدن با ونیاز شد باز اتاق در

 و آمد پایین ندلیص روی از شتاب با و آورد باال

 :گفت

 دکتر؟ شد چی-



 شد؟ چی میگی االن اُوردی برام ُمردشو-

 :گفت دکتر که شد درشت چشمانش نیاز

 فاصله مرگ تا قدم یه واقعا اما کرد رد رو خطر-

 اُوردی شانس خوابه، صبح تا دادیم دارو بهش داشت

 نجاتش حتمی مرگ از تونستن رسید زود اورژانس

 بدن

 :گفت دکتر که برد زیر به سر نیاز

 باید روز چند تا گفتم خودشم به ثابته وضعیتش االن-

 بمونه بیمارستان
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 رفت اتاق سمت نیاز. رفت دکتر و زد پوزخند شهبد

 :گفت شهبد که

 هستم من هتل برو-

 :گفت و کرد نگاهش نیاز

 ؟افتاده چی واس نظرت به اتفاق همه این-

 خوردی؟ شام میرم باشه-

 نیست گرسنم-

 بیا صبح هتل برو خوابه صبح تا که این-

 : گفت و کرد باز را اتاق در نیاز

 نصف شده نفهم زبون تخس پسر یه مثل االن این-

 ...نباش دستشویی واسه شد بلند شب

 عاشق کرده فکر دیوونه ی پسره فهمیدم بابا خب-

 بکشه خودشو باشد شده

 :گفت و دز لبخند نیاز



 نکنه درد دستت-

 هراسون حالت اون با تو وقتی تا زد غیبش وقتی از-

 شدم زنده و مردم میدویدی برانکاردش سر باال

 :گفت و کرد خواب در غرق سام نگاه نیاز

 ...دا هتل اتاق تو منم-

 :گفت و بست چشم کرد سکوت

 برو گذشت بخیر-

 بزن زنگ شد چیزی باشه-

 باش-

. رفت سام تخت سمت بست را رد نیاز و رفت شهبد

 کرد اش پریده رنگ صورت نگاه ایستاد تخت کنار

 :گفت آرام و

 بی شده من واسه اما نشده عمر یه مدت این شاید-

 ریخت

 ریشش ته روی صورتش کنار آرام برد باال دست

 :گفت و کشید دست



 آوردی دست به دلمو عمره یه-

*** 

 از را لششا و کشید راحتی نفس نیاز شهبد رفتن با

 :گفت لبخند با سام. کرد باز گردنش دور

 شدی خسته-

 شده گرم خیلی فقط بابا نه-

 :گفت و برداشت را کولر کنترل ،

 حمام بری تونی می-

 خبره؟ چه هتل تو-

 نیست خبری هیچ-

 :گفت و کرد باز را مانتویش های دکمه

 بیمارستان اون از شدیم راحت-

 آخر سیم به میزدم داشتم دیگه-

 :گفت و انداخت کاناپه روی آورد در را مانتو ازنی

 نزن بهمش باش خوبی بچه کردم تمیز اتاقتو ببین-



 :گفت ربط بی سام

 اصفهان-

 :گفت سریع نیاز

 نباش نگران میرم محمد با-

 :گفت نیاز که کرد اخم سام

 خاطر به نه که هم تو برم تنها که نمیشه نکن اخم-

 که عوضی اون خاطر به هم نه بیای میتونی دستت

 نشو خارج تهران از گفتن

 و انداخت باال ابرویی نیاز سایید هم روی دندان سام

 :گفت

 میدی بیمارستان گند بوی حموم برو بیا-

 بیای بری زود میگیرم بلیط برات خودم-

 بیام مستقیم اومدم بیرون دادگاه از میخوای بابا باشه-

 تهران

 کنم می رزرو هست پرواز کی ببینم-

 خان ریخت بی شهبا-



 :گفت و گرفت را دستش رفت جلو

 در باال شدت ریختی بی این از حمام برو شو بلند-

 بشی معمولی ریخت بی همون بیای

 :گفت و ایستاد سام

 برم تنها-

 برود حمام سمت سام کند کمک خواست می که نیاز

 سام که برد باال سر کرد درشت چشم حرف آن با

 :گفت

 بدم تکون منمیتون که دستمو این-

 :گفت و گذاشت عقب وقدم فشرد بهم را لبهایش نیاز

 االن گازه رو غذام اومد یادم میکنم فکر که االن-

 میسوزه

 رفت عقب دیگر قدمی ونیاز شد گرد چشمانش سام

 :وگفت

 بکنی کاراتو میتونی دیگه سالمه دستت یه هم تو-

 شد؟ چی بودی بلد کشی کیسه که تو-



 مخندید جدم هفت به من-

 لباسش ی یقه سام که برود عقب خواست دیگر قدمی

 دست خندید بلند نیاز. گرفتش آغوش در و کشید را

 :گفت و برد کمرش دور

  شکر خدارو-

 چی؟ واسه شکر خدارو-

 چی همه واسه شکر خدارو-

 :گفت و بوسید را نیاز سر روی سام

 میادا سوختت غذای بوی-

 :گفت لب زیر سام و خندید بلند نیاز

 بخندی جوری این فقط که میکنم کاری ره-
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 سام اتاق سمت بلند های قدم با کرد ساعتش نگاه

 . کرد باز کارت با را در رفت

 زمین را دستش در گوشی ، در شدن باز با سام

 :گفت و کرد نیاز نگاه گذاشت

 خریدی؟ شد چی-

 و گذاشت میز روی را دستش در پالستیک نیاز

 :گفت

 اوهوم-

 شده؟ چیزی-

 و انداخت کاناپه روی آورد در را مانتویش نیاز 

 :گفت

  نه-



 پنیر و چیپس میرفتی داشتی شده چیزی یه چرا-

 نبود هم تو قیافت بخری

 ظرف توی آورد بیرون را چیبس عصبی نیاز

 :گفت و ریخت

 شده زیاد پچا پچ یکم-

 غرید و کرد داج تخت تاج از را تنش عصبی سام

 کردن غلط-

 فشرد اش شانه روی را دست اش شانه کشیدن تیر با

 :گفت هم در ی چهره وبا

 بشن کار بی کار از میخوان مگه-

 :گفت و ریخت ها چیبس روی را پنیر نیاز

 بزنن مفت حرفای هی که بیوفته اتفاق یه کافیه-

 بود؟ کی-

 درونش را ظرف کرد باز را ماکروفر در نیاز

 :گفت و گذاشت

 کن ولش کس هیچ-



 نیاز-

 :گفت و چرخید سمتش نیاز

 :گفت و کرد ساعتش به ونگاهی کن ولش-

 واسه دارم استرس دنبالم میاد دیگه ساعت سه محمد-

 صبح فردا

 کرده کارارو همه مرتضی نباش نگران-

 بودی هم تو کاش-

 :وگفت تخت تاج به داد تکیه سام

 ببینم جا این بیا-

. نشست سام کنار رفت تخت سمت زیر به سر نیاز

 :گفت و گرفت را دستش سام

 اشکال نمیای که میدادی دلداری منو تو دیروز تا-

 حرفا این و نداره

 :گفت آویزان لبهای با نیاز

 بود دیگه گرمی دل یه بودی تو-



 دیگه وقتا همین واسه گذاشتن تلفن-

 به خواستی چی هر نیا بیرون اتاق از حالت این با-

 وبگ شهبد

 باشه-

 و گذاشت سام سالم ی شانه روی برد جلو سر نیاز

 :گفت

 دیگه کشور یه میرم دارم انگار-

 اما گرفتم می برات شب فردا همون بود پرواز اگه-

 گرفتم فردا پس همین واسه نبود

 :گفت و بست چشم نیاز

 بخوریا قرصاتو-

 روی کشید ودست کرد دور نیاز سر از را شال سام

 :گفت و موهایش

  خورم می-

 پیشت میاد دیگه هفته گفت دکتر-

 :گفت و کرد سام گوشی نگاه برد عقب سر



 باالتره؟ یا قبلیه مثل-

 باالتره یکم-

 تخت روی از نیاز. شد بلند ماکروفر آالرم صدای

 آورد بیرون را کاسه رفت ماکروفر سمت و شد بلند

 سمت دوباره ریخت رویش را سفید و قرمز سس

 خودش و گذاشت تخت ویر را کاسه رفت تخت

 :گفت و برداشت چیبسی سریع

 من خاطر به اما بود مطبش گرفتار خودش محمدم-

 میاد داره

 بیاد نیما میزدی زنگ خب-
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 سعید گفت مامان هست امتحاناتش اوج تو نیما االن-

 قتو یه کار سر رفته تازه سعید چون نه گفتم اما بیاد

 میاد پیش مشکل براش

 :گفت و برداشت چیپسی سام

 هست هم کنار کردم رزرو اتاق... هتل تو براتون-

 :گفت تعجب با نیاز

 ...بودی هم با جدا چرا خب-

 :گفت و کرد ها چیبس نگاه سریع سام اخمهای با

 هست ترم راحت جدا اتاق آره-

 پر دهان با و گذاشت دهان در برداشت دیگر چیپسی

 :گفت

 اعصاب بی بخرم برات میخوای چی-

 الزمت برات ریختم پول مقدار یه خوام نمی هیچی-

 وقت یه میشه



 نزول پول اندازه به شد می یعنی شد شل دستش نیاز

 :گفت سریع اما شود؟ راحت خیالش و باشد ها خور

 یکم داشتم خواست نمی-

 سپردم صبح بریزم پول برات رفت یادم هفته اون-

 میریزه شب تا فتگ بریزه شهبد به

 زانو روی سریع نیاز. نیاز گوشی پیامک صدای با

 را گوشی کرد شلوارش جیب در ودست ایستاد هایش

 بی ونیاز کشید دستش از را گوشی سام. آورد بیرون

 :گفت و برداشت دیگر چیپسی خیال

 کیه؟-

 :گفت و خواند را پیام سام

 ریخت پولو شهبد-

 نکنه درد دستت-

 پیام نگاه خودش ونیاز گرفت شسمت را گوشی سام

 بود شده واریز حسابش به که مبلغی دیدن وبا کرد

 :گفت بهت با و ماند باز دهانش



 !چقدر؟-

 نباشی منتظر دیگه خواستی چیزی باشه حسابت تو-

 باشی من منتظر یا بیاد حقوقت

 سام خیلیه این اما-

 زودتر باید وگرنه نبود حواسم اصال وقته چند این-

 کردم می رپ حسابتو

 :گفت و زد لبخند نیاز

 دیگر چیپسی ذوق با بروو دل تو ریخت بی-

 :گفت و برداشت

 عالی سوغاتی یه باید اعصاب بی توی واسه پس-

 بیارم

 کنی خرج خودم واسه که ندادم پول-

 داریم که نداریم من و تو-

 پاک را سس کشید نیاز لب ی گوشه را انگشتش سام

 :گفت و کرد



 راحت خیال با گرفت جان لبخندش یازن گلی نداریم-

 .خوردن باهم را پنیر و چیپس

 آماده را اش پشتی کوله تا رفت خودش اتاق به نیاز

 نزول با رفت اتاقش به که این محض به اما کند

 داد جواب دوم بوق. گرفت تماس خوار

 بله-

 ...براتو پول نتونستم دوماه من شرمنده سالم-

 سودش اب برگردونی باید پول تمام-

 دیگه برج پول میدم کامل دوماه پول االن من ببینید-

 جلو جلو هم

 :گفت سریع نیاز و کرد سکوت مرد

 برج اومد گیرم پول االن اما بخدا بود گیر دستم-

  کنم می پرداخت زودتر دارم هم رو دیگه

 من برج دو سر االن نداره وجود بعدی ی دفعه-

  نهم بشه هشتم هکافی بعد دفعه اما پولو تمام خواستم



 نصف باالس مبلغ چون فقط باشه جمع خیالتون نه-

 صبح نصف میریزم امشب

 باشه-

 سراغ. کشید راحتی ونفس کرد قطع را گوشی نیاز

 را اش رسمی لباس همراه شده تا مقنعه رفت کمدش

 لباس دست یک همراه به گذاشت اش کوله در

 عطر نگاه کرد جمع را آرایشش وسایل. خانگی

 اتاق از بست را زیپش ها آن خیال وبی کرد هایش

 رفت سام اتاق به باز. رفت بیرون

 بیاد محمد تا کردم جمع و چیزم همه من خب-

 :گفت و شد بلند تخت لبه از سام

 برداشتی شناسنامتو-

 هست پشتیم کوله تو همیشه اون اوهوم-

 بده پیام بهم رسیدی تا-

 حتما باشه-

 :گفت و کرد میز روی ساعت نگاه چرخاند سر سام



 میاد دیگه ساعت نیم-

 آره-

 و کشیدش خودش وسمت برد نیاز کمر پشت دست

 :گفت آرام

 نزن حرف باهاش اصال اومد یارو این پسر-

 زنم نمی-

. بود گردش در نیاز صورت روی سام چشمان

 :گفت لبخند با نیاز. شد لبهایش وخیره

 بده زجر و شهبد کمتر-

 ندارم کاریش-

  فرمش خوش های دندان و کرد ای خنده تک نیاز

 بست چشم نیاز.  برد جلو سر سام. آمد در نمایش به

 سام بازوی دور شد محکم دستش انگشتان
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 با پاسخ بی تماس ده دیدن با رفت گوشی سراغ نیاز

 :گفت وحشت با و کرد ساعت نگاه ترس

 شد دیر سام-

 :گفت و کرد ساعت نگاه سام

  نباش نگران-

 در سمت سام همراه و برداشت را پشتیش کوله نیاز

 .رفت

 برد سام گردن دور دست چرخید کرد باز را در

 :گفت و بوسید را اش گونه ایستاد پا های پنجه روی

 بیام تا باش خودت مواظب-



 خودت مواظب میری داری که تو جام این که من-

 باش

 هستم-

 نیاز چشمان خیرهی و وسیدب را اش پیشانی سام

 :گفت

 نشینم می انتظار در-

 ام زندگی بهار انتظار

 ...بمانی و نروی

 تاریک و شود می خزان که

 ...ام زندگی تمامِ 

 گفت و عشقش تمام با و آرام را لبش بوسید و

 بسالمت برو-

 بیرون سریع شده رو زیر و احساس پر دلی با نیاز

 آسانسور دم تا و داد تکان سام برای دستی رفت

 .دوید



 از نیاز اما بود تنگش وقت خاطر به کرد خیال سام

 غزل برایش سام وقتی همیشه که حسی از دوید شوق

 .میامد سراغش به خواند می

 نفس گذاشت اش گونه روی دست آسانسور در وتازه

 .بست چشم داد بیرون را اش شده سنگین

*** 

 این از اینم خب-

 :گفت و کرد ساعت ونگاه

 ها دقیقه این نمیشه تموم چرا فاو-

 ریختی؟ کی واسه پول-

 گذاشت کیفش در را بانک عابر رسید و کارت نیاز

 :گفت و

 می دیر خوردم حرص چقدر من...اینا مامانم واسه-

 داره تاخیر ساعت یک االن ببین رسیم

 نزن غر انقدر-



 وبا کشیدن راحتی نفس ومحمد نیاز پرواز اعالم با

 ...شدن راهی هم

 

 :گفت نیاز نشستن هواپیما صندلی روی دو هر وقتی

 شدیم سوار تازه بدم پیام سام به بزار-

 پرواز حالت را گوشی و داد پیام سام برای سریع

 و کرد ساکت محمد نگاه بست را کمربندش گذاشت،

 :گفت

 !پسر گل ساکتی-

 :گفت و صندلی به داد تکیه سر محمد

 شد بحثم بابا با دیشب-

 !چرا؟ ِاه-

 نگار عمه دختر خواستگاری بریم داده گیر-

 :گفت دفعه یک و کرد فکر کمی نیاز

 مهربون هم خوشگله هم خوبه خیلی که نگار-



 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ محمد

 زوره؟ خوام نمی زن من-

 زوره بله کنم می فکر-

 !نیاز-

 :گفت و خندید نیاز

 نکنی؟ ازدواج خوای می کی تا خب-

 خوام نمی زن اصال عمر آخر تا-

 :گفت و صندلی به داد تکیه نیاز

 حسودی از من وگرنه نگیر زن اصال موافقم منم-

 بچه با بگه هی باشه حساس زنتم اگه تازه میرم می

 هیچی دیگه نزن حرف نکن شوخی برادرت

 :گفت و خندید محمد

 میدم طالقش کرده غلط-

 دقه یه همین تا بدی طالق که زن کو حاال اوهو-

 خوام نمی زن گفتی پیش



 گم می االنم-

 چنده چند خودش با دونه نمی بابا برو-

 :گفت و کرد ای خنده تک محمد

 برگشتم پشیمونم بخدا بحثمونه شب هر-

 

 [۱۴:۱۰ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۳۸۳_پارت#

  

 

 

 خواد نمی بدتو که جون آقا-

 خوام نمی زن من. بزاره احترام نظرم به باید خب-

 نمی بشن زنش کشیدن صف دخترا انگار بابا خب-

  نخواه که خوای



 خوام نمی-

 نخواه بابا نخواه-

 خودش سمت را نیاز و خندید بلند اختیار بی محمد

 :گفت و گرفتش آغوش ودر کشید

 خوام نمی َکسو هیچ دیگه اون بعد-

 سخته؟ انقدر عشق به نرسیدن-

  خیلی-

 :گفت و بست چشم نیاز

 کنم تجربش ای لحظه حتی ندارم دوست وقت هیچ-

 طرف یه باز برسی موفقیتی هر به کنی کاری هر-

 تاریکه زندگیت

 دلت واسه بمیرم-

 نکنه خدا-

 بزنم؟ حرف جون آقا با خوای می-



 نتونستم کنم متقاعدش تونم می خودم ببینم بزار-

 میشم تو دامن به دست

 :گفت و کرد محمد نگاه رفت عقب کمی نیاز

 بگو دختره هب برو گفتم می وگرنه نامردیه که حیف-

 که پسره اون حق در خب اما داری دوستش

 میشه ظلم شوهرشه

 :گفت و کشید عمیقی نفس محمد

 بهش گم نمی-

 واسه باید االن یا گفتی می قبال باید یا نگو آره-

 ...کنی سکوت همیشه

 

 ی دسته نیاز زمین روی از هواپیما شدن بلند با

 می خالی دلش زیر. بست چشم و فشرد را صندلی

 شدنش خالی دل زیر این داشت دیوانه دخترک و دش

 می یکباره سام که کرد می مقایسه وقتایی با را

 .داشت را حال همین دقیقا بوسیتش



 چرا حاال صندلیرو ی دسته کندی شد تموم نیاز-

 !ترست؟ این تو زدی لبخند

 کرد باز چشم لبخند همان با شد شل دستانش نیاز

 :گفت و کرد محمد نگاه

 دارن؟ ُدم و شاخ ها دیوونه رتنظ به-

 کمر پشت برد دست و کرد نیاز سر باال نگاه محمد

 :گفت و کرد پشتش نگاه داد هولش جلو به کمی نیاز

  واال نه-

. کوبید محمد پای ران روی دست با و خندید بلند نیاز

 :گفت و خندید هم محمد

 نرفتیم؟ مسافرت حاال تا باهم تو منو کردی دقت-

 :گفت و کرد رفک کمی نیاز

  جناب بودن باذمن ببر لذت پس میگیا راست-

* 

 



 سام وبرای انداخت را خودش تخت روی خندید نیاز

 نوشت

 خودمونم هتل کردم می حس نمیشه باورت بخدا آره-

 خانم هی پهلوم تو زد محمد دادم می دستور همش

 نیستا سام هتل جا این

 نوشت و خندید بلند سام

 گلی بدی دستور باید کردی خوب-

 کرد جمع اش شانه یک روی را خیسش موهای نیاز

 نوشت و

 خسته اصال اما داشت تاخیر ساعت یک که این با-

 نیستم

 تو یعنی میگن که انرژی پر گلی-

 شدن خشک ها بیچاره تراس رو گالی سام راستی-

 بده آب بهشون بگو شهبد به

 دلم عزیز باشه-

 نوشت و خوابید شکم روی تخت روی زد غلتی نیاز



 َمرده یه پایین میومدیم هواپیما از داشتیم سام وای-

 بود زده خشکشون همه نمیشه باورت زمین خورد

 خوبم من گفت باال برد دستاشو شد بلند َمرده یهو بعد

 خوبم من

 صحنه آن آوری یاد با وخودش کرد ارسال را پیام

 .خندد می بلند دارد هم سام نداشت خبر و خندید بلند

 و گفت بخیر شب نیاز بازی پیامک کلی از بعد

 ...باشد حال سر فردا برای تا خوابید

* 

 :گفت و شد بلند میز پشت واز کشید سر را چایش

 منتظرمونه مرتضی دیگه بریم-
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 :گفت و شد بلند میز پشت از هم محمد

 بریم-

 تاکسی سوار رفتن بیرون هتل از محمد و نیاز

 در سوم بار برای را چیز همه نیاز. شدن منتظر

 :گفت و کرد چک کیفش

 بیار صد ندارم حوصله نکشه طول زیاد کنه خدا-

 اصفهان بیام

 حتمیه که جلسه سه-

 گفت همینو هم مرتضی آره-

 اسم دیدن با کرد لرزید دستش در که گوشی نگاه

 انداخت کیفش در را گوشی و کرد نچی شهال

 بود؟ کی-

 زنم می زنگ بهش بعد دوستام از یکی-



 بعد و بود منتظرشان مرتضی رسیدن که دادگاه به

 : گفت نیاز به پرسی واحوال سالم از

 همه خودم من کنی خاصی صحبت نیست نیاز تو-

 کامله هم مدارک کردم آماده چیزو

 دادن بازرسی تحویل را هایشان گوشی محمد و نیاز

 .شدن دادگاه وارد

 می حرص جو حق پسر و رفت پیش بیخو به دادگاه

 .دهد انجام کاری هیچ تواند نمی که خورد

 نمی دور زیبایش های لب از ای لحظه لبخند نیاز اما

 با مرتضی آمدن بیرون اتاق از و شد تمام دادگاه. شد

 :گفت خوشحالی

 به االنم تمامه بعد جلسه بره پیش جوری همین-

 بعد ی هجلس به شد کشیده قانونی تحقیقات خاطر

 :گفت دانی قدر با نیاز

 کشیدید زحمت واقعا-



 گبرم می تاکسی االنم وضیفس، کنم می خواهش-

 ما ی خونه برید

 و بازار یکم برم عموم با میخوام االن ممنون نه-

 برگردیم اینجاهارو

 کالً  گفتم سام به من واال ، برید غروب بیان خب-

 کنه می خودشو کار پسره اون اما ما ی خونه بیاین

 :گفت و زد لبخند نیاز

 بهتون دادیم زحمت خیلی-

 :گفت ومرتضی رفتن بیرون ساختمان از هم با

 خونمون میومدید کاش دارم االن دیگه دادگاه یه من-

 بهتر فرصت یه انشاهللا نکنه درد دستتون-

 با حتما داشتید الزم چیزی یا داشتید کاری پس باشه-

 بگیرید تماس من

 حتما باشه-

 نیاز. رفت و کرد خداحافظی نیاز و محمد با مرتضی

 .رفتن بیرون گرفتن تحویل را ها گوشی هم محمد و



 بریم؟ کجا-

 خرید بریم اول میخواد دلم-

 بریم باشه-

. کرد روشن را گوشی ونیاز گرفت تاکیی محمد

 برای. نداد جواب سام اما گرفت تماس سام با سریع

 جواب یعصب سام بار این که گرفت تماس دوم بار

 داد

 بزن زنگ بعد-

 با نیاز. کرد قطع را تماس سام کرد باز دهان تا نیاز

 سام که بود شده چه یعنی ، کرد گوشی نگاه تعجب

 !بود؟ عصبی گونه آن

 شد؟ چی-

 :گفت و کرد قفل را گوشی نیاز

  خاموشه گوشیش نشد چیزی-

 باز که رفت فرو فکر در نیاز اما نزد حرفی محمد

 !شده چه
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 خوام می همینو-

 زارم می جعبه تو براتون باشه-

 ممنون-

 :گفت و کرد محمد نگاه چرخید

 بخرم؟ هم تو واسه-

  نه-

  ها خوشگله-



 کافیه بگیر سام واسه خواد نمی-

 گرفتم زنجیر همون براش-

 قشنگه خوبه-

 گوشی صفحه نگاه سریع خورد زنگ نیاز گوشی

 روی کشید ودست کرد پوفی شهال اسم دیدن با دکر

 فروشنده سمت گذاشت گوشش دم و گوشی صفحه

 چرخید

 بله-

 دادی جوابمو عجبه خانم سالم-

 بود بد موقعیتم جون شهال شرمنده-

 را ش رمز و گذاشت خوان پیش روی را کارتش

 :گفت شهال و گفت فروشنده به آرام

 نبودی؟ هتل زدم زنگ-

 تمنیس تهران آره-

 !پس؟ کجایی اه-

 اصفهان اومدم-



 بگو پس آهان-

 !بگم؟ چی-

 نیستم تو به عزیزم نه-

 گذاشت کیفش ودر برداشت را وجعبه کارت نیاز

 :گفت و کرد محمد نگاه

 بریم-

 :گفت آرام شهال

 نیستم؟ مزاحم-

 عزیزم نه-

 اما بگم چیزی یه زدم زنگ راستش عزیزم فدات-

 نیست بد قصدم شاهده خدا

  پرسید کوکمش نیاز

 بگی؟ میخوای مگه چی-

 میخوام فقط من نباشه دنیا میخوام که مامانم جان به-

 ای ذره اون بخدا بشونی جاش سر رو مستانه این

 نداره سام لیاقت



 :گفت و کرد اخم نیاز

 !حرفیه؟ چه این-

 ، برسونم مامانمو بودم رفته من دیشب جان نیاز-

 هست عفریته این ی خونه نزدیک مامانم خونه

 خوای؟ نمی رو شال این نیاز-

 کرد محمد نگاه پرت حواس بود کنجکاو که نیاز

 :گفت شهال به و داد تکان وسر

 خب؟-

 سام ماشین لحظه یه برگردم اومدم رسوندم و مامانم-

 دیدم و

 را حرفی گفتن توان و شد فشرده دستش در کیف بند

 داد ادامه شهال اما نداشت

 وقتی میکنه چیکار جااون سام کردم تعجب راستش-

 کرده پارک مستانه ی خونه جلوی ماشینشو دیدم

 بد حالش خیلی بیمارستان تو آخه کردم تعجب خیلی

 نه؟ مگه جان نیاز بود



 :گفت زور به نیاز

 آره-

 ماشین خودش چطور این بودم مونده دیگه همین د-

 کردم پارک ماشینمو منم مستانه خونه اومده رونده و

 بیرون مستانه ی خونه از بیاد امس تا شدم منتظر

 ...اما...اما بگیرم ازش اساسی حال یه خودم

 وشهال انداخت هم روی را نیاز چشمان شهال سکوت

 :گفت آرام

 شوهرم نیومد بیرون سام موندم منتظر ساعت یک-

 می فکر این به دیشب از. رفتم می باید زد زنگ

 هترهب خیلی بگم دیدم اما نگم یا بگم اصال بهت کردم

 کرد شده آویزان دیوار به که شال بند را دستش نیاز

 :گفت زور به و زد نفس و

 بود؟ چند.. ساعت-

 بود شب نیم ده کنم می فکر دیدم؟ و سام که-



 روی شالها و افتاد زمین روی شد جان بی پاهایش

 به بسته چشمان با ونیاز دوید سمتش محمد. سرش

 پیامک مسا با داشت که ساعتی به کرد فکر دیشب

 ساعت یک تا شاید بود یازده ساعت کرد می بازی

 پیام او به مستانه ی خانه سام یعنی. کشید طول هم

 داد می

 !خوبی؟ عزیزم نیاز-

 روی زور به گذاشت محمد ی شانه روی دست نیاز

 :گفت آرام و ایستاد پاهایش

 ببخشید-
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 پریده رنگت نیاز-

 خوبم-

 تماس سام با باز شد دور محمد از کرد گوشی ونگاه

 داد جواب بار این گرفت

 بله-

 سالم..س-

 سالم-

 مورد در کن کنجکاوی بزن حرف سام بزن حرف

 سام سکوت اما. بپرس ات گلی حال از دادگاه

 :گفت آرام نیاز و شد طوالنی

 خوبی؟-

 خوبم-

 سام-



 جانم-

 :گفت سام و لرزید اش چانه

 میاد خوابم وردمخ قرص-

 ازش زور به دیشب که همونی سام نیازم همون من-

 !شده؟ عوض چی کندی دل

 :گفت آرام و کرد دور گوشش از را گوشی

 بخواب...باشه-

 صدای پیچیدن با گرفت را هتل پذیرش شماره و

 گذاشت اش سینه ی قفسه روی دست گوشی در آریا

 :گفت تعجب با آریا و کرد سالم آرام و

 !تویی؟ نیاز-

 آره-

 ضعیفه انقدر چرا صدات-

 آریا-

 بله-



 بیرون؟ رفت سماوات آقای دیشب...دیشب-

 :گفت و گذاشت پیشخوان روی را مهمان کارت آریا

 رفت عجله با نه ساعت حدودای آره-

 :گفت و گرفت دندان به لب و کشید دلش ته از آهی

 شد؟ عوض چی دیشب از-

 چی؟-

 قطع را تماس دهد را آریا جواب که آن بدون نیاز

 :گفت و محمد سمت وچرخید. کرد

 بریم-

 !کجا؟-

 هتل بریم-

 نخریدی چیزی هنوز که تو-

 بریم حاال-

*** 



 و کرد نگاهش نگران محمد صندلی به داد تکیه سر

 :گفت

 بخور چیزی یه-

  خوام نمی هیچی-

 من اتاق جلوی اومدی یهو نمیزنی حرف چرا آخه-

 برگردیم اتوبوس با باید

 :گفت و داد پایین را بغضش نیاز

 کنم صبر شب فردا تا تونم نمی تهران دارم کار-

  رسیم می شب نصفه االن آخه-

 نیست مهم-

 بزن حرف باهام نیاز-

 اش شکسته دل در و کرد جاده نگاه چرخاند رو نیاز

 :گفت

 بزنم حرف تونم می چطور شکستگیم سر از-

 



 هنوزم همونم هنوز من

 صداست بی هام گریه 

 که اونی همونی وت 

 اشتباست یه من واسه 

 که کسی بودم من 

 کنار کشید خاطرت به 

 

 کرده باورش. چکید چشمش ی گوشه از اشکش

 اما کرد باورش باز که این برای داد می جان داشت

 .بود جا بی اطمینان هم باز بود اشتباه باز

 را چشمش ی گوشه اشک رفت باال لرزانش دست

  کرد پاک

 

  پات زیر به قلبشو تو گذاشتی عمد رو از

 که همونی همونم هنوز من



 اومد در همه رو تو خاطرت به 

 من تو پای داده زندگشیو که اونی همونم هنوز من

 بودم
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 اینکه کرد می اش دیوانه داشت سرش در های فکر

 که زنی ی خانه! خانه؟ آن در شده چه قبل شب

 !بچه یک با نیست رششوه

 سرش در که فکری با و فشرد دندان زیر را لبش

 ...را پایش ران فشرد چرخید می



 

 میخونم تو عشق به دارم هنوز که دیوونم همون من

 همه رو تو خاطرت به که همونی همونم هنوز من

 پای داده زندگشیو که اونی همونم هنوز اومدمن در

 عشق به دارم زهنو که دیوونم همون من بودم من تو

 میخونم تو

 

 وفکرهای بود تاریک جاده به نگاه تهران خود تا

 او گاه و کرد می ناامیدش کامال گاه که واجور جور

 می داشت سخت داشت برایش چقدر. امیدوار را

 از که انقدری بود شده کبود پایش ران.  او به گذشت

 .بودشان فشرده حرص

 :گفت محمد ، شدن بزرگ پدر خانه حیاط وارد

 بزن حرفی یه میکنی دیوونم داری نیاز-

 حرف بی و شد خانه وارد آورد در را کفشهایش نیاز

 رفت اتاق سمت

 



 مال بهونه یه دنبال میگشت که نگاهی همونه نگاهت

 دیگرونه

  بوده بد همه با خاطرش به دل که دلی 

 نابوده دیگه که زندگی اون بوده من مال

 

 با بخوابد برود یدچرخ آورد در را وشالش مانتو

 دیدن با. شد کشیده گردنش سمت نگاهش آینه دیدن

 :گفت آرام و بست چشم اش کبودی

 نامردیه-

 زد فریاد و رفت باال صدایش اما

 نامردیه-

 نیاز دیدن با کرد باز را در دوید اتاق سمت محمد

 فرو آغوشش در نیاز. رفت جلو سریع اتاق وسط

 نالید و رفت

 دیه...نامر-

 



 مونده تنها ما بین که اونی اونم نم آره

 به که همونی همونم هنوز من 

 اومد در همه رو تو خاطرت 

 

 محمد ی سینه در سر ونیاز را نیاز سر بوسید محمد

 اشک صدا بی را لباسش زد چنگ و برد فرو

 سرش به را لبهایش بست چشم خشم با محمد. ریخت

 .فشرد

 محمد...نامرده خیلی... دنیا-

 کنم می بودنا دنیارو-

 ترکه می... داره دلم...محمد دلم-

 مرده؟ محمد مگه-

 خدا...آخ-

 



 من تو پای داده زندگشیو که اونی همونم هنوز من

 تو عشق به دارم هنوز که دیوونم همون من بودم

 میخونم

 

 خوب حالش داشت تازه بود نمانده برایش توانی نیاز

 اب سام باید چرا کرد می شادی احساس تازه شد می

 پس نبود زنش نیاز مگر! کرد؟ می را کار این او

 ...چرا

 محمد-

 محمد. خورد می محمد ی سینه به دردش پر نفسهای

 :گفت کالفه

 جانم-

 !ناامیدی؟ یعنی...داشتن...مرگ آرزوی-

 !کرده؟ کار چی عوضی اون حرفیه؟ چه این-

 :گفت آرام و را پیراهنش زد چنگ نیاز

 نگو...محمد نگو-



 کسی گذاشت نمی هم حالش آن در زد پوزخند محمد

 می حیف داشت نیاز بود حیف. بگوید چیزی او به

 شد

 

 خاطرت به که همونی همونم هنوز من

 که اونی همونم هنوز من اومد در همه رو تو 

 که دیوونم همون من بودم من تو پای داده زندگشیو

 میخونم تو عشق به دارم هنوز
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 برسونمت بزار-

 کرد می نگاهش مشکوک که بزرگ پدر نگاه نیاز

 :گفت و ،کرد

 بیای تو چرا دیگه میرم دارم تاکسی با خواد نمی-

 :گفت و فشرد دستش در را عصایش مرد پیر

 نخوردی چیزی-

 جون آقا ندارم اشتها زودی این به صبح-

 به توجه بی و شد بلند میز پشت از عصبی محمد

 :گفت رشپد

 ...بب اشکاتو اون خاطر واسه دیگه بار یک فقط-

 محمد-

 پدر و شد ساکت محمد بزرگ پدر عصبی صدای با

 :گفت نیاز به بزرگ

 بری میتونی برات گرفت تاکسی رباب-



 صندلی روی از را شالش شد بلند میز پشت از نیاز

 کوله رفت مبل سمت انداخت سرش روی برداشت

 :تگف و برداشت را اش پشتی

 خدافظ-

 :گفت و کرد پدرش نگاه شد مشت دستانش محمد

 برو میگید بعد بینید نمی میشه آب داره-

 شوهرشه بره باید-

 :گفت و زد خند نیش محمد

 نامزدشه فقط اون-

 نداره برگشتی راه گفتم نیاز به من-

 !بابا-

 :گفت و کرد محمد نگاه تیز مرد پیر

 بزنم حرف عموشی محمد بگم چی داری دوست-

 درست هاشه رگ تو خونت میکنه باد غیرتت رگ

 برگشتی گفتم شد تموم دیگه گفت بله نیاز وقتی اما

 هم تو. باشه زارن نمی خودشون چون نیست کار در



 نیاز میکنن حلش باشه بینشون بحثی هر نکن دخالت

 دنبالش ماهم نیست قرار خاکی جاده تو زد خودش

 یا تو با نه هبش بزرگ راه تو خودش باید بیوفتیم راه

 من

 زارم نمی من-

 بگه بهت بشکنه حرمت نزار عموشی فقط تو-

 نکن دخالت

 خدا؟ امون به کنم ولش گید می شما-

 میخوای خیلی خدا امون به کن ولش میگم آره-

 اونا باش داشته هواشو دور از بدی نشون برادریتو

 آدم بعدش میشن خوب باهم دیگه روز دور عاشقن

 تو میشی بزنه بهم مابینشونو واستهخ می که اونی بده

 :گفت و رفت اتاقش سمت بلند های قدم با محمد

 ندارم اشکاشو دیدن طاقت نیستم صبور شما مثل من-

 بابا

 :گفت آرام و بست چشم مرد پیر



 خواست خودش نیاز-

* 

 بفرمایید-

 ی خیره نیاز و گرفت نیاز دست از را پول راننده

 در و انداخت گاهین هتل شیک بلند و پهن ساختمان

 .شد پیاده ماشین از آرام کرد باز را ماشین

 ساختمان سمت سست های قدم وبا بست را ماشین در

 :گفت و زد لبخند نیاز دیدن با خدمتکار. رفت

 افتخار خانم خیر به صبح-

 بخیر صبح-

 بی نبود آریا و اهورا شیفت. شد ساختمان وارد نیاز

. فشرد را کمهود رفت آسانسور سمت کسی به توجه

 شده پژمرده صورت دیدن با و کرد آینه در نگاهی

 آسانسور در سمت گرفت صورتش از نگاه اش

 اتاق سمت مستقیم رفت بیرون در شدن باز با چرخید

 .زد در و رفت سام



 که بود باال چشمش ونیاز شد باز در تا کشید طول

 دختر دیدن با شد کشیده پایین نگاهش اما ببیند را سام

 بهت با و گرفت در چوب چهار به را دستش. بچه

 :گفت

 تو-

 میاد زود بمونم همینجا گفت نیست عمو خاله سالم-

 : گفت زور وبه داد قورت دهان آب نیاز

 مامانت-

 مامان ها فرشته پیش رفته مامان دایی گفت عمو-

 خونشون رفته
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 بست چشم. گذاشت اش هسین روی لرزید دستش نیاز

 :گفت بچه دختر که

 برام عمو مثل میتونی هم تو رفت سر حوصلم خاله-

 بکشی؟ نقاشی

 اما اتاقش سمت برود چرخید بچه به توجه بی نیاز

 :گفت و گرفت نیاز مانتوی به را دستش بچه دختر

 بکش نقاشی برام بیا نرو خدا رو تو خاله-

 بچه که. کرد هبچ نگاه تار دیدی با چرخاند سر نیاز

 :گفت و زد لبخند

 بیا سنا جون خاله بیا-

 بچه وهمراه داد تکان را اش شده سنگین سر نیاز

 :گفت و تخت سمت دوید سنا. شد اتاق وارد

 اما بکشم روشون از گفت بود سخت نقاشیهاش عمو-

 تونم نمی که من



 نشست و رفت تخت سمت سنگین های قدم با نیاز

 به نگاهی زیبایش شمهایچ با سنا. سنا روی روبه

 بعد صفحه زد سریع اش نقاشی به ونگاهی کرد نیاز

 :گفت و بعدترش و

 شماس شبیه چقدر نقشیا این خاله-

 با برد پایین سر گرفت بچه صورت از نگاه نیاز

 اش چانه نقاشی دفتر روی خودش نقاشی دیدن

 حالت در را نیاز سام. زد بعد صفحه چند سنا. لرزید

 .بود کرده اشینق مختلف های

 :گفت سنا و گذاشت دهانش جلوی دست نیاز

 چیه؟ عشق خاله-

 :گفت سنا که کرد سنا نگاه گرفت نقاشی زا نگاه نیاز

 کرده فکر نمیشه حالیش عشق تو مامان میگه عمو-

 خرابن خودش مثل همه

 :گفت سنا که شد درشت چشمانش بهت آن در نیاز



 آخه کنه؟ ینم کار دیگه من مامان یعنی خراب خاله-

 کنن نمی کار دیگه میشن خراب بازیام اسباب

 :گفت بچه باز که بگوید چه داسنت نمی نیاز

 ترسم می ازش من اما مهربونه خیلی من با عمو-

 :گفت حوصله بی نیاز

 چرا؟-

 خالم پیش از منو وقتی. دونم نمی دیگه ترسم می-

 خاله ترسیدم خیلی ماشین تو اُورد

 عزیزم؟ چرا-

 باال زد لباسمو یهو بود عصبی عمو آخه-

 :گفت سنا که پرید باال ابروهایش نیاز

 بزنن لباست به دست ندارن حق ها غریبه گفته بابا-

 سریع هم عمو کردم گریه منم ببینه بدنمو نباید کیی

 ببخشید گفت بوسیدم کرد بغلم



 که را سام صدای لحظه همان که شد مشکوک نیاز

 جایش از سریع یدشن کرد می صحبت تلفن با داشت

 :گفت و پرید

 کسی به اگه بازیه یه این میشم قائم میرم من خاله-

 میدم بهت خوب جایزه یه نزنی حرفی

 باشه-

 در تیک صدای برود تراس در سمت خواست تا نیاز

 سریع کرد باز را حمام در عجله با همین برای آمد

. بست آهسته را ودر انداخت حمام داخل را خودش

 گذاشت دهانش  جلوی دست

 عمو؟ کشیدی نقاشی-

 کشیدم نقاشی خودم بود سخت نه-

 نداده... ج خودشو مامانت تا عمو بریم پاشو-

 :گفت سنا که کرد بغض نیاز

 مامانمی؟ عاشق تو عمو-

 :گفت وسام بست چشم نیاز



 بریم پاشو بچه نیست تو مال حرفا این-

 دنبال شما گفت می داشت خالم آخه عمو دیگه بگو-

 موس پرسیدم ازش منم کنی، می موس موس نمماما

 عاشقشی یعنی گفت چی یعنی موس

 سرامیک به فشرد را دستش کف چکید اشکش نیاز

 دیوار سرد

 تو میزنی حرف چقدر دارم کار شو بلند-

 انقدر افتاد خون به لبهایش داد جان حمام آن در نیاز

 . هایش دندان زیر شد فشرده که

 :گفت و کرد حمام در به نگاهی سنا

 میشه؟ چی جایزم اما-

 را سنا ودست برداشت را سنا کیف عصبی سام

 :گفت بلند سنا و کشاندش در سمت گرفت

 شدی قائم نگفتم کسی به من میخوام جایزمو من-



 وبا نشست زمین روی خورد سور در پشت نیاز

. رفت هوا به اش ناله در شدن بسته صدای شنیدن

 .داد می جان داشت گرفت می آتش دلش داشت
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 حمام از کرد پاک تند را اشکهایش شد بلند جایش از

 دیدن با.  رفت بیرون اتاق از عجله با و رفت بیرون

 بعدی آسانسور سراغ سریع شد بسته که آسانسور در

 پا حرص با برسد آسانسور تا. فشرد را ودکمه رفت

 غرید و کوبید زمین بر



 دیگه بدو-

 و شد اتاقک وارد سریع آسانسور در شدن باز با

 و. کرد دستش پشت ساعت نگاه. فشرد را دکمه

 جلو آرام آسانسور ایستادن با آورد باال سر کالفه

 هتل از بچه و سام دید.  زد دید را وبیرون رفت

 در به را خودش کرد دویدن به شروع. رفتن بیرون

 سریع نیاز سام ینماش شدن دور با. رساند ورودی

 :گفت و دوید تاکسی سمت

 کن روشن زود آقا-

 وراه آورد در حرکت به را ماشینش سریع راننده-

 افتاد

 برم کجا-

 گم می بهت برو-

 را سام ماشین رفتن بیرون که هتل بزرگ محوطه از

 :گفت و دید

 برو ماشین اون دنبال-



 :گفت تعجب با راننده

 سماوات؟ آقای دنبال-

 :گفت رصح با نیاز

 آره-

 نیاز. کرد بیشتر را سرعتش و نگفت هیچ راننده

 بیشتر لبش سوزش که کشید لبش روی را انگشتش

 .کشید هم در چهره و شد

 :گفت و کرد نیاز به نگاهی راننده

 شده؟ چیزی-

 :گفت و داد تکان وراست چپ به را سرش نیاز

 نکنید گمش فقط نیست چیزی-

 نه-

 فشارش. فشرد فتمیر گیج که سرش به را دستش

 .بود نخورده هم هیچ که مخصوصا بود پایین



 می سام ماشین نگاه دقت با نیاز شدن محله یک وارد

 سریع دیوارها روی سیاه های پارچه دیدن با. کرد

 :گفت

 برو تر آروم آقا-

 : گفت و شد خم. ایستاد سام ماشین دید دور از

 بایست چپ سمت برو کوچه آخر برو-

 باش-

 کوچه در وپیچید گذشت سام ماشین کنار از تاکسی

 پشت نگاه و آورد باال سر آرام نیاز. ایستاد بعدی

 :گفت و کرد

 رو کوچه بتونیم که یکم فقط برید عقب یکم میتونید-

 ببینم

 سام ماشین دیدن با ونیاز رفت عقب کمی راننده

 :گفت

 خوبه-



 از گرفت آغوش در را سنا. شد پیاده ماشین از سام

 سمت سنا. گذاشتش زمین روی کرد دهپیا ماشین

 همان سام اما. دوید بود شلوغ جلویش که ای خانه

 به داد تکیه و زد آتش سیگاری ایستاد ماشین جلوی

 .شد دیوار روی سیاه های پارچه ی خیره ماشین در

 دیدن وبا بود شده مشت اش کرده عرق دستهای نیاز

 رونبی خانه در از وبلندش سیاه لباس با که مستانه

 .رفت سام وسمت آمد

. آورد باال سر کشید عمیق نفس و افتاد پایین سرش

 دید نیاز و زد سیگارش به پکی سرد خون سام

 بیرون ودهانش بینی از سیگارش دود و زد حرفی

 به چرخید نگران که کرد مستانه به نگاهی. آمد

 و کرد سام نگاه ودوباره کرد نگاه در جلوی جمعیت

 چرخاند سر زد خند نیش ای لحظه سام. زد حرفی

 او به حواسش مدت تمام وراننده. دزدید سر ونیاز

 .بود
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 ماشین سوار دو هر دید و آورد باال سر آرام نیاز

 .شدن

 که کرد مستانه ونگاه کشید دل ته از آهی کرد بغض

 لبه به بود داده تکیه آرنج وسام میزد حرف تند تند

 سرش ای لحظه اما. کشید می را وسیگارش پنجره

 عربده صدای کرد حس دور همان از ونیاز چرخید

 او پرید جا از که مستانه همراه ودقیقا. شنید را اش

 .پرید جا از هم

 . زدن حرف به کرد شروع سریع مستانه اما



 نگاه وباز کرد پوش سیاه جمعیت به نگاهی نیاز

 نگاه کرد ریز چشم ندیدخ می داشت که کرد مستانه

 .بود نکرده تغییری او اما. کرد سام

 تماس محمد با خواست آورد در را اش گوشی نیاز

 چشم از دور که بگیرد را مطبش آدرس که بگیرد

 شهال اسم لحظه همان اما دیدنش برود پدربزرگ

 داد جواب کالفه. افتاد گوشی بروی

 بله-

 دختر تو کجایی-

 چی؟ واس-

 نیاز ببینمت باید-

 کجایی؟ تو-

 بیایم شدیم مجبور مرده عفریته دایی این بابا-

 مراسمش

 هستم خونه همون کوچه سر من-

 :گفت تعجب با شهال



 !واقعا؟-

 کرد می صحبت داشت هنوز که مستانه نگاه نیاز

 جوابش وگاهی کرد می گوش مقابلش در وسام کرد

 .داد می را

 تاکسیم تو آره-

 ...دا االن یعنی...یعنی-

 :گفت آرام نیاز و کرد سکوت شهال

 بینمشون می-

 پیشت میام االن من جان نیاز-

 را دستش چرخید ونیاز کرد قطع را تماس شهال

 پشت به چسباند وپیشانی گذاشت راننده صندلی روی

 . دستش

 :گفت لب وزیر کرد سام ماشین به نگاهی شهال

 که رو بیچاره دادی دق ، پسر بزنم گندت-

 سر را خودش بلند پاشنه های کفش نآ با عجله وبا

 با شد خم رفت سمتش تاکسی دیدن با رساند کوچه



 ماشین درون کرد باز را ماشین در سریع نیاز دیدن

 .نشست

 :گفت شهال به کردن نگاه بدون اورد باال سر نیاز

 ببینم پایانشو که اومدم-

 اوردی؟ کم-

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 اونو؟ نه بخواه منو پاش به بیوفتم میخوای چیه-

 خوادش نمی بخدا خواد نمی-

 یه میتونه نخواد یکیو که کسی کن سرم پشت نگاه

 !کنه؟ تحملش هم لحظه

 بود سرش پشت به نگاهش که شهال نگاه چرخاند سر

 :گفت

 !خونش؟ رفته چرا شب اون خواستش نمی اگه-

 قرمز چشمهای نگاه و گرفت نگاه دو آن از شهال

 :گفت و کرد نیاز

 نداری؟ اعتماد سام به تو دلم عزیز-



 ندارم؟ دیگه داشتم-

 نیست عاشقت نداره دوستت میگی یعنی-

 :گفت شهال و کرد سکوت نیاز

 عاشقته میدونی داره دوستت میدونی یعنی این-

 کنارشه که اونی یعنی عشق بهم کرده عادت شاید-

 برگشته سال چند بعد که

 بود این واسه بگم زدم زنگ بهت اگه من نیاز نه-

 بکشه بیرون پاشو زندگیت از مستانه کنی یکاری
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 کرد می کارو این باید سام شهال نیست من کار این-

 :گفت و گرفت را نیاز ودست کرد نچی شهال

 دارم دوست نداشتم خواهر مثل تورو من بخدا-

 هیچ ننگرا هستم زندگیت و  تو نگران که انقدری

 جدایی اما دونم نمی درست ، نبودم دوستام از کدوم

 میدونن همه که نیست چیزی اون ومستانه سام

 :گفت سریع شهال که کرد ریز چشم نیاز

 که این قبل یادمه من اما بوده نبوده اصال که نه-

 بزنه حرف سام با اصال بودم ندیده کنه خیانت مستانه

 بودن قهر انگار

 چی؟ یعنی-

 یعنی شوهرش جریانه در گلی فقط یدونمنم منم-

 بعد بشیم خبر با گذشتش از اول باید ما اینه، حدسم

 االن



 سام با لحظه یه حتی نمیتونم دیگه شهال تونم نمی-

 بزنم حرف

 سر من بزار بده فرصت بهم روز چند فقط نیاز-

 جان به میگی درست تو دیدم اگه شاهده خدا دربیارم

 مستانه عوضی سام گوش تو میزنم سیلی یه مامانم

 چی بینشون ببینم کن صبر اما میزنم میخوره تا رو

 باشن کرده ع.شرو رابطشون بازم واقعا اگه هست

 جدا داره که مستانه چون داره؟ نداره کردن پنهون

 خون خفه باشه سام با نیست آدمی اون بعدم میشه

 بگیره

 بزار. برم فهمیدم جا همین تا بزار ندارم تحمل-

 نشم خورد خوام می برو بگه بهم کسی نه برم خودم

 برم

 روز سه نمیشی؟ خورد! ؟ میشه چی بری االن-

 اون تا من دعوتیم همه هست مسعود عروسی دیگه

 گم می بهت خبره چه میفهمم روز



 هتل برگردم ببندم چشم یعنی باشم ساکت بازم-

 ...بازم

 :گفت و کرد صورتش قاب را دستانش عصبانی

 ...شهال تونم نمی-

 :گفت دار لرزش صدای با

 ...گیره می آتیش داره جگرم...شهال جگرم-

 گوشش دم و گرفت آغوش در را نیاز بغض با شهال

 :گفت

  عزیزم باش آروم-

 دارم دوست...دیوار تو بکوبونم سرمو دارم دوست-

 آخ... آخ...بگیرم آروم تا بزنم جیغ انقدر

 :گفت و فشردش آغوشش در شهال

 بیار طاقت دیگه روز یه فقط اما معزیز داری حق-

 گفتم بهت که حاال بزار. بوده چی گذشته بفهمم بزار

 چیه قضیه بفهمم خودمم دیدمشون شب اون

 تونم نمی بخدا-



 بده فرصت بهم داری دوستش اگه میکنم خواهش-

 بخشم نمی خودمو وقت هیچ بری اگه

 :گفت و کرد پاک را اشکش برد عقب سر نیاز

 شهال کنم گدایی و عشق خوام نمی-

 که اونی تویی عشقش سام چون عزیزم کنی نمی-

 س مستانه میکنه گدایی

 :گفت و زد خند پوز کشید باال بینی نیاز

 شرط داشت نگه دندون و چنگ با و کسی نمیشه-

 دله بودن گیر موندن

 دارم دوستش بردارمه جای سام. جفتتون دل قربون-

 دوتا شما اون نه باشی همدمش تو دارم دوست که

 دارید احتیاج هم کمک به فقط

 جمع میکنم که کاری اولین هتل تو گذاشتم پامو من-

 سه کمد، گوشه گذاشتنش آماده وسایلمه تمام کردن

 خودم دل واسه کس هیچ واسه نه کنم می تحمل روز

 اما خواد می اعصابو بی اون وار دیوونه هنوز که

  روز سه فقط



 که چیزی هر تمیبینم عروسی تو عزیزم باشه-

 تو با تصمیم موقع اون میگم بهت فهمیدم

 

 باال ابروهایش سام ماشین ندیدن با چرخاند سر نیاز

 :گفت و پرید

 !رفت؟ کجا-

 رفته وقته خیلی-

 گوشی نگاه برد پایین سر تلفنش زنگ صدای با

 :گفت آرام شهال. بود سام کرد پایش روی

 فهمه می تیزه کن رفتار عادی-

 دم گوشی روی کشید ودست داد تکان سر نیاز

 گذاشت گوشش

 نیاز الو-

 

 [۱۴:۱۰ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 



 ۳۹۳_پارت#

  

 

 

 

 سالم-

 خوبی؟ عزیزم سالم-

 :گفت آرام و بست چشم نیاز

 خوبم-

 گلی شدم دلتنگت-

 :گفت وسام کرد سکوت نیاز

 زیاده من واسه انقدر چرا اما نیستی روز دو-

 سام-

 جانم-



 ماشین از داد تکان ستید وشهال کرد سکوت باز

 تاز هم واو کرد راننده به نگاهی نیاز. شد پیاده

 :گفت سام که شد پیاده ماشین

 فرودگاه؟ میری کی بیرون ببرمت شام میخوام-

 میریم داریم دیگه-

 نیاز-

 :گفت گرفته صدای با نیاز

 جانم-

 بشنوم همینو میخواستم هیچی-

 :گفت و رسید نیاز گوش به خواندن قران صدای

 نداری؟ کار-

 بینمت می دیگه ساعت چند عزیزم نه-

 باشه-

*** 



 جلو جمعیت مابین را خودش و دید را سام دور از

 با بود گردش در چشمانش سام و رفت سام انداخت

 بی  متعصب مرد ان و رفت جلو عجله با نیاز دیدن

 کشید آغوش در را نیاز دفعه یک همه به توجه

 .چسباندش اش ینهس به و را صورتش کنار بوسید

 سالن در چرخاند نگاه سام که بست چشم نیاز

 :گفت و فرودگاه

 محمد؟ کو-

 :گفت و رفت عقب نیاز

 ندیدیش؟-

 !نه-

 گفتم رفت سریع برداشت ساکشو داشت عجله خیلی-

 دیدیدش حتما

 ...رف که بهتر اما ندیدم نه-

 اندازه از بیش سردی و نیاز دست گرفتن دست با

 :تگف و کرد اخم اش



 !خوبی؟-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 خوبم-

 وبا نیاز صورت روی گرداند چشم نگران سام اما

 روی برد باال دست سریع سرخش های گونه دیدن

 :گفت عصبی و گذاشت اش پیشانی

  بعد قرمزه خماره چشمات داری تب-

 خوب حال میگی این به

 در آورد پایین اش شانه از را نیاز کیف وسریع

 از هم با فشرد دستش در را دستش و گرفت دست

 راه ماشین به رسیدن وتا رفتن بیرون فرودگاه سالن

 .کرد می نیاز نگاه مدام سام اما رفتن

 :گفت سام نشستن که ماشین درون

  دکتر برمت می-

 خواد نمی خوبم-



 بریم باید خب داری تب پایینه فشارت دونم نمی-

 چیه دردت ببینم

 میشم خوب کنم استراحت خستم-

 نیاز نکن لج-

 هتل بریم فقط نکن اصرار سام خوبم-

 سام. صندلی به داد تکیه وسر بست را چشمهایش

 رفتی گفته و آورد در حرکت به را ماشین کالفه

 ای خسته که عملگی

. فشرد گاز روی را پایش و کرد اخم سام به نیاز

 وبا نزد حرفی هیچ برسن هتل به وقتی تا نیاز

  کرد هتل ساختمان نگاه کرد باز چشم ماشین ایستادن

 مطمئنم هست چیزیت یه-

 :گفت و کرد سام نگاه چرخاند سر نیاز

 شناسیم؟ می خوب انقدر یعنی-
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 خودم از بیشتر-

 خبره؟ چه دلم تو االن میدوننی-

 :گفت و برد باال را ابرویش یک سام

 آشوبه-

 :گفت و داد تکان سر تحسین با نیاز

  میدونی که خوبه-

 چیه؟ دلیلش اما-

 و در سمت چرخید و کرد باز را ماشین در نیاز

 :گفت



 فهمیدی می باید دلیلشم شناختیم می اگه-

 و برداشت را نیاز کیف سام. شد پیاده ماشین از

 رفت نیاز دنبال به شد پیاده ماشین از سریع

 شد هتل وارد نیاز. داد نگهبان دست را وسوئیچش

 ایستاد کنارش سام. داد تکان سر آریا و اهورا وبرای

 :گفت و

 اما بدم تکون میتونم زور به دستمو خوبه منم حال-

 دارم درد خیلی

 :گفت حوصله بی نیاز

 میشی خوب-

 :گفت و فشرد را آسانسور دکمه سام

 چطوره حالم پرسیدی تو چون گفتم اینارو آره-

 نگاه خمارش ایچشمه وبا شد آسانسور وارد نیاز

 :گفت و کرد سام

 راحتی به هتل از میرونی ماشین که خوبی حتما-

 زدی بیرون



 !تو؟ بودن خاطر آسوده یا بوده متلک این-

 آرام و رفت سمتش اختیار بی سام که زد پلکی نیاز

 :گفت

 این با اما جوریه این حالت بشم ناراحت باید شاید-

 شدی تر خواستنی قیافه

 با داشت که صبح به آمد یادش شچشمان خیره نیاز

 چشم سام که بگیرد نگاه خواست میزد حرف مستانه

 :گفت و کرد ریز

 ندزد نگاه-

 ترسم می-

 چی؟ از-

 حرفمو بفهمی که این از-

 !چیه؟ حرفت مگه-

 اتاقک از و چرخید نیاز و شد باز آسانسور در

 دنبالش به و کرد پوفی سام. رفت بیرون آسانسور

 :گفت و رفت



 حرف نتونستم زدی زنگ که دیروز خاطر به احتم-

 ناراحتی بزنم

 من تویی بشه درک باید که اونی ناراحت؟ چرا نه-

 ام چکاره

 داره؟ نیش زبونت گفته بهت کسی حاال تا-

 نه-

 داره نیش خیلی میگم نفر اولین من خب-

 خوردی نیششو تو فقط چون شاید-

 خمارش چشمان با وباز ایستاد اتاقش در جلوی

 :گفت و کرد اهشنگ

 خبر دلم از کی اما نزنم نیش باید باشم آروم باید-

 سوختن بوی فقط که خودمم میدونه کی داره؟

  براش کنم کاری تونم نمی اما کنم می حس جگرمو

 :گفت و شد تنگ چشمانش سام

 !میگی؟ چی-



 دست و خورد تلو تلو افتاد هم روی چشمانش نیاز

 باز و ویرانش بقل نزدیکی جایی اش سینه به فشرد

 . بود اش زندگی که عطرش خوش بوی ،باز آغوشش

 !نیاز-

 شدت به صدای با لرزاند چانه بسته چمشمان همان با

 نالید مرتعشش

 ...کردی چه-

 در شدن باز با کشید قفل روی را کارت سریع سام

 وارد گرفتش آغوش در کرد جدا زمین از را نیاز

 . رفت تخت سمت و بست را در پا پشت با شد اتاق

 :گفت و کرد نیاز ی گرفته گر صورت نگاه دلواپس

 نذاشتی دکتر ببرمت گفتم-

 نزدیکی در که سام صورت نگاه کرد باز چشم

 :گفت آرام و کرد بود صورتش

 خونی؟ می شعر اونم...واسه-
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 را نیاز انداخت کنار کرد باز را سرش دور شال سام

 باز خواست را مانتو های ودکمه خواباند تخت روی

 عصبانیت وبا گرفت محکم را دستش مچ نیاز که کند

 غرید اش شده کلید های دندان الی از تمام

 نزن من به دست-

 ها دکمه و زد کنار را دستش نیاز به توجه بی سام

 را ومانتو نشاند خیز نیم را نیاز کرد باز را مانتو ی

 :گفت و آورد در



 درست منم بگی هزیون حالت این تو نیست قرار-

 بزارم دست رو

 :گفت و خندید نیاز که دوید دستشویی سمت عجله با

 !نگرانمی؟-

 کرد خیس آب وزیر برداشت ای حوله عصبی سام

 :گفت و رفت نیاز سمت رفت بیرون

 شدی می ساکت حرفا این جای به کاش-

 ذاشتگ نیاز داغ پیشانی روی کرد تا را خیس حوله

 :گفت آهسته و کرد نیاز قرمز چشمان نگاه

 پایین میارم تبتو من گلی ببند چشماتو-

 لب وزیر داد قورت زور به را دهانش آب نیاز

 :گفت

 دوست... چرا میکنه؟ دیوونم هنوز چشمات...چرا-

 !کنم؟ نگاهت دارم

 صورت کنار گونه نوازش را انگشتش پشت سام

 :گفت و کشید نیاز



 سامی دل عزیز چون-

 :گفت و شد لبش مهمان جانی بی لبخند

 محض خریت...دنیاست آدم ترین دیوانه عاشق-

 :گفت و کرد ای خنده تک سام

 هستم خرا دسته سر که من-

 سام که کرد سام چشمان نگاه باز شد باز چشمانش

 :گفت و کرد کج سر

 نرو جا هیچ من بی... نرو دیگه-

 :گفت هآهست سام و افتاد هم روی سنگینش چشمان

 گلی هستم من بخواب-

*** 

 بارها روز سه این که ای حلقه کرد اش حلقه نگاه

 سام های رفتار اما بیاورد در دستش از خواست

 بار هر که بودن نشین دل و خوب انقدری حرفهایش

. شد می کشیده زیبایش ی حلقه روی انگشتش فقط

 بودن زیبا انقدری روزها آن نبود قبل جریانات اگر



 دارم دوست هوس، بدون عالقه ابراز نداشت حد که

 حس را پاکیش نیاز و شد نمی ختم بوسه که هایی

 .کرد می

 شده زیبا. انداخت آینه درون نگاه گرفت حلقه از نگاه

 نیاز که گذاشت می دیدش می سام که زیبا حدی به

 !برود؟ جشن به

 لبهای کشید نرمش و مواج موهای روی را دستش

 . زد لکپ فشرد بهم را سرخش

. بود سام خود انتخاب که لباسی کرد لباسش نگاه

 شب یک بعد و خریدی برایش قبل شب که لباسی

 داشت دوست که غذایی زد رقم برایش را خوب

 بارها که ای گونه چال و گلی برای سس پر ساالد

 . شد می لمس نگاهایشان و سهر مردم به توجه بی

 در شدن باز با گرفت، زیبایش لباس از را نگاهش

 بود گردش در نگاهش سام در سمت چرخید آرام

 نشسته اش گلی تن روی زیبا انقدر که لباسی روی



 نگاه باالخره اما بود سخت آن از گرفتن چشم که بود

 .نیاز صورت روی کشاند

 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با

 من؟ یا عروسیشه مسعود-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 بره؟ پیش وبخ چیز همه که میشه-

 نداره حد که خوشحالم امروز انقدری من نره؟ چرا-

 کجاست؟ چشمش سر-

 که زیبا و فرم خوش شلوار کت آن در آهسته سام

 نیاز سمت آمد می جذابش و مردانه هیکل به حسابی

 :گفت و رفت

 می چطور االن من کردی خوشگل انقدر خانم گلی-

 عروسی؟ ببرمت تونم

 باشم عادی باید رفتنم عروسی واس دونستم نمی-



 لبهای روی شد قفل نگاهش ایستاد رویش روبه سام

 پهلویش رو آرام دستانش سرخش رنگ و زیبا

 . نشست

  کرد اش مردانه لبهای نگاه شد حبس گرمش نفس

 روی شد کشیده پهلو روی از که دستانش وحس

 .کمرش

 ایستاد، دنیا کل انگار هیچ که نفس

 بزرگ بازوی یرو نشاند دست و شد صاف کمرش

 :گفت و زد لبخند سام. توانمندش و

 دوست که هات گونه سرخی بخش لذت برام انقدری-

 شرمتو این ببینم دقیقه هر دارم
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 برد جلو سر وسام بازویش روی شد محکم انگشتانش

 .نشاند سرخش لبهایش روی داغ و آرام ای بوسه

 چه بوسه آن شکستن دل آن بعد دلرزی کوچکش دل

 را چشمانش چرا کشید نمی عقب چرا!  وسط آن بود

 ! داد ادامه وسام بست

 آن در رفت فرو و را داغش لبهای نزد پس چرا

 . نکشید هم عقب اما نه، کند همراهی که نه. حس

 بود؟ مهم مگر اما رنگ خوش رژ آن شد پاک

 از یدترس می و کرد حس دیگر بار را لبهایش طعم 

 وجود هایی بعدی هم وشاید! باشد آخرین که بوسه آن

 .داشت

 شیطنتش از نیاز که زد چشمکی برد عقب سر سام

 :گفت آرام سام و زد لبخند

 دیگه بریم االن-



 تنش برداشت را شالش مانتو گذاشت عقب قدم نیاز

 به نگاهی و انداخت سرش روی را وشال کرد

 وفقط وسایلی هر از بود خالی که کمدی. کرد کمدش

 آن درون هایش وسایل که بود درونش چمدان یک

 .بود

 :گفت و بردش در سمت و گرفت را نیاز دست سام

 میشه دیر بریم-

*** 

 رفتن پایین ها پله واز بود حلقه بازویش دور دستانش

 ونیمه شلوغ سالن نگاه نیاز. کرد باز را در سام

 ندگردا چشم سام. رفت جلو سام وهمراه کرد تاریک

 :گفت دوستانش دیدن وبا سالن در

 هستن اونجا-

 دیدن با و کرد بود زده اشاره سام که جایی نگاه نیاز

 . ریخت فرو دلش رنگ قرمز لباس آن در شهال



 بدهد فرصت خواست نمی که بود که کسی همان نیاز

 خبر داشت دوست فقط روز سه این گذشتن با اما

 .همین بشنود شهال از خوب های

 خیره و ایستاد جایش سر نیاز احسان رفتن کنار با

 و کرد نیاز نگاه چرخاند سر سام.  مستانه به ماند

 :گفت

 !گلی؟ شد چی-

 !اومده؟ چرا این...این-

 :گفت و کرد جمعیت نگاه سام

 ...می کیو-

 هم خودش.  ماسید دهانش در حرف مستانه دیدن با

 بعد و بمیرد داییش کسی شد می مگر شد غافلگیر

 !بیاید؟ عروسی به زرو سه

 :گفت و کرد اخم سام

 عوضی نیست حالیش هیچی اصال این-



 و کرد سام رخ نیم ونگاه مستانه از گرفت نگاه نیاز

 :گفت اختیار بی

 !نداشت؟ حد خوشحالیت همین واسه-

 :گفت و کرد نیاز نگاه چرخاند سر تعجب با سام

 !چی؟-

 اومد سام ها بچه-

 نگاه چرخاند سر احسان صدای شنیدن با نیاز

 و کرد بودن دوخته چشم دو آن به که جمعیتی

 نیاز نگاه با که شهالیی ماند شهال روی چشمانش

 .گلی سمت چرخاند سر و دزدید نگاه

 بقیه سمت عصبی و رفت هم در بیشتر اخمهایش سام

 مستانه مستانه، واما کردن سالم بقیه به دو هر. رفت

 نگاه نیاز. ردک می دو آن نگاه کجش لبخند با که ای

 موهای ی خیره و مستانه صورت روی چرخاند

 :گفت دل در بلوندش

 داره؟ دوست رنگی موهای سام-



 بیار در مانتوتو بریم من با بیا جان نیاز-

 چرخاند سر اما داد تکان سر و کرد گلی نگاه نیاز

 :گفت و کرد شهال نگاه

 نمیای؟ تو-

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش شهال

 شما برید نه-
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 سعی که شهالیی نگاه مشکوک نیاز فرار؟ یعنی این

 را دستش گلی که کرد نکند نگاه او به کرد می

 :گفت و گرفت

 میان دامادم عروس االن عزیزم بریم بیا-

 گلی وبه فشرد را نیاز دست سام که کشید را دستش

 :گفت

 رگردونب سالم امانتمو-

 خورمش نمی نترس-

 :گفت و انداخت باال ابرویی کرد کج سر سام

 ازش نشه هست خوردنی انقدری! معلوم کجا از-

 گذشت

 :گفت آهسته و برد جلو وسر خندید گلی

 دختره انگار، خوردی شما هارو خوردنی جناب-

 نداره لب به رنگ



 گلی. برد زیر به سر زده خجالت ونیاز زد لبخند سام

 کشید دیگر بار را دستش و کرد نیاز نگاه بخندل با هم

 .کرد دورش سام واز

 :گفت و کرد باز اتاقی در گلی و رفتن راهرو سمت

 بیاری در لباستو میتونی اینجا-

 :گفت و کرد گلی نگاه چرخید نیاز

 اومده چرا مستانه-

 :گفت آرام و چسباند بهم را لبهایش گلی

 ...آدمی جون نباشه که عقل-

 اومده؟ سام خاطر به-

 :گفت و داد تکان وراست چپ به را سرش گلی

 به که کسیه پسر اون نظرت به اما آره فرضم بر-

 بده؟ اهمیتی اون

.  هست آره بگوید داشت دوست اما نزد حرفی نیاز

 نگه را اش بچه که هست بینتش می پنهانی که هست



 که هست. برسد داریش عزا به راحت او تا دارد می

 .باشد داشته اهمیت برایش ستانهم مثل اش بچه

 و کرد باز را مانتو های دکمه کرد سکوت فقط اما

 کرد مرتب را شالش. کرد آویزانش آورد در تنش از

 :گفت و فشرد دستش در را گوشی

 بریم-

. رفت بیرون اتاق از نیاز وهمراه زد لبخند گلی

 .شد شلوغ خیلی و رسیدن داماد عروس لحظه همان

 آن تا شدن ومنتظر ایستادن جمعیت کنار گلی و نیاز

 قسمتی آن از نگاه نیاز. را داماد عروس ببیند هم ها

 ونگاه گرفت شوند رد داماد عروس که بود خالی که

 شهال کنار که سام دیدن با. کرد طرف آن جمعیت

 وبا کرد شهال نگاه کرد اخم اختیار بی بود ایستاده

 عصبی. ایستاد سام کنار شهال پشت که مستانه دیدن

 شهال. شد بلند همه جیغ صدای که برداشت قدم

 نیاز نگاه نگرانی دل وبا کرد سرش پشت به نگاهی

 .کرد



 مستانه اما کرد مستانه نگاه اخم با کرد سام نگاه نیاز

 سام به چیزی و موهایش روی کشید دست لبخند با

 به چیزی و داد تکان سر زد لبخند سام که. گفت

 .گفت مستانه

 و رفت هوا به آخش که شد فشرده جوری گلی دست

 نالید

 !کنی؟ می چیکار نیاز...آی-

 عصبی و کرد گلی نگاه و گرفت ها آن از نگاه نیاز

 شهال با سریع. شد دور او از کرد رها را دستش

 بست چشم نیاز ی شماره دیدن با شهال. گرفت تماس

 گذاشت گوشش دم و گوشی روی کشید دست و

 بله-

 دستشویی تو بیا-

 ...ام-

 االن همین-



 و کرد مستانه نگاه عصبی و چرخاند سر باز شهال

 به توجه بی و زد مستانه به ای تنه چرخید شتاب با

 . رفت سرویس سمت مستانه غرهای

 نیاز دیدن وبا کرد باز را زنانه عمومی سرویس در

 :گفت سینه به دست نیاز.  بست را در آرام

 !خب-

 :گفت و یشطال دستبند روی کشید دست شهال

 بفهمم چیزی نتونستم من...من-

 زد فریاد عصبی نیاز

 نگو دروغ دیگه تو...نگوشهال دروغ-

  نفهمیدم چیزی من عزیزم-

 :گفت بغض با و گذاشت عقب قدم نیاز

 هست؟! آره؟ هست-

 :گفت و برد زیر به سر شهال فریادش با

 نیاز دونم نمی-



 بگی؟ بهم تونی نمی که فهمیدی چی-
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 نا نیاز و گرفت دندان به را لبش ی گوشه شهال

 :گفت و دیوار به زد تکیه امیدانه

 !آره؟ برم باید-

 :گفت و اورد باال سر سریع شهال

 َنباز-

 :گفت و زد پوزخند نیاز



 اون بوده طرفه یه بوده هم اگه نبازم که نیست بازی-

 واقعی داشتم من ودمنب بازی تو منم داد بازی منو

 کردم می عاشقی

 عاشقته-

 کنی سخنرانی خواد نمی برو-

 ...نی بببین-

 برو گفتم-

 باز را در و داد او به را حق وشهال زد فریاد باز

 . رفت بیرون کرد

 زد لب و کرد آینه نگاه چرخاند سر 

 بری نخواسته خودش تا برو-

*** 

 کرد می اذیتش داشت بود اش شانه دور که دستش

 از. شود رها دست آن از جوری خواست می

 می داشت که سیگاری و عطر بوی از اش نزدیکی

 .کرد می اش عصبی بیشتر کشید



 و کرد رقصیدن می وسط که داماد عروس نگاه

 بود وسام او وفقط رقصیدن می دورش که دوستانی

 داشت تعصب سام چون! چرا؟. بودن گر تماشا که

 چشم جلوی زشنیا تن نداشت دوست چون! چرا؟

 !بود عاشق چون چرا؟. بخورد تکان مردان

 لحظه همان که کرد سام نگاه چرخاند سر عصبی

 :گفت لبخند با سام

 کردی؟ فکر عروسیمون به هم تو-

 خواست می دلش و صورتش روی گرداند چشم نیاز

! کنی؟ می بازی نقش خوب انقدر چرا بزند فریاد

 نباید که هایی حرف با کنی می ویرانم داری چرا

 .بزنی

 :گفت و شد بلند جایش از عصبی اما

 دستشویی میرم-

 باهات؟ بیام-

 نه-



 آمد می سمتشان که مستانه دیدن با برود چرخید نیاز

 :گفت و زد پوزخند

 میاد داره عشقت-

.  رفت بهداشتی سرویس سمت بلند های قدم با

 بود کرده آویزان را مانتو که اتاقی همان به چشمش

 قرمز ولباس کرد ریز چشم بود باز نیمه درش. افتاد

 :گفت شهال که رفت جلو آرام. دید را شهال

 بزنم منم بده رنگه خوش رژت چه-

 :گفت و داد شهال دست را رژش گلی

 به وقت یه گفتم بهت دیروز که چیزایی شهال میگم-

 میبره سرتو سام میدونی نگیا کسی

 :گفت و شد اویزان لبهایش شهال

 گلی میسوزه زنیا واسه دلم-

 :گفت و کشید حرصی پر نفس گلی



 ومستانه سام بین همیشگیه بحث یه کردم فکر اولش-

 انگار بینم می ومن گفتیو تو که چیزایی این با اما

 خوان می همدیگرو بازم واقعا

 داد ادامه گلی و گذاشت دهانش جلوی دست نیاز

 راحتیه کار مگه ازش کشیدن دست خوشگله نیازم-

 به اما. نیاز یا مستانه نمیدونه راهیه دو تو االن ؟سام

 بوده عشقش روزی یه اون چون باشه مستانه گمونم

 دارن بچه شده مشخص که االنم

 ایستاد می حرکت از داشت اش چاره بی قلب! قلبش

 :گفت شهال که

 شد قربانی نیاز وسط این گلی نمیشه باورم اصال-

 جای که دختره به برده رو تنهاس دیده سام حتما

 این به  لعنت خدا ای. کنه پر عفریترو اون خالی

 ندارن وفا که مردا

 داد ادامه شهال و در چوب چهار به گرفت دست

 جزئیاتش از چطور بوده باهاش که شب اون-

 فهمیدی؟
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 که دوماهم کنه نمی باز دهن سام میدونی که تو-

.  بود مستانه عروسی اومد که دوماه بعد زد غیبش

  خوابه می مستانه به بعدم بودن مهمونی تو گفت فقط

 بوده؟ دختر گفتی طور چه تو پس! خدا ای-

 دختر اون بوده باهاش سام که شبی گفت بهم مستانه-

 کرده ناکار زده سامم بوده

 :گفت شهال و لرزید ،زانوهایش زد نفس



 بگه چیو مهه نیاز به کرد می باز دهن زودتر کاش-

 بچه هم حاال بود کم مستانه. نسوزه این از بیشتر که

 نمی سام صورت تو تفم بودم نیاز جای من بخدا

 نداختم

 خفگی حس که اش سینه روی فشرد دست بست چشم

 وگلی شهال شد، اتاق وارد داد هول را در. داشت

 لرزان پاهای با آنها با توجه بی نیاز. زد خشکشان

 سمت سریع گلی. داشت رشب رفت روپوشش سمت

 :گفت و رفت نیاز

 عزیزم؟ کجا-

 با و کرد تنش را مانتو رفت در وسمت چرخید نیاز

 کفشهای با شد باغ وارد. رفت بیرون تاالر از عجله

 سنگین هایش قدم برود راه بود سخت بلندش پاشنه

 .شد می اکو سرش در وشهال گلی های وحرف بود

 ونگین آورد باال را دستش. شد سنگین چشمانش

 چکید باالخره اشکش. نشست چشمش در انگشترش

 .آورد در دستش از را حلقه و



 ،دستش آمد باال صدا با نفس و برداشت را بعدی قدم

 بدون. زمین روی افتاد دستش از انگشتر شد شل

 قسم که انگشتری از شد دور انگشتر به کردن نگاه

 .بماند انگشتش در همیشه تا خورده

 :گفت نیاز دیدن با نگهبانی

 دارید؟ ماشین-

 :گفت و کرد نگهبان نگاه گیج نیاز

 خوام می...ماشین-

 بزنم زنگ بزراید لحظه یه-

 در به داد وتکیه شد دور قدم چند داد تکان سر نیاز

 .بزرگ رنگ سفید

 بشه پر براش مستانه خالی جای خواسته می-

 .بست چشم و نشست سرش روی دستنش

 اومد ماشین خانم-



 قدم و کرد ماشین های چراغ نگاه کرد باز چشم

 روی خورد پیچ پایش که جان بی انقدر اما برداشت

 :گفت و رفت سمش نگهبان. افتاد زمین

 خانم؟ خوبی-

 قدم باز ایستاد زور به و زمین روی کشید دست نیاز

 ماشین در زودتر نگهبان رفت ماشین سمت برداشت

 .کرد باز را

 را در ونگهبان ستنش ماشین درون زور به نیاز

 .بست

*** 

 :گفت زنان ونفس ایستاد سام کنار عجله با شهال

 نیاز...سام-

 کرد شهال نگاه چرخاند سر آمد نیاز اسم تا سام

 :گفت و داد قورت دهان آب وشهال

 رفت-

 :گفت و شد بلند شتاب یا سام



 !رفت؟ کجا-

 :گفت و ایستاد سام سر پشت گلی

 فهمید چیو همه-

 :گفت و گلی سمت رخیدچ وحشت با سام

 !چی؟-

 :گفت و برد زیر به سر گلی

 چیو همه شنید-

 شهال. ورودی در سمت دوید و زد کنار را گلی سام

 فریاد و کرد بود شده بلند جایش از که مستانه نگاه

 زد

 همش که کنه محوت زمین رو از خدا نحسی خیلی-

 سری درد

 اام کرد اطراف نگاه رفت بیرون تاالر از سریع سام

 کوچکی جسم روی پایش که برود دوید. نبود نیاز

 ریز چشم انگشتر دیدن با برد عقب را پایش. رفت



 دنیا کرد حس و برداشت را انگشتر شد خم.  کرد

 .ایستاد برایش

 دوید سایید هم روی دندان و فشرد دستش در انگشتر

 .ماشینش سمت
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 دستهای با نیاز و گرفت نیاز دست از ار پول راننده

 یک اما کرد باز را ماشین در اش کرده ویخ لرزان

 :گفت و چرخاند سر دفعه

 میمونید؟ منتظر برم باید من-



 :گفت و داد تکان سر راننده

 میمونم بله-

 

  که نبود قرارمون این

  بیاری دلم تو عشقو

  قلبم واسه بزنی جا

 بذاری خالیتو جای

 

 نزدیک وباز برداشت قدم. شد پیاده اشینم از نیاز

 را کفشهایش حرص با همان برای. بخورد زمین بود

 لباسش دامن دارد برشان آنکه بدون و آورد در پا از

 اما بود سخت دویدن برایش این با.  کشید باال را

 پس کرد می حس را شدنش نزدیک کرد، می حسش

 .کرد می عجله باید



 متعجب چشمهای ربراب در شد هتل وارد دوید

 وبا فشرد را دکمه آسانسور سمت دوید همکارهایش

 .فشرد دکمه باز و رفت داخل سریع در شدن باز

 

  زیباست ماه یه تو عشق

  جونه عزیز تو عشق

  که برم دلت قربون

 نامهربونه دلم با

 

 اشک قطره یک بجز چون بود نخورده بهم آرایشش

 کستنش وقت االن داسنت می شاید نریخته اشکی

 مثل قلبش تپش صدای زندنش نفس نفس اما. نیست

 به داشت که بود ساعتی بمب یک های شماری ثانیه

 .شد می نزدیک درونش انفجار

 

  منو احساس چرا آخه



  گرفتی بازی به تو

  شد نابود بینمون بود چی عاشقموهر من که ندیدی

 مرد آسون واست دلم این

 

 جان پاهایش اما بدود خواست شد باز آسانسور در

 دست شد خم گرفت آسانسور در به دست نداشت

 :گفت تنگی نفس با اش سینه ی قفسه به فشرد

 بری...باید-

 ها خاطره چرا اما و اش برهنه پای با برداشت قدم

 !آمد؟ می یادش باید لحظه آن

 

  منو احساس چرا آخه

  گرفتی بازی به تو

  شد نابود بینمون بود چی عاشقموهر من که ندیدی

 مرد آسون واست دلم این



 

 باز ودر قفل روی کشید کارت زور به و رفت جلو

 گرداند چشم  رفت جلو گرفت دیوار به دست. شد

 دستش کف و نفسش تنگی آن در کشید آه و اتاق توی

 ته از بسته دهان با و دیوار روی شد کوبیده بار چند

 افتاد زمین روی زانو با زد فریاد گلویش

 

  مکن سر سخته چه

  شبا این اتاقو این با

  گلم نیای بهم بگو

  نبود من حق کجااین برم آخه

 هوا بی تو کنی ولم

 

 به دست باز و را پایش زیر بلند پرز فرش زد چنگ

 را چمدانش. رفت کمد سمت از شد بلند گرفت دیوار

 میز روی طالی گل دیدن با برود وچرخید برداشت



 برش شنفرت حس تمام وبا هم روی فشرد دندان

 وگل شکست دورش گوی. کوبیدش دیوار به داشت

 .افتاد زمین روی

 

  منو احساس چرا آخه

  گرفتی بازی به تو

  شد نابود بینمون بود چی عاشقموهر من که ندیدی

 مرد آسون واست دلم این

 

 و کشید زمین روی را وچمدان کوفت بهم را اتاق در

 ...همیشه برای هم آن برود که رفت

 پاهای و لباس آن با بقیه نگاه به توجه بی هم باز

 انتظارش که تاکیی وسمت رفت بیرون هتل از برهنه

 . کشید می را

 نشست هم وخودش گذاشت صندلی روی را چمدانش

 :گفت و



 برید-

 روی نگاهش ونیاز آمد در حرکت به ماشین

 سرش ماشین شدن دور وبا ماند هتل شیک ساختمان

 چرخید عقب سمت به

 

  منو ساساح چرا آخه

  گرفتی بازی به تو

  شد نابود بینمون بود چی عاشقموهر من که ندیدی

 مرد آسون واست دلم این
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 عجله با و پیچید محوطه در ماشینش ترمز صدای

 با برود ساختمان سمت زد دور را ماشین آمد پایین

 رفت متشانس قرمز فرش روی نیاز کفشهای دیدن

 به آریا. ساختمان داخل دوید و برداشت را وکفشها

 :گفت و زد اهورا پهلوی

 اومدش-

. فشرد را ودکمه شد واردش آسانور سمت دوید سام

 .زد فریاد و کرد دستش در کفش نگاه

 ...االن اما شدم نابود نفهمی که تو خاطر واسه-

 اتاق سمت دوید و رفت بیرون شد باز آسانسور در

 جیبش در دست کالفه. نشد باز در اما زد در .نیاز

 کشید دستگاه روی آورد بیرون را  اتاق کارت کرد

 انداخت اتاق درون را خودش سریع شد باز که در

 نیاز-



 دستش. زمین روی ی شکسته های شیشه دیدن با

 گل. گذاشت جلو وقدم شد محکم در دستگیره روی

 در اقات توی چرخاند نگاه بود ولو زمین روی طال

 با  و رفت جلو عجله با. لرزید دلش بود باز که کمد

 و رفت عقب قدمی. زد خشکش خالی کمد دیدن

 کشید دست و آورد در جیبش از را گوشی سریع

  نیاز گوشی بودن خاموش اعالم با اما. گلی اسم روی

 .دوید اتاق در سمت زد فریاد

... 

 پدر. بزرگ پدر خانه قدمی زنگ روی فشرد دست

 از خود زنگ صدای شنیدن وبا بود حیاط در بزرگ

 به نگاهی محمد. رفت در سمت و شد بلند میز پشت

 برداشت چشم از را عینکش و کرد دیواری ساعت

 .شد بلند میزش پشت از

 لباس آن در نیاز دیدن وبا کرد باز را در بزرگ پدر

 و فشرد دست در را عصایش. پایش کنار وچمدان

 :گفت



 برگرد نیست جات اینجا اومدی پشیمونی واسه اگه-

 رشت

 :گفت و لرزاند چانه نیاز

 نیست خوب... حالم-

 بفهمون بهم داخل بزار پاتو بدی دقم میخوای اگه-

 کردی اشتباه پیرمرد

 !آقاجون-

 مامانت پیش برو-

 در شدن بسته وبا کرد باز را ساختمان در محمد

 :گفت تعجب با محمد حیاط

 !بابا؟ بود کی-

 و رفت جلو آرام و کرد پسرش اهنگ بزرگ پدر

 :گفت

  رشت برسونش برو-

 :گفت بهت با محمد

 !بود؟ نیاز-



 فریاد و زمین روی کوبید عصا عصبی بزرگ پدر

 زد

 نبود خوب حالش برو-

 نیاز دیدن با کرد باز را کوچه ودر دوید محمد

 می داشت که کوچه وسط درست دست، به چمدان

 .کوچه سر رفت

 کرد باز را کشو در خانه داخل دوید و برگشت سریع

 همان روی شلواری برداشت را بود الزم که چیزی

 زد بیرون خانه از نبسته را زیپش و کرد پا شلوارک

 خانه در از و بست را شلوار ودکمه زیپ اه در و

 .رفت بیرون

 :گفت آرام زیر به سر بزرگ پدر

 زدی دهنی تو زود چه خدا-

 ،نگاه آهنی در به گرفت دست و رفت در سمت آرام

 نیازش دید و. رساند نیاز به را خودش که کرد محمد

  بست چشم و دید رفت فرو محمد آغوش در چطور

  شکستی... کمرمو-



 

 غرید و کرد جدا خودش از را نیاز عصبی محمد

 ...عو اون کرده چیکار-

 شد تر کفری محمد لبهایش روی نیاز دست نشستن با

 :گفت آرام ونیاز

  نکن توهین-

 را چمدانش ی دسته زد پس را نیاز دست محمد

 :گفت و گرفت

 بریم بیا-

 تاکسی اش گوشی با محمد افتاد راه دنبالش به نیاز

 غرید و گرفت

 ... وضع این با شب وقت این-

 :گفت و زد خند نیش

 غیرتم بی خیلی-

 ریم؟ می... کجا-



 زد فریاد و چرخید سمتش محمد 

 !مهمه؟ مگه-

 :گفت بغض با و برد زیر به سر نیاز

 نکن اذیتم دیگه تو... محمد نزن داد-

 ماشین دیدن وبا گردنش پشت کشید دست کالفه محمد

 عقب قدم ترس با نیاز اما گرفت را نیاز دست

 :گفت و گذاشت

 !سام-

 رها را چمدان ی دسته. سام ماشین دیدن با محمد

 :گفت و کرد

 اومد که خوب چه-

 و رفت نیاز تسم و شد پیاده ماشین از سریع سام

 :گفت

 نیاز-

 زد فریاد نیاز خورد سام صورت در که مشتی با

 به خورد صورتش در که مشتی از ناغافل وسام



 صورتش روی دست کرد برخورد کنارش ستون

 زد فریاد ومحمد گذاشت

 !آره؟ داشتنته دوست این-
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 داد هول را دمحم اختیار بی و زد فریاد نیاز

 نزنش-

 :گفت تهدید با نیاز و کرد نیاز نگاه عصبی محمد

 بزنیش نداری حق-



 جن مثل نیاز و گذاشت نیاز ی شانه روی دست سام

 زد فریاد و چرخید سام سمت ها زده

 نزن من به دست-

 :گفت و کشید عقب دست سام

 کن گوش اما باشه-

 برو خوام نمی...خوام نمی-

 ...عز نیاز-

 ...یزمعز نگو-

 :گفت و گذاشت جلو قدم محمد

 برو -

 :گفت نیاز به محمد به توجه بی سام

 بزنیم حرف بزار-

 و داد هول عقب به را سام قبل از تر عصبی نیاز

 زد فریاد

 برو فقط-



 مشتش حرص با نیاز و نخورد تکان جایش از سام

 سام ی سینه روی نشست

 خوره می بهم ازت حالم-

 حرف درد از نه اش سینه درد از نه بست چشم سام

 . نیاز

 ودست برداشت را چمدان کرد تاکسی نگاه محمد

 سمت قدمی سام. کشاند ماشین سمت و گرفت را نیاز

 کرد صدایش و برداشت نیاز

 نیاز-

 اشکهایش اما نکرد نگاهش نچرخاند سر نیاز اما

 نشاند ماشین در را نیاز محمد. شدن روان باالخره

 نیاز وکنار کرد بود ها آن ی خیره که سام به نگاهی

 .بست را ماشین ودر نشست

 عربده شنید و گرفت صورتش جلوی را دستانش نیاز

 .زد هق و را سام ی

 کرد می ماشینی نگاه مبهوت و مات وسام رفت نیاز

 را نیاز صدای هنوز و رسید می کوچه انتهای به که



 می بهم او از حالش گفت حسی چه با که شنید می

 .خورد

 خورد می بهم حالش خودش از هم خودش زمانی

 می بهم حالش خودش از دیگر بار. امروز وحال

 باز حال که بود کشیده عذاب سال چند این کم خورد

 .بود کرده باز سر کهنه زخم این

* 

 کرد بود گذاشته درونش قدم که نقلی خانه نگاه نیاز

 :گفت محمد که

 اسهو داد می گیر خیلی بابا کردم اجاره روزه یه-

 کردم اجاره کوتاه مدت یه اینجارو آرامشم

 .آورد در را وکفشهایش کشید باال بینی نیاز

 خوابم می مبل رو همینجا من بخواب اتاق برو-

 زد اشاره محمد که اتاقی سمت نداشت تعارف حس

 نفره یک تخت یک فقط که کوچک اتاق وارد. رفت

 . شد بود درونش کوچکی ومیز کمد و



. گرفت دستانش بین را وسرش ستنش تخت لب ارام

 :گفت و رفت اتاق سمت کالفه محمد

 بزنی؟ حرف خوای می-

 نه-

 میشی آروم شده چی بگو-

 محمد خیال بی-

 کن عوض لباستو اتاق تو میارم چمدون باشه-

 درون آورد را چمدان رفت محمد و نزد حرفی نیاز

 نیاز به اما ببندد خواست را اتاق در گذاشت اتاق

 :گفت

 حاله تو یکیه حمام تشوییدس-

 باشه-

 شبی چه. ماند چمدان ی خیره نیاز و شد بسته در

 خانه این در واو شهر طرف یک در سام شب آن بود

 !دو؟ هر داشتن حالی چه
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 نیمه آن در همدمش بود شده ساعت تاک تیک صدای

 زیادی ی فاصله او از هم آرامش هیچ که خواب شب

 .داشت

 کرد دستش در گوشی نگاه چشمش زیر کشید دست

 اصال که هایی پیام. خورد زنگ بارها که گوشی

 . کند بازشان نداشت دوست

. کرد می اش عصبی بیشتر شهال و گلی های تماس

 زانوهایش روی سر و انداخت تخت روی را گوشی

 .گذاشت



 نقدرا چطور...نداشتم رابطه مستانه با من گفتی-

  حساسم چقدر دونستی می گفتی؟ دروغ راحت

 :گفت آرام و ریخت اشک

 نه... داشتن رابطه اما باهاش بودی قبال نبود مهم-

 !شدم؟ مقایسه...دوم تجربه بودم دومت حس من

 نالید و کوبید سرش پشت دیوار به آورد باال سر

 !بود؟ دوم تجربه واسه من لمس-

 فشرد هم روی را چشمانش برد دندان زیر لب

 خدا-

 و اش برهنه ی سینه ی قفسه روی نشست دستش

 ناخون وناخواسته.  سام دست به آمد یادش دفعه یک

 دیگرش دست وبا. گوشتش در رفت فرو بلندش های

 ..را پایش زیر پتوی زد چنگ

 نمی که کردی کسی جایگزین منو...ازش داری بچه-

 !کنی فراموشش تونستی



 با و برد باال سر ار اش سینه قفسه زد چنگ باز

 نالید اش گرفته صدای

 خدا شدم نابود-

*** 

 بعد روز چهار

 خوبی حال اصال نیاز. بود سختی روزهای چه

 بی کردنش آرام برای محمد های تالش و نداشت

 . بود فایده

 می نیاز رفتن مقصر را دنیا تمام که سامی سام اما و

 بود؟ کرده چه دانست

 نیاز و رفت می رژه اش گوشی در ناخوانده پیام صد

 . نداشت را خواندنشان قصد همچنان

 خیره بود دستش در قهوه فنجان و بود تنها خانه در

 هم آن که تصویر فقط نداشت صدا که بود تلویزیونی

 .دید نمی چیزی انگار نیاز



 باز خورد زنگ تلفنش که خورد را اش قهوه از کمی

 یالخ بی. اعصاب بی اسم دیدن با کرد گوشی نگاه

 روز چند آن تمام مثل اما گوشی از گرفت نگاه

 . گلویش در نشست بغض

 سام حرفای اختیار بی و شد فشرده دستش در لیوان

 سر داشت دوست و هایش گفتن گلی. آمد یادش به

 نیاید یادش که بگیرد فراموشی تا دیوار به بکوبد

 عشقش با اما گفت می دارم دوستت او به سام چطور

 .دبو هم مستانه

 و سالن کف پارکت روی فنجان شکستش صدای

 از نشان. فانتزی فرش روی رنگ سیاه ی قهوه

 .بود اعصابش و نیاز حساسیت

 

  گذشته من به چی میدونه خدا

  شکسته خودم از همه از دلم

 هم از پاشیده بوده که چی هر

 شکسته درهم بغضه یه مثل 



 رفتم بستمو درارو خودم

 تمبرنگش من اما خواستی تو 

  تو نفس با کشیدم نفس

 شکستم اخر نبودم سنگ من

 

 جیغ گلویش ته از و بازش موهای در زد چنگ

 هم خیلی که قهوه لیوان از ای تکه دیدن با و. کشید

 .زد سرش به ای احماقانه فکر. رسید می نظر به تیز

 آمد یادش و ماند اش تیزی خیره داشت برش شد خم

 ...هایشان شیطنت به بود سام با که هایی لحظه به

 

  سخته دلتنگی سخته

 لحضه یه برام ساله یه قد

  تلخه تنهایی تلخه

 درده بدترین کسی بی



 بسه خودخوری بسه

 بلرزه تنم روز و شب کی تا 

 

 را داغش های نفس کرد حس و پایین چکید اشکش

 گردنش پشت

 بخند فقط گلی-

 دست مچ و تیز چینی تکه آن دور شد محکم انگشتش

 زیر سبز رگ ی وخیره گرفت زیرش را دیگرش

 سنا به. مستانه های خنده به آمد ویادش. ماند پوستش

 .سام تخت روی

 

  حرفه حده در عشقت

 محضه عادت یه من با بودنت 

  دیدم کابوس چقدر بیداری تو

 کشیدم چی بفهمی نمیتونی

 



 گلی کنی می چیکار-

 ندیدن با کرد اطراف نگاه اورد باال سر ترس با نیاز

 تیز چینی تگه ترس با و کرد دستش نگاه سریع امس

 بلند جایش از و زمین روی کرد پرت زمین روی را

 زد فریاد شد

 بیرون زندگیم از گمشو-

 

 [۱۴:۱6 ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۴۰۴_پارت#

  

 

 

 

 زد فریاد بلندتری صدای با و



 سام متنفرم ازت-

 

 بمونم تنها بتونم باید

 جنونم به رو نیست مهم اصال 

 و مردم تو واسه عمرمو همه اون 

 غرورمو شکستی نفهمیدی تو 

  همیشه واسه میشکنم بغضمو

 نمیشه درست مرده رابطه این

  و مردم تو واسه عمرمو همه اون

 حسمو کردی دود نفهمیدی تو

 

 هراسان محمد و پیچید خانه در کلید چرخش صدای

 خانه وسط در نیاز ی خیره در چوب چهار در که

 مبل گاه تکیه به دست و برد زیر به سر نیاز و شد

  افتاد زمین روی گرفت



 محمد...سخته-

 نیاز سمت کرد رها زمین روی را کفش سریع محمد

  گرفت آغوش در را سرش زد زانو کنارش. دوید

 

 سخته دلتنگی سخته

 لحضه یه برام ساله یه قد 

 تلخه تنهایی تلخه

 درده بدترین کسی بی 

 

 محمد-

 جانم-

 گیرم می آتیش ارمد...دارم-

 :گفت و ریخت اشک نیاز و را سرش بوسید محمد

 همس؟ از تر تلخ چی میدونی-

 عزیزم چی-



 قرارشه بی... دلم اتفاقا این تمام با که این-

. کند درک را نیاز توانست نمی اما کرد اخم محمد

 بود سام عاشق وار دیوانه نیاز

  

 سخته دلتنگی سخته

 لحضه یه برام ساله یه قد 

 تلخه تنهایی تلخه 

 درده بدترین کسی بی 

 

 

 :گفت و کرد محمد نگاه برد عقب سر نیاز

 نیست من مال سام...خوامش نمی دیگه ولی-

 تموم؟ یعنی-

 :گفت آرام و ماند زیر به ونگاهش زد پلک نیاز

 تموم-



 :گفت و فشرد را نیاز دست محمد

 بشی آروم بخور یکی گرفتم بخش آرام قرص برات-

 :گفت بغض با اندلرز چانه

 !خوره؟ می...قرصاشو-

 

 بلرزه تنم روز و شب کی تا بسه خودخوری بسه

 محضه عادت یه من با بودنت  حرفه حده در عشقت

 لحضه یه برام ساله یه قد سخته دلتنگی سخته

 درده بدترین کسی بی تلخه تنهایی تلخه

 

 دیدن با شد بلند عصبی و سایید هم روی دندان محمد

 برداشت را گوشی حرص با شد خم یازن گوشی نور

 و گذاشت گوشش ودم صفحه روی کشید ودست

 زد فریاد

 بردار سرش از دست خواتت نمی-



 شدم مزاحم موقع بد انگار ببخشید سالم الو-

 :گفت و شد بلند سریع نیاز

 محمد کنی می چیکار-

 نمی بگیرد دستش از را گوشی برد جلو دست

 باز شرایط آن در هنوز.  شود عصبی سام خواست

 بود نگرانش

 

 بلرزه تنم روز و شب کی تا بسه خودخوری بسه

 محضه عادت یه من با بودنت  حرفه حده در عشقت

  دیدم کابوس چقدر بیداری تو

 کشیدم چی بفهمی نمیتونی

 

 را گوشی نیاز تا رفت عقب کرد ریز چشم محمد اما

 :گفت و نگیرد

 !شما؟-



 شتمدا کار خانم نیاز با من ببخشید-

 شما؟ اما بله-

 شناسه می مستانه شوهر بگید بهشون-

 :گفت و کرد دور گوشش از را گوشی محمد

 شناسی می مستانه شوهر تو-

 آن با گوشی گرفتن برای بود تالش در که نیاز

 زد خشکش محمد حرف

 

 [۱۴:۱6 ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۴۰5_پارت#

  

 

 

 شناسی؟ می-



 و داد انتک را گوشی محمد که داد تکان سر نیاز

 :گفت

 زنی؟ می حرف-

 :گفت و انداخت باال سر نیاز

 نه-

 :گفت و چسباند گوشش به را گوشی محمد

 ...متا-

 زنم می حرف نه...نه-

 :گفت و کرد اخم محمد

 گوشی-

 :گفت و گرفت نیاز سمت را گوشی

 اون مثل تصمیمات همه... بگیر تصمیم درست-

 نباشه مردک

 گوشش دم و کشید دستش از را گوشی کرد اخم نیاز

 :گفت و گذاشت



 بله-

 شما حال سالم-

 ممنون سالم-

 ببینم شمارو تونم می من خانم نیاز-

 چی؟ واسه-

 میگم ببینمتون-

 :گفت و کشید لبهایش روی زبان نیاز

 مستانس؟ مورد در-

 نیست نفر یه مورد در-

 :گفت کنجکاو نیاز

 هستید؟ ایران-

 رسیدم دیروز بله-

 هستم عموم خونه...من خب-

 بیرون؟ بیاین میتونید-



 عموم میدم گوشی من نیست مساعد حالم راستش نه-

 جا همین بیاین بدن بهتون آدرسو

 رسم می خدمت فردا من البته بله-

 عصبی محمد که گرفت محمد سمت را گوشی نیاز

 :گفت و گرفت را گوشی

 گیرن می اجازه معموال قبلش-

 دغری و کوبید محمد سینه به را گوشی نیاز

 دیگه زخم یه نشو دیگه تو-

 ودم کشید بیرون نیاز دستش از را گوشی محمد

 . رفت اتاق به هم نیاز. گذاشت گوشش

*** 

 افتخاره محمد اسمش آره-

 سام نشده ثبت هنوز-

 غرید و کوبید کمد در به لگدی سام

 عوضی این زده مطب چطور پس-



 ثبت آدرسش که میکشه طول یکم اما نزده که نگفتم-

 بشه

 شهبد کن پیداش-

 کنم می تالشمو دارم باش آروم-

 :گفت و رفت پنجره لب سام

 نرفته؟ رشت-

 که نیست نیاز بگه الکی بزنه زنگ یکی سپردم نه-

 بهش داده هتل شماره نه گفته مامانش

 رفتم می دنبالش شب اون باید-

 باالخره بزرگه پدر خونه دم بزارم یکیو میخوای-

 زنهب سر باباش به میاد پسرشه

 بکن کارارو بقیه تو گذاشتم-

 رشته بیچاره این چی هر نخور حرص انقدر باشه-

 خوری نمی قرص که بازم شد پنبه کرد

 برس کارت به چه تو به-

 :گفت کینه با و فشرد دستش در را گوشی



 می ازت دست خودت کردن پنهون با کردی فکر-

 !کشم؟

 :گفت پوزخند با و شیشه به کوبید مشت

 کنی گوش حرفام به میکنم مجبورت کنم می پیدات-
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 تو بی ی آینده از من

 تو بی ثانیه هر از من

 دارم دوِست خیلی هنوز میترسم 

 میترسم ندونی اینو اینکه از



 

 

 نیاز به مطعلق روزی که اتاقی به کرد نگاه چرخید

 به کوبید تبرداش را نیاز بالشت شد دیوانه وباز بود

 زد فریاد و دیوار

 مرتیکه اون پیش نه اینجاست جات تو-

 بالشتی رو شدن پاره با و دیوار به کوبید را بالش باز

 . شدن پخش هوا در که هایی پر و

 

  میری کجا من بی داری

 میترسم بمونی تنها اینکه از

 میترسم میترسم میترسم

 

 دستش در گوشی.  کوبید زمین روی را بالشتی رو

 عربده و داد جواب سریع گلی شماره دیدن وبا لرزید

 کشید



 دوستی هیچ خوام نمی...میخوای چی دیگه زدی گند-

 باشم داشته

 کن گوش لحظه یه سام-

 دهن زنای شما که اراجیفی این کنم گوش خوام نمی-

 بگردم دنبالش هم سال صد دختره به گفتید گشاد

 کنم نمی پیداش

 اتاقه در پشت دونستیم می چه ما-

 داری عمر تا گم می چیزی وقت یه گلی بسه-

 رو روبه من ی کینه با دارید عمر تا شماها...بسوزیا

 بره شدید باعث شماها چون هستید

 

  بمونی نمیتونی من بی تو عشقم برگرد

  بمونی دور نذارم که میخوام رو تو اونقدر هنوز

  بمونی نمیتونی من بی تو عشقم برگرد

 بمونی دور نذارم که میخوام تورو اونقد هنوز

 عشقم برگرد



 

 بدم توضیح نیاز به زدم زنگ چی هر کن باور-

 نداد جواب

 به برید زدید گندو نکنید خودتون گوه رو گل دیگه-

 سالمت

 ...ک دونستم می اگه من-

 اون مثل هم تورو نکن کاری کن تمومش گفتم-

 کنم مجازات هرزه

 قطع رویش را گوشی وسام گرفت دندان به لب گلی

 کرد

 . بمیرید برید همتون-

 حال که بالشتی زیر درست افتاد تخت روی نگاهش

 .بود اتاق کف پرهایش

 

  خونه این فردای از من

 میترسم بینمونه که هرچی از



 خالیت جای ست نشونه یه

 میترسم نشونه این از

 

 و برد جلو دست. بود آنجا نیاز رنگ مشکی تاپ

 شد فشرده دیگرش تدس لمسش با. برداشت را تاپ

 همان از صورتش به کردنش نزدیک با و میز لب

 . کرد مستش بویش فاصله

 

 نباشی که خالی جای این از من

 میترسم میمونه خالی 

 میترسم میترسم میترسم

 

 چنان و رفت میز ی لبه زیر بود میز لب که ودستش

 های اتاق پرسنل که کرد بلند را میز کشید ای عربه

 .آمدن بیرون صدایش از دیگر



 را همه سام ی وعربده زمین روی میز افتادن صدای

 .بود ترسانده

 

 بمونی نمیتونی من بی تو عشقم برگرد

 بمونی دور نذارم که میخوام رو تو اونقد هنوز

 بمونی نمیتونی من بی تو عشقم برگرد

 بمونی دور نذارم که میخوام تورو اونقد هنوز

 عشقم برگرد عشقم برگرد

 

 روانه روز آن در بار هفتمین برای اش بینی خون

 اما.  اش بینی زیر کشید دست پشت حرص با و شد

 برد هجوم دکتر و شهبد دیدن و اتاق در شدن باز با

 زد فریاد و شهبد سمت

 آوردیش چرا-

 قطورش بازوی سوزش اما شد کوبیده دیوار به شهبد

 .دکتر سمت چرخید شتاب با کشاندش جنون به



 سام بازوی در که سرنگی از شد رها دستش دکتر

 با سام. بود کرده اش خالی خوشبختانه و کرد فرو

 از را سوزن و کرد دکتر نگاه اش وحشی چشمان

 یک در و را دکتر ی یقه گرفت. کشید بیرون دستش

 خواست. کرد پرتش اتاق کف چرخاندش حرکت

 سنگین سرش. شد تار چشمانش دید که برود سمتش

 .شد

 فریاد و فشرد چشمانش روی را دستانش کف عصبی

 زد

 کشمت می وال به شهبد--

 روی سام لحظه همان که برداشت سمتش قدم شهبد

 :گفت و رفت سمتش سریع دکتر. افتاد زمین

 تخت رو بزاریمش بیا-

. گذاشتنش تخت روی و کرد کمک دکتر به شهبد

 :گفت نگرانی با شهبد

 نخورده قرص شبه چند بده خیلی حالش-

 بدتره خیلی گفتی تلفنی که زیچی اون از-



 نمیده جواب نیاز زنم می زنگ چی هر-

 نخواد دلش وقتی هست هم فایده بی نداد منم جواب-

 بده جواب

 که میشه بدتر بیاد بهوش-

 میدونم چون کنیم تزریق دارو مجبوریم بهش

 خوره نمی قرصاشو

 کنم چیکار باید من-

  نکن مخالفت باهاش اصال باش حرفش به-

 همینه نیاد یازن تا-

 سام میدونه همه از بیشتر خودش نیاز آره، متاسفانه-

 گذاشته چرا نیست معلوم اما داره احتیاج بهش چقدر

 رفته
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 چیزی وقت یه میری نیست خوب حالش اون سام-

 خودشو هم میکنه داغون تورو هم میگه

 فکی با و شد می تر ممحک و تر محکم مشتش سام

 پدرش قبر سنگ روی سر که نیاز نگاه منقبض

 .کرد می گذاشته

 دادن گیر جای به بود شده بهتر کمی حالش که صبح

 می انگار ببرتش قبرستان به بود خواسته شهبد به

 .آید می آنجا به نیاز دانست

 ضجه و لرزید می چنان ضریفش تن آن نیاز حال اما

 .زد می آخر سیم به داشت سام که زد می

 ببینش تر مناسب فرصت یه تو بریم بیا-



 پیاده کرد باز را ماشین در شهبد به توجه بی سام

 ...کرد نیاز نگاه و کرد پوفی شهبد. شد

 سنگ روی از سر نیاز و برداشت سمتش قدم سام

 :گفت و کشید چشمانش زیر دست. آورد باال قبر

 بد حالش گها...اگه...نگرانشم اما...بینم خوش شاید-

 ...باز اگه! چی؟ باشه

 :گفت و کرد صورتش قاب را دستانش

 باور رو حرفاشون...بابا بمونم تونستم نمی-

 ثابت بهم داره دوستم چون نکردم باور بخدا...نکردم

 قبلش ی رابطه بچه اون... مستانه... اما داره که کرد

 بهم ترحم احساس بقیه که این... کنم کار چی اینارو

 داره دوستم بگه خواستم ازش وقتی...  چی؟ داشتن

 نشسکتن سر... کردم برداشت اشتباه گفت وقتی

 اگر بخدا رفتم گذاشتم داشتنم دوست رو پا غرورم

  احساسمو کردم می خفه دنبالم نمیومد

 باال سختی به نفس که اش سینه روی گذاشت دست

 :گفت و آمد می



 زندگی یه دوم نفر... شکست...اما دارم دل آدمم منم-

 بدبختی خیلی... یعنی باشی

 آن در هم آن ترساندش کسی های قدم صدای

 نمی پر پرنده که گرم ظهر آن در خلوت قبرستان

 !زد

 هم در هایش اخم سام دیدن با چرخاند سر وحشت با

 سر اما شد بلند جایش واز را کیفش زد چنگ رفت

 .ببندد چشم سد باعث گیجه

 های لباس. کرد شپای تا سر نگاه کرد باز چشم

 به و خمار وچشمان ژولیده شدت به صورتی شلخته،

 خوش هیچ حالش فهماند نیاز به اش نشسته خون

 .نیست

 جا؟ این اومدی چرا-

 :گفت و برداشت دیگر قدمی سام

 ببخشید-

 :گفت و داد دیگرش دست به را کیفش نیاز



 بخشم نمی-

 ...بب کنم چیکار-

  بیرون یمزندگ از گمشو فقط هیچی... هیچی-

 نیاز-

 بشی راحت تو بمیره نیاز ای-

 زد فریاد ونیاز رفت هم در اخمهایش سام

 خفه و دیدم دوماهه...کشم می زجر دارم دوماهه-

 گند تو اما بازنشه، روم تو روت مثال که گرفتم خون

  زدی

 بود خودت خاطر واسه-

 :گفت و زد خند نیش نیاز

 ازم دیدنت دبو اومده هتل تو مستانه من خاطر واسه-

 بازی پیامک باهاش من خاطر واسه! کردی؟ پنهون

 عروسک بچت واسه من خاطر واسه ؟ کردی می

 خاطر واسه! رفتی؟ می اشکاش قربون خریدی می

 مستانه؟؛ عکسای به میزدی زل من



 زد فریاد و کوبید زمین روی را کیفش حرص با

 با اصفهان فرستادی منو که شبی من خاطر واسه-

 !عشقت؟ پیش رفتی حالت اون

 :گفت پشیمانی با سام

 دم می توضیح همشو-

 :گفت و زد کمر به دست نیاز

 اون دکترت ، خانوادت که شنوم می... شنوم می بله-

 گذاشت نامردو اون حرفای نشنید نیاز نگن دوستات

 رفت
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 :گفت و نیاز به شد نزدیک قدم دو سام

 ...مستا بودیم لواسون که روز اون-

 لواسون من خاطر واسه انداختم قلم از یکیو این اوه-

 وخوشحال خندان ی مستانه با اتاق تو بودی رفته

 !نه؟ بودی

 بگم بزار-

 خواست می حال این با اما لرزید می دستانش نیاز

 .دهد نشان قوی را خودش

 اتاق تو اومد یهو رفتی بیرون اتاق از تو وقتی-

 باید گفت که کنم فریاد و داد سرش همیشه مثل مدماو

 بگه بهم رو موضوع یه

 نداشت هم خوشی حال اصال که را نیاز زیاد گرمای

 .کرد می اذیت داشت



 بهت که این حتی گفت یهو بشنوم خوام نمی گفتم-

 شدم شوکه بخدا نیاز. شدی پدر که ساله پنج تو بگم

 شناسنامه. دبو اولش واسه فقط بودن شوکه این البته

 ...از بعد ماه نه درست که داد نشون دخترشو

 :گفت و اورد باال دست عصبی نیاز

 نداره؟ َپِرش داستانت این-

 :گفت و زد پلکی سام

 درست چیز همه اومده دنیا به بچه بعدش ماه نه-

 دختر واقعا سنا نکنه که کردم کرد شک حسابی. بود

 باشه من

 سام و کرد یهیستریک ی خنده تک حرص با نیاز

 .داد ادامه زیر به سر

 حیاط تو رفتم بعدشم حتی کردم فکر رفت که بعد -

 چیزش هیچ بچه اون اصال نمیشه دیدم اما کردم فکر

 چی هر بزار گفتم گذشتم خیال بی نیست من شبیه

 بازی داشتی تو وقتی عصرش اما بگه خواد می

 ...بگم بهت باید چیزی یه بیا گفت بهم میکردی



 !رفتی ساده خیلی هم تو-

 ببین بپرس برو گفتم می بود درستی آدم خودش اگه-

 نه یا بزنمش خواستم می اتاق تو رفتم وقتی

 بزنی بچتو مادر میاد دلت مگه که نزدی-

 !نیاز-

 زد فریاد و کوبید زمین بر پا نیاز

 به دارم فهمی می هان؟ میکنی تعریف چی داری-

 این دم؟ می جون میاد در دهنت که ای کلمه هر

 کنه؟ می عوض چیو توضیحات

  نکردم خیانت بهت من بفهمی که-

 از عرقی قطره چکید و برد پایین سر کالفه نیاز

 اش پیشانی روی

 حاملس بگه بهم قبال خواسته می گفت بهم اتاق تو-

 نذاشته شوهرش

 !گذاشت؟ شوهرش االن-

 نیاز نشناختی منو-



 نشناختم اصال درسته-

 احتمال درصد یک اگه کردم می فکر همش عید تو-

 تصمیم میدونی اما. میشه چی نیاز منه مال بچه بدم

 درصد یک همون از گذشتن میدونی بود؟ چی آخرم

 چی؟ یعنی تو خاطر به فقط

 نگذشتی اما-

 تو به گفت کنم می محلی بی دید مستانه اما گذشتم-

 زندگیم تو بار اولین واسه  ترسیدم، میگه چیو همه

 کار چی ممکنه خبره چه بفهمی تو اگه که ترسیدم

 تو ها بار چون نمیای کنار بفهمی دونستم می.  کنی

 تو اولین همیشه داری دوست بودم فهمیده حرفات

 باشی

 نبودم اما-

 :گفت و برد زیر به سر شرم با سام

 شرمنده-
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 :گفت و بست را چشمانش نیاز

 برم باید-

 نیاز شنوب-

  شنیدم کافی اندازه به-

  بگم بزار نشنیدی-

 بود شنیدن برای نه سکوتش اما کرد سکوت نیاز

 بود بدش حال برای



 گفتم نبینیش تو که این واسه من زد زنگ هتل اومد-

 می اومد بچه با اتاقم تو اومد بیاد دیگه در از

 کنه تحریکم بچه دیدن با خواست

 !کرد؟-

 نکرد-

 ای بچه عاشق تو-

 خودم روز اون اصال بچه نه توئم عاشق من-

 چون بیاد خواستم. هتل بیاد بچه با مستانه خواستم

 اما نیست من مال بچه داشتم اطمینان درصد نه و نود

. بیاد خواستم همین واسه بود هنوز درصد یک اون

 شهبد نشوندمش پاهام رو کردم رفتاری خوش بچه با

 بگیرم آزمایش بود قرار بود چیز همه جریان در

 از مو تار یه تونستم. بفهمه مستانه که این بدون

 خورد که شربتی لیوان با بردارم سنا موهای

 داد ادامه سام و کنارش درخت وبه گرفت دست نیاز

 دائم کنه نزدیک بچه به منو کرد می سعی مستانه-

 بچه گفت می بهم بچه به داد می گوشی میزد زنگ



 تا میزاشتم جیگر رو وندند باید. گیره می بهونتو

 نیاز به گفت می رفتم نمی بیاد کوفتی آزمایش جواب

 بفهمی خواستم نمی تو بودی شده ضعفم نقطه. گم می

 ...را باهاش قبال که این هم

 برای شود می دیوانه نیاز دانست می کرد سکوت

 :گفت همان

  ازش دارم بچه یه که این هم-

 :گفت آرامی صدای با نیاز

 زدی حرف باهاش شنیدم دیدی می وعکسش دیدم-

 رفتی اشکاش قربون

 کوچیک شباهت یه دنبال درصد یک همون سر آره-

 زد زنگ وقتی. بخدا هیچی نیاز نبود هیچی اما بودم

 بدجوری بود انداخته گریه به چطور دونم نمی بچرو

 منم خواد می عروسک گفت می کرد می گریه

 اام بزنم حرف جوری اون بچه با شدم مجبور

 هتل اومد شد بلند باز مستانه که نرفتم فرداش

 هتل توی بیاد که این قبل منم داد خبر بهم نگهبانی



 سوار سراغش رفتم برداشتم ماشینو تو سراغ بیاد

 سوار زدم داد ماشین تو از ایستادم چی هر شد نمی

. کنم باز ماشین در بشم پیاده شدم مجبور. شد نمی

 کشیدم داد سرش بودن خودم دست شد نمی سوار بازم

  کردن نگاهمون محوطه تو نفر دو و نگهبانی که

 وراست چپ به را وسرش کرد ای خنده تک نیاز

 :گفت سام و داد تکان

 جلوی کردم تهدیدش کردم دورش اونجا از بردمش-

 پایین کردم پرتش خواهرش خونه

 حال از سام اما زد نفس و شد باز نیمه دهانش نیاز

 را چیز همه خواست می فقط نداشت خبر نیاز بد

 همین دهد توضیح

 پیش عوضی اون و تو چشمای ماجرای که این تا-

 همون با بیای تو که قبل بیمارستان اومد وقتی اومد

 تو اما کنم بیرونش اتاق از خواستم می بدم حال

 زد لب که بود این دیدی تو که چیزیم اون رسیدی

 داری بچه باشه یادت



 سام و نداشتن را وزنش تحمل دیگر زانوهایش

 :گفت و زد آتش سیگاری
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 مستانه بود حواسش شهبد بودم هتل تو که مدت تو-

 کرده مسدود تو گوشی تو هم مستانه شماره هتل نیاد

 تخت رو اصفهان رفتی وقتی نشه مزاحت بودم

 که هست چیزی یه گفت زد زنگ که بودم خواب



 چی؟ گفتم. منه ی بچه سنا صد در صد میده ننشو

 داره هم سنا خانوادگیتونو نشون همون گفت

 :گفت سام که کرد سام نگاه گونه خمار نیاز

 داریم هممون کوچیکه سیاه لکه یه هممون بغل زیر-

 مال بچه شدم ،مطمئن شدم نابود گفت اینو وقتی. 

 ...خو رفتم شدم بلند سریع منم منه

 خود به را سام دور از محمد وفریاد زنیا افتادن با

 افتاده زمین روی که نیاز نگاه زده وحشت و آورد

 آمده نیاز دنبال به که محمد اما دوید سمتش. کرد بود

 در سریع و زد زانو رسید، نیاز کنار زودتر بود

 .بود گرفته آغوشش

 آغوشش در را نیاز خواست نشست نیاز کنار سام

 زد فریاد محمد که بگیرد

 عقب گمشو-

 عصابنیتش تمام با و کرد محمد نگاه حرص با سام

 مشتش شدت انقدر.  کوبید محمد صورت در مشتی

 سام. شد زمین پخش و زد فریاد محمد که بود زیاد



 برود دوید. شد بلند و گرفت آغوش در را نیاز سریع

 لب با و گرفت قرار راهش سر شد بلند سریع محمد

 :گفت خونش از پر بینی و

 گمشو برو... من دشب-

 :گفت و انداخت باال ابرویی سام

 که کنم می کاری هر بغلمه تو که آدمی این واسه-

 باشه پیشم فقط

 خواتت نمی دیگه دونی می زوری؟-

 کنار بکش نزن مفت حرف-

 کرده اشتباه فهمیده خواتت نمی-

 !کنار؟ بکشونمت یا کنار میری-

 رهبگی تصمیم خودش بزار کنی می اذیتش داری-

 شد هالک کنار بکش سننه رو تو-

 شده زده گرما جاست این وقته خیلی نیست چیزی-

 من به بدش کنم حلش میتونم من افتاده، فشارش

  نکرده الزم-



 خودش باز محمد که بگذرد محمد کنار از خواست

 :گفت و کشید سام جلوی را

 نه داره فرصت به احتیاج نیاز کنی می بدتر داری-

  اجبار

 زد ادفری سام

 کنار برو عوضی نیست خوب حالش-

 تورو متنفرم ازت سام باشه زده فریاد بار چند-

 نیست مناسبی وقت اصال االن که!؟ کنه می مجاب

 داد ادامه محمد و زد خشکش سام

 اما بفهمم نخواست نیاز چون دونم نمی چیزی من-

 بار چند روزی شنیدم می...  شنیدم می که صداشو

 دست گفت می بار چند روزی متنفره ازت گفت می

 بردار سرم از

 سام-

 رفت جلو سریع محمد و کرد شهبد نگاه سام

 .کشید بیرون سام آغوش از را نیاز غافلگیرانه



 واما کشید محکم را نیاز محمد اما کرد مقاومت سام

 گفت ریزی آخ کتفش درد از حالی بی آن در نیاز

 هار را نیازش سریع که سام برای بود کافی ،همان

 .نکشد درد تا کند

 سام سمت شهبد و. دوید ماشینش سمت چرخید محمد

 :گفت و دوید زده بهت

 کجاست خونش ببینم بریم بیا-

 :گفت و کرد شهبد نگاه و گرفت محمد از نگاه سام

  برو تو-

 ...اما-

 بزن زنگ بعد نرفته تا برو-

 ببیند برود که رفت و شد دور سام از کالفه شهبد

 .ستکجا محمد خانه
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 زد می قدم اش خانه کوچک پذیرایی در کالفه محمد

.  پدرش وحتی سام نیاز، دست از بود عصبی و

 ررفت در سمت او و شد بلند خانه در زنگ صدای

 .کرد باز را ودر

 و بود ایستاده در جلوی پوش وخوش غریبه مردی 

 :گفت لبخند با

 ار؟افتخ منزل-

 !بله-

 حرف باهاتون تلفنی دیروز که همونیم من ببخشید-

 زدم



 :گفت دفعه یک و کرد فکر کمی محمد

 بفرمایید آمدید خوش بله آهان-

 :گفت و بست را در محمد و شد خانه وارد کامران

 بفرمایید-

 رفت آشپزخانه به ومحمد رفت ها مبل سمت کامران

 زا و لیوان درون ریخت شربت لیوان دو سریع

 :گفت و آمد بیرون اشپزخانه

 به بخش آرام شدم مجبور نبود خوب حالش یکم نیاز-

 بدم خوردش

 خوابه پس اوه-

 درسته-

 یکی کامران و گرفت کامران جلوی را سینی محمد

 :گفت و برداشت را ها لیوان از

 فقط امروز مسافرت یه میرم فردا دارم من متاسفانه-

 داشتم وقت

 بگم هشب میتونم من هست چیزی-



 بشنوه و باشه خودش باید که زیاده انقدر-

 بود بد حالش خیلی-

 :گفت و داد تکان سر کامران

 داره حق شنیده که چیزایی با-

 :گفت کنجکاوی با محمد

 شنیده؟ چی-

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش کامران

 بگیره تماس من با حتما بگید-

 شربت بفرمایید-

 بلند جایش از و کشید سر ار شربتش لیوان کامران

 :گفت و شد

 بگیره تماس بگید دارم مهمی حرفای-

 حتما-

 رفت اتاق به ومحمد. رفت کرد خداحافظی کامران

 :گفت عصبی و گذاشت نیاز داغ پیشانی روی دست



 آخه؟ کی واسه میکشی خودتو داری-

 جیبش در را دستانش و رفت پنجره سمت ناراحت

 به مشتش ماشینش بر کیهت سام دیدن با اما کرد فرو

 زد فریاد و نشست پنجره کنار دیوار

 کثافت-

 :گفت و کرد نیاز نگاه چرخید

 جرأت که جایی بری باید نیست جا این تو جای-

 بیاد نکنه

 و بست را درش رفت نیاز باز چمدان سمت سریع

 اتاق از و داشت برش.  کشید حرص با را زیپ

 بعد و برد بیرون خانه از را چمدان. رفت بیرون

 اش شانه روی را نیاز کیف. برگشت دقیقه چند

 خانه از و گرفت آغوش در آهسته را نیاز و گذاشت

 . رفت بیرون

 پشت خودش خواباند ماشین در را نیاز که این از بعد

 کرد می گمان که ماشینی. نشست ماشینش فرمان



 اصال نیاز اما شود خوشحال خیلی دیدنش با نیاز

 .هست کسی چه مال و چیست ماشین آن نفهمید

 نگاه که سام نگاه آینه از و آمد بیرون پارکینگ از

 :گفت پوزخند با و کرد کرد می ماشینش

 باش زود دنبالم بیا-

 دنبال به ماشینش با مکثی از بعد سام شد همان و

 افتاد راه محمد

* 

 سقف به نگاهش و گذاشت گیجش سر روی دست

 و کرد ریز چشم ماشین های تکان از.  ماند ماشین

 نالید

 !محمد-

 جانم-

 که شده چه بیاید یادش خواست و بست چشم نیاز

 :گفت محمد

 بینی می مامانتو دیگه دقیقه چند-



 :گفت و شد خیز نیم تعجب با نیاز

 !چــی؟-

 بهتره خیلی باشی خانوادت کنار-

 وتازه. نشست صاف و گرفت سرش به دست نیاز

 به داد تکیه سر هایش حرف و سام به آمد یادش

 :گفت محمد باز که صندلی

 شد می مزاحمت میومد هی بعدش کرد پیدا خونرو-
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 سام ماشین به نگاهی آینه از محمد و نزد حرفی نیاز

 :گفت نیازو به نگاهی و کرد

 نیستم بلد بده آدرس-

 شد تموم چی همه گفت نیاز بگو خونت در اومد-

 خانم خوشگل کن لطف درسوآ-

 :گفت لب زیر نیاز

 نداشت دوست.. مستاتنرو اما-

 آدرس چرخیم می خودمون دور داریم عزیزم نیاز-

 :گفت آفلکه دیدن با کرد باز چشم نیاز

 چپ سمت برو-

*** 

 !این؟ چشه محمد خوابید باز که این-

 بکنم؟ ازتون خواهشی یه میشه-

 :گفت محمد و داد تکان سر نازنین

 نکنید پیچش سوال اصال-



 !نبود جوری این وقت هیچ نیاز میشه مگه-

 کرده ناراحتش موضوعی یه فقط نیست االنم-

 !میشه؟ چی کارش موضوعی؟ چه-

 چیزی کارش همین کن درکش فقط داداش زن-

 داره زیاد مرخصی نمیشه

 :گفت سریع سعید

 نباش نگران-

 :گفت و داد تکان سر لبخند با محمد

 دارم کار خیلی فردا برم من-

  موندی می رو شب-

  مطب برم باید فردا-

 همراهت به خدا برو باشه-

 بمونی کلی رشت میای وقت هر بود قرار عمو-

 دارم کار خیلی برم باید االن اما عمو عزیز میام-



 داشت رفت بیرون خانه از و شد بلند جایش از

 :گفت و کرد سعید نگاه که پوشید می را کفشهایش

 دارم کارت ماشین دم تا مبری بیا-

 باشه-

. رفت سعید همراه و کرد خداحافظی بقیه از محمد

 :گفت محمد کرد باز که را کوچه در

 نیست خوب حالش زیاد یکم نه که مقدار یه نیاز-

 فقط میشه درست کوتاه مدت یه کنه می ،پرخاشگری

 بهت بخش آرام قرص یه میریزه بهم خیلی گاهی

 قرص اهل نیاز چون طفق نیست قوی زیاد میدم

 خوابه می زیاد و داره زیاد تاثیر اون رو نیست

 میشه نگران خیلی نازنین-

  کن آرومش اما داره حق-

 کنم می سعیمو باشه-

 آورد بیرون  از را قرص بسته کرد جیبش در دست

 :گفت و



 تو اگه بهش بده میشه پرخاشگر خیلی وقتی فقط-

 کن ولش خودشه

 حتما باشه-

 گیرم می تماس باهات برم من خب-

 باشه-

 سوار خواست کوچه سر شد دور سعید از محمد

 و زد پوزخندی کرد سام ماشین نگاه شود ماشینش

 :گفت

 بشه سبز علف پات زیر تا جا این بمون انقدر-

 تواند نمی بماند آنجا هم سالها سام دانست می محمد

 .بخواهد نیاز خود مگر ببیند را نیاز
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 سرگردمش چرخشش و اتاقش سقفی پنکه صدای

 .بود گردش در پنکه مثل چشمانش و بود کرده

 منه ی بچه سنا شدم مطمئن... خانوادگی نشون یه-

 زد فریاد و جایش سر نشست و بست چشم عصبی

  کن کم صاحابو بی اون صدای نیایش-

 مادرش ندبز غر خواست تا آویزان لبهای با نیایش 

 آغوش در را ونوید. کند کم را صدا فهماند اشاره با

 :گفت و رفت نیاز اتاق سمت گرفت

 بشورم؟ ظرفارو من میگیری نویدو نیاز-

 :گفت و کشید هم در چهره نوید دیدن با نیاز

  نه-

 چرا؟ وا-



 :گفت پروا بی نیاز

 خوره می بهم ها بچه از حالم-

 

 خاطرت دنیا یه برم باید کجا

 نیاره یادم وتور 

  تو فکر شب یک که برم باید کجا

 بذاره راحت منو

 

 رفت کنان غر غر و پرید باال ابروهایش نازنین

 می صدقه قربون دیروز تا دختره شده زده جن-

 خوره می بهم حالش حاال رفت

 لب زیر و انداخت تخت روی را خودش باز نیاز

 :گفت

 متنفرم ها بچه از-

 



 فرقی برام زندگی و مرگ که خودم با کردم چه

 نداره

 بد حال این توی من مثل محاله

 بیاره طاقت کسی 

 

 کوچه از تر دور جایی صندلی به بود داده تکیه سر

 نمی و کوچه آن به بود دوخته چشم سعید خانه

 .ببیند را نیاز باید چطور دانست

 به را شصتش انگشت فشرد و سیگارش به زد پک

 ...اش شقیقه

 

 ثانیم هر تو که برم باید کجا

 نبینم اونجا تورو 

 ابد تا بازم که برم باید کجا

 نشینم تو پای به 

 



 خیابان آن از سرعت با و کرد روشن را ماشینش

 عشقش به که جایی برود خواست می.  شد دور

 بار اولین برای را نیاز  که جایی کرد اعتراف

 .بود بوسیده

 

 نمببی تنهایی تو من رو روزایی چه تو بعد قراره

 همینم تو عشق از میکنه فرقی چه برم هرجا دیگه

 

 گذاشت سر زیر را دستش خوابید پهلو روی زد غلت

 . افتاد دستش پشت گردنبند گل لحظه همان

 در را گردنبند آورد بیرون سرش زیر از دست

 بی لبهای. فشرد بهم را چشمانش گرفت مشتش

 ...شد منقبض شکمش کشید آه و فشرد بهم را رنگش

 

  کردم سفر ونیموجو

 دم یک شم دور تو از که



 یک شبیه میبینی جور هر منو 

 نامم سفر یک شبیه سفرنامم 

 

 بود شلوغ نبود خلوت آنجا دیگر شنها زیر کشید لگد

 در را نیاز که جا همان درست اما آمد و رفت پر و

 در شد چنگ دستش دو هر و ایستاد کشید اغوش

 می بود اش دوباره دیدن امیدش تنها.  موهایش

 ...ببینتش باز شده جور هر خواست

 

 تورو ثانیم هر تو که برم باید کجا

 نبینم اونجا 

  ابد تا بازم که برم باید کجا

 نشینم تو پای به

 

 صدا. کرد ریز چشم نیاز ی ضجه صدای با نیایش

 شد بلند تلویزیون جلوی از. شنید می اما بود ضعیف



 خواهرش صورت دیدن با. رفت نیاز اتاق سمت آرام

 بالشت که هایش مشت و بالشت در بود رفته فرو که

 زد ضجه دیگر بار نیاز و کرد بغض فشرد می را

 ...نشنود کس هیچ که بالشت آن در خفه ای ضجه

 

 ببینم تنهایی تو من رو روزایی چه تو بعد قراره

 همینم تو عشق از میکنه فرقی چه برم هرجا دیگه

 

 پیاممو مصبال بخون نیاز ببینمت باید-

 پرت داشبورد روی را گوشی و کرد ارسال را پیام

 گوشی نیاز و مدت این در بود پیام صدمین آن. کرد

 .بود خاموش اش

 داشت سرش.  کشید اش پیشانی روی را انگشتانش

 فقط خواب نه کرد می خوبش قرص نه ترکید می

 .همین خواست می را نیاز دستان
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** 

 بعد هفته یک

 

 بخور کن گرم گذاشتم گاز رو غذارو-

 :گفت پایش های دمپایی ی خیره نیاز

 باشه-

  گذشت می خوش بهت میومدی بخدا-

 :گفت و گرفت نازنین دست از را نوید کالفه سعید



 میگی چقدر دیگه نمیاد نمیام میگه کردیش دیوونه-

 آخه

 :فتگ و گرفت را نیایش دست عصبی نازنین

 آوردن برام دیگه یکی بردن منو دختر انگار اصال-

 :گفت و کرد باز را کوچه در سعید

 دیگه بیا-

 و رفت در سمت و کرد نیاز نگاه نگران دل نازنین

 :گفت

 کن باز زدیم در نبردیم کلیدو-

 همراه کند دل باالخره نازنین و داد تکان سر نیاز

 .رفت نیایش و سعید

 درختان نگاه و گذاشت ایشه زانو روی چانه نیاز 

 که بس بود کرده پف زیبایش چشمان. کرد سبز سر

 .بقیه چشم از دور ریخت می اشک شبا

 .شد بلند خانه زنگ صدای لحظه همان و بست چشم

 :گفت عصبی و کرد نچی



 بخدا کنی می اذیتم داری دیگه مامان-

 و کرد باز را در و رفت در سمت شد بلند حرص با

 غرید

 ...نمی چرا-

 را در سریع خواست و درشت چشمانش سام دیدن با

 و زد زور نیاز. گذاشت در روی دست  سام که ببندد

 :گفت

 ... برو-

 زد فریاد و رفت عقب نیاز و گذاشت جلو قدم سام

 برو گفتم-

 غرید و زد کنار در جلوی از را نیاز سام

 بینه می یکی-

 و بست را در سام و کرد نگاهش حرص با نیاز

 :گفت

  بودم روز این منتظر هفته یک-

 بیرون برو-



 کنی گوش باید پس بزنم حرف اومدم نمیرم-

 دل تمام با سام و فشرد می بهم را هایش دندان نیاز

 از نیاز.  نیاز به شد خیره وقتش چند این تنگیهای

 فریاد خواست و گرفت را اش یقه شد کالفه نگاهش

 . شد بلند خانه زنگ صدای موقع همان بزند

 شنید و کرد در نگاه چرخاند سر وحشت با نیاز

. زد می حرف نوید برای داشت که را نیایش صدای

 سام اما کرد سام نگاه ترس با و شد شل دستانش

 :گفت و انداخت باال شانه سرد خون

 نیست مهم-

 سام که نبود جایی کرد حیاط نگاه چرخید سریع نیاز

 کرد رفک این به اما بود دستشویی فقط شود پنهان

 همان برای. باشد داشته دستشویی ها آن از یکی شاید

 خانه سمت گرفت را سام دست چرخید شتاب با

 و رفت نیاز دنبال به خونسردی همان با سام. کشاند

 را سام. بود افتاده سکسکه به زیاد ترس از اما نیاز



 را سام و کرد باز را حمام در کشاند حمام سمت

 :گفت و داد هول درونش

 نیاد در اتصد-

 را حمام در سریع نیاز و شد بلند زنگ صدای باز

 رفت بیرون سرعت وبا بست
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 حیاط در سمت.  شد حیاط وارد و کرد سکسکه باز

 و بود گرفته را اش بینی نیایش کرد، باز را در رفت

 :گفت هم در صورتی با

 کرده دستشویی خان نوید-



 کرد خندید می مادرش آغوش در که نوید نگاه نیاز

 :گفت دل ودر

 !بچه؟ آخه کردنه اَخ موقع االن-

 خانه سمت کنان غر غر مادرش و شدن حیاط وارد

 :گفت و مادرش سمت دوید سریع نیاز که رفت

 بشور دستشویی خب-

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ مادرش

 کجاست عقلت بشورم؟ یخ آب با ماهه چند بچه-

 !نیاز؟

 :گفت بلند و رفت باال ها پله از

 بیار َپمِپرز نیایش-

 رفت حمام سمت و آورد در نوید پای از را شلوار

 :گفت و رفت جلو وحشت با نیاز

 بشورم من بده مامان میشی خیس-

 :گفت شده گرد چشمان با نازنین

 !تو؟-



 بدش میشه خیس جورابت االن...االن دیگه آره...آ-

 من

 :گفت و کشید بیرون درشما آغوش از را نوید

 کن آماده چیزاشو شما-

 دزدید نگاه نیاز اما کرد نیاز نگاه مشکوک نازنین

 وارد و کرد باز کند، باز زیاد آنکه بدون را حمام در

 ایستاده سینه به دست دیوار به تکیه سام. شد حمام

 شیر سمت هم روی فشرد دندان و کرد اخم نیاز. بود

 بویش که بیاورد در را پنپرز خواست و رفت آب

 رو و زد عق نیاز که زد اش بینی زیر چنان

 فاصله دیوار از و کرد ای خنده تک سام. چرخاند

 دست از خواست را نوید. رفت نیاز سمت گرفت

 زد لب و کرد نگاهش اخم با نیاز که بگیرد نیاز

 عقب برو-

 من بدش-

 چرخاند را نوید سام و سپرد سام دست را نوید نیاز

 یک با را پنپرز گذاشت دستش روی را شکشمش



 باز را را آب و گذاشت وکناری و کرد باز دست

 نیاز شاید کارش طول تمام در و کرد تنظیمش و کرد

 بچه خوب انقدر سام که بود جالب اما بود کرده اخم

 .است بلد داری

 نیاز آغوش در را نوید چرخید شست که را نوید

 :گفت و گذاشت

 کنی بزرگش میخوای که من ی بچه بیچاره-

 :گفت و گرفت درستش از را بچه عصبی نیاز

 من نه میکنه بزرگ زنت بچتو-

 گرفت را نوید نازنین. رفت بیرون حمام از سریع و

 :گفت و

 پیف پیف دیروز تا! شده خوب داریتم بچه بینم می-

 کردی می میده بو

 :گفت و شد بلند ونازنین گرفت دندان به لب نیاز

 بیاد بفرس نیمارو-

 باشه-



 باالخره و پوشید را کفشهایش شد حیاط وارد نازنین

 در رفت حمام سمت سریع نیاز شد بسته که در رفتن

 :گفت و کرد باز را

 بیرون برو بیا-

 بزنم حرف باید-

 برفما هم حاال شنیدم هارو شنیدنی بشنوم خوام نمی-

 زنت بچتو با باش خوش برو

 :گفت و رفت جلو سام

 نخوای بزنم حرف بخوام نیاز شناسیم می خوب-

 پشیمون خودت که کنم می واردارت جوری بشنوی

 بشی

 نکن تهدید-

 کنی گوش حرفام به بیاد کنم نمی-

 ...نمی-

 کوبید زمین بر پا عصبی نیاز خانه زنگ صدای با

 :گفت وسام



 بزنم حرف باهات باید میمونم-

 رفت بیرون خانه از و کوفت بهم را حمام در نیاز

 کرد که باز. رفت در سمت پوشید را هایش دمپایی

 :گفت زنان نفس وقرمز کرده عرق صورتی با نیما

 نیزی؟ چطوری-

 عمته نیزی-
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 :گفت و شد خانه وارد نیما

 زدم گل تا پنج نمیاد باال نفسم-

  هستی؟ شکلی این که جاس همین فوتبال زمین مگه-



 نبرده دوچرخمو دوئیدم جارو این تا ونجاا از بابا نه-

 بودم

 : گفت و رفت خانه سمت

 چسبه می دوش فقط االن-

 :گفت و  دنبالش دوید ترس با نیاز

 حموم رفتم می داشتم من ببینم برو بیا-

 کردم عرق چقدر ببین برم باید نیاز نکن اذیت-

 برو کن عوض لباساتو برم خواستم می من اصال نه-

 :گفت تعجب با نیما

 !فهمی؟ نمی عرقمو گند بو نیاز میگی چی-

 :گفت و شد مشت دستش نیاز

 ...خب...خب-

 :گفت و گذاشت دلش روی دست نیما

 دستشویی برم من کنی می خب خب تو تا-



 خانه وارد سریع نیاز دستشویی سمت نیما رفتن با

 :گفت و کرد باز شتاب با را حمام در شد

 بیا بدو-

 حرص با ونیاز رفت بیرون سرد خون اما سام

 :گفت و  کشاندش اتاقش سمت گرفت را دستش

 تیزه خیلی نیما نیاد در صدات-

 از همین، خانوادته فهمیدن حل راه بهترین برام االن-

 بفهمن خدامه

 و شد کوبیده در چوب چهار روی دستش کف نیاز

 :گفت

 نداری کارو این حق-

 دارم زنمی-

 نیستم دیگه بودم زنت-

 لباس زد وچنگ و برداشت سمتش قدم عصبی سام

 غرید صورتش در کشیدش خودش ،طرف را نیاز

 بشی جدا من از بتونی نکن فکرشم-



 فقط که سام چشمان نگاه فقط و نزد حرفی نیاز

 .کرد ، کرد می تایید را حرفش

 لبایش سام و رفت عقب نیاز و آمد نیما پای صدای

 نیما که بست چشم بست را در نیاز. کرد رها را

 :گفت نیاز دیدن وبا شد خانه اردو

 بستی؟ کی رو درو-

 :گفت و چرخید وحشت با نیاز

 هیشکی...هی-

 :گفت و انداخت باال ابریی نیما

 زدنت حرف میشی هول وقتی همیشه-

 هیشکی...قشنگه

 های کفش جای با نیما که کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 :گفت موکت و فرش روی خاکی

 ؟رفته راه خونه تو کفش با کی-

 :گفت و کرد سام پای جای ونگاه ترسید نیاز

 دونم نمی-



 نیاز اتاق جلوی دید و کرد دنبال را پا رد جا نیما

 :گفت و رفت باال ابرویش یک. شده تمام

 !نیاز؟ رفتی راه خونه تو کفش با-

 بخدا نه..نه-

 که رسیده تو اتاق به ها پا جا این اما-

 :گفت لکنت وبا لرزید می دستانش نیاز

 هول خونه تو.. خواست می چی مامان آهان...هآ-

 ...ب شدم

 میکَنه سرتو ببینه مامنا که کن پاکش شلخته خانم بله-

 باشه-

 :گفت و کرد باز را حمام در و رفت حمام سمت نیما

 حمام جلوی بزار بیار حولمو-

 میارم میارم...باب کر نو-

 :گفت و کرد نیاز نگاه نیما

 نباش نگران نیاز میشی خوب-
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 ودر چرخید کشید راحتی نفس ونیاز شد حمام وارد

 :گفت آرام و شد اتاق وارد.  کرد باز را اتاق

 نزاری برام آبرو خانوادم جلوی میخوای-

 :گفت و گرفت اتاق کنار میز از نگاه سام

 بزنم حرف خوام می نه-

  برو بیا حمومه تا-

 اجباره االن اما بود خواهش حاال تا-



 با گفتی دیگه بگی میخوای چیو کنم گوش خوام نمی-

 مونده؟ چیزی دیگه شدی که دارم بچه خوابیدی اون

 نیست من ی بچه-

 ...چ هر-

 جیبش از ای برگه سام و فهمید را سام حرف تازه

 :گفت و داد تکان دستش در اورد بیرون

 هبچ که احتمال درصدم یک حتی آزمایشه ی برگه-

 نیست باشه من

 روی را برگه سام که کرد تاشده ی برگه نگاه نیاز

 :گفت و انداخت میز

 اما ببینم و نشون تا مستانه ی خونه رفتم شب اون-

 گفتم خواهرمه خونه گفت مستانه نیست بچه دیدم

 کارای اما موندم بود مهم برام. بیاد تا بمون بیارتش

 که میزی دبو پوشیده که لباسی. کرد مشکوکم مستانه

 می گذشته از میزد حرف او شام واسه مثال بود چیده

 چون شنیدم نمی بخدا... نمیشنیدم واقعا اما گفت

 به گاهی حتی میدادی که پیامایی به بود تو به حواسم



 گفت گرفت لجش یهو مستانه. خندیدم می بلند پیامات

 میرم گفتم شدم بلند شدم عصبی باشه من به حواست

 سرش به زد دیوونه ی زنیکه یبینمم اومد وقت هر

 هر فرداش. بیرون اومدم خونه از نبود مهم برام اما

 خیلی نذاشت مستانه ببینم رو بچه خواستم چی

  نشونش واس بودم کنجکاو

 داد ادامه و رفت نیاز سمت

 مرده مستانه دایی که زد زنگ گلی صبح که این تا-

 خالش پیش از رو بچه رفتم بود خوبی موقعیت

 زدم لباسشو ماشین همون تو نداشتم طاقت دیدمدز

 خوشحال انقدر سنا وگریه نشونه جای نبودن با باال

 بشه آروم تا دادم می فشار بغلم تو رو سنا که شدم

 آزمایش جواب عروسی  روز تو  اومدی تو که بعدم

 فقط بودم خوشحال خیلی که دیدی بود رسیده دستم به

 مدت این خاطر واسه کنم نابود رو مستانه میخواستم

 حوله کجایی نیاز-

 :گفت سام که چرخید در سمت آرام نیاز



 نشده تموم حرفام-

 قلبش روی دست. رفت وبیرون کرد باز را در نیاز

 اتاق به و گذاشت کوبید می اش سینه به محکم که

 حمام در به رفت بیرون برداشت را حوله رفت نیما

 . سپرد نیما دست را وحوله زد

 و رفت اتاق سمت تند و امد بیرون تن به هحول نیما

 :گفت

 کنه می کلمو مامان شد دیر-

 به و داد تکیه حمام کنار دیوار به بود شوکه نیاز

 با بود درست چیز همه. کرد فکر سام های حرف

 خود حرفهای حتی بود ودیده بود شنیده که چیزهایی

 .بود زده سام حال که های حرف با سنا

 بشکنی آمد بیرون اتاق واز پوشید را لباسهایش نیما

 :گفت و زد نیاز صورت جلوی

 میرم دارم من-

 برو-



 رفت اتاقش سمت سست های قدم با نیاز و رفت نیما

 . کرد باز را در ونیاز آمد کوچه در صدای

 چشم. بود کشیده دراز که تختش روی سام دیدن با

 :گفت و در به داد وتکیه بست

 شنوم می-

 :گفت و نشست تخت ی لبه شد بلند سام

 اما بگم بهش عروسی همون تو داشتم دوست-

 با رفتی وقتی تو حتی بفهمی چیو همه تو میترسیدم

 میزد حرف منه ی بچه که سنا از  مطمئن انقدر گلی

 کرده فکر چی زن این واقعا. خندیدم اختیار بی که

 بگم منم شناسنامه یه با بچمه اون بگه که من راجب

 !هست؟ آره

 :گفت و برد زیر به رس نیاز

 نگفتی؟. گرفتی می دستشو گاهی فقط گفتی-

 :گفت و شد بلند سام

 !نگفتم؟. نداشتم حسی هیچ مستانه به گفتم-



 :گفت و زد خند نیش نیاز

 چی داشتی اگه تخت تو رفتی باهاش نداشتیو حسی-

 !شد می

 نمیاد یادم اصال و حس اون چون نداشتم-
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 :گفت و آورد باال سر نیاز

 بود دختر مستانه-

 :گفت و برد زیر به سر بار این سام



 گور و گم خودمو دوماه که بودم شده شوکه انقدر-

 کنم

 خریم هر مستانه نیست؟ نامردی این رفتی در زدیو-

 باشه

 خواستمش نمی-

 آبروش خاطر به نبودی تو نکرد خیانت مستانه پس-

 کرد؟ خیانت اون گفتی جا همه چرا! انکامر با رفت

 برگشتم وجدان عذاب همون با من چون کرد چون-

 باشم کارم پای که

 :گفت و کشید لبش روی زبان نیاز

 بشی؟ شوهرش-

 باشم نکرده نامردی خواستم می-

 :گفت و گرفت در از تکیه نیاز

 بیرون برو-

 نیاز-

 بیرون برو شنیدم و زدی حرفاتو-



 گذشته ازش سال شش اشتباهم-

 که این زمان؟ گذشت این کنه می عوض چیو-

 منِ  از قبل که این! بدنت؟ یا نکرده لمس اونو دستات

 بودی دیگه یکی با زنت

 صحنه یه جز نمیاد یادم رابطه اون از هیچی من-

 کوچیک

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 بودی پاتیل و مست البد فیلما تو مثل-

 :گفت کالفه سام

 بودم-

 :گفت رصح با نیاز

  تکراریه بسه-

 خودمو وضعیت وقتی صبح بودم مست بخدا-

 چیزی روز دو تا بخدا بودم کرده هنگ دیدم مستانرو

 ...بعدش اما نبود یادم

 زد فریاد ونیاز برد زیر به سر کرد سکوت



 یادت کردی غلطی چه اومد یادت روز دور بعد آره-

  بردی حالی چه مستی تو اومد

 زد فریاد باز بغض با نیاز نزدو حرفی سام

 زدی؟ من به کثیفتو دستای کردی غلط-

 زد وفریاد داد هولش

 اولین میکردم فکر احمق من بوسیدیم کردی غلط-

 منه مثل حست کردم می فکر تجربتم

 اومد یادم شب اون هم اگه من چون نیاز بود بخدا-

 ...اص بخدا نیومد یادم هیچی حسم از اما

 بیرون گمشو بسه-

 اشتباه شب یه خاطر به زنمنسو نیاز-

 دوست هست، همراهم عمر آخر تا تو اشتباه یه-

 بشی نزدیکم وقت هیچ نزارم اما باشم باهات داری

 فکر چرا بوده؟ یکی با قبال شوهرم میاد یادم چون

 شاید کنم؟ گذشت منم باید بوده گذشته چون کنی می



 چون نمیام من اما میومد کوتاه بود من جای کسی هر

  کنم تحمل ونمت نمی

 نیاز پشیمونم من-

 تو اَمثال تو چرا کنه نمی درست چیزیو تو پشیمونیه-

 ساده انقدر چیارو این باید کوفتی دنیای این توی

 چیزی که االن شده تموم بوده گذشته بگن که بگیرن

 که باشه جوری این هست ساده انقدر واقعا! نیست

 میگن میکنن غلطی هر گذتشون زندگی تو همه

 !بوده ذشتهگ

 :گفت و کرد کج سر

 چیزی همچین کن فکر نکنی تصور منو چرا اصال-

 ...گذش تو

 به آخش سرش پشت در به کمرش شدن کوبیده با

 .کشید هم در چهره و رفت هوا

 زد فریاد و در روی نشست سام مشت

 گور و گم رفتم نمی دوماه گذدشتم می ساده اگه من-

 نه اونم بدونم ینزم روی آدم ترین کثیف خودمو کنم،



 کارو این که کسی اون واسه فقط نه گناهم واسه

 بودی تو مستانه جای اگه وال به  کردم باهاش

. شناختم نمی پا از سر خوشحالی از هیچ که ناراحت

 نگذشتم ازش هم سخت من چون ساده نگو پس

 کارم واسه کشم می عذاب داره هنوزم

 دست حرص با سام و کرد می نگاهش درد با نیاز

 :گفت و نیاز صورت کنار گذاشت

 آخرینش و اولین مستانه که نبودم اگه پشیمونم بخدا-

 دادم می ادامه نبود

 بکشد عقب را دستش سام که کرد کج را سرش نیاز

 :گفت و کشید که

 کنی فکر میزارم هستی عصبی االن نیاز باشه-

 کمرش گودی روی دست گرفت در از تکیه نیاز

 :گفت و گذاشت

 عمر آخر تا من واسه اما بوده گذشته سام گذرم نمی-

 هست

 :گفت و داد بیرون را نفسش عصبی سام



 ...ک کنم کار چی باید-

 بودی باهاش روزی که ای مستانه پیش برو هیچی-

 میشه جدا ازش داره شوهرشم

 رفت باال سام فریاد

 !نیاز-

  تو دست از مرد نیاز-

 نبود شما فرمایش به نیاز خواستم می اونو اگه من-

 سراغش رفتم می

 :گفت زدو وپوزخند

 سراغش رفتم دیگه امر واسه البته-

 بیرون برو-

 بده تلفنمو جواب کنی فکر میدم فرصت بهت میرم-

  بدی بهش باید فقط پایان یه میکنی که فکرایی این تو

 :گفت سام و کرد ریز چشم نیاز

 بودنه من با فقط پایانش-



 !گوییات زور از نشه کم-

 کنی فکر چیز دوتا به میتونی چیزی یه خب-

 چانه خواست برد جلو دست سام و ماند منتظر نیاز

 سام و برد عقب سر نیاز که بگیرد را نیاز ی

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 من با بازم که این یا مونی من با یا که این یکی-

 بمونی

 سرش پشت دست غافلگیرانه سام که کرد اخم نیاز

 نیاز ی خورده چین پیشانی بوسید برد جلو سر و برد

 .بود فایده بی نیاز تقالی و را

 زد فریاد و اش سینه به را دستانش کوبید

 عقب برو...نکن-

 نیاز خشمگین چشمهای نگاه برد عقب سر کمی سام

 :گفت و کرد

 ی گوشه ببرتم دکتر نزار گلی نیست خوب حالم-

 دنبالمه دکتر میگه شهبد تیمارستان



 پیشانی بوسید برد جلو سر باز سام و یازن دل لرزید

 :گفت و را اش

 بکنم نوکریتو همیشه واسه تا زنگتم منتظر-

 کرد زمزمه گوشش دم آرام برد جلو سر

 ...گناهم بردن یاد از خاطر به نه ببخش منو-

 دلمون آرامش واسه ببخش منو
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 خودش سام و داد هول عقب به را سام عصبی نیاز

 :گفت و اتاق در گرداند چشم گذاشت عقب قدمی

 دیدم اتاقتم-

 جمع بند روی از مادرش که هایی لباس نگاه نیاز

 به لب.  کرد بود ریخته صندلی وروی بود کرده

 دست سام اما. کرد سام نگاه چپ وچپ گرفت دندان

 و آورد در چهاری در سه عکس و کرد جیبش توی

 :گفت

 نگرد دنبالش برداشتم نمای-

 با سام دست در مدرسه دوران عکس دیدن با نیاز

 :گفت حرص

 من به بدش-

 :گفت و گذاشت جیبش در را عکس سام

 امنه جاش میمونه من پیش-

 بیرون برو-



 مگه شام واسه رفتن بیان فعال نکنم فکر اینا مامانت-

 نه؟

 بیرون برو بیا چه تو به-

 رفت نیاز کمد متس نیاز حرف به توجه بی سام

 ابرو یک. نبود آنجا زیادی لباس کرد باز را درش

 :گفت و برد باال

 از لباساتو هنوز که کنندس امیدوار کمی خب-

 نیووردی در چمدون

 سام اما کشید و گرفت را سام دستش عصبی نیاز

 یک خودش اما و نخورد تکان جایش از متری میلی

 دهد تکان را سام میزد زور داشت که را نیاز دفعه

 سام و افتاد آغوشش در نیاز. کشید خودش سمت

 .گذاشت کمرش پشت دست

 موهایی برد باال دست سام اما کرد تقال عصبی نیاز

 انگشتش با آرام را بود ریخته نیاز صورت در که

 نیاز.کرد نیاز عصبی چشمهای نگاه و زد کنار



 را انگشتش و نگذاشت سام اما برود عقب خواست

 . کشید آرام نیاز ی چانه تا صورتش کنار

 برد پایین دست سام و کشید عقب سر حرص با نیاز

 سام های شانه روی دست نیاز. کشید گردنش روی

 اما کند دور خودش از را سام کرد سعی و گذاشت

 که کبودی جاهای و را گردنش کرد نوازش سام

 .بود مانده آثارش از کمی هنوز

 داشتم تو به فقط هارو حس این-

 جان بی دستش و زد نفس نفس تقال از خسته ازنی

 شصتش انگشت با برد باال آهسته را دستش سام. شد

 نفس خاطر به که نیاز باز نیمه لبهای روی کشید

 :گفت و بود باز زندش نفس

 آخرینی و اولین تو-

 فقط وسام. نشاند سام گوش در سیلی حرص با نیاز

 :گفت و بست چشم

  بزن میشی آروم اگه-

 خواند و نیاز صورت رو گرداند مچش و



 است من درمان تو دیدار و دلتنگم-

 است من زندان زمانه رخت رنگ بی

 تنی هیچ بر و مبـاد دلی هیچ بر

 است من جان بر تو هجران غم از آنچ

 عقب... برو-

 بود جالب و رفت عقب و کرد رهایش باالخره سام

 اتاق وسط ونیاز رفت بیرون اتاق از حرف هیچ بی

 صدای بعد و را محکمش های قدم صدای شنید. ندما

 برای بود کافی صدا همان و کوچه در شدن کوبیده

 پر دست به ونگاه. زمین روی نیاز شدن ویران

 اش چانه. بود نشانده سام صورت بر که لرزشی

 روی لرزان دست همان. شد روان اشکهایش لرزید

 آرام نوازش کرد می حس هنوز و نشست لبهایش

 . را مسا دست

 وداشت سام دست داغی از بود داغ گردنش هنوز

 نشاند سیلی دستش چطور که دلش گرفت می آتش

. شد خود بی خود از چطوری سام صورت روی



 سام که گرفت را محمد جلوی که نبود کسی او مگر

 باالخره اما نه محکم چند هر خودش حال نزد را

 معذرت برای که را سام غرور شکاند و زد سیلی

 .بود آمده اهیخو

 با قبال سام که این وفکر بود عصبی داشت حق نیاز

 از شبها که کرد می اذیتش انقدر داشته رابطه مستانه

 روی را بالشتش و بکوبد تخت رو پا عصبانیت

 کار موضوع این از گذشتن ساده. بفشارد صورتش

 ...نیست کسی هر
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 بیام تا حوض کنار اربز ببر-

. رفت بیرون خانه از و برداشت را سبزی سبد نیاز

 :گفت و کرد سعید نگاه نازنین

 بهتره حالش کنم می حس هست روزی دو-

 :گفت و کرد پا هم را دیگرش جوارب لنگه سعید

 بیرون اتاق از پیش روز دو تا بهتره خیلی آره-

 کنه می پاک هم سبزی کمکت اومده حاال نمیومد

 شده اینجوری چی واسه نفهمیدم که من شکر خدارو-

 کافیه بشه خوب حالش که همین اما

 :گفت و شد بلند سعید

 بزن زنگ داشتی الزم چیزی میرم من-

 بسالمت برو باشه-

 خانه از و را نوید خوابالود صورت بوسید سعید

 زد را خانه زنگ موقع همان نیایش. رفت بیرون



 که نیایش. کرد ازب را در و رفت در سمت ونیاز

 :گفت بود کوچه سر به نگاهش

 کوچه سر مشکی ماشین اون تو آقاهه این نیاز میگم-

 آشناس برام قیافش

 :گفت و رفت عقب نیاز

 نیاز شدیم آبجی از بزن حرف بعد تو بیا-

 آبجی ببخشید-

 کنار نیایش. رفت و کرد خداحافظی دخترها از سعید

 :تگف و زد صورتش به آب کمی نشست حوض

 دیدمش جا یه بخدا-

 :گفت گوید می را سام میدانست خوب که نیاز

 کوچه؟ تو میری انقدر چرا تو-

 بازی ماریا با میرم میره سر حوصلم-

 بیرون صبحا نداری حق دیگه داره حدی هم کوچه-

 بری

 :گفت و رفت خانه سمت نیایش



 اخالق بد بابا خب-

 و اش پیشانی روی کشید ودست کرد پوفی نیاز

 :تگف

 !چی؟ کنن شکایت ازت اگه-

 شکایت او واز شود مشکوک سام به کسی بود نگران

 .کند

 کن باز آب شیر اون نیاز-

 باز مادرش برای را آب و رفت آب شیر سمت نیاز

  کرد

 میشه؟ چی یارو این پول نیاز میگم-

 :گفت و نشست حوض لب نیاز-

 بهش دادم پول جلو جلو نباشید نگران-

 :گفت و کرد شنگاه سریع مادرش

 گرفتی؟ رسید-

 :گفت تعجب با نیاز



 !چی؟ واس رسید-

 :گفت حرص با نازنین

 بگیریم و ماه چند این رسید بریم شو بلند شو بلند-

 !چرا؟ دیگه تو داشتم کار هزارتا نبود یادم احمق من

 که نداریم الزم رسید جان مامان-

 نشد عبرت درس برات اصفهان داداگاه این ببینم-

 !نیاز؟

 چی؟ ندادید من به پول هیچی شما گفت اگه این 

 گیرم می بانک پرینت من-

 اون به ربطی پول این بگه میتونه داره فایده چه-

 بریم پاشو...نداره

 میریم بعد بزار موقع این کجا مامان-

 :گفت و خورد حرص باز بیچاره نازنین

 دختر تو داری ای گنده دل چه-

 جایی برم باید سعید با من فردا مامان میریم فردا-



 میرم تنها خب-

 !چی؟ دیگه-

 منم میخوان پولشونو فقط اونا مامان ترسی می چرا-

 میخوام رسید میگم میرم

 بری تنها نداری حق نه-

 میرم نیما با اس خونه نیما که فردا-

 فهمه می خب نیما-

 بمونه بیرون میگم رسیدیم جا اون فهمه نمی-

 هواییات به سر و تو دست از-
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 :گفت و شد بلند حوض لب از نیاز

 مامان بزن فقط-

 بشه جمع خیالم بگیریم زمینو پول این بشه کی-

 نمیاد تو سر بالیی

     میشه درست اونم-

 و رفت گوشی سراغ. رفت اتاقش به و شد خانه وارد

 تماس سام با و گذاشت کنار را دلی دو داشت برش

 داد جواب سریع سام اول بوق. رفتگ

 جانم-

 واسه نمون بیخود پس نمیام من جا این تو ایستادن با-

 شک یکی به ها همسایه. نکن درست دردسر خودت

 پلیس میزنن زنگ کنن

 تهران بریم بیا-

 نمیام که گفتم-



 :گفت عصبی سام

 بشم یکیم تو واسه میکنی کاری داری دیگه نیاز-

 نیست خودش دست اریشک هیچ که بیماری همون

  بدزدیم؟ خوای می چیه-

 میشه چی بعدش

 مربوطه خودم به بعدش-

 کرد دور گوشش از را گوشی نیاز و شد قطع تماس

*** 

 دکتر پیش رفت رسید زود صبح نباش نگران-

 :گفت و کرد ساعت نگاه و کشید ای آسوده نفس نیاز

 االن؟ تهرانه پس-

 نیومده دکتر پیش از هنوز آره-

 هباش-

 ...س که میدونی گردی؟ نمی بر نیاز-

 برم باید-



 :گفت و کشید عمیقی نفس شهبد

 باشه-

 لگدی حرص با و گذاشت جایش سر را گوشی نیاز

 :گفت و کوبید حمام در به

 تو اون رفتی آب ظهر دوازده شد-

 میدونم...منی عشق هنوز دارم دوست...دارم دوست-

 بری می یاد از منو

 شعری شنیدن با که برود اتاقش سمت نیازخواست

. ایستاد جایش سر. خواند بدش صدای با نیما که

 و شب آن بود رفته سام با که کنسرتی به آمد یادش

 .او به سام هدیه

 سر عصبی و گرفت سلطنتی مبل تاج به را دستش

 زد فریاد داد تکان

 کنی می عصبی داری نخون-

 بابا برو-



 جواب رممی خودم نیای...دارم کار شد دیر نیما-

 بده خودت مامانم

 اما کوفت بهم را در شد اتاقش وارد حرص وبا

 سمت کرد باز را اتاق در. شد بلند تلفن زنگ صدای

 داشت برش رفت تلفن

 بله-

 خانم نیاز به-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 محمد؟ چطوری-

 خوبی خیلی هم تو شنیدم عزیزم خوبم من-

 خوبم-

 روجکو شده تنگ برات دلم...شکر خدارو-

 جور همین منم-

 گیره می سراغتو خیلی بابا-

 و صندلی روی نشست بزرگ پدر از بود دلگیر نیاز

 :گفت محمد.  نزد حرفی



 بود گفته کامران یارو این بگم نرفته یادم تا راستی-

  بزنی زنگ بهش

 کیه؟ کامران-

 ببینتت من خونه بیاد خواست می که یارو همین-

 :گفت دفعه یک نیاز

 !تانه؟مس شوهر-

 همون آره-
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 :گفت و شد بلند ها گرفته برق مثل نیاز

 بیاد بود قرار-

 بعدشم بودی خواب نبود خوب حالت تو اما اومد بله-

 رشت بردمت که

  وای ای-

 گوشیت تو کنم فکر شمارش بزنی زنگ بهش گفت-

 هست

 بود رفته یادم اونو کل به-

 بزن زنگ بعد نشده چیزی هک حاال-

 باشه-

 برم من برسون رو ها بچه و  تو مامان سالم-

 دارم مریض

 برو جان دکتر باشه-

 نیما موقع همان. کرد قطع را تماس و خندید محمد

 :گفت نیاز دیدن با و آمد بیرون حمام از تن به حوله

 بگذار احترام-



 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 میرم نبودی بودی که بودی در دم دیگه دقیقه ده تا-

 تنش را هایش لباس. بست را در شد اتاقش وارد و

 و روح بی خیلی صورتش. ایستاد آینه جلوی کرد

 چشمانش در مشکی مدادی. رسید می نظر به بیمار

 .اش شده سفید لبهای روی هم رژی و کشید

 با رفت بیرون اتاق واز  برداشت را اش پشتی کوله

 :گفت و زد لبخند آماده و رحاض نیمای دیدن

 چقدر نمیگم مامان به اما میریم داریم دیر چند هر-

 منو دادی دق

 :گفت نیاز و رفتن بیرون خانه در از هم با

  بریم پیاده بیا-

 بریم-

 :گفت و کرد روشن را گوشی نیاز

 بگیرم تماس یه باید-

 میدم گوش آهنگ دارم من بگیر-



 را تماس و دکر پیدا را کامران ی شماره نیاز

 .گذاشت گوشش دم را گوشی و کرد برقرار

 پیچید گوشی در کامران صدای بوق پنج بعد

 بله-

 هستم نیاز من شدم مزاحم شرمنده سالم-

 بودم تماست منتظر وقته خیلی سالم-

 نبود خوب حالم ببخشید-

 کنم خوب حالتو تونستم می-

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز

 بگید خواین می چی-

 حرفام میگیرم تماس باهاتون شرکت تلفن از من-

 زیاده

 ...اش نه-

 می بر قدم. ماند نیمه حرفش نیاز تماس قطع با

 تماس بالخره که بود کامران تماس منتظر و داشت

 داد جواب سریع ونیاز گرفت



 بله-

 داشتم کوچیک کار یه ببخشید-

 کنم می خواهش-

 بگم بهتون اول از باید من خب-

 شنوم می-

 بودیم صمیمی روزی سام منو که باشید یدهشن باید-

 بله-

 اطمینان بهم سام بودیم صمیمی سام منو درسته-

 همراهشون منم بود مستانه با که وقتا خیلی داشت

 اما نداشتم بد چشم مستانه رو وقت هیچ منم و بودم

 همیشه و نبود درست وقت هیچ رفتاراش مستانه خب

 داشتن ثبح باهم مستانه و سام موضوع همین سر

 اینارو میدونم-

 نقش از من اما گفته براتون اینارو سام ممکنه بله-

 گاهی حتی بود پروا بی مستانه. بگم خوام می خودم

 می عصبی خیلی سام که کرد می هایی شوخی من با



 سام اما. زد نمی حرف باهاش ای هفته چند شد

 نمی کاری رفیقشم که من ببینه که بود حالیش انقدری

 می کاری خراب داره که اس انهمست کنم

 گوشی ببخشید...کنه

 :گفت بعد و

 مالی مدیر بده کنه امضا جم آقای بده اینارو-

 :گفت نیاز به بعد و

 شرمنده-

 کنم می خواهش-
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 جشن یه بود جشن مستانه خواهر ی خونه شب یه-

 به ستانهم شد دعوت سام تحصیلی، سال آخر واسه

 مستانه منو اصرار اما نکرد قبول سام. برم گفت منم

 منو وقتی. مهمونی اون به بیاد کرد کاری باالخره

 جوری بود شده عصبی خیلی سام مهمونی رفتیم سام

 اون چون بزنم حرف ای کلمه نداشتم جرات من که

 و سام مستانه لباس و پارتی یه بود شده مهمونی

 اما نمیزد حرف که بود بجال اما کرد عصبی بیشتر

 فکر بهش که هنوز من و کرد نمی هم مستانه نگاه

 می واقعا اگر سام که رسم می نتیجه این به کنم می

 لباس اون و نباشه مهمونی اون تو مستانه خواست

 یا و ببره رو مستانه راحتی به تونست می نباشه تنش

 سام روزا اون که یادمه اما بزنه داد سرش حتی

 .شده اهمیت بی براش دیگه مستانه ارایک میگفت

 :گفت و کرد نیما نگاه نیاز

 نداشت دوستش یعنی-



 به هستید باهاش االن که شما بگم نباید من اینو-

 نداشته یا داشته میگم که چیزایی این با نظرتون

 می آن از کامران که سامی آن با را سام این نیاز

 از کامران کرد می حس و کرد می مقایسه گفت

 موهایش نیاز بود کافی. کند می صحبت دیگر مردی

 و زمین وقت آن باشد مشخص شالش زیر از زیادی

 سام عصبانیت از شد می یکی زمان

 اون که بود عصبانی خودش از سام دونم نمی فقط-

 همیشه چون بود عادی برام من خورد زیاد شب

 اما میخورد یکم ها بچه با گاهی نه سام اما میخوردم

. نبود بند پا رو که زیاد انقدر خورد زیاد شب اون

 رو خوابوندش اتاق تو برد سام مستانه بود شب اخر

 ادامه مهمونی. بیرون اومد بعدم. خواهرش تخت

 مستانه لباس بودم مست. من پیش اومد مستانه داشت

 برقصیم میای گفت مستانه خود کرد می خیره چشم

 بیاد بدش که بود کی



 شرمی بی همه آن از اییدس هم روی دندان نیاز

. شد اصلی خیابان رو پیاده وارد نیما وبا مستانه

 داد ادامه کامران

 چطور یهو نفهمیدم بود تاریک رقصیدیم باهم-

 بوسیدمش

 :گفت کامران و گرفت دندان به لب نیاز

 نکشیدن عقب اما نبود خودم دست لحظه اون شاید

 کرد داپی ادامه انقدری. خواست می اونم یعنی مستانه

 گفتم، دادم ابلهانه پشنهاد یه کشیدم عقب خودم که

 کرد قبول ساده خیلی کرد قبول بازم اتاق؟ تو بریم

  اتاق تو برد گرفت دستمو

 بی مستی تو میدونستن همه بودم اراده بی گم نمی

 تسلط روم هوس لحظه اون خب اما نمیشم اراده

 نذاشت کم هم مستانه داشت

 :گفت شوکه نیاز

 !بود؟ مستانه با سام که شبیه همون ها وضوعم این-

 :گفت و زد خندی نیش کامران



  گرفتم دختریشو من بود من با مستانه شب اون-

 کامران و گذاشت دهانش روی دست بهت با نیاز

 :گفت

 تازه گوشه یه افتادیم حال بی جفتمون وقتی اما-

 بفهمه اگه که یکی هست سامم اسم به یکی فهمیدیم

 جا از زود مستانه اما رو مستانه هم شهمیک منو هم

 سام بفهمه چیزی نیاید سام گفت حالش اون با شد بلند

. بشم جدا سام از خوام نمی من میکنه ول منو بفهمه

 پوشید لباساشو مستانه اما بگم چی دونستم نمی من

 نیست قرار برو هم تو کنم چیکار میدونم من گفت

. بزنیم حرف امشب راجب ای کلمه تو منو دیگه

 بود این فکر تو انقدر بزنم حرفی من نذاشت اصال

 خدام از خب منم رفت سریع که نفهمه چیزی سام

 چون نباشه گیر پام اما باشم کرده کاری همه که بود

 به هوس شب یه خاطر به که نبود من انتخاب مستانه

 بسوزم پاش
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 گهدی بیا شدی چی نیاز

 و کرد بود ایستاده او تر دور خیلی که نیما نگاه نیاز

 :گفت کامران و برداشت قدم شوک همان با

 اتاقی در رفتم قبلش اما برم شدم بلند منم خیال بی-

 که کاری با. کردم باز بود خواب اونجا سام که

 زور به داشت دیدم. کردم تعجب بود کرده مستانه

 نشسته سام اهایپ روی عریون. کرد می بیدار سام

 باز لحظه یه چشماشو سام نبود بیهوده تالشش. بود

 اولش نیست گفتن قابل که کرد کارایی یه مستانه کرد

 گفت بهم بعدا اما کاراش اون بود چی واسه نفهمیدم



 یادش روز چند بعد سام باالخره که بود این واسه

 سام که کرده کارو این نبوده بینشون هیچی که میومد

 که میاد یادش چیزایی یه فقط نمیاد یادش کنه فکر

 تو بود کرده گمون سام کارا همون با.  شد همینم

 کرده کارو این مستی

 :گفت اختیار بی نیاز

 کردید سام حق در و پستی نهایت شما-

 زدم می حرف اگه خواستم نمی رو مستانه من-

 می رو مستانه اجباری باید سام ی کینه بر عالوه

 گرفتم

 !کردید ازدواج باهاش که شما-

 بی من. بودم نکرده سام کار بینی پیش چون بله-

 نه بود ای هفته یک اما خودم زندگی سر رفتم خیال

 شنیدم گلی از که این تا مستانه نه بود خبری سام از

 تموم هم دانشگاه چون زده غیبش روزیه چند سام

. بگردیم دنبالش باید کجا دونستیم نمی بود شده

 این بود آینده از نگرانیش نبود خوب شحال مستانه



 که این با اوضاع این با میشه چی و رفته سام که

 کرده که کاری خاطر به اما نداشتم دوستش اصال

 که بود عروسیمون دمای دم خواستگاریش رفتم بودم

 خبر هیچی از اومد من سراغ همه از اول اومد سام

 برم میخوام کردم که کاری خاطر به گفت بهم نداشت

  مستانه خواستگاری

 :گفت حرص با و کرد اخم نیاز

 ...خیلی-

 بگم همه به بکشم عقب تونستم می بگم تا بمونید-

 کنم ازدواج مستانه با میخوام من که نگن هیچی

 سام مردونگی خاطر به اما کنن ازدواج اینا بزارم

 دست از و سام همیشه واسه روز اون شاید نیومد دلم

 بهش. کردم می باید که کردم و کاری من اما دادم

 قراره مستانه خواستگاری رفتم نبودی تو گفتم

 رفت اما خوشحال نه شد ناراحت نه سام کنیم ازدواج

 دوستا جمع از بود قبال که سامی اون نشد دیگه سام. 

 دوست دادن دست از ناراحتی. گرفت می فاصله

 خوشم ازش جوره هیچ که مستانه طرف یه صمیم



 باهاش غریزه رفع برای گاهی فقط طرف یه نمیومد

 می باری چند هست حامله فهمیدم که این تا بودم

 اما عشقش و میگفت سام از همش بندازتش خواست

 داشتم نگهش خیلی بره بین از بچه خواست نمی دلم

 رو بچه مبادا که بودم خونه همیشه زدم کارم از حتی

 بچه کرد کارا انقدر نبود بشو آدم بشر اون اما بندازه

 اومد دنیا به ماهه هفت بچه که این تا بیوفته

 :گفت و گذاشت اش سینه س قفسه روی دست نیاز

 نگو دیگه-

 مستانه نه من نه اما نشد که شد می قربانی نباید سام-

 با فردا دارم من شد چی شب اون بگیم نتونستیم

 طالق رو مستانه میرم ایران از همیشه واسه دخترم

 کم سام البته میاد سرش چی نیست مهم برام دادم

 فکر اما بگو سام به حقیقتو خواستی نیوورد سرش

 کنه رحم بیمارستان تخت روی مستانه به نکنم

 :گفت عصبی نیاز

 شده چی مگه-



 سام گفت می گلی شوهر اما نمیدونم درست منم-

 دونم نمی مستانه سراغ رفته مسعود عروسی شب

 این بخوره هنمیتون تکون مستانه که زدتش چطور

 بیمارستان از نتونسته خواهرش گذشته مدت همه

  بیارتش

 :گفت کامران و زد لبخند نیاز

 دارم عمر تا من خورد ضربه خیلیا از سام-

 رفاقتمون روی کشید خط هوسم هوا شمرندشم

 کردید دشمنی هیچ که رفاقت شما-

 خودمو خودم وقتی نمیکنه چون کنه حاللم گم نمی-

 سام حال هب وای بخشم نمی

 ...خیلی سام زندگی کلک و دروغ همه این-

 چه که گفت رفتید شما گفت گلی میدونم اینارو همه-

 بگم بهتون اینارو میخواستم همین واس داشتید حالی

 بوده کاره هیچ سام که

 سیلی آن به آمد یادش و بست چشم نیاز



 دارم کار خیلی من ببخشید-

 من اما نباشید انایر دیگه شما بفهمه سام وقتی شاید-

 نامردید خیلی میگم بهتون سام طرف از

 :گفت و برد زیر به سر ابهت آن با کامران

 هستم-

 و میداشت بر قدم حیرت وبا کرد قطع را گوشی نیاز

 هم خودش سام.  سام سرنوشت آن به کرد می فکر

 باور باید هم نیاز کرده را کار آن شب آن داشت باور

 بودن نامرد دو ی بازیچه دو هر کرد می
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 نیما تلفن زنگ صدای بود رفته فرو فکر در نیاز

 ذوق با نیما و کرد نیما به نگاهی نیم نیاز. شد بلند

 داد جواب

 شد؟ چی-

 حرف به حواسش اما کرد رویش روبه نگاه نیاز

 بود نیما های

 !کرد؟ قبول-

 نگاهش متعجب نیاز که زد حرف ذوق با جوری

 :گفت خاصی شوق با نیما و کرد

 تا کنم بازی تیم این تو من اگه یعنی بخدا نوکرتم من-

 نوکرتم دارم عمر

 :گفت و شد آویزان لبهایش ای لحظه

 تونم نمی االن-

 کرده که عرقی و گرما از و کرد ساعتش نگاه نیاز

 .شد کالفه بود



  جایی میرم خواهرم با دارم تونم نمی-

 :گفت و کرد نیاز نگاه ناراحت مانی

 نیست قسمت البد نداره اشکال-

 پایین گوشش از را گوشی نیما و کرد نگاهش نیاز

 آورد

 بود کی-

 کس هیچ-

 کردی؟ ذوق انقدر که بود کی-

 تیم مربی با بودم خواسته ازش قبال بود دوستم-

 انگار باریم چند زده حرف حاال بزنه حرف ملوان

 اومده خوشش دیده بازیمو

 :گفت و ایستاد و گرفت را دستش نیاز

 خب-

 یکم جلوم کنم صحبت باهاش بیاد گفته دیگه هیچی-

 نه یا میخوره تیممون درد به ببینم کنه بازی

 برو خب-



 :گفت عصبی نیما

 کنه خاک بابا کنار منو مامان که برم-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 ندی لو هم تو که این شرط به بهش گم نمی-

 چی؟ فهمهب اگه-

 بفهمه؟ خواد می چطور تو نه بگم من نه وقتی-

 نری تنها اصال گفت آخه-

 برم جایی میزاره زور به شناسی می که و مامان-

 هماهنگ بزن زنگ بعد برو نیست خاصی جای االنم

 کنیم

 میکشه طول کارم من آخه-

 رفتی رسوندی کوچه سر تا منو میگم نهایتش-

 :گفت و کرد ریز چشم نیما

 شدیا بلد خوب و گویی وغدر-

 :گفت و کرد رها را نیما دست نیاز 



 بگو پرت و چرت کم بریم بیا اصال-

 :گفت و گرفت را نیاز دست ترس با نیما

 کنی می ترش زود چرا بابا کردم شوخی-

 بزن زنگ بهم برو باش زود-

 و بوسید را نیاز گونه دفعه یک و برد جلو سر نیما

 :گفت

 کنم می جبران برم قزبونت-

 امضا یه شدی فوتبال بازیکن اگه فقط نکرده الزم-

 بده بهم توپ رو

 :گفت و خیابان لب رفت سریع و خدید بلند نیما

 بده جواب زدم زنگ-

 باشه-

 افتاد راه باز هم نیاز رفت و گرفت تاکسی سریع نیما

. کامران های حرف و سام سمت رفت فکرش باز و

 بزند؟ را هایش حرف سام به خواست می چطور

 !ببینتش؟ خواست می چطور اصال 



 شالش آنجا بد محیط برای نیاز و شد ای محله وارد

 که ای کوچه سمت زیر به سر. کشید جلو کمی را

 کشید نفسی بست بن ی کوچه سر. رفت  خواست می

 جلو اما ترسید می کمی گذاشت کوچه درون پا و

 .رفت
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 وارد و کرد خم سر ایستاد بود باز که خانه در جلوی

 سمت زند نمی در کسی آنجا دانست می. شد خانه



 سالم و ایستاد اتاق جلوی. رفت دانست می که اتاقی

 کرد

 سالم-

 نیاز سالم با بود شمردن پول حال در که خوار نزول

 :گفت و زد خندی نیش دیدنش وبا آورد باال سر

 خانما خانم سالم به-

 :گفت و کرد اخمی نیاز

 و کردم پرداخت که قسطی چند این رسید اومدم-

 بگیرم

 بده در دم داخل بفرما-

 برم بدید رو ها رسید فقط راحتم ممنون-

 بخور خنکی آب یه گرما این تو بیا-

 لطفا رسید-

 :گفت وعصبی کرد اخمی مرد

 من االن طلبکاره ایسته می در دن که کسی-

 شما؟ یا طلبکارم



 :گفت بلند مرد و نزد حرفی نیاز

 بیار خنک آب یه اسمال-

 :گفت حرص با نیاز

 برم بدید رسید فقط خوام نمی خنک آب-

 :گفت و آورد در کشو از برگه چند مرد

 کن امضا بیا-

 من؟ چرا-

 بازار تو انگار کنن امضا باید طرف دو رسید-

 نیستی

 لبخند با مرد. رفت میز سمت و شد اتاق وارد نیاز

 :گفت

 نیست؟ مشکلی ندی پولم گفتم بهت-

 :گفت مرد و کرد نگاهش خشم با نیاز

 می حساب قسط جا به بار هر من اما دستمه نرخش-

 هیکل خوش ماشاال هم خوشگلی هم چون کنم



 کیف شد خم سریع مرد که برود چرخید سریع نیاز

 :گفت و گرفت را نیاز

 کنی می فرار چرا بدم هارو رسید بمون-

 :گفت و کشید را کیفش نیاز

 خوام نمی-

 کشید مرد دست از را کیف بیشتری حرص وبا

 قسط پول عوضش نمیشه کم ازت چیزی نفعته به-

 میکنی پرداخت هارو

 آخ-

 را مرد و نیاز آمد بیرون از که فریادی صدای

 از که پسری دیدن وبا در سمت چرخاندن سر ترساند

 می پایین خورد شیشه همراه آب و خون سرش روی

 زمین روی درد از پسر و کرد وحشت ازنی.  آمد

 .افتاد



 دیدن با که بود نرفته قدم دو کند فرار خواست سریع

 قلبش کرد حس و زد خشکش در جلوی شخص

  زد فریاد مرد. ایستاد

 از نگاه در جلوی شخص!عوضی؟ کردی چیکار-

 :گفت و کرد خوار نزول مرد نگاه و گرفت نیاز

 بود آورده یخ آب-

 بود گرفته آغوشش در که کیفی ادزی ترس از نیاز

 بلند فریادش دارد برش شد خم تا زمین روی شد رها

 شد

 ماشین تو برو-

 :گفت عصبی مرد و ایستاد صاف سریع نیاز

 داریم مهمون بیاین ها بچه-

 با سام که کرد سام ونگاه کرد مرد نگاه ترسیده نیاز

 زد اشاره سر

 ماشین تو برو-

 ...ام-



 ماشین تو برو گفتم-

 کوله زد چنگ سریع و پرید جا از فریادش با نیاز-

 و داشت برش زد چنگ زمین روی از را اش پشتی

 :گفت و کرد سام به نگاهی. دوید در سمت

 ...تو-

 کن قفل درم ماشین تو برو-

 فریاد سام پشت دوستانش دیدن با خوار نزول مرد

 زد

 بره دختره نزارید-

 پله دو زا گرفت را نیاز دست و زد پوزخند سام

 :گفت و برد پایین

 برو-
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 لحظه همان رفت در سمت لرزانش پاهای با نیاز

 خواست بودن سام پشت که نفری سه آن از یکی

 وسط خالی حوض تو سام لگد با که برود نیاز سمت

 باز و گذاشت دهانش جلو دست نیاز. افتاد حیاط

 بلند سام فریاد

 شد-

 دیگه برو-

 سام ماشین دیدن با رفت وبیرون دوید بار این نیاز

 به را خودش و کرد بیشتر را سرعتش کوچه سر

 قفل را ودر نشست ماشین درون سریع. رساند ماشین

 سام سر بالیی اگه کند چکار باید دانست نمی. کرد

 .آمد می



 به دانست نمی آورد در جیبش از را گوشی سریع

 را شماره. نداشت ای چاره اما نه ای بزند زنگ پلیس

 فریاد صدای اما گذاشت گوشش دم و گرفت

 نگاه چرخاند سر. شد رها دستش از گوشی ترساندش

 زیر و نشست فرمان روی لرزانش دستان کرد کوچه

 :گفت لب

  بیرون بیا-

 سر توانست نمی اما شد بلند تلفنش زنگ صدای

 سام که بود خانه آن در به نگاهش فقط بچرخاند

 .بیاید بیرون

 روی دستی باالخره بود در به نگاهش که جور همان

 در را کاغذها که دستی. نشست در چوب چهار

 چرخید ماشین در طرف کامل نیاز. فشرد می مشتش

 که سام دیدن با و نشست شیشه روی دستش یک

 .بست آسوده را چشمانش زد نفس آمد بیرون



 چندان نه های قدم با بود کشیده هم در چهره سام

 و رفت کنار سریع نیاز. رفت ماشینش سمت محکم

 .کرد باز را ماشین در

 دیدن با نیاز و انداخت صندلی روی را خودش سام

 وحشت با و کشید هینی دستش و بازو روی خون

 :گفت

 دستت-

 خانه از مردی دید نیاز و کرد روشن را ماشین سام

 دبزن حرف خواست تا. دوید ماشین سمت آمد بیرون

 .آمد در حرکت به ماشین

 دست با و فشرد بیشتر را دستش در های سفته سام

 گرفت شماره آورد در جیبش از را گوشی دیگرش

 و کرد اش بینی خون نگاه نیاز. گذاشت گوشش دم

 :گفت سام

 بدم خوام می خواری رباه گزارش یه-

 به را بود آمده که آدرسی و گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت و داد پلیس



 نیست کلیدش صندقه گاو تو مدارکش تمام-

 از. کرد قطع را گوشی سام و کرد ریز چشم نیاز

 کنار خون تازه نیاز و صندلی به داد تکیه سر درد

 :گفت ترس با و دید را اش شقیقه

 بیمارستان بریم باید-

 با سفته آن گاز روی فشرد پا فقط و نزد حرفی سام

 مچاله و بودن شده خیس دستش خون

 بیمارستان بریم باید شدی زخمی تو سام-

 صدای و خورد نیاز صورت در ها سفته دفعه یک

 کرد َکر هم را فلک گوش فریادش

 جاهاس؟ جور این من زن جای-

 آلود خون دست همان با وسام برد زیر به سر نیاز

 زد فریاد باز و ماشین فرمان روی کوبید مشت

  کنه؟ نزول پول باید من زن-

 !کیه؟ مال والمپ کیم من پس



 و پایش روی ی شده پخش های سفته ی خیره نیاز

 غرید و کرد ترمز سام که بود ماشین کف

 بریم باید-

 :گفت و کرد خانه کوچه نگاه آورد باال سر نیاز

 میام-

 و رفت باال ابرویش آید می گفت نیاز که این از سام

 :گفت آهسته نیاز

 ...می نیما با-

   بیای غیرتت بی شدادا اون با نکرده الزم-

 :گفت عصبی سام و کرد اخم نیاز

 تنهایی تو نمیکرد ولت راه وسط داشت غیرت اگه-

 قبرستون اون تو بزاری پاتو

 ...نم مامانم-

 میگم چیو همه خونتون در میام نیاز شاهده خدا-

  کنم می راحت خودمو

 :گفت سام و نزد حرفی نیاز



 نیای؟ که برم بفرستی منو بزنی گول بچه خوای می-
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 :گفت سریع نیاز

 بیام میخوام نه-

 حرفش دیروز همین تا کرد نگاهش مشکوک سام

 دستگیره زد خجالت نیاز! حال و بود دیگری چیز

 :گفت و گرفت را ماشین

  میام میکنم راضیش-



 :گفت و کرد سام خونی دست نگاه چرخاند وسر

 زخمات واسه بیارم چیزیم یه باید-

 نگاه نیاز و نیاز دست مچ روی نشست دستش سام

 صورتش روی عرق و سام ی شده کبود صورت

 باید هم باز که اش بینی خون برای مرد و کرد

 کرد می پاک خودش

 دیگه؟ میای-

 بین را شالش پایین و سمتش چرخید زد لبخند نیاز

 نگاه فشرد سام بینی زیر برد جلو گرفت انگشتانش

 :گفت و کرد قرمزش چشمان

 میام-

 خیلی.  پرید باال ابروهایش از یکی اختیار بی سام

 داد نیاز سر داشت دوست و پول آن سر بود عصبی

 کننده شوکه انقدری نیاز رفتارهای اما کند فریاد و

 ساعت نیم تا اصال بود رفته یادش که برایش بود

 .بود کجا پیش



. کرد رها ار دستش زور به سام و رفت عقب نیاز

 و رفت خانه کوچه سر تا و شد پیاده ماشین از نیاز

 کوچه وارد کرد مبهوت سام به نگاهی چرخید باز

 .شد

 دو با نیایش. فشرد را زنگ ایستاد خانه در جلوی

 به نگاهی نیاز. کرد وباز رساند در به را خودش

 :گفت و کرد خانه

 نیومده؟ مامان-

 هنوز نه-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 بهتر-

 :گفت و گرفت دندان به لب نیایش

 بهتر چی یعنی-

 اورد در را کفشهایش خانه سمت دوید عجله با نیاز

 :گفت و

 میگم چی کن گوش خوب-



 شد کار به دست سریع نیاز و رفت دنبالش به نیایش

 می چمدان درون کرد جمع را وسایلهایش تمام

 ریخت

 زدن زنگ هتل طرف از گفت نیاز بگو مامان به-

 بعد خونه رسوند منو نیما بگو تهران برم سریع فتنگ

 ببرتم کسی بمونم منتظر نتونستم منم رفت داشت کار

 رفتم خودم همین واسه تهران

 نیما؟ کو-

  رفت رسوند منو کوچه سر-

 :گفت و بست را چمدانش در زور به

 وگرنه رفتم می حتما باید داشتم عجله خیلی بگو-

 دادم می دست از کارمو

 بگو همینارو میزنه نگز خب-

 پذیرایی وسط را چمدان رفت بیرون اتاق از نیاز

 :گفت و شد آشپزخانه وارد گذاشت



 تهران برسم باید شده خاموش نداره شارژ گوشیم-

 کنم شارژش

 را اولیه های کمک وجعبه کرد باز را کابینت در

 :گفت نیاید نیایش که این برای و برداشت

 اونجاست هم آبی شال ببین کمدم تو برو-

 برداشت را بود الزم که چیزهایی و بانداژ چند

 گذاشت اش پشتی کوله درون

 نیست نه-

 و گذاشت کابینت توی بست را جعبه در سریع نیاز

 :گفت

 ندیدمش چمدونه تو حتما-

 :گفت و آمد بیرون آشپزخانه از وسریع

  بگیا گفتم که چیزایی تمام-

 باشه-

 :گفت و وسیدب را نیایش ی گونه شد خم نیاز

 نیست خوب برو کمتر کوچه تو-



 ام خونه تو صبح از که میبینی-

 حاال کالس ببرتت میگم میریزم پول مامان برای-

 داری دوست چی هر

 نقاشی-

 نمیره سر حوصلت جوری اون حداقل باشه-

 ممنون باشه-

 فرو کفش درون را بندهایش کرد پا را کفشهایش نیاز

 :گفت و کرد

 باش خودت مواظب-

 باشه-

 رفت در سمت بلند قدمهای وبا برداشت را چمدانش

 در و داد تکان دست نیایش برای کرد باز را در و

 سام ماشین به رسیدن تا کرد دعا و بست را کوچه

 .نرسد مادرش

 با و کرد سام ماشین نگاه شد زنده و مرد رسیدن تا

 کال که سام. رفت ماشینش سمت تری بلند قدمهای



 در شد پیاده سریع نیاز دیدن با دبو بهت در هنوز

 گرفت را چمدانش رفت نیاز سمت کرد باز را عقب

 ماشین وتوی ماشین سمت رفت سریع خودش نیاز و

 در گذاشت عقب صندلی روی را چمدان سام. نشست

 ترس با نیاز. نشست رل پشت خودش و بست را

. افتاد راه ماشین باالخره که کرد می اطرافش نگاه

 با اما کشید راحتی ونفس کرد کوچه به نگاهی نیاز

 با بودن رویشان روبه که سعید و مادرش دیدن

 سام. شد پنهان ماشین پایین ورفت شد خم وحشت

. کرد نیاز مادر پدر به ونگاهی کرد نیاز به نگاهی

 :گفت سام و فشرد صندلی روی پیشانی ترس با نیاز

 شدیم رد باال بیا-

 :گفت و کشید عمیق نفس نیاز

 بهتره جام اینجا کنم می سح-
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 (نیاز)

 بدنش گاهی فقط هیچ نه زد می فریاد نه درد از

 گفتم و کردم رخش نیم نگاه. شد می منقبض

 نبود عمیق زخمت آوردی شانس-

 نگاهش کردم کج سر من و سیگارش به زد پک

 :گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از. کردم

 بخشیدن؟ یعنی این-

 گفتم و آوردم پایین را تیشرتش آستین

 ببخشید یعنی این-



 روی از شد بلند و داد بیرون را سیگارش دود

 :گفت و رفت باال ابرویش یک و ماشین کاپوت

 ببخشم؟-

 و انداختم پالستیک درون را شده کثیف های پنبه

 گفتم

 خاطر به نگفتم بهت اگه شدی زخمی من خاطر به-

 کردم نزول بگم نمیشد روم بود بدهیم زیاد مبلغ

 سمتش قدمی.  سایید هم روی واضح را هایش دندان

 گفتم و برداشتم

 گرفتی؟ ازش هارو سفته چطور-

 برداشتم نگرفتم-

 کردی؟ فرار نفر چهار دست از چطوری-

 نکردم فرار-

 ...اما-

 دونم نمی اصال چطوره یارو اون حال دونم نمی-

 نه یا بود زنده



 :گفت و شد درشت انمچشم

 باید قاتلی تو میگن بهم میزنن زنگ اینه نهایتش-

 زندان بری

 گفتم ترس با

 !کشتیش؟-

 :گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 فاتحه باید بندازه بد نگاه حتی زنم به که کسی-

 گذروند دیگه که این بخونه خودشو

 !سام-

 رفت باال فریادش سام

 فقط مرده یا زندس دونم نمی نکن سام سام انقدر-

 نخورد تکون دیگه زمین افتاد میدونم

 به زدی زنگ خودت گوشی با بعد... ابلفضل یا-

 !پلیس؟

  نه-

 !سام-



 بریم شو سوار-

 ...اگر یا... یا چی؟ باشه مرده اگه سام-

 درک به-

 گیره تو پای...تو اما درک به آره-

 یا حاال منو خوای نمی میگی که تو مهمه؟ مگه-

 منم میوفته بیمارستان گوشه یا میشم اعدام منم مرده

 زندان میوفتم

 زدم وفریاد کوبیدم زمین بر پا

 سام-

 را گوشی و کوبید ماشین سقف روی را دستش سام

 و کرد پرتاب خاکی زمین روی آورد در جیبش از

 :گفت

 زدم زنگ طرف خود گوشی با نه-

 و زدم لبخند اختیار بی شده تکه تکه گوشی ی خیره

 گفتم و مکرد سام نگاه

 شکر خدارو-



 مرده؟ که شکر خدارو-

 نیست گیر پات تو که شکر خدارو نه-

 من پای بودم مطمئن دانستم می رفتم ماشین در سمت

 نبود مهم اما شناخت می مرا پسر آن چون است گیر

 من پای سام چند هر باشد گیر سام پای نداشتم دوست

 ...کند می گیر پایش باشد گیر
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 منتظر دانستم می هنوز بود عصبی کردم نگاهش

 در من و بود فرک آن در او اما. دهم توضیح بود

 او به را کامران های حرف چگونه که این فکر

 .ترسیدم می العملش عکس از! بگویم

 کنار رودخانه دیدن با کردم جاده نگاه چرخاندم سر

 گفتم و زدم لبخند جاده

 داری؟ می نگه جا این کمی-

 رودخانه به نگاهی نیم کردم نگاهش چرخاندم سر

 هر با. شد خاکی جاده وارد راهنما زدن با و کرد

 از دانستم نمی خورد می تکان منم دل ماشین تکان

 آرامش نتوانم اگر. بگویم چطور و کنم شروع کجا

 اما نداشت خوبی حال اصال که مخصوصا چه؟ کنم

 .ترساندم یم بیشتر نگفتنش

 چرخاندم سر داشت نگه را ماشین رودخانه کنار

 کردم نمی فکر. نبود َکس هیچ کردم اطراف نگاه

 بیشتر آنجا خلوتی همان نباشد کسی که بیاید جایی

 .ترساندم می



 دوست که بود سنگین انقدر که ،آخ نگاهش سنگینی

 می اتاق ی گوشه همان و خانه گشتم می بر داشتم

 .ماندم

 رودخونه اینم... خب-

 سمت. شدم پیاده کردم باز را ماشین در حرف بی

 بود زیبا چقدر آنجا نداشتم استرس اگه رفتم رودخانه

 بدون گذارندن روز یه برای گذرانی خوش برای

 به چطور کنم فکر باید حال اما خیالی و فکر هیچ

 از همه که حقیقتی بگویم را حقیقت سرم پشت مرد

 نبود کسی هیچ عهده بر الح و داشتن واهمه گفتنش

 .من جز

 می ها ریزه سنگ روی را محکمش قدمهای صدای

 جلوی رفتم رودخانه سمت برداشتم قدم هم من. شنیدم

 را شلوارم های پاچه کمی شدم خم. ایستادم روان آب

 پا آرام کردم روان آب نگاه ایستادم صاف کشیدم باال

 :گفت که گذاشتم آب درون

 باش مواظب-



 

 بمیری الهی نباشی عاشقم اگه نوشتم راتب یادته

 باشی داشته رو کسی من غیر باشی نداشته دوسم اگه

 بمیری الهی

 

 گفتم و زدم لبخند آب خنکی از

 بود خوب وضعش شد مامانم شوهر سعید وقتی-

 میبره وقت خیلی شده چی بگم بخوام داشتن شرکت

 مردم عالمه یه بدهکار شد سرش رفت کاله بگم فقط

 همه بعضیاشون حتی باال قیمت همشونم. شد بیچاره

 پرداخت بیشترشو خالصه خر شر بودن داده باهم

 اومد پیش ماه چند بود باالییم مبلغ که یکیش تا کرد

 مامانم رشت اومدم وقتی تولدم روز درست سراغش

 نبود پولی ،کم بازدایشگاه تو سعیدم بود ناراحت

 در خودت اما داشتیم پول. ناقابل ملیون سیصد

 فهمیدم می موقع اون اگه. بودی زمین اون جریان

  خواستم می کمک ازت شاید پولداری



 کشیدنش سیگار ژست نگاه و سمتش چرخیدم

 دل هفته دو. کردم اش شده ریز مشکی وچشمهای

 آرام دلم دوهفته چطور! بودم چشمش دو همان تنگ

 نبود من کار چشمهایش آن از دوری بود؟ گرفته

 ...اما

 

 بمیرم خودم نوشتم دروغ رو همه نوشتم برات بعدش

 نداشته دوست منو که باشی خواسته روزی یه اگه

 میمیرم برات باشی

 بمیرم برات بمیرم برات,  بمیرم برات بمیرم برات

 

 دادم ادامه و بردم زیر به سر

 بگیره خودش خواست می همینا پیش رفتیم مامان با-

 مامانم دیدم منم نکردن قبول بود دار خانه چون اما

 کردم امضا هارو سفته کنم کاری میتونم منم ناراحته

 تونستم خوب اول برج گرفتم خودم اسم به پولو



 چی همه نیایش عمل و مریضی با اما کنم پرداخت

 کرد تغییر
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 توی شدم خم و کردم بود خونی کمی که دستانم نگاه

 گفتم و مالیدمشان مبه کردم فرو آب

 پول نیایش عمل پول کردن جور واسه شدم مجبور-

 بگیرم جلو جلو حقوقمو برج دو

 شد بلند متعجبش صدای



 !کی؟ از-

 ام شده پوسته پوسته و شده خشک لبهای روی زبان

 گفتم و کشیدم

 شایان-

 

 نمیری الهی روزگارو های بدی خدارو قهره نبینی

 نمیری الهی

 درم به در برات میدونی سرم هروی ات سایه بمونه

 نمیری الهی نمیری الهی

 

 داشتم ترس! چرا دروغ کنم نگاهش نیامد باال سرم

 خود بی همان برای ترسیدم می هم چشمانش از حتی

 دادم ادامه و مالیدم بهم را دستانم باز

 روی فشارای شد شروع شایان اذیتای جا همون از-

 جونآقا قضیه که بعدم بود طرف همه از من

 بودم مرده منم-



 گفتم آرام و خوردم تکانی فریادش با

 وقت اون من ضمن در کنم ناراحتت خواستم نمی-

 هتل صاحب نه دونستم می خودم مثل کسی یه تورو

 بشه چی که بگم تو به گفتم

 دنبال من که گفتی می باید بودم خدمتکار یه اگرم-

 کنی نزول بری نه باشم تو واسه پول

 خواهی می خوبی انقدر چرا جانت فدای جانم آخ

 کنی؟ سیاه را رویم

 ...ام شده سیاه رو

 

 میزنم فال نگات برقه با میزنم زل چشات تو وقتی

 ته از,  میزنم داد دلم ته از داری دوسم میبینم وقتی

 میزنم داد دلم

 



 تحت تورو خواستم می من سام بفهمی تونی نمی-

 هدور و خوردی می قرص روزا اون نزارم فشار

  بودی خبر بی خودت فقط بود شده شروع درمانت

 بهونه همش ،بهونه بهونه-

 به صورت نگاه باالخره و کردم صاف را کمرم

 گفتم و کردم اش عصبانی شدت

 داشتم که این تا خورا نزول بدم پول نتونستم دوماه-

 اون سریع منم دادی پول بهم تو اصفهان رفتم می

 مامانم دیروز  وترجل یکی با دادم و قبل قسط دوتا

 زیرش میزنه وگرنه بگیری رسید باید گفت فهمید

 می رسید سالم بگی رفتی شیر دل با تنهایی هم تو-

 خوام

 ته حرص با سام و گرفتم دندان به را لبم ی گوشه

  کرد پرت زمین روی را سیگارش

 

 ببرن زودتر تورو بخوان ها فرشته روزی یه اگه



,  میبرن تنگش با رو یماه قدیم از که میگم اونا به

 میبرن تنگش با رو ماهی

 نمیری الهی نمیری الهی,  نمیری الهی نمیری الهی

 

 نمی بشنوم گفتتو نا حرفای تمام میخوام جا همین-

 حالمم فکر به. کنی پنهون من از چیزی دیگه خوام

 بدونم چیو همه بزار فقط درک به اصال نباش

 گفتم آرام و شد مشت خیسم دستهای

 گفتن برای ندارم چیزی دیگه شد تموم من تانداس-

 قدمی من و ایستاد من به پشت و چرخید عصبی

 بود سرد بسیار آب اما بود گرم هوا.  گذاشتم عقب

 .کردم شروع خدا به توکل با بود شده حس بی پاهایم

  هست چیزی یه اما-

 و کردم رخش نیم نگاه چرخید سرش سمتم نچرخید

 .پرسید نهگیرا غافل و دفعه یک او

 زدی؟ می حرف کی با خیابون تو ساعت نیم-



 عقب قدم باز اختیار بی. بود اولش از انگار بود

 گفتم لکنت با و گذاشتم

 بودی تهران... صبح تو... تو-

 :گفت پوزخند با سمتم چرخید

 !بیرون خونه از زدی که داشتی آمارمو-
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 زود صبح گفت شهبد زدم زنگ صبح آره یعتی...نه-

 دکتر پیش رفتی اومدی

 من ی خیره جور همان و شد ریز باز چشمانش

 ... سیگار هم وباز کرد جیبش در دست

 را دودش عمیق، و زد محکم را پکش من خیرهی

 داد بیرون

 

 نوشتم برات یادته

 بمیری الهی نباشی عاشقم اگه

 باشی نداشته دوسم اگه

 بمیری الهی,  باشی داشته رو کسی من غیر

  

 بود خبر بی اون رشت اومدم دکتر بعد-

 :گفت باز که دادم تکان سر

 با داداش کنار زدی می حرف کی با ساعت نیم-

 !غیرتت؟



 که بود بعد یکم طوفان مهم.  نبود مهم زد می طعنه

 کردم می حسش لحظه همان از

 ...مس با که شبی اون پیش سال شش-

 رفت باال فریادش

 من خودتو نکن اذیت نگو، دیگه نیاز نگو بسه؛-

 کردم غلط بخدا نکش، تو دیگه کشم می عذاب

 دیگه اما خوام می معذرت گم می بار صد روزی

 نگو

 گرفت لرز بود خیس چون پاهایم آمد باد لحظه همان

 گفتم آهسته و زدم چنگ را ام مانتو پایین. 

 تو میناناط از که این با...نبودم مقصر من که این با-

 همه اون با بخدا...بخدا...کردم پیدا اطمینان منم

 روح به نبودم نه بگی تو بود کافی شنیدم که حرفی

 کردی تایید خودت اما...کردم می باور حسین بابا

 !میگی؟ چی-

 گفتم و بستم چشم آوردم باال دست



 بشه تموم چی همه تا بگم خوام می...بگم بزار-

 تایید دادم ادامه و آوردم نپایی دستم کشیدم عمیق نفس

 کارو اون شب اون بودم گفتی وقتی آخر مهر شد تو

 خودت آخه... آخه! نکنم؟ باور شد می مگه کردم

 بودم گفتی

 !نیـاز-

 گفتم او به توجه بی

 ...بگم بخوام معذرت ازت خوام می وجود این با-

 که دستی همان لرزید و زد چنگ را گلویم بغض

 جلو را لرزانم دست. ومشمظل صورت بر شد سیلی

 بهش زدم زل گرفتم  خودم

 

 نوشتم برات بعدش

 بمیرم خودم,  نوشتم دروغ رو همه

 باشی خواسته روزی یه اگه

 میمیرم برات,  باشی نداشته دوست منو که



 بمیرم برات بمیرم برات,  بمیرم برات بمیرم برات

 

 خودم دست بخدا... رفتم در کوره از که ببخشید-

 نبود

 !خوبی؟ زنیا-

 شش بعد را حقیقت باید چون نبودم نه بودم؟ خوب

 و کردم مشت را دستم کردم، می روشن برایش سال

 گفتم

 یه برد خوابت وقتی که مست انقدر بودی مست-

 بیاره جاش سر هوشتو تونست نمی ُگردان

 دادم ادامه و را پاییش صدای شنیدم

 کامران کرد هرزگی مستانه ریخت عشوه مستانه-

 با بود مست تو مثل اونم چند هر کرد، خودش جذب

 اتاق تو شد کشیده کارشون شد شروع بوسه یه

 ...این-



 و اش وقفه از ترسیدم می رفتم حرفش میان سریع

 خفه و کردن تهی قالب برای بود کافی فریادش یک

 .شدنم

 که کور انقدر بود کرده کور رو کامران شهوت-

 هم مستانه اقات اون تو داره دوستی نمیومد یادش

 !نه؟ نداشتی دوستش تو هرچند...هر...جور همین

 بی احمق من و بود ابهام صورتش در کردم نگاهش

 گفتم توجه

 از دادی نمی نشون اخم یه با فقط که داشتی اگر-

 تو آخه ناراحتی؟ مهمونی اون از ناراحتی لباسش

 ...من لباس گلی مهمونی اون

 !میگی؟ داری چی نیاز-
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 من جای.  دادم تکان راست و چپ به را سرم کالفه

 نگاه گرفتم نگاه باز. او نه بود تیمارستان ی گوشه

 گفتم و کردم رودخانه کف کوچک های سنگ

 مستانرو دختریه کامران کردن برقرار رابطه هم با-

 گرفت

 !چـــی؟-

 بهم را انمچشم ومن  زد فریاد... باالخره زد فریاد

 دادم ادامه و فشردم

 مخالفت کامران بفهمه نباید سام گفت بهش مستانه-

 همین واسه نفهمه کسی بود خداشم از چون نکرد

  سراغت اومد مستانه

 .ترساندم صورتم در اش وعربده ام یقه شده کشیده



 !میگی؟ داری چی-

 چشمانش نگاه و گذاشتم دستانش روی را دستانم

 :گفت و کردم

 که ببینیش که کرد بیدارت تو تن رو نشست لخت-

 بردید می لذت داشتید کنی فکر اومد یادت بعد

 زد فریاد وباز داد تکانم

 !گفته؟ کی اینارو-

 عصبی انقدر اما روان آب توی شد رها سرم شال

 به بود آورده فشار انقدر. نبود مهم برایش که بود

 می حس که کشیدش می مستش در و تنم مانتوی

 آنجا تا من اما. است شدن پاره حال در پشت از کردم

 گفتم می هم را مابقی باید گفتم را

 گفت کامران به اومدنت از شد ناامید مستانه رفتی-

 بود کرده که کاری خاطر به کامرانم خطره در آبروم

 بهت...سام گفتی درست تو... خواستگاری رفت

 نفر دو.. نفر یه نه اونم کردن خیانت



 واز کشیدم جیغ. شدم پرت آب ویت فریادش با

. زدم نفس آوردم باال آب از سر لرزیدم آب سرمای

 اسیر باز ام یقه زد فریاد باز اما شدم خیز نیم

 و گذاشت بدنم طرف دو را پاهایش. شد دستهایش

 آب تو زد زانو

 !گفت؟ اینارو کی-

 بی و رساندم دستش به را لرزانم دستهای زدم نفس

 .ترس از سرد آب برای نه لرزید صدایم اختیار

 کامران...کا-

 فشردم دفعه یک بود گرفته را ام یقه که جوری همان

.  پوشاند را بدنم و صورتم روی آب رودخانه کف به

 کردم سعی گرفتم را اش یقه زدم پا دستو رفت نفسم

 صدای شنیدم. بود بیهوده اما بکشم باال را خودم

 کشیده باال لحظه همان. شد شل دستانم را اش عربده

 نفس بلند صدای وبا و را لباسش زدم چنگ. شدم

 کشیدم

 کثافتا-



 زد فریاد داد تکانم سام و شد می پایین باال هایم شانه

 سال شش-

 حالش آن همان برای نبود کم کشیدن عذاب سال شش

 خون نگاه اکسیژنی بی آن در بدم حال همان ال. بود

 .کردم اش بینی

 و بود پوشانده را اش پشانی روی خیسش موهایش

 می هم روی دندان که انقدری عصبانیت فرط از

 .لرزید می موهایش فشرد

 سام-

 دادی عذابم...ساله شش...خــدا-

 ضجه صد از اش مردانه بغض زد آتشم صدایش

 به و نشست گردنش پشت دستانم. بود بدتر سوزناک

 به چسباندم و کشیدم خودم سمت را سرش  زور

 باال فریادش. برود عقب خواست کرد تقال. ام شانه

 به چسباندم لب کردم تر محکم را دستانم من و رفت

 گفتم موهایش

 داری حق-



 کن ولم-

 کنم نمی-
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 بردمش عقب کمی و صورتش طرف دو گرفتم دست

 بینی خون سمت رفت ونگاهم کردم چشمانش نگاه

 نگاه باز. بود دهش روان لبهایش روی که اش

 :گفت و کردم چشمانش



 اما...داری حق چون گم نمی...باش آروم گم نمی-

  کنم نمی دیگه کنم نمی ولت

 همان مثل بود شده ما زندگی جریان گفتم می چطور

 می مرا آب جریان کرد می رهایم سام اگر رودخانه

 دستان زیر کرد نمی رهایم هم اگه شدم می غرق برد

 همان مثل درست ام زندگی. دمدا می جان خودش

 تا بمیرم دستانش زیر میدادم ترجیح اما بود لحظه

 ...بکشد مرا آب جریان

 دنیا در هم تر مظلوم او از و شد بسته چشمانش

 بی سام نداشت اصال نداشت! داشت؟ وجود من برای

 انصافی بی و بود مظلوم برایم بچه یک مثل اعصابم

 اش بیماری. بود شده ظلم حقش در انقدر که بود دنیا

 یک اش خانواده طرف یک اش گذشته طرف یک

 همان شتا. دیگر طرفی من مشکالت و من و طرف

 .َمرد یعنی بود نشده خم کمرش که هم جا

 در پا از اش بیماری وجود با یعنی بود قوی مردی 

 .بود نیامده



 بود داغ. بار اولین برای را اش پیشانی بوسیدم

 دل. کرد دور تنم از را آب سرمای که داغ انقدری

 هایش نفس هرم تنگ دل بودم تنش داغی همان تنگ

 .وجودش...نگاهش اش زمزمه

 بود تند نفسش.  اش پیشانی از نکردم جدا لب

 زدنم پس برای کرد نمی تقال که همان اما وعصبی

 بود کسی هر داشت حق ولی. گرفته آرام کمی یعنی

 .داشت ار خودش جای دیگر که سام شد می دیوانه

 اش گونه روی تا داغش صورت روی را لبهایم

 پشت نشست دستش. را اش گونه بوسیدم و کشیدم

 . خودش به مرا فشرد و کمرم

 گفتم و اش گونه از دادم فاصله کمی فقط را لبم

 ببخشید-

 دور را دستانش چسباند اش سینه به مرا قدرت با

  کردم حلقه گردنش

  خورم می قسم روت که پاک انقدر پاکی تو-

 وجدان عذاب... سال شش-



 زندگیت وسط افتاد ناپاک اون چرا-

 خانواده از فرار خاطر به خودم خریت خاطر به-

 ای خانواده قربانی! بود ُپر چقدر دلش برای بمیرم

 متفاوت انقدر. بود متفاوت داشتنشان دوست که بود

 بدتر که بود برده رو کسی به بود شده فراری سام که

 حدی در ِسنم موقع آن کاش اش زندگی هب زد گند

 آسیب انقدر نگذارم تا شوم سبز راهش سر که بود

 به ربطی بیماری این گفت می دکتر که چند هر ببیند

 من اما آید می آدم سراغ دفعه یک و ندارد چیز هیچ

 بود نشده اذیت همه این اگر شاید ندارم قبول

 .بود تر خفیف خیلی حال از بیماریش

 گرفت آغوش در مرا دفعه یک و ایستاد شد بلند

 :گفت و کرد نگاهم. داشت اخم هنوز اما زدم لبخند

 دارم وقتی... نیاز نمون ساکت خرابه حالم وقتی-

 بزنم آسیب بهت نزار کن کاری هر بزن میکنم اذیتت

 نداشت شدن بلند حق دستم شدم می باید تنبیه-



 زده خجالت و صورتش کنار سیلی جای نشست دستم

 :فتگ

 ...ببخ-

  هیش-

 کنار خواهد می سکوت دانستم می کردم سکوت

. بود منقبض بدنش هنوز. بود نیامده اصال بود نیامده

 گذاشت زمین مرا رودخانه لب بود آرام نا یعنی پس

 :گفت و

 میام کن عوض لباستو ماشین تو برو-

 چی؟ تو پس-

 برو-

 گفتم و برداشتم قدم او به پشت دادم تکان سر

 زرتشت گفت بهم بار به بابام-

 دوست را داشتن دوست و باش عاشقی ،عاشق میگه

 با بورز، مهر مهربانی به باش، متنفر تنفر از. بدار

 باش جدا جدایی از و کن آشتی آشتی



 نبود بیش ای بهانه لباس گذاشتم تنهایش و گفتم را آن

 ، دیگر نداشت که هم باشدسیگار تنها خواست می

 ...باشد نهات فقط خواست می فقط
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 و بود سرعت فقط زد نمی حرف بودم شده خسته

 آن در سام چون بزنم حرف نداشتم دوست. اخمهایش

 می اما نداشت من های حرف به احتیاجی زمان

 .کند می اذیتش دارد خیال و فکر دانستم



 گفتم و کردم نگاهش

 نه؟ شده گرم خیلی هوا-

 روشن را کولر داد باال را ها شیشه اما نکرد گاهمن

 می. شدم زدن حرف خیال بی و شد آویزان لبم. کرد

 و است من با گرفتن تماس حال در دائم مامان دانستم

 به من اما بزند حرف من با وقتی برسد بداد خدا

 .آمدم سام با و را ها چیز ان تمام خریدم جون

 کشمش می-

 به را دستش. کردم نگاهش مپرید جا از فریادش با

 منقبض صورتش عضالت باز و فشرد می فرمان

 .بود شده

 سام-

 !کامران...نمیشه باورم-

 گفتم و گذاشتم بازویش روی دست

 بری سراغشون نباید-

 گفت می واضح که آنهایی از زد پوزخند



 برسیم فقط بزار-

 گفتم و فشردم کمی را بازویش

 میره ایران از داره کامران-

 !؟کی-

 فردا-

 خواست گورستونی هر بعد کنه تصویه اول خوبه-

 بره میتونه

  بری نباید سام-

 نکن دخالت-

 سر که بالیی خاطر به باید هنوز تو میشه مگه-

 سر بالیی بخوای بازم دادگاه بری اوردی شایان

 زندان بیوفتی باید که بیاری کسی

 درک به-

 !سام-

  نیاز نگو هیچی-



 بری زارم نمی-

 ...برود گذاشتم می نباید اما زدن حرفی

* 

 کردم اتاقم نگاه لبخند با. گذاشت اتاق توی را چمدانم

 گفتم و

 بود شده تنگ اتاقه این واسه دلم چقدر-

 :گفت و دیوار به داد تکیه سام

  بشور رو صورتت-

 !چی؟ واسه وا-

  نبود تمیز رودخونه آب-

 حرفی اما بود تمیز که رودخانه آب کردم تعجب

. بستم را ودر شدم واردش رفتم سرویس سمت نزدم

 می ترکش نباید که کسی پیش برگشتم بودم خوشحال

 آب شیر زیر دست خواستم کردم باز را آب کردم

 .آمد در شدن بسته صدای که ببرم



 از دفعه یک هم نزدیک وابروهایم شد ریز چشمانم

 . بود رفته نبود کردم، باز را در پریدم جا

 صورت بهانه. دویدم در سمت مپرید سرویس بیرون

 اگر نه وای. کند مشغول را من که آورد را کثیفم

 .کشتش می برود کامران سراغ

 با فشرد را آسانسور دکمه و میدوم سمتش که دید مرا

 را دکمه. شد بسته آسانسور در اما دویدم توانم تمام

 رفتم عقب کوبیدم آسانسور در به را دستانم فشردم

 سریع فشردم را دکمه رفتم عدیب آسانسور وسراغ

 ی دکمه انداختم اتاقک درون را خودم شدم باز در

 می اکر برود گذاشتم می نباید. فشردم را همکف

 می کامران سر بالیی چه کینه آن با نبود معلوم رفت

 . آورد

 رفتم بیرون عجله با و شد باز در آسانسور ایستادن با

 . یدمدو هم باز بود ورودی در جلوی.  دیدمش

 .نشست ماشینش فرمان پشت سام رفتم بیرون هتل از

 نرو سام-



 رساندم ماشینش به را خودم بست را ماشینش در اما

 کوبیدم را دستانم افتادم گریه به. کرد حرکت وماشین

 ماشینش های شیشه به

 نرو...من جان سام-

 من از برد باال را ماشین سرعت بود فایده بی اما 

 .شد دور

 وونهدی...نرو-
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 کردم شد می دور من از سرعت به که ماشیشن نگاه

 سمت چرخیدم دادم می دست از را وقت نباید اما

 سوار سریع و دویدم سمتشان ها تاکسی دیدن با هتل

 زدم فریاد و شدم ها تاکسی از یکی

 کن حرکت-

 .آورد در حرکت به را ماشین دستپاچه مرد

 برو سرعت با فقط-

 خانم باشه-

 شدیم خیابان وارد که باال انقدر بود باال سرعتش سام

 یک خیابان آن خوبی اما نبود ماشینش از اثری

 .بود بودنش طرفه

 بده گاز-

 دور از باالخره و برد باال را سرعتش راننده

 :گفت و کشیدم ای آسوده نفس دیدم را ماشینش

 بینی؟ می ماشینو اون-

 شکیه؟م اون-



 دنبالش رفت جا هر کنی گمش نباید اصال همون آره-

 برو

 باشه-

 کیفم در گوشی آمد یادم بیاورم بیرون گوشی خواستم

 .نیاوردم خودم با چیز هیچ ومن است

 داری؟ گوشی آقا-

 خانم بله-

 از من و گرفت سمتم پایینش مدل گوشی راننده

  گرفتم را هتل شماره. کشیدم بیرون دستش

 بله-

 عامل مدیر اتاق کنید وصل مسال-

 ...ببخش-

 افتخار خانم هستم اجرایی مدیر-

 گوشی لحظه یه افتخار خانم بله-

 پیچید گوشی در شهبد صدای ثانیه چند از بعد



 بله-

 بیا کن حرکت سریع شهبد سالم-

 !کجایید؟ شده چی-

 داره سام دونم می فقط ریم می داریم کجا دونم نمی-

 کامران سراغ میره

 !اون؟ سراغ چرا... آهان...کی انکامر-

 !نه یا میای-

 گیرم می تماس باهات اومدم...اومدم-

 میدم گوشی نبودم حفظ شمارتو نیووردم گوشی-

 بزن زنگ بگه برات رو شمارش راننده

 بده باشه-

 سام ماشین ونگاه دادم راننده درست را گوشی

 ...کردم

 

 مسا ماشین باالخره گریز و تعقیب دقیقه بیست بعد

 ایستاد خراشی آسمان نه که ساختمان جلوی



 آقا دار نگه-

 رسید نمی خانم دورید خیلی-

 باالخره تاکسی. شد ساختمان وارد سریع سام دیدم

 گفتم و کردم راننده نگاه ایستاد

 زد زنگ بود نزدیکمون پسره این بگیر گوشیتو بیا-

 بیا سریع گفت نیاز بگو بعدشم بگو بهش دقیق آدرس

 باشه-

 کنم می کار هتل همون تو من نباش کرایت راننگ-

 خانم نیستم-

 نگاه باز بستم را ماشین در شدم پیاده ماشین از

 .گذاشتم جلو وقدم کردم ساختمان

 کجا از وشرکت طبقه همه آن شدم ساختمان وارد

 دیوار روی بزرگ تابلوی نگاه. رفته کجا سام بفهمم

 میز که نفر دو شد باز آسانسور در که کردم می

 جلب را ام توجه میاوردن بیرون داشتن بزرگی

 .کردن



 میرم ایران از همیشه واسه فردا من-

. من به بود بزرگی کمک حرف همان آوردن یاد به

 گفتم و دویدم کارگر دو سمت

 شرکته؟ کدوم مال وسایال این ببخشید-

 سنا بازرگانی شرکت-

 گفتم و نشیت لبم به لبخند

 چندمه؟ طبقه-

 پونزده-

 ممنون یلیخ-
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 شدم واردش دویدم بود باز درش که آسانسور سمت

 بودم دویده که بس از. فشردم را پانزده شماره ودکمه

 چرخیدم. بود نشسته جانم به عرق داشتم وعجله

 بیرون ی محوطه دیدن با و آسانسور دیگر سمت

 گرفتم آسانسور کدیوار به دست سریع لرزید پاهایم

 بستم چشم

 !آخه ارتفاع چقدر لعنتی-

 اولین شد باز که درش ایستاد آسانیور باالخره

. بود آشنا نا یک ی عربده رسید گوشم به که صدایی

 صدای باز. کردم اطراف نگاه رفتم بیرون ترس با

 نگاه دویدم. است رو روبه از فهمیدم من و آمد فریاد

 . بود لوغش در جلوی کردم بغل راهروی

 :گفت یکی که جمعیت سمت دویدم

 پلیس بزن زنگ-



 آمد بیرون اتاق از دردی پر صدای

 نیست الزم-

 .بلندشد فریادش صدای وباز

 روی چطور سام دیدم و زدم کنار را در جلوی مرد

 صورت در کوباند را مشتش و نشسته کامران شکم

 . کامران آلود خون

 !سام-

 زد فریاد و کرد نگاهم چرخاند سر خشم با سام

 اومدی؟ چرا-

 کن کاری یه کشتش خانم-

 و گذاشتم اتاق درون پا بقیه های حرف به توجه بی

 گفتم

 سام بسشه-

 :گفت و کرد ای خنده تک دردش میان در کامران

 تا بزنه بزار...کمه من نامردی برابر در...کمه-

 ...وقت هیچ دیگه



 رفتم سام سمت ومن. شد خفه کامران سام مشت با

  پشیمونه اون سام-

 به دلش کسی بودم پشیمون سال شش...بودم منم-

 !سوخت؟ من حال

 دیوونه کشی خدارو بنده زدی-

 حرف آن در جلوی که مردی سمت چرخیدم عصبی

 غریدم و زد را

 داره ربطی چه شما به-

 سمت شد بلند جایش سر از و برداشت خیز سام

 و ایستادم راهش جلوی سریع برود در جلوی جمعیت

 زد فریاد کامران

 ندارم کار باهاتون دیگه... برید همتون-

 در چنان لگدش و کامران سمت چرخید باز سام

 کامران که دردی از من که نشست کامران پهلوی

 سام ی عربده و گذاشتم دهانم روی را دستهایم کشید

 شد بلند



 نامرد نیار در خوب آدمای ادای-

 آرام و شپهلوی روی فشرد دست درد از کامران

 :گفت

 اون... از...کرم اما...اما...نامردم...خیلی-

 بود بیشرف...

 بلندش زمین از گرفت را کامران ی یقه شد خم سام

 گفتم ترس با و برداشتم سمتش قدم. کرد

 کن ولش سام-

 بهت چقدر خوردی می رو گوه اون داشتی وقتی-

 گذاشتی؟ پات زیر رفاقتمون که گذشت خوش

 داد تکانش سام و برد زیر به سر لشحا آن با کامران

 زد فریاد

 نیست مهم برام خوابیدی باهاش نیست مهم برام-

 عوضی اون بعدش که مهمه برام اما کردی چیکارش

 نگرفتی گردن که نزدی بهم حرفی هم تو زد گولم

 کارتو



 زد فریاد وباز انداختش مبل تک روی داد هولش

 دیگه امبر مستانه بودی فهمیدی همه از بهتر تو-

 باهاش و شب بگی اگه دونسیتی می نداره اهمیت

 نمی پا زیر رفاقتمون اما شدم می ناراحت شاید بودی

 ی هرزه یه اون... نبود من مال مستانه چون زاشتم

 بقیه رو هم تو بود شده عمومی

 موهای زد چنگ وسام گرفتم دندان به را لبم گوشه

 شکمش در مشتی زد خیمه رویش و را کامران

 . شاندن

 کنم می خواهش بسه کشتیش سام-

 سریع در جلوی شهبد دیدن با. شنید نمی انگار اما

 گفتم و رفتم سمتش

  بگیرش برو-

 دیدنش با آورد بیرون جیبش از سرنگی شهبد

 گفتم و شد درشت چشمانش

 !چیه؟ این-
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 استفاده این زا باید مواقع جور این در داده دکتر-

 کنیم

 زدم فریاد اختیار بی من و برداشت سام سمت قدم

 بخوره بهش دستت نمیدم اجازه... نداری حق-

 :گفت و سمتم چرخید سریع شهبد

 نمیشه آروم که بینی می-



 و کشیدم بیرون دستش از را سرنگ شتاب با

 گفتم و اش سینه تخت کوبیدم را دستانش

 تونم می من که ببین-

 از. رفتم سام سمت کردم پرت زمین روی را سرنگ

 را سام دست. ماندم می شهبد منتظر نباید هم اول

 دستش خواست. کرد نگاهم خشم با باز او و گرفتم

 را دستش تر محکم اما بکشد بیرون دستم از را

 گفتم اش کرده عرق گوش دم و بردم جلو سر گرفتم

 بکشیش اگه...برگشتم من...هتل بریم بیا...بسشه-

 تو تنها باید من هتل نیای اگه...میشه تنها گلی یازن

 بمونم اتاق

 دستم از را دستش خواست وباز کشید عقب سر

 صورتش کنار دست رفتم جلو من اما بیاورد بیرون

 گفتم و گذاشتم

 که دارن اینو ارزش هرزه اون و پات زیر آدمه این-

 کنن؟ دور هم از تارو دو ما باز



 نبود سخت. شدم می موفق مداشت نکرد تقال بار این

 مثل کردنش آرام بدش حال آن در باسام زدن حرف

 وعید وعده کمی با که بود عصبی ای بچه کردن آرام

 .شد می حل

 تو دیگه االن بره بزار نمونده براش جونی دیگه-

 عمر یه و هستن دوتا این نداری وجدانی عذاب هیچ

 وجدان عذاب

 نفس ران،کام از کردم دورش و را دستش کشیدم

 را کامران داشت دوست انگار هنوز و زد می نفس

 نداشت جانی دیگر مرد آن. بود کافی دیگر اما بزند

 .سام سنگین بسیار دستهای از خوردن کتک برای

  رفتنه وقت االن شدی آروم زدی بریم بیا-

 هرزه اون-

 با. بده جوابشو خدا بزار بخدا کافیه زدیش شنیدم-

 تو منو زندگی فقط نمیشه درست هیچی اون کشتن

 کردن خراب ارزش اون نه این نه خوره می بهم

 !دارن؟ ندارن، مارو زندگی



 سام نگاه وباز کردم اخم کردم شهبد به نگاهی نیم

 گفتم و کردم

 بریم؟-

 سریع ومن کند کامران نگاه بچرخاند سر خواست

 خودم سمت را سرش گذاشتم صورتش کنار دست

 گفتم رامآ و کرد نگاهم. چرخاندم

 بریم؟-

 سمت درنده شیر مثل دارد دوست فهمید شد می

 پشت را انگشتم. بود دل دو اما کند حمله کامران

 گفتم و کشیدم دستش

 هتل بریم راهیم ی خسته-

 سمت کشیدم را دستش من اما کرد می نگاهم دل دو

 توجه بی من و کرد شهبد نگاه اخم با سام بردم در

 چرخید سام که ببرم رونبی اتاق از را سام خواستم

 :گفت و کرد کامران نگاه

 بخشمت نمی وقت هیچ-



 :گفت درد وبا زور به کامران

 داری...حق-

 بیرون اتاق از باالخره کشیدم را سام دست باز

 پای به پا و کرد جمعیت نگاه چپ چپ سام. بردمش

 .آمد من

*** 

 دادم تاکسیو پول-

 ممنون-

 و کرد رمانف پشت سام نگاه و شد خم کمی شهبد

 :گفت

 ...رانن تونی می داداش-

 تونه می-

 نگاه و گرفت نگاه سام از شهبد زدم را حرفم محکم

 گفتم هم در های اخم با. کرد من

  خوبه حالش-

 :گفت و برد باال را دستانش ایستاد صاف شهبد



 تسلیمم تو برابر در یکی من-

 حرکت به را ماشین سام و کردم نازک چشمی پشت

 گفتم و کردم نگاهش. آورد در

 ریخت بی هی-

 گفتم و انداختم باال ابرویی کرد نگاهم حال بی

 نداریم َتخم و اَخم بعد به این از-
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 دادم ادامه من و کرد رویش به رو نگاه



 و حالت شدن خوب واسه تالش فقط بعد به این از-

 ...بعدم

 دستانم و زدم چشمکی کرد نگاهم او و کردم سکوت

 گفتم و زدن بشکن به کردم شروع آوردم باال را

 بادا مبارک ایشاهللا بادا مبارک بادا بادا-

 عمیقی لبخند  لبخندش نیمچه همان و لبش شدن کج با

 گفتم و زدم

 روز همون واسه کنیم تالش فقط بیا-

 گفتم وفشردمش گرفتم را دستش بردم جلو دست

 حلش باشیم هم کنار وقتی اما ارهند تمومی مشکالت-

 کنیم می

 شده بدتر حالم-

 بهت بیشتری فشار یکم مدت این فقط اصال نه...نه-

 میشی خوب زود عزیزم خوبی وگرنه اومده

 اومده بدم خوردن قرص از-

 ...بای اما-



  نکن بحث فعال-

 هتل بریم خیال بی باشه-

 نخوردی شام-

 بریم اما منخورد نهارم خان ریخت بی کاری کجای-

 خوریم می چیزی یه همونجا هتل

 باشه-

 حال اما بود کرده آرامش کمی کامران زدن کتک

 می طول شود راه روبه کمی تا. بود پایدار فعال بدش

 داشت نخواهیم مشکلی دیگر که بودم امیدوار و کشید

. نبود مستانه دیگر هم بود شده کم شایان شر هم چون

 ...شآرام یعنی نبودن که ها همان

*** 

 کردی غلط تو-

 زد فریاد باز مامان و دادم فاصله گوشم از را گوشی

 نداشتی حق اما درک به دادی می دست از کارتو-

 بری تنها



 مامان-

 سرت بالیی وقت یه راه همین تو ،اگه مامان مرگ-

 یه اگه نفهم بیشعور دِ  بریزم؟ سرم تو خاکی چه بیاد

 چی؟ باشه دنبالت چشمش صفت گرگ

 گفتم و تراس دیوار به دادم تکیه و کردم پوفی

 ببخشید-

 زنگ تا خوره می دیوار جرز الی بدرد تو ببخشید-

 میومدم داشتم دیگه شاهده خدا شدم زنده مردمو بزنی

 تهران

 گفتم و زدم لبخند

 می اذیت خودتو انقدر چرا خوبه حالش دخترت-

 کنی؟

 حالمو بفهمی نشدی مادر هنوز-

 کجاست؟ نیما-

 رفته زدم داد سرش خونه اومد که ظهر از دبع از-

 بسته درم اتاق تو



 گفتم و کردم نچی

 یهویی گفتم که من آخه داری بیچاره اون چیکار-

 زدن زنگ

 همه یعنی دستش سپردم خواهرشو وقتی کرده غلط-

 تو از مراقبت میشه همش کارش فکرش تعطیل چیز

 بود پوشانده را شیشه که حریری الیه با در پشت از

 دور حوله.  آمد بیرون حمام از که دیدم را سام

 .بود کمرش

 گفتم و رفتم تراس لب چرخیدم سریع

 شامم رسیدم منم بینی می نگو چیزی بهش دیگه-

 خوردم

 ببری بدم بهت ترشی یکم خواستم می-

 دیگه میاین شما یا میام خودم یا بعد دفعه حاال-

 ای خسته بخواب برو باشه-

 رسونب ها بچه سالم باشه-

 باشه-



 هوا. کشیدم ای آسوده نفس و کردم قطع را تماس

 خوب را چیز همه بود خوب حالم یا بود خوب واقعا

 !کردم؟ می حس عالی و

 گفتم و چرخیدم در سمت سریع آمد در صدای

 خوری می سرما میاد باد نیا بیرون-

 :گفت و رفت باال ابروهایش از یکی

 میگی؟ من به بعد خیسه هنوز موهات-

 ای خنده تک و کشیدم خیسم موهای روی ستید

 گفتم و کردم

 نیستم ماشینی جوجه تو مثل که من-

 گفتم و خندیدم بلند من و شد گرد چشمانش

 شدم؟ مریض تاحاال من اصال-

 :گفت و ایستاد کنارم آمد نزدیکم

 داشتی تب شب اون-

 گفتم شهر های چراغ خیره و شد محو لبخندم



 بود دلم درد زا نبود مریضی از تب اون-

 :گفت و نشست بود تراس لب که دستم روی دستش

 حس شده حل چی همه که این با-

 وسط میکنم حس... دارم گمی سردر

 کردم گم رو زندیگم...زندگیم

 گذاشتم بازوهایش رو دستانم و چرخیدم سمتش کامل

 اش سینه روی را دستم چرخاندمش، خودم سمت

 گفتم و گذاشتم

 از قبل تا ندارم بیماریو این که ممن حتی طبیعیه این-

 داشتم حسو همین امروز

 کردی؟ پیدا زندگیتو االن-

 گفتم و دادم تکان سر

 اوهوم-

 بره باال دوزش داروهام ممکنه گفت دکتر-

 وقت چند این خاطر به فهمه می خودش دکتر نمیره-

 !نیستی؟ ، هستی عادی االن از نبوده خوب حالت



 حالی بی این از شدم هخست رو داروهام خوام نمی-

 عمیقم های خواب از شدم خسته

 درمان، دوره بین وقفه گفته دکتر...که نمیشه اما-

 میکنه بدتر بیماریو

 غرید و کرد اخم

 زهرماریارو اون خوردن حوصله نکن بحث من با-

 ندارم

 گفتم و دادم تکان وسرم فشردم بهم را هایم لب

 قرص ژلوفنتم خودم اصال نخور ریخت بی باشه-

 !چیکار؟ موخای

  زد لبخند باالخره

 و ریختم بهم را خیسش موهای بردم باال را دستم

 گفتم

 نکنی؟ باز درو میدی قول باشم پیشت امشب-

 :گفت متعجب

 !بیاد؟ کی قراره مگه نکنم؟ باز کی رو-



 وگفتم انداختم باال صورتم چپ سمت را ابروهایم

 تو منو وقت هر آخه خان شیطون همیشگی یار-

 میادش تنهاییم

 سمت و دادم چین بینی ومن خندید گلو در و زد پغی

 گفتم و رفتم تراس در

 ریختتم بی های خنده این عاشق-
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 از که کادویی رفتم کیفم سمت و شدم اتاق وارد

. آوردم در کیفم از را بودم خریده برایش اصفهان

 و چرخیدم سمتش زدم لبخند مدآ در شدن بسته صدای

 گفتم

 خریدم اصفهان از برات اینو-

 دادی می دیگه سال میزاشتی-

 گفتم و کشیدم ام بینی زیر را ام اشاره انگشت سر

 نیستا هم بدی فکر...اوم-

 کرد بازش اخم با و کشید دستم از را جعبه

 ،نه؟ دیگه گردنت ندازی می نقرس گردنبنده-

 گفتم و ادمایست سینه به دست وسریع

 خوشت تو بگیره چیزی گلی میشه مگه دیگه آره-

 نیاد

 تخت روی را جعبه و آورد در جعبه از را گردنبند

 قدم که ببندد گردنش دور را گردنبند خواست انداخت

 گفتم و گذاشتم جلو



 گردنت من بدی باید االن نیستیا رمانتیک بابا ای-

 کنم

 سر تمرف تخت وباال گرفتم دستش از را گردنبند

 :گفت و کرد نگاهم چرخاند

 شدی شیطون-

 را گردنبند بود شده کور مدت یه آقا بودم شیطون-

 و گذاشتم هایش شانه روی دست و بستم گردنش دور

 وگفتم کردم گردنبندش نگاه کشیدم جلو را خودم کمی

 کرده انتخابی چه گلی اوه اوه-

 با که کنم باز را گردنبند خواستم رفتم عقب سریع و

 :گفت و رفت جلو عجبت

 !میکنی؟ چیکار-

 باشه گردنت خوام نمی شدی چیز خیلی-

 :گفت و رفت باال ابروهایش

 !شدم؟ چیز-

 شدی جذاب ریخت بی یعنی... یعنی-



 مهار را اش خنده خواست می فشرد بهم را لبهایش

 کمی و گذاشتم هایش شانه روی را دستهایم. کند

 کردم اش مشکی چشمهای نگاه کشیدم جلو را خودم

 گفتم و

 اومد؟ خوشت-

 :گفت و گذاشت بازوهایم روی را دستانش

 دادی جواب که خودت-

 گفتم و کردم گردنبند نگاه باز

. شدم کشیده که گذاشت عقب قدم باشه مبارکت-

 گفتم و کشیدم جیغی

 زمین میخورم نرو عقب-

 انقدر و گذاشت عقب دیگر قدمی شیطنت با او اما

 او اما. دارم نگه را خودم ستمنتوان که آمد کش بدنم

 را پاهایم. گرفتم آغوش در آورد جلو دست سریع

 اش شانه روی چانه و کردم حلقه پاهایش دور

 .گذاشتم



 دشمن شدن برام خیلیا اتفاقا این تو-

 وگفتم کردم نگاهش بردم عقب سر

 کیا؟ مثال-

 دوستام تمام-

 دیگه؟ خب-

 محمد-

 ...ام-

 کف حقشو چنان بودن عموت اگر نیاز نگو هیچی-

 کیم من بفهمه زاشتم می دستش

 ...نگ فقط اون بخدا-

 نیست نگرانت من اندازه به کس هیچ-

 تر محکم را پاهایم و شدم کردن بحث خیال بی

.  بود دیگری جای فکرش وانگار داشت اخم. کردم

 توی پشت از بود حلقه گردنش پشت که دستانم

 .کرد نگاهم آمد در فکر از که کردم موهایش



 ام گونه سمت شد کشیده که نگاهش دیدم زدم لبخند

 من و را ام گونه بوسید بستم چشم آمد جلو سرش.

 روی و آوردم در موهایش از را دستانم از یکی

 واتاق فشردم را برق کلید کشیدم سرش پشت دیوار

 . شد تاریک

 ...لبم سمت شد کشید لبهایش

 روی گذاشتم سر من و کشیدم دراز تخت روی هم با

 سرم وبوسید شد حلقه ام شانه دور دستش.  اش سینه

 تمام آرامش با و گذاشتم هم روی را چشمانم. را

 شب فقط شب آن. سپردم خواب دست را خودم

 او شاید که هایمان دلتنگی شب بود سام منو آرامش

 کنارش خواهد می بودم مطمئن اما بود نداده پیشنهاد

 .باشم خواستم می هم من باشم

 ها صد که ای ،بوسه فقط بود بوسه یک شب آن

 و خواستن از بود پر میزد موج آن در دلتنگی

 .جفتمان آرامش
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 چقدر مگه ریخته بهم چیز همه نمیشه جوری این-

 ریختس؟ بهم چیز همه که نبودم

 میشه درست نیست مشکلی افتخار خانم-

 باید سریع میکنه قاطی ببینه اواتسم آقای اینارو-

 کنیم درستشون

 حتما بله-

 گفتم و رفتم اتاق در سمت و شدم بلند میز پشت از



 گردم می بر برسید کارا به شما-

 باشه-

 دستم پشت ساعت نگاه خواستم رفتم بیرون اتاق از

 .آمد سیمم بی صدای که بکنم

 مدیریت اتاق بیاید افتخار خانم-

  انداختم باال ابرویی زدم لبخند

 شدم می دیوونه داشتم دیدم نمی کاراتو همین-

 در زدن در وبدون رفتم اتاقش سمت بلند های قدم با

 ورودم با که بود در به چشمانش انگار. کردم باز را

 :گفت و زد لبخند

 افتخار خانم نباشی خسته-

 وگفتم بستم را اتاق در

 بعق کارای باید چون سماوات آقای هستم که خسته-

 بدم انجام رو هفته دو این ی افتاده

 از کاری چه بره در خستگیتون اینکه واسه خب-

 میاد؟ بر دستم



 گذاشتم میز روی را پایم یک و ایستادم میزش کنار

 گفتم و نشستم طرفه ویک

 بشه طرف بر خستگیم جوره هیچ نکنم فکر-

 زندست طرف-

 گفتم و کردم ریز چشم

 !کی؟-

 پولشم بودم اونجا وکیلم خواره نزول یارو همین-

 آب باید ها حاال حاال گرفتش پلیس اما دادم بهش

 بخوره خنک

 !سام-

 این توی که همونایی ندادم نزولشو دادم خودشو پول-

 بسشه دادین بهش وقت چند

 رفتم فرو آغوشش در سریع پریدم پایین میز از

 ممنون-

 میگی من به فقط داشتی مشکلی هر دیگه-

 گفتم و بستم چشم



 ندارم ازت پنهونی چیز هیچ دیگه شد تموم-

 منم شکر خدارو خب-

 روی مرا و نگذاشت اما بروم عقب خواستم خندیدم

 :گفت و نشاند پاهایش

 گلی؟ رفت در خستگیت-

 گرفتم دوباره جون انگار عالی-

 دوستام از یکی گالری بریم شو آماده غروب-

 عالقت مورد جای-

 :گفت و داد تکان سر سام

 حتی داره تاثیر من روی خیلی جاها رجو این-

 بشم کار به دست خودم میکنه وسوسم

 گفتم ذوق با

 !نه؟ که چرا بخدا آره-

 :گفت و کرد ای خنده سام

 کشه نمی تو جز نقاشی اینه من دستای مشکل فقط-



 :گفت و خندید باز

 حال در گلی نقاشی اولین بزنم نمایشگاه من کن فکر-

 ملیح بخندل با گلی عکس دومین خنده،

 :گفت و گرفت انگشتانش بین را ام وگونه

 ُکش سام ی گونه چال با گلی-

 گفتم و زدم چشمکی خندیدم بلند

 گلی بزار نمایشگاهتم اسم دیگه خوبه-

 :گفت چشمانم ی خیره و فشرد پهلویم روی را دستش

 تنها دنیاست نمایشگاه ترین خصوصی نمایشگاه این-

 مخودم ببینه آزاده که بینندشم

 نیست نمایشگاه دیگه اون خان ریخت بی بله اوه-

 

 [۱۴:۱6 ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۴۴۲_پارت#



  

 

 

 *** 

 رو راهرو کل عطرت بوی خان ریخت بی به-

 برداشته

 :گفت و رفت کنار در جلوی از

  تو بیا-

 گفتم و شدم اتاقش وارد

 عطر دوش خودت بعد نزن عطر میگی من به-

 گرفتی

 قرص به نگاهم کرد می درست داشت را موهایش

 گفتم و رفتم وسمتشان افتاد میز روی های

 زده؟ نمایشگاه که دوستته کدوم-

 بهم میزاره نمایشگاه اما نیستیم صمیمی شناسی نمی-

 میده خبر



 یک که گذاشتم کیفم در آرام برداشتم را ها قرص

 :گفت او اما دادم قورت دهان آب. چرخید سمتم دفعه

 شد خوب موهام-

 وگفتم کردم وهایشم نگاه

  عالی بله-

 بریم خب-

  باشه-

 :گفت که رفتم در سمت

 راستی-

 حلقه و گرفت را دستم آمد سمتم او و سمتش چرخیدم

 خندیدم من که کرد نگاهم اخم با کرد انگشتم در را ام

 گفتم و

 فهمیدم چیو همه اخم همین با االن نزن حرف کال-

 !خب-

 از دیگه بار یک نداری حق میگی داری هیچی-

  دربیاری انگشتت



 خندیدم اما رفت هوا به آخم و فشرد کمی را انگشتم

 گفتم و

 میشکنم انگشتتو گفتی آهان...آهان-

 بیرون هم با کرد باز را در و کرد رها را دستم

 گفتم و انداختم ام شانه روی را کیفم رفتیم

 برم جایی کالسی یه دارم دوست اعصاب بی-

 !کالسی؟ چه-

 کنه سرگرمم که چیزی یه دونم نمی-

 واسه اومدن خوبی های مربی استخر برو تابستونه-

 آموزش

 !کی؟ عه-

 استخر؟ رفتی جدیدا تو اصال کرده استخدام شهبد-

 گفتم و کردم ای خنده شدیم آسانسور وارد

 ندیدم استخر هنوز کال من ریخت بی کاری کجایی-

 و خندیدم بلند من و کرد نگاهم درشت چشمان با

 گفتم



 شده؟ شکلی چه حاال-

 آبی سرسره چندتا بود تعطیل استخر مدت یه هیچی-

 اوردن ماساژور تختای گذاشتن

 میدن ماساژم برم من االن یعنی-

 :گفت و انداخت باال ابرویی شیطنت با

 ایم حرفه منم-

 غریدم و فشردم را ها دکمه سریع

 اومدی؟ حاال نیومدی دیشب شیطون بیرون برو-

 ایستادم او به پشت ومن رفت هوا هب اش خنده صدای

 گفتم و

 چه هتلتون استخر این ببینم میرم فردا خودم-

 میرم باشه خوب جوریاس

 نیستی؟ بلد شنا-

 گفتم و رفتیم بیرون هم با و شد باز آسانسور در

 نیستم بلد نه-



 االن همین تا هستن خوبی های مربی میگفت شهبد-

  داشته نامی ثبت کلی

 دهکر پیشرفت چقدر-

 !نیاز-
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 که کردم نگاهش چرخاندم سر بود متعجب صدایش

 :گفت و شد ریز چشمانش

 !کنن؟ می چیکار دارن آخر طبقه نداری خبر نکه-



 گفتم و دادم تکان آریا و اهورا برای را سرم

 کنن می چکار دارن-

 تراس و چپ به را سرش وسام رفتیم بیرون باهم

 :گفت و داد تکان

 میکنی؟ مدیریت داری مدلی این اجرایی مدیر خانم-

 نبودما خب وا-

 داره دیگه دوماهه به نزدیک نیست االن مال قضیه-

 میرسه اتمام به

 دیگه بگو بابا ای-

 ابرویی دیگر طرف من و ایستاد ماشین در جلوی

 :گفت و انداخت باال

 گم نمی-

 مزه بی-

 میکنی کارایی چه جکاویکن وقتی ببینم خوام می-

 گفتم و کردم ساختمان نگاه چرخاندم سر



 دیگه بگو-

 نکن فکرشم گم نمی-

 گرفت درد پاهام کن باز درو اصال نگو-

 صندلی روی را خودم. شد باز ماشین ودر خندید باز

 پشت سام. چرخاندم رو قهر حالت به و انداختم

 :گفت و نشست فرمان

 کمربند-

 بندم نمی خوام نمی-

 من اما کرد می نگاهم کشید را کمربند شد خم متمس

 بین را ام گونه انگشت دو با. نکردم نگاهش اصال

 :گفت و نشست صاف و گرفت آرام انگشتش

 هم تو کنم اذیتت دارم دوست گاهی بامزست قهراتم-

 کنی قهر

 مگه؟ داری آذار-

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین



 دست ندادم را جوابش نداره درمانم بدیه بیماری آره-

 صدای با کرد روشن را پخش سام. نشستم سینه به

 ابرویی کردم نگاهش چشم ی گوشه از موزیک شاد

 :گفت و انداخت باال پخش سمت

 داری دوس که آهنگا این از-

 ندارم-

 باشه-

 که بود زیبایی بسیار آهنگ برد تر باال را صدا

 را خودم اما کرد می وادار رقص به را آدم حسابی

 .بود هم در اخمهایم همچنان کردم کنترل

*** 

 اومدی کشیدی زحمت خیلی-

 کنم می خواهش-

 :گفت و کرد من نگاه جوان مرد

 بهم خیلی داری خوبی همسر میگم تبریک بهت-

 میاین



 از که را دستم کمی سام. کردم سام نگاه و زدم لبخند

 دستش در را بود گرفته دستش در نمایشگاه اول

 :تگف و فشرد

 خودت ازدواج انشاهللا ممنون-

 :گفت و کرد باز را دستانش کمی و زد لبخند مرد

 نقاشیا این تمام با کردم ازدواج من-

 :گفتم اختیار بی حرفش آن با

 به عشق نه البته کنید تجربه و عشق میکنم پیشنهاد-

  مخالف جنس یه به عشق بوم و قلم

 داشته آرامش که میشه عاشق آدم ندارم اعتقادی من-

 آرامش به عشق با که هست شما اطراف کی اما باشه

 باشه؟ رسیده

 کس هیچ-

 من به اینا ی همه رنگ بوم، مو، قلم اما دقیقا-

 میدن آرامش



 عوض عشق راجب نظرتون پایه از باید شما خب-

 که نداره آرامش عشق کنید

 دادم ادامه جدی خیلی من و گرفت اش خنده سام

 آرامش باید عشق خوندید اکج از کی از دونم نمی-

 هست هیجان از پر عشق نمیده آرامش عشق اما بده

 میده اضطرابم بلکه نمیده آرامش تنها نه که هیجانی

 کنید می فکرشو که اضطرابی اون نه اما

 :گفت و خندید مرد

 بشنوم مشتاقم-
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 خدارا داد انتک سر آرامش با او و کردم سام نگاه

 گفتم نفس به اعتماد با بود راضی شکر

 همه اینا خوندم جایی نه داده یادم کسی نه اینارو-

 حسی یه عشق هیجان. کردم تجربه من که چیزیه

 اضطرابش بده بهتون بوم و قلم عمرا که میده بهت

 . تره شیرین براتون آرامشم از

 با کاریو یه وقتی میکنن فکر شما مثل ها بعضی 

 که آدم یه به احتیاج دیگه میکنن شروع شقع

 ما میدونه که خدا بود اینجور اگه ندارن بشن عاشقش

 رو انسان دو بین عاشقی داد نمی یاد دیگه عاشقشیم

 :گفت و کرد سام نگاه مرد

 تو خانم اما عشق به نسبت داره دیدی یه کسی هر-

 میکنه فرق کمی

 در کامال برسن آرامش به میشن عاشق که اونایی-

 باشه نداشته آرامش که این نه عشق هستن اشتباه



 هر نظرم به اما بودن طرفت کنار آرامش اونم داره

  میشه بیشتر عشقم باشه بیشتر عشق هیجان چی

 بشم؟ عاشق من یعنی-

 کردن تغییر بدونید اینو اما نه؟ که چرا بشید عاشق-

 میشه بعدشم میره بین از عشق که زندگیتونه تو

 راجب نظرتون میپرسه ازتون یکی وقت اون عادت

 مطمئنم و بود کجا عشق بابا چرته میگید چیه عشق

 خوردن تون پست به زیاد ها کس اینجور

 :گفت و خندید مرد

  بخواد دلت تا زیاد هوو-

 تند خیلی نه باشه جور یه همیشه باید عشق دقیقا بله-

 فرو دفعه یک تند عشق. باشه وسط درست آروم نه

 باشه وسط اما نمیکنه حس چیزیو آرومم میکنه کش

 لذت اول روز ی اندازه همون به همیشه همیشگی و

 بخشه



 رسیدن واسه که بود اونایی از یکی من دوست بله-

 از دارن االن اما زد خودکشیم به دست حتی عشق به

 میشن جدا هم

 گفتم من و زد پوزخند سام

 و اسمش عشق هم نمیشه که مدلی این عشقای دقیقا-

 خودت ثبات و خودت با لجبازیه جور یه گذاشت

 بهش زور به وقتی هستن مخالف که دیگرانی پیش

 برات زندگی نگذشته ازدواجت از زیادم برسی

 زور نه خواد می تالش عشق چون میشه عادی

 خواد می فرصت

 :گفت و کرد سام نگاه دوباره مرد

 اوردی بدست واقعی عشق تو حسای این با-

 گفتم لبخند با من و کرد نگاهم سام

 شاگرد مامانم. نکرد ازدواج مامانم با سنتی بابام-

 معلمش خونه در میره که بار یه. بود بابام مامانه

 چون اما نه نمیشه عاشق نگاه یه با بینتش می بابام

 هم دیگه بار چند معلمش خونه میرفته زیاد مامانم



 من میگه بهش میره جرات با بابامم بینتش می بابام

  اومده خوشم زتا

 پرسید سینه به دست مرد

 خب؟-

 نکرد تغییر حسش وقت هیچ بابات میگه مامانم-

 اول روز که کرد می رفتار جوری باهام همیشه

 شده کم عشقش کردم نمی حس وقت هیچ. کرد رفتار

 مثل وقت هیچ باهام شده بیشترم کردم می حس گاهی

 نکرد رفتار شدم تکراری براش که کسی

 باشن داشته دختریم چنین باید مادری پدر چنین پس-

 گفت و سام به کرد رو و

  میگم تبریک بهت واقعا-

 نیست عشقی اون بوم مو قلم بفهمید روزی امیدوارم-

 باشه باید که

 اعتراف باید کردید عشق از که تفسیری همه این با-

 خواست عشقا همین از دلم که کنم



 :گفت و فشرد را دستم باز سام

 اما توضیح همه این با کردنش پیدا مشکله شدادا نه-

 بگه رفت یادش نیاز چیزیو یه

 کنی کاملش که بگو تو خب-

 عشقی همچین به رسیدن مشکله نگفت نیاز-

  باشی کرده پیدا سخت خوره نمی بهت-

 نیست کردنی پیدا-
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 دوتا شما کردید گیجم-



 تمگف و گرفت ام خنده

  نشدید گیج این از بیشتر تا بریم بهتره-

 خاطر به اطرافیانم بگم باید اما بود شوخی که این-

 خوبی چیز عشق میگن همه داشتن که بدی تجربه

 جالب برام داشتید نظرو این شما که این اما نیست

 ببینم دوتارو شما بعد سال چند دارم دوست اما بود

 میشم عاشق رممیا ایمان بود همینجوری واقعا اگه

 :گفت و زد مرد بازوی به را دستش سام

 شدن عاشق نه ته نوه اومدن دنیا به وقت موقع اون-

 بار سام. شد خم کمرش از کمی و خندید بلند مرد

 :گفت دیگر

 هر مثل امسالم میگم تبریک بهت میریم داریم ما-

 بود عالی نقاشیا سال

 سام؟ نمیشی کار به دست چرا-

 هستم خصوصی یگالر یه فکر تو-

 چی؟ یعنی خصوصی-



 چاشنی کمی با را حرفش هم سام و گرفت ام خنده

 :گفت خنده

 هستیم نیاز خودمو هاش بیننده تنها که گالری-

 :گفت و انداخت باال ابرویی مرد

  شد کم روم دیگه-

 هر و داد دست اش صمیمی چندان نه دوست با سام

 .رفتیم بیرون کردیم خداحافظی او از دو

 قهری که حاال ببرمت کجا خب-

 وگفتم آوردم بیرون دسش از را دستم

 ندارم اشتها من-

 :گفت و برد ماشین سمت گرفت را دستم باز سام

 تپلی گلی میکنه باز اشتهاتو چی میدونم که من-

 گفتم و نشستم ماشین درون

 عمته تپلی-

 :گفت و نشست فرمان پشت هم او



 تپله عمم فهمیدی کجا از-

 سام.  بستم را کمربندم کردم زکنا چشمی پشت

 :گفت و اورد در حرکت به را ماشین

 بدی توضیح کسی واسه چیزیو بخوای سخته گاهی-

 داشت پا یه مرغش که دوستت این مخصوصا-

 هست شدن بدبین دلیلش شاید-

 موضوع این به نسبت ذهنشو اطرافیانش چون آره-

 کردن خراب حسابی

 آشتی االن-

 گفتم وسریع کردم اخم

 نخیر-

 سام اگر و پیچید ما ماشین جلوی ماشینی دفعه یک

 وسام. کردیم می تصادف گرفت نمی ترمز سریع

 زد فریاد دفعه یک

 مرگته چه یابو-



 ماشین درون مرد نگاه بعد و کردم سام نگاه ترس با

 اش تنه باال که. بود تر اعصاب بی او انگار جلویی

 زد فریاد و داد بیرون پنجره از را

 میام دارم بینی نمی الغا هی-

 در بود شده دیر اما کردم سام نگاه زده وحشت

 با بیایم خود به خواستم من تا و کرد باز را ماشین

 را کمربندم خواستم تا. شد پیاده ماشین از سرعت

 انگشت اورد باال را دستش و چرخید سمتم کنم باز

 :گفت و داد نشان را اش اشاره

 نمیشی پیاده-

 مرد.  رفت مرد سمت او و ایستاد حرکت از دستم

 فرمان قفل با سریع خارید می تنش انگار که راننده

 .شد پیاده ماشین از

 فقط. شود می بدتر دانستم می چون شوم پیاده ترسیدم

 را مرد ی یقه سام. برسد کسی کردم می خدا خدا

 شتاب با را سرش مرد که نشنیدم بودن دور و گرفت

 روی نشست دستانم .سام صورت در بزند خواست



 در که مشتی و سرش کشیدن عقب با سام اما دهانم

 صورتش روی دست مرد شد باعث زد مرد صورت

 . برود عقب بگذارد

 مردم شدن جمع با و شد آزاد ام شده حبس نفس

 شنیدم را سام ی عربده صدای و بستم را چشمانم

 نبینمت کن دعا-
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 با بود اش خونی صورت روی هنوز دستش مرد

 گرفته را سام که نفری چند. کرد می سام نگاه کینه



 دیگر بار وسام کشاندن ماشین سمت را سام بودن

 زد فریاد

 ماشین با بشین خونه تو برو رانندگی نیستی بلد-

 کن بازی کنترلی

 نکن درست شر برو پسرم برو-

 هنوز خشم با و نشست ماشین درون عصبی سام

 من صورت روی چرخید نگاهش. کرد می مرد نگاه

 :گفت که دید صورتم در چه دانم نمی و نشست

 نترس-

 دستم از کاری حتی دانستم می وقتی نترسم؟ شد می

 .نترسم که شد می آید نمی بر

 می کمربند به را دستم آورد در حرکت به را ماشین

 . بودم شوک در وهنوز فشردم

. بزنم حرفی توانستم نمی من و بود زیاد سرعتش

. کردم نگاهش چرخاندم سر ایستاد ماشین باالخره

 با و کشیدم بیرون دستمالی کالفه. اش بینی خون باز

 غریدم و فشردم اش بینی زیر را دستمال حرص



 این میشه نخوری قرص-

 نزن غر-

 زد حرفی نیازم برو در کوره از نخور قرص بله-

 نزن غز بگو

 نیاز-

 اون میدونی اصال چی؟ یکشتیشم میزدی اگه-

 که این واسه بیماریت کنترل واسه چیه؟ واسه قرصا

 نری در کوره از اینجوری

 گفت چی مرده نشنیدی مگه-

 درک به گفت که گفت-

 غرید و زد پس را دستم سام

 میشه؟ عوض چی بخورم قرص کردی فکر چیه-

 بهم خواد می دلش چی هر عوضی  ی مرتیکه یعنی

 برم بگذرم ادهس منم بعد بگه

 غرید هایش دندان الی از و فشرد هم روی دندان

 خورم نمی قرص دیگه من-



 :گفت و کرد باز را ماشین ودر

 شو پیاده-

 .شدم وپیاده برداشتم را کیفم کردم می مخالفت نباید

 گارسونی. شدیم شیک بسیار رستوران وارد هم با

 :گفت احترام وبا آمد سمتمان

 بفرمایید-

 بود سالن چپ سمت که گرد میز سمت را ما

 عصبی وسام نشستیم میز پشت هردو. کرد راهنمایی

 آرام را منو من اما برداشت میز روی از را منو

 گفتم و کردم بازش برداشتم

 ...با خوام می شیشلیک-

 و زدم لبخند اختیار بی کرد می نگاهم کردم نگاهش

 گفتم

 موخام هم جوجه-

 گفتم من و نگفت هیچی

 نوشابه لیوان یه با سس پر صلف ساالد-



 میز روی را منو. آمد گارسون و کرد بلند دست سام

 :گفت و گذاشت

 لیوان دوتا ساالد دوتا جوجه یه شیشلیک تا دو-

 نوشابه

 گفتم آرام اما کشیدم می خجالت که این با

  چین ته یکمم-

 :گفت گارسون وبه کرد نگاهم سام

 بیارید چینم ته-

 در دست سام. رفت و نوشت را همه گارسون

 :گفت و کرد موهایش

 بشورم صورتمو برم-

 برو-

 میام بخور آوردن رو غذا-

 باشه-

 میز خیره و زدم ام چانه زیر را دستانم رفت سام

 که کنم اش راضی باید چطور دانستم نمی. شدم



 شد می بدتر خورد نمی اگر.  بخورد را هایش قرص

 .ترساندم می همان و

 و آوردن را غذا بودم فکر در که جور همان

 که گارسون. چیدشان میز روی سلیقه با گارسون

 لذت با زدم ناخونکی کردم شیشلیک نگاه.  رفت

 سریع و. افتاد نوشابه به نگاهم که خوردم می داشتم

 چاره اندازم بی درونش را ها قرصا رسید ذهنم به

 .نبود مهم اما شد می ناراحت فهمید می شاید نبود ای
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 توی آوردم بیرون کیفم از را ها قرص عجله با

 .ریختم اش نوشابه لیوان

 آمد صدایش که گذاشتم کناری را کیفم

 که میام بخور گفتم-

 گفتم لکنت با و سمتش چرخاندم سر ترس با

 بیای هم تو خواستم...خوا-

 جایم از زیاد استرس از اما رویم روبه نشست آمد

 گفتم و شدم بلند

 بشورم دستمو برم منم-

 که بریم بیا گفتم-

 میام بشین-

 سرویس وارد و شدم دور سام از بلند های قدم با

 ونفس گذاشتم ام سینه روی دست. شدم بهداشتی

 تازه نفسی شستم را دستهایم سریع. کشیدم عمیق

 روی به رو و رفتم میزمان سمت رفتم وبیرون کردم

 گفتم و نشستم سام



 غذاهایی چه به به-

 همشو؟ میخوری-

 نخورم چرا آره-

 و خوردم را سسم پر ساالد از کمی همه از اول و

 گفتم

 خوشمزس چه هوم-

 من و خورد را اش شیشلیک از کمی و خندید سام

  گذاشتم دهان در جوجه یک

 راه المللی بین چرخان رستوران یه باال اون-

 انداختیم

 گلویم در جوجه که شدم شوکه چنان حرفش شنیدن با

 با سام شوم می خفه دارم کردم می احساس.  پرید

 :گفت ترس

 !خوبی؟-

 .کوبیدم میز روی را دستم کف و افتادم سرفه به



 گذاشت ام شانه روی را دستش شد بلند جایش از سام

 گرفت دهانم جلوی را لیوان و

 پایین بره بخور-

 دستش از را لیوان بود گرفته لرزش که دستم با

 کشیدم سر دوباره اما خوردم را آن از کمی و رفتمگ

 گفتم بهت وبا کوبیدم میز روی را لیوان و را نوشابه

 !گفتی؟ چی-

 ترسوندیم نیاز-

 بخدا شدم شوکه-

 گفتم من و نشست سرجایش کرد نگاهم چپ چپ

 مهمی این به موضوع میشه مگه نفهمیدم؟ من چرا-

 !باشم؟ خبر بی من

 میشه مگه افتخار خانم ردمک تعجب همین واسه منم-

 باشه؟ خبر بی چیزی از

 میشه چی هتلت بابا اوف-

 بود شهبد پیشنهاد-



 رفتار ها بچه مثل هم گاهی میشه عاقل گاهی شهبد-

 میکنه

 جویدمش لذت با و خوردم را شیشلیک از کمی وباز

 گفتم و

 میشه؟ تموم کی حاال خوبه واقعا-

 زود داد هک پولی اون با بابا اما کشید می طول-

 تمامه دیگه هفته دوسه میدن تحویل

 بریم باید رستورانه این بجای بعد به این از بله-

 شما رستوران

 بود تو اشتهای کردم قبول که دالیلی از یکی-

 گفتم پر بسیار دهان وبا گذاشتم هان در را ساالد

 هستم غذا عاشق من-

 چیزی بخور آروم فقط میخرم میخوای چی هر باشه-

 نشه

 نمیشد باورش سام که اشتهایی با و گرفت ام ندهخ

 .خوردم را بود داده سفارش که غذایی هر از نیمی



 گفتم و صندلی به دادم تکیه

 خونه میبردیم بقیشم کاش-

 گفتم و خندیدم بلند اختیار بی و شد گرد چشمانش

 هیچی جای که شدم پر انقدر کن باور کردم شوخی-

 ندارم

 بریم بخور تو نوشابه-

 وگفتم کردم نوشابه نگاه-

 توئه مال اون خوردم که من-

 نوشابه دلم تو مال اینم خوردی دادم خودمو مال-

 خواد نمی

 از و میز روی خالی لیوان به شدم خیره و زد خشکم

 و شدم خم گذاشتم دلم روی دست خندیدم زیاد شوک

 ...خندیدم بلند باز
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 کل اناید

 

 

 میده قلقلکم...جوری یه عطرت...بوئه خوش-

 !نیاز-

 نیاز جان-

 نیاز که برود عقب خواست کرد هتل نگاه کالفه سام

 :گفت و نگذاشت

 !کشیدی؟ سورمه...چشماتو-

 :گفت و خندید بلند باز ونیاز برد عقب سر سام



 ...پوف...کشیده سورمه اعصاب بی سامی-

 دفعه یک نیاز که کرد می نیاز نگاه نگران سام

 :گفت و گرفت سام ی یقه به را دستش

 ببینم بزار-

 :گفت بهت با و گرفت را نیاز دستان سام

 !چیو؟-

 چی...ها مربع...مربع اون...اون-

 پک سیکس هوم...اسمش...بود

 همان که بود نیاز های حرف و ها کار بهت در سام

 خواند بلند ونیاز رفت باال شاد موزیک صدای موقع

 منو میدن نشون همه انگشت با-

 و شد آنگونه حالش نیاز که شده چه دانست نمی سام

 بود شده شوکه هم خودش کند چکار باید دانست نمی

 خوب خیلی حالش هم پیش دقیقه بیست تا نیاز چون

 کارهایی نیاز آمدن بیرون رستوران از وقتی از. بود

 .برد می سر به بهت در سام مه بود کرده



 درست حالش آن با کرد، هتل در نگاه دیگر بار سام

 پیاده ماشین از همان برای بروند اصلی در از نبود

 و. کرد پیاده را نیاز رفت نیاز سمت در سمت شد

 :گفت و خندید بلند نیاز

 نکنیا شیطنت بده قول سام مستر هتل اومدیم-

 را نیاز دست و کوفت بهم را ماشین در کالفه سام

 به را دستش نیاز. ردب هتل دیگر در سمت گرفت

 :گفت و کوباند سام کمر

 پولداره انقدر شوهرم شانسم خر چه من پسر-

 و گرفت سام سمت را ودستش ایستاد جایش سر و

 خواند بلند

 منو میدن نشون همه انگشت با-

 نیاز حرکت آن وبا چرخید نیاز سمت شتاب با سام

 و نیاز دهان جلوی گذاشت دست و برد حجوم سمتش

. بود افتاده خنده به باز که نیاز و کشاندش در سمت

 و خندید بلند نیاز بست را در سام و شدن وارد وقتی

 خواند



 بزنم آخر سیم به بشم دیوونه وقتشه-

 :گفت و گذاشت اش بینی روی ودست کرد پوفی سام

 نیاز هتلیم تو هیش-

 خواند و داد کمرش به قری نیاز

 بزنم زنگ بگیرمو شمارتو وقتشه-

 و گرفت را نیاز دست بگیرد آرام تا بست مچش سام

 ودر فشرد را دکمه بردش آسانسور سمت سریع

 دست نیاز و کشاند اتاقک داخل را نیاز شد باز سریع

 توی واز کرد آینه نگاه گرفت آسانسور دیوارک به

 دستانش چرخید سمتش دفعه یک و کرد سام نگاه آینه

 :گفت و سام گردن دور کرد حلقه را

 سام-

 :گفت و کرد دوربین به نگاهی مسا

 دوربین نیاز-

 بده جوابمو-

 جانم-



 نگاه برد پایین سر و زد داری کش لبخند نیاز

 :گفت و کرد سام گردنبند

  دارما ای سلیقه چه-

 سینه نگاه سام باز ی یقه از برد جلوتر را سرش و

 :گفت و کرد اش

 اوف-

 گردنش دور از و گرفت را نیاز دستان حذص با سام

 و کرد سام ی سینه نگاه باز و خندید نیاز. کرد ازب

 :گفت باز بسته چشمان با

 اوف-

 سریع آسانسور در شدن باز وبا گرفت اش خنده سام

 نیاز که برد اتاق سمت عجله با گرفت را نیاز دست

 خواند بلند باز

 کن صبر سحری نسیم آی-

 دست کشید خودش سمت را نیاز شتاب با سام

 غرید و دهانش جلوی گذاشت



 میاری؟ در چرا بازی آبروی بی-

 اول. شد باز در کشید قفل روی را کارتش سریع و

 اتاق وارد خودش بعد و فرستاد اتاق داخل را نیاز

 و چرخید سمتش نیاز. بزند غر دوباره خواست تا شد

 :گفت لبخند با

 کنی؟ چیکار که اتاقت اوردی منو-

 را اش یقه دفعه یک نیاز و پرید باال ابروهایش سام

 :گفت و زد چنگ

 ...میخو نکنه... هیع-

 !نیاز-

 و داد تکان هوا در را دستش چرخید بلند باز نیاز

 :گفت

 شوهرمی تو بابا آره-

 داد چرخی هوا در کشید سرش روی از را شالش و

 :گفت و کرد پرت زمین روی و

 برقصیم باهم بیا-



.  انداخت صندلی روی را کتش و کرد پوفی سام

 و کرد سام به پایی سرتا نگاه کمر به تدس نیاز

 :گفت

 ریخت بی تیپ خوش-

 گفتم می نبودی خودم با اگه بخدا نیاز خوردی چی-

 خوردی مشروب

 رفت سام سمت ریز چشمان با رفت می گیج سرش

 :گفت و ایستاد رویش روبه

 گردنته رو پشه-

 نگذاشت نیاز که برد باال دست کرد تعجب سام

 :گفت و گرفت را دستش

 نامردو کشمش می خودم ؟ چرا تو-

 برد جلو سر نیاز و. بود نیاز کارهای شوک در سام

 کنار نیاز لب نشستن وبا شد ریز چشمانش سام

 بوسید تمام نامردی با نیاز. خورد تکانی گردنش

 دفعه یک اما. بست چشم اختیار بی سام و را گردنش



 سمت برد دست و خورد چرخی رفت عقب نیاز

 :گفت و نتوما های دکمه

 دیگه برقصیم بیا-

 :گفت و گردنش پشت کشید دست کالفه سام

 نیاز بخواب بگیر-

 حلقه آستین لباس وبا آورد در تنش از را مانتو نیاز

 :گفت و ایستاد کمر به دست رنگی آبی ای

 میاد رقصم فقط االن که نمیاد خوابم-

. فشرد را دکمه و رفت پخش دستگاه سمت وخودش

 آویزان را لبهایش شد باعث گینغم موزیک صدای

 درشت چشمانش سام. بزند گریه زیر دفعه یک و کند

 خواند خواننده با و خندید بلند دفعه یک ونیاز شد

 من بغل تو بیای میخوام ازت من باره آخرین این-

 خارجی موزیک صدای با زد جلو را آهنگ ودوباره

 می پایین باال که جور وهمان پرید جا از دفعه یک



 باز را موهایش و کرد می پایین باال را دستانش ریدپ

 رفت تخت باالی کرد

 و داد تکیه دیوار به نیاز کارای از متعجب سام. 

 پریدن آن از دست دفعه یک و خواند خواننده با نیاز

 با وباز. رفت سام سمت پرید پایین و برداشت

 خواند خواننده

 الال ال-
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 سام بدن به داد تکیه سام به پشت چرخید سام وجلوی

 آهنگ دادوباز تکان را بدنش آهنگ آرام ریتم با و

. رقصیدن به کرد شروع گرفت فاصله سام از شد تند

 :گفت لب زیر و کرد پوفی سام

 برسه بداد خدا-

 با زد جلو را آهنگ و رفت پخش سمت باز نیاز

 عشوه با چرخید مسا سمت کشید جیغی آهنگ شنیدن

 را لبهایش و چشمها حالت داد تکان را هایش شانه

 سام دل هم آن برد می دل که کرد عوض جوری

 .دیوانه عاشق

 

 منو میدن نشون همه انگشت با

 شده دل این پاک بردی زدی خوب قلبمو پیشونی ماه

 خرابتو و مست

 بردی زدی گول تو نابو دل این

 



 عادی رقص نه هم آن رقصید می و خواند می

 کشید باال پهلو کنار از را لباسش.  ای حرفه رقصی

 موج و کند نگاه پهلویش به که زد اشاره سام به وبا

 دیوار از تکیه عصبی سام که داد بدنش به زیبایی

 .گرفت

 

 بزنم آخر سیم به بشم دیوونه وقتشه

 کنه سد نمیتونه بزنم زنگ بگیرمو شمارتو که وقتشه

 ستنی جلودارم کسی رامو

 نیست عالم این تو آخه دونه یه یکی تو مث

 

 های اشاره و خواندش طرف یک که رقصیدنش نیاز

 دیوانه را سام داشت دیگر طرف یک هم کشش سام

 تاب و پیچ آن و موهایش زیر برد دست. کرد می

 .ببرد زیر به سر کالفه سام شد باعث بدنش

 



 نیست حالیم

 حاال من پیش بیا پاشو یاال

 واال میکنی جادو ببینممارا رو رشمهک نازو اون

 مارا کشته سیاهت چشمون

 

 موج آن بدنش تاب پیچ وباز چرخید سام به پشت

 می را سام بیچاره لباسش و بدنش زیبای های

 سیگاری حرص پر سام. بیاورد در زانو به خواست

 کرد نیاز نگاه آورد باال سر و زد آتش

 

 حاال من پیش بیا پاشو یاال

 واال میکنی جادو ببینممارا رو شمهکر نازو اون

 مارا کشته سیاهت چشمون

 

 دستش بین از و گذاشت سرش روی دست نیاز

 برایش چشمکی و کرد سام نگاه چرخاند را سرش



 خنده رفت سمتش. سام سمت چرخید دفعه یک و زد

 :گفت و کرد بلندی ی

 دیگه برقص بیا-

 ...سایید هم روی دندان و سیگارش به زد پک سام

 

 بزنه بارون امشبو میزنم سنگ سمونوآ

 منه جون اون میگم ببینم کوچه تو هرکیو

 بیاره امشب عطرشو میکنم خبر نرگسو

 بذاره جا عطرتو خونه تن رو میخوام ازش

 

 

 را بدنش ریتم با و را سام لباس زد چنگ نیاز و

 :گفت سام گوش دم و رفت تر جلو داد تکان

 مارا کشته سیاهت چشمون-



 گذاشت دست خشم با و شد رها دستش از سیگار سام

 ...کشیدش خود وسمت نیاز کمر پشت
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 ترسونیم می داری شو بیدار نیاز-



 و داد تکان را نیاز کالفه سام نخورد تکان نیاز اما

 غرید

 ! نیاز-

 آرامی وآخ کشید هم در چهره سام شدید تکان با نیاز

 و کشید راحتی نفس نیاز صدای شنیدن با سام. تگرف

 غرید

 !خوابی؟ می انقدر چرا-

 سام داشت که تهوعی حالت و سرش َبدِ  درد با نیاز

 خم تخت روی از دفعه یک و داد هول عقب به را

 :گفت و مالید را نیاز کمر ترس با سام. زد عق و شد

 !شد؟ چی-

 :گفت و گذاشت سرش روی دست نیاز

 !شده؟ چی....بده حالم-

 :گفت و کرد هیتسریکی ی خنده سام

 مشروب من چشم از دور دیشب واقعا انگار نه-

 !نیست یادت چیزی خوردی



 روی های لباس دیدن وبا کرد اطراف نگاه گیج نیاز

 سام پیراهن دیدن با کرد خودش نگاه تر گیج زمین

 که کرد سام نگاه وسریع شد گرد چشمانش تنش در

 :گفت سام

 نخوردی هیچی تو چون نکن تکراریش رتماد جان-

 یادت هیچی نیست قرار شدی عجیب یکم دیشب فقط

 نباشه

 :گفت و کرد پوفی سام و شد تر گرد چشمانش نیاز

 بزن حرف-

 !شد؟ چی...دیشب-

 یه واقعا یا کنی می بازی فیلم تاحاال دیشب نیاز-

 !شده؟ چیزیت

 که اش برهنه پاهای دیدن وبا زد کنار را پتو نیاز

 کالفه بود پوشانده را رویش سام لباس از کمی فقط

 :گفت

 !نیست؟ یادم.... چیزی چرا-



 :گفت و شد بلند جایش از سام

 کارم چی دیشب نمیزنی جیغ بقیه مثل اینه حداقلش-

 !کردی

 پایین تخت روی از و گفت لبی زیر بابای برو نیاز

 پشت دست سام که گذاشت سرش روی دست آمد

 :گفت و گذاشت کمرش

 خوبی؟-

 شده چی زنی نمی حرف که هم تو.... سنگینه سرم-

 نشد چیزی نترس-

 !نشد؟ چیزی چی یعنی-

 :گفت و شد کج لبش سام

 نیوفتاد بیوفته باید که اتفاقی میگم یعنی-

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز

 !میوفتاد؟ باید چی یعنی-

 :گفت کالفه سام



 دیگه کافیه خندیدم تاحاال دیشب از دیگه بسه-

 :گفت آویزان های لب با نیاز

 نیست یادم بخدا-

 :گفت کمر به دست سام

 کردی؟ چیکار ماشین تو نیست یادت یعنی-

 :گفت و کرد فکری نیاز

 !کردم؟ چیکار مگه نه-

 بردی؟ می هتل تو آبرومون داشتی نیست یادتم-

 :گفت درشت چشمان با نیاز

 !من؟ کی-

 من نه-

 !سام-

 چیکار اتاق این تو نیست یادت هیچی اینا خب-

 کردی؟

 !کردم؟ چیکار-



 غرید عصبی سام

 دیوارا تو میکوبم سرمو نیاز-

 :گفت درگم سر و نشست تخت لب نیاز

 ...بعدم...بعدم رستوران رفتیم یادمه-

 :گفت و کرد سام نگاه گیج

 !شد؟ چی بعد-

 :گفت و کوبید اش پیشانی بر سام

 برس بدادم خدا-

 !ستنی یادم چرا شده چی بگو درست-

 میدونم فقط نیست یادت چرا دونم نمی من واال-

 کردی دیوونم دیشب

 کردم؟ اذیتت خیلی-

 همراه و داد تکان راست و چپ به را سرش سام

 :گفت داد تکان دستش

 خیلی-



 :گفت زیر به سر نیاز

 کردم؟ کارا چی-

 :گفت و زد زانو پایش جلوی رفت جلو سام

 دیگه کردی دیوونم-
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 :گفت و زد لبخند سام و ورچید لب نیاز

 نگذره کار از کار که کردم داری خود-

 :گفت و کشید خجالت نیاز



 ...لباس این پس-

 ...اما کردم داری خود گفتم-

 در که نیاز دست پشت کرد خم سر و کرد سکوت

 :گفت و بوسید را بود دستانش

 می دیشب نباید هشد چی ببینم دکتر بریم شو بلند-

 انگار اما کنی می اذیت داری الکی کردم فکر گذشتم

 بوده چیزیت یه واقعا

 :گفت و فشرد را سام دست نیاز

 !قرصاس اون خاطر به نکنه...نکنه-

 :گفت تعجب با قرص اسم شنیدن با سام

 !قرص؟ کدوم-

 :گفت و فشرد بهم را چشمانش نیاز

 بگم تا نشو عصبی خدا رو تو-

   بگو-



 عصبی دیشبم...خوری نمی قرص فتیگ-

 نوشابه تو ریختم بخوری بدم قرص خواستم...بودی

 ات

 :گفت و ایستاد سریع نیاز که پرید جا از سام

 بود خودت بخاطر بقرآن خدا تورو نزن داد-

 !نیاز؟ کنی می همچین چرا-

 ...وگرن خوردی می باید قرصارو خب-

 !کردی خود بی تو-

 :تگف و برد زیر به سر نیاز

 رفت خودم خورد به که حاال-

 ؟..چی شد می چیزیت اگه-

 ؟..چی کرد می بدتر قرصا اون اگه 

 ای دیوونه چقدر تو نیاز وای 

 غرید سام و نیاورد باال سر نیاز

 دکتر بریم بپوش لباساتو-



 چی؟ واسه دیگه-

 :گفت و رفت سمتش عصبی سام

 دردت گلو خاطر به-

 :گفت زیر به سر نیاز

 ببخشید-

 همش من داره فرق همیشه با دختر این خدا گم می-

 کارایی چه دیشب دیدم وای. کنه می اذیتم داره گفتم

 کردی می

 :گفت آرام نیاز

 کردم؟ کار چی-

 یادت باالخره کنی نمی فراموش که ابد تا هیچی-

 میاد

 !نشد چیزی گفتی که تو... تو-

 نشد کاری اصل گفتم نشد نگفتم-

 :گفت سام هک گرفت دندان به لب نیاز



 سیب منم کنی دلبری همه اون کردی فکر چیه هان-

 کنم می نگات فقط زمینی

 نگفتم چیزی که من-

 بگو بیا نه-

 گم نمی-

 دفعه یک و گرفت اش خنده اش گلی دست از سام

 :گفت و کشیدش آغوش در

 آوردی شانس دیشب-

 :گفت آرام نیاز

 کنی ول درمانتو خوام نمی-

 خوبه؟ رمخو می امشب از کنم نمی-

 :گفت ذوق با رفت عقب کمی و زد لبخند نیاز

 ریخت بی توی فدای ای-

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 نکنیا غرغر دیشب از اومد یادت فقط-



 گردن پشت را دستانش داد جلو را زیرینش لب نیاز

 :گفت و کرد حلقه سام

 خوشگلم نازم دلبرم خیلی من باالخره زنم نمی نچ-

 دار خود من برابر در الاص که هم تو شیطونم

 هستی؟ نیستی،

 کنیا می دیشب کارای داری االنم-

 پس همینم همیشه من گفت آرام و کرد کج سر نیاز

 جان ریخت بی باش دار خود کمی
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 :گفت و گرفت نیاز لباس های دکمه به را دستش سام

 همینه دنمیا بر دستم از که کاری تنها-

 :گفت و رفت عقب سریع نیاز

 کار سر بریم بیا-

 امروز بیارن برات نهار گفتم زلزله بخواب بگیر-

 مرخصی

 :گفت و انداخت تخت روی را خودش نیاز-

 سنگینه سرم واقعا چون ممنون-

 پاشو راستی اِ ...نکنی کارو این دیگه باشی تو تا-

 دکتر بریم

 رکا سر برو نباش نگران سام میشم خوب-

 ...قرص اون آخه-

 میشم خوب نیست چیزی که گفتم-



  میام زود میرم ندارم خاصی کار-

 برو باشه-

*** 

  نیاز

 کرد راحت را خیالم خورد ها قرص پشت که را آب

 وگفتم زدم لبخند

 بخوابم برم منم شد جمع خیالم این از اینم خب-

 بخواب جا همین-

 گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم

  شدی عادت بد موندم جا این روز دو ببین نچ-

 وقت یه نخورمت-

 گفتم و بستم را چشمانم از یکی

 نیست بعید واال-

 گفتم چه فهمیدم تازه من و کرد گردنم به نگاهی سام

 گفتم و چرخیدم سریع



 اومده زدن در بدون شیطونه کنم فکر-

 :گفت سام که رفتم در سمت

 که عمری موشیفرا میاد یادت باالخره نباش نگران-

 نیست

 :گفت و کردم باز را در

  بخواب بگیر-

 بستم را در و رفتم بیرون سریع اما آمد در سمت

 نفس. شدم اتاقم وارد کشیدم اتاقم در روی را کارت

 همان بخورد قرص شد راضی باالخره کشیدم راحت

 .رفتم حمام سمت داشت ارزش کلی برای

 در را موهایم کرد سرحالم کلی گرم آب دوش یک

 زنگ صدای با آمدم بیرون حمام از پیچاندم حوله

 محمد اسم دیدن با رفتم سمتش سریع همراهم تلفن

 گفتم و برداشتم را گوشی

 دکتر آقای َبه-

 تهران؟ اومدی نزدی زنگ بهم چرا-



 گفتم تعجب با که بود عصبی صدایش انقدر

 !شده؟ چی-

 !اومدی؟ روزه دو بگه بهم مامانت باید-

 آروم جان محمد-

 کرد تغییر نظرت که شد چی نیاز، میزاری مگه-

 دیگه نگفتی مگه شد، تموم چی همه نگفتی ؟مگه

 !خوایش؟ نمی

 بدم توضیح تا باش آروم-

 قطره از من اما اومدی کوتاه زود نداری عقل تو-

 ...ع اون به دستم فقط نمیام کوتاه اشکت ی قطره

 گفتم عصبی

 ! محمد-

 گفتم عصبی من اما کرد سکوت باالخره

. زارم نمی االنم بکنی بهش احترامی بی نزاشتم-

 سوتفاهم یه. زارم نمی عمرمم آخر تا بزنیش نزاشتم



 چون برگشتم االنم شد حل کامال که بود اومده پیش

 گشتم برمی باید

 همین؟-

  نداشتی خبر جریان از تو همین آره-

 نیستم مشتاقم-

 برگشتم چرا و رفتم چرا نکن قضاوتم پس-

 کنی می ترحم بهش داری-

 اصال من نزن و حرف این دیگه وقت هیچ و اصال-

 اشتباه من حتی مورد این تو مخصوصا نکردم ترحم

 از تر پاک فهمیدم چون خواستم معذرت ازش کردم

 نیست کس هیچ سام

 امیدوارم-

 دختر من نکن فراموش محمد اما نگرانمی میدونم-

 چی و کنم می کار چی نفهمم که نیستم سنی کم

 بگیرم تصمیم احساسات رو از درسته،
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 ببینم اشکتو خوام نمی دیگه-

 وقت هیچ بینی نمی-

 گفتم و شنیدم را پوفش صدای

 بدون اینو... نگرانمی همیشه که برم قربونت-

 هست سام کنار من خوشبختی



 توئه خوشبختیه آرزوم منم-

 آشتی دیگه حله پس-

 نکردیم که قهر-

 زدی که داد سرم-

 ببخشید-

  ببخشید بگی که نگفتم بابا ای-

 بینمت می بعد-

 عمو بشم فدات-

 وروجک دارم دوست-

 عموی بهترین دارم دوست خیلی خیلی خیلی منم-

 ...و دنیا رفیق بهترین دنیا

 دنیا محمد بهترین-

 گفتم و خندیدم بلند

 آفرین-

 بخواب برو-



 بخوابم کنم گیس موهامو باشه-

 بخیر شب-

 بخیر شب-

 از کشیدم جیغی ام شانه روی گرمی دست نشستن با

 دست سام دیدن با. افتاد دستم از گوشی پریدم جا

 گفتم حرص با و گذاشتم زد می تند که قلبم روی

 ...بگم خدا-

 کنی می جانت عمو خرج دارمی دوست چه-

 گفتم و رفت تراس در سمت نگاهم

 نفهمیدم که اومدی صدا بی همچین-

 داغ جانتون عمو با بحثتون شما اومدم صدا با اتفاقا-

 بود

 گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 نداره؛ حسودی-



 ترساندم نگاهش تیزی خشمگین و شد ریز چشمانش

 کردنش آرام جای به قرص انگار او اما دزدیدم نگاه

 غرید که بود کرده آرامش نا

 میاد بدم ازش-

 ...س-

 نزن حرف-

 :گفت قبل از تر عصبی که نزدم یحرف

 اصال ؟ نیای یا بیای تو بگیره تصمیم بیاد اون حاال-

 !کیه؟ اون

 همچین چرا.  ترساندم که بود زیاد انقدر عصبانیتش

 بود؟ نبرده خوابش چرا اصال بود شده

 :گفت و کرد تغییر نگاهش حالت دفعه یک

 شدی؟ خوشگل چه-

 دست و برداشت سمتم قدمی او و پرید باال ابروهایم

 صورتم روی اشتیاق با چشمانش گذاشت کمرم پشت

 :گفت و چرخید



 خوبی بوی چه-

 گردنم نزدیک را صورتش او و زدم زوری لبخند

 . را گردنم بوسید نرم خیلی و  آرام و کرد

 لبخند با کردم باز چشم برد عقب سر او و بستم چشم

 غرق که بود نگاهش در اشتیاق انقدر کرد می نگاهم

 داد هل عقب به مرا کرد اخم یکدفعه اما شدم گاهشن

 زد فریاد و

 هرزه کشمت می-

 از درد  خاطر به خواستم تا و خوردم دیوار به

 به مرا باز و آورد حجوم سمتم بگیرم فاصله دیوار

 را دستانم. گردنم دور شد محکم دستش کوباند، دیوار

 زد فریاد او و کوبیدم دستانش به

 هرزه توی با نیازو ی گندیده موی یه کردی فکر-

 کنم می عوض

 برای دستانم که کردم تعجب چنان خفگی آن میان در

 زد فریاد باز سام و ایستاد حرکت از تقال

 ...ج میکشمت-



 داشتم. نخورد تکانی هیچ اما دادم هولش توانم تمام با

 شد شل دستانش ثانیه از کسری در که دادم می جان

 کشید آغوش در مرا شد درشت چشمانش دفعه یک و

 شدم حال بی آغوشش در. را گردنم بوسید تند تند و

 :گفت می ترس با او و

 ببخشید.... ببخشید-

 حال چرا.  سام کارهای با بودم شده دیوانه هم من

 !بود؟ گونه آن سام

 دفعه یک سام ترس و حالم بدی و تنگی نفس آن در 

 پایین به را دستش کرد نگاهم لبخند با رفت عقب

 موهای و کرد باز سرم از را حوله و گرفت لباسم

 .ام شانه اطراف شد پخش خیسم

 !سام-

 نفس با ومن کرد حرکت بدنم روی لباسم زیر دستش

 گفتم تنگی

 نیست خوب...حالت...ح-



 تخت روی.  بردم تخت سمت چرخاندم او اما

 نه کردم می نگاهش ترس با. زد خیمه ورویم انداختم

 ترسیدم می حالش از اما صالا نه بترسم؛ کارش از
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 گفتم و گذاشتم صورتش کنار دست

 نیست... خوب حالت-

 خشم با و و موهایم در زد چنگ کرد اخم دفعه یک

 زد فریاد تاباند دستش دور را موهایم



 زنی؟ می منو کمربند با عوضی-

 ...آخ-

 کردم التماسش درد واز گرفتم دستش مچ به را دستم

 داره درد...نکن... سام-

 زد فریاد و شد بلند تنم روی از

 کمربند که منم ، تخت به بندمت می من حاال ببین-

 کمرت تو کوبم می

 گفتم زده وحشت و کشیدم عقب را خودم ترس با

 !شده؟... چت تو...سام-

 اما کشیدم عقب را خودم وباز نشستم تخت ی رو

 دست. کرد پرت تخت روی مرا باز محکمش سیلی

 :گفت فاز ناگهانی تغییر با او و گذاشتم صورتم روی

 عزیزم... نیاز-

 اصال بودم ترسیده خیلی. کشید آغوش در مرا و

 از را دستش. کردم می کاری باید نبود خوب حالش

 گفتم آرام و برداشتم خودم صورت کنار



 خوابی؟ می...سام-

 ...نیاز رفتی کجا-

 عزیزم جام همین-

 گذاشتی تنهام-

 پیشتم االن-

 صورتم ی خیره و گرفت قاب دستانش با را صورتم

 :گفت و خندید بلند

 !منی؟ پیش اینجایی؟-

 آره-

 داد هولم عقب به وباز شد هم نزدیک ابروهایش

. برد سرش باال و برداشت را آباژور رفت عقب

 و گرفتم سرم دور را دستانم و شد درشت چشمانم

 زدم فریاد

 سام... نزن-

 روی آباژور آن آمدن فرود منتظر زدم می نفس نفس

 رفت باال اش عربده که بودم سرم



 زاده حروم گفتی دروغ بهم ساله شش-

 دارد شتاب با دستش دیدم و دیدمش دستانم بین از

 با آباژور و زدم غلت لحظه یک در و آید می پایین

 پایین تخت روی از. شد کوبیده تخت روی شتاب

 گفتم و گرفتم را لرزانش دستان فرار ایج وبه پریدم

 باش آروم... خدا رو تو باش آروم-

 کمرم کنم حفظ را تعادلم نتوانستم ومن عقب داد هولم

 شد حبس نفسم درد از. کرد برخورد میز به محکم

 قدم سمتم چرخید خشمگین سام. صندلی به زدم چنگ

 :گفت و شد باز اخمهایش اما برداشت

 گلی-

 گفتم مآرا و زدم نفس

 !چته بینم... بگیر آروم...بگیر...آروم-

 :گفت و گرفت را بازوهایم آمد جلو او اما

 کردی خوشگل بری میخوای کجا-

 نالیدم گذاشتم اش شانه روی دست



 !سام-

 جانم-

 بستم را چشمانم. خورد میز کشوی ی دسته به دستم

 حتما شد می عصبی دیگر بار یک نداشتم ای چاره

 تمگف سریع کشتم می

 کردم خوشگل تو واسه تخت رو برو-

 بریم بیا-

 میام برو-

 چرخیدم لبخند با من و رفت عقب عقب زد لبخند سام

 گفتم او به پشت

 بکش دراز-

 نیاز-

 گفتم بغض با و فشردم کشو ی دسته به لرزید دستم

 نیاز جان-

 خستم-



 عزیزم... میدونم-

 کشو توی سرنگ دیدن با کردم باز آرام را کشو

 فشردم بهم را مچشمان

 نیاز-

 عزیزم...جانم-

 پاهات رو بزارم سرمو خوام می-

 نگو...آخ-

 نیاز بیا-

 اش آماده لرزان دست همان با و برداشتم را سرنگ

 گفتم و کردم

 میام دارم-

 تخت لب. چرخیدم سمتش فشردم دستم در را سرنگ

 برداشتم قدم سمتش. فکر ودر بود ساکت بود نشسته

 گفتم و

 سام؟ خوبی-

 گفتم و رفتم جلو باز من و نداد جوابم



 دیگه بخواب-

 :گفت و پا تا سر نگاه کرد نگاهم باالخره

 کردم اذیتت-

 گفتم و زدم لبخند

 نه-

 کردم-

 گفتم و ایستادم رویش به رو

 نکردی-

 :گفت و سرم روی کشید دست ایستاد شد بلند

 دارم دوست خیلی-

 هم در هایش ابرو دفعه یک دیدم و لرزید ام چانه

 جیغ باید درد از موهایم در شد چنگ دستش و رفت

 کرد باز دهان کردم می التماس باید درد از زدم می

 و بوسیدم را اش گونه بردم جلو سر اما بکشد عربده

 فشرده داشت دست در را لعنتی آن که لرزانم دست



 گوشم دم آرامش آخ عربده جای به بازویش به شد

 گفتم اختیار بی من و نشست

 انمج-

 در شتاب با ترکید بغضم و شد شل موهایم از دستش

 مردم و را گردنش کنار بوسیدم. کشیدمش آغوش

 و کمرم پشت شد محکم حالی بی آن با دستش وقتی

 در را سوزن آن چطور. فشرد آغوشش در مرا

 ... کردم فرو دستش

 تخت روی آهسته من و شد شل کم کم بدنش

 آرام و کرد نگاهم خمارش چشمهای با خواباندمش

 :گفت

 باش پیشم-

 بخواب فقط هستم-

. ماندم اش بینی خون ی خیره و شد بسته چشمانش

 زدم کنار را موهایش و اش پیشانی رو کشیدم دست

 ریخت بی ببخشید...ببخشید-



... 

 پیشانی بوسیدم انداختم سطل در را خونی دستمال

 موهای افتاد آینه به نگاهم شدم بلند جایم از را اش

 کنار و بود سرخ که صورتم طرف یک و ام دهژولی

 .شده زخم نفهمیدم اصال که لبی

 به اگر ، شدم لبم کنار ی خیره رفتم آینه سمت

 چه؟ شود بستری گفت می و گفتم می دکترش

 چرا بود خوب که او اما کردم نگاهش چرخیدم کالفه

 و کرد می تغییر سرعت به شد؟ آن حالش دفعه یک

 !نبود عادی اصال

 کرده گونه این را حالش وقت چند آن فشار دشای

 به زود انقدر نباید شود بهتر است ممکن است

 و سام کارهای آن با بزنم اگر که بزنم حرفی دکترش

 کنید اش بستری گوید می درصد صد دکتر حالش،

 .سام هم کنم می دق من هم موقع آن

 کنارش نبرد خوابم استرس از من و بود خواب او

 . گرفتمش آغوش رد کشیدم دراز



 ترساند می مرا داشت تازگی خیلی  بدش حال این

 نمی من اما کرد می فرار بود کسی هر شاید

 می ترجیح را دستانش زیر مرگ بودم گفته. توانستم

 .کنم دق دوریش از تا دهم

 

 [۱۴:۱6 ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۴55_پارت#

  

 

 

 

*** 

 !بخوابه همه این سام میشه مگه-

 مگفت و کردم نچی



 شهبد نبود خوب حالش-

 :گفت و کرد ریز چشم

 !بیماریش؟-

 :گفت که ندادم را جوابش

 بگی دکترش به باید-

 گفتم سریع

 نه-

 کنه کمکش میتونه دکتر نه چرا-

 کنیم بستریش میگه حالش این با اما میتونه بله-

 :گفت مشکوک شهبد

 !کرده؟ کار چی مگه-

 گفتم و بردم زیر به سر

 فازش دقیقه به دقیقه داشت قفر همیشه با دیشب-

 با منو یهو بعد خندیده می باره یک شد می عوض

 گرفت می اشتباه باباش یا کامران



 :گفت ترس با شهبد

 !زدت؟-

 گفتم و آوردم باال سر

 نیست مهم اینا-

 و شد بلند میزش پشت از سریع و کرد لبم گوشه نگاه

 :گفت

 مسام خود بخدا...نمیشه جوری این اصال...نمیشه-

 نیست راضی

 شد جور همین بازم اگه ببینیم بزار کنم می خواهش-

 کنیم می فکری یه

 مبل روی و آورد در را کتش حرصش از شهبد

 :گفت و انداخت

 جوری این بود روش فشار کلی که وقته چند این-

 !بود نشده

 بوده بار یک فقط شاید میگم همینو منم-

 :گفت و نشست مبل روی رویم روبه



 چی؟ اورد سرت بدتری بالی بار این اگه-

 کنم ریسک حاضرم نیست مهم-

 االن اگه کنی می فکر نیست راضی سام خود اما-

 !نمیشه؟ تر دیوونه کرده چیکار بیاد یادش شه بیدار

 :گفت شهبد که کردم سکوت

 به باید نه اگر هیچ که بود خوب حالش اگر امشب-

 بگیم دکتر

 زدم زنگ گرا باش هتل امشب میشه اگه فقط...فقط-

 برسون خودتو

 نباش نگران هستم باشه-

 گفتم و شدم بلند جایم سر از

 نگو بهش کرده چیکار نیومد یادش اگر-

 ...اما-

 زدتم بفهمه کنیم اذیتش نباید نیست خوب حالش اون-

 کشه می عذاب بیشتر



 موهایم. رفتم بیرون اتاقش از من و نزد حرفی شهبد

 وارد. گذشتم روراه از کردم مرتب مقنعه زیر را

 اتاق از برداشتم میز روی از را سیمم بی شدم اتاقم

 گفتم و رفتم پذیرش سمت. رفتم بیرون

 گفتن؟ بهتون شد چی-

 :گفت و داد تکان سر آریا

 رزرو پی آی وی اتاق چهارتا بیستم بعدی ماه آره-

 سمینار سالن یکم و بیست برای و شد

 باشه حواستون پس باشه-

 بیان وقتیم تا هست حواسشون ها بچه نباش نگران-

 داریم فرصت

 درست چیز همه مهمه و هستن گنده کله حال هر به-

 رو بقیه من باشه خودتون کار به حواستون شما باشه

 کنم می درست

 انگار؛ نیست سماوات آقای-

 میاد نیست خوب یکم حالش-



 :گفت و کشید جلو را خودش کمی و آرام آریا

 خوریم می دوتارو شما شیرینی کی-

 گفتم و زدم لبخند

 نیست دور زیاد-

 افتخار خانم...نی الیقشی چون بشی بخت خوش-

 سرم پشت که آریا چشمان نگاه و پرید باال ابروهایم

 آمده سام باید زدم وحدس کردم کرد می نگاه را

 عبوسش ی چهره دیدن با و سمتش چرخیدم. باشد

 گفتم و برداشتم سمتش قدمی چند و زدم لبخند

  سالم-

 !نکردی بیدارم-

 بخوابی بیشتر ای خسته گفتم خب آره-

 :گفت کالفه

 خودم اتاق که من کردم؟ می چیکار تو اتاق تو-

 بودم خواب



 مشابه حالش! نبود یادش پس کردم نگاهش شوکه

 :گفتم و کشیدم لبم روی زبان. بود من دیروز حال

 خیلی دنبالت اومدم ترسیدم یکم شب نصف...چیزه-

 اتاقم اومدی اما بود میقع خوابت

 گفتم و زدم لبخند کرد می نگاهم مشکوک

 خوبی؟-

 خوب اصال فهمید شد می درهمش ی چهره از نبود

 غرید و کرد آریا به نگاهی. نبود

 !گفت؟ می چی-

 هتل تو مهم جلسه یه آینده ،ماه گفت نمی چیزی-

 ها گنده کله این واسه اتاقم تا چهار هست

 بریم-

 گفتم و افتادم راه دنبالش به

 بیارن کیک با قهوه برات بگم بریم-

 خوام نمی کیک-



 چشمانش. ایستادم سرجایم ترس از چرخید دفعه یک

 :گفت و کرد نگاه لبم ی گوشه به شد ریز

 شده؟ چی لبت-

 گفتم و کشیدم لبم ی گوشه را انگشتش

 شد چیز...چیز هیچی-

 !چی؟-

 هبدش صدای که بگویم چه دانستم نمی بودم شده هول

 آمد

 خورده کمد در گفت که من به-

 گفتم لکنت با

 خورد کمد...در آره...آ-

 شهبد نگاه چرخید گرفت من از نگاه مشکوک سام

 :گفت تندی لحن با و کرد

 !شد؟ حل-

 میکنه کار داره اومده سر با شد پرداخت پولش آره-



 آشغال-

 میزنه پول اول حرف همینه دنیا-

 خواد می پول اول نکرده کار احمق این-

 کنه کار براشون دنبالش همه خوبه کارش خب-

 نکنه که خوام می-

 گفتم و رفتم جلو

 بزنید حرف اتاق تو بریم-

 :گفت سریع شهبد

 چیه مشکلش خونه موتور ببینم برید شما-

 میرم من بزار-

 زنگ کرد کاریش نمیشه اگه ببینم خودمه کار نه-

 کنن درست بیان سریع بزنم

 باشه-

 :گفت شهبد به و گرفت ار دستم سام

  بده انجام نیازم کارای-



 :گفت و کرد من نگاه شهبد

 باشه-

 ...خو من اما-

 :گفت جدی خیلی و شد فشرده دستم

 بریم-

 من و رفتیم اتاقش سمت سام همراه و نگفتم چیزی

 پرسیدم کنجکاو

 بکنه؟ کارمو چرا-

 کنی کار خوام نمی امروز چون-

.  شوم اتاق وارد تا ستادای کنار کرد باز را اتاقش در

 گفتم و شدم اتاقش وارد

 تیر تو نمیدونن ،هنوز مامانت نمیزنی زنگ-

 خوردی

 بفهمن نیست الزم-
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  اوکی-

 پشت درست شدم غافلگیر که کجاست ببینم چرخیدم

 وباز کمرم پشت گذاشت دست چرخیدنم با. بود سرم

 آمد باال دیگرش دست و شد لبم گوشه ی خیره

 :گفت و کشید لبم گوشه آرام را شصتش انگشت

 شده؟ چی لبت دونست می که دیدی شهبد کی-



 حرف ها گنده کله همین مورد در اتاقش رفتم صبح-

 دید بزنم

 و شد کشیده ام گونه روی نرم همانجور انگشتش

 :گفت

 ترسیدی؟ چی از دیشب-

 وگفتم زدم زوری لبخند

 پیشم بیای بود بهونه! بترسه گلی کن فکر تو-

 :گفت و کرد چشمانم نگاه و زد کجی لبخند

 قرمزه چشمات-

 گفتم و دزدیم نگاه

 البد حساسیته-

 گذاشت عقب قدم و کرد نچی سام آمد اتاق در صدای

 :گفت وسام شدم دور سام از سریع من و

 بفرمایید-

 :گفت و شد اتاق وارد خدمتکاری شد باز اتاق در



 گرفت رو نامه این پستچی از باننگه-

 :گفت و گرفت را نامه رفت جلو سام

 برس کارت به برو-

  گفتم کنجکاو من و رفت خدمتکار

 !چیه؟ ی نامه-

 عوضی اون واسه دادگاهه احضاریه نیست چیزی-

 کرده شکایت ازت یعنی... آهان-

 که شکایتی واسه برم باید نکرده شکایتی اون نخیر-

 کردم خودم

  میده فوحش هی بابا خب-

 دو برداشت را تلفن و انداخت میزش روی را نامه

 دم خودش خاص فرم به را وگوشی گرفت شماره

 :گفت و گذاشت گوشش

 بیار قهوه دوتا-

 :گفت و گذاشت جایش سر را گوشی



  سنگینه خیلی سرم-

 خوابیدنه زیاد خاطر به-

 :گفت و کرد نگاهم عصبی

 بخورم میاد دمب میگم اصال قرصاس اون خاطر به-

 میشی ناراحت

 ...ماما وقت اون نمیشی خوب نخوری-

 نیاز بیخیال-

 دستشان و نشست میزش پشت سام و کردم سکوت

 :گفت و کرد قالب هم در میز روی را

 اومده پیام گوشیم واسه-

 بود؟ کی خب-

 خالم-

 !داری؟ هم خاله تو-

 .زدم قصد از را حرف آن زد نمی حرف که بس

 تهران میان دیگه ماه گفت-



 خوب چه-

 ساناز خونه نمیرن من هتل میان-

 چیه؟ مشکلش-

 هست داییمم ندارم مشکلی-

 میان باهم همه فامیل پس اوه-

 کن معرفیش راضیه اگر نیاز گفت مامان-

 گفتم و گذاشتم جلو قدم سریع

 اصال-

 !چرا؟-

 قرارمون بفهمه االن نباید کسی هیچ معلومه خب-

  بود همین

 !چرا؟ گفتم-

 کافیه میشیم فامیل ما باالخره چون چرا، نگو انقدر-

 مامانم از اونا یا بفهمه اینا از یکی دهن از من مامان

 بعد نبودیم باهم موقع اون اصال تو منو که بفهمن

 میره من آبروی



 خودت عهده به گذاشتم ندارم مشکلی من حال هر به-

 معرفیم اجرایی مدیر همون ریخت بی توی قربون-

 کن

 بخوای تو چی هر-

 از سام خوردیم قهوه هم با و آوردن را قهوه

 و شهبد سر در های ایده و. گفت گردانش رستوران

 خیلی نبود بد حالش اصال سام بود جالب و خودش

 کرده متعجب مرا همین و بود خوب و سرحال هم

 عادی. داشت فرق قبل شب با آسمان تا زمین که بود

 ترساندم می بیشتر حالش این که عادی انقدری بود

 بیشتر و کرد می صحبت اشتیاق با سام قبل، شب تا

 .بود ارزش با خیلی این و خواست می مرا نظر
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 دهان در و برداشت دستم کف از را ها قرص

 گفتم و دادم دستش را آب لیوان لبخند با گذاشت

 اعصاب بی آفرین-

 میمونی؟-

 عزیزم هن-

 نترسی باز شب نصف-

 گفتم و خندیدم

 ترسم نمی دیگه نباش نگران نه-



 خودش سمت و گرفت را دستم که بروم خواستم

 :گفت و کشید

 نزاشتی صبح از-

 گفتم و زدم لبخند

 ...کار که من-

... بستم را چشمانم کردم سکوت سرش آمدن جلو با

 از بدتر. شد نمی تکراری اصال که حس آن بود چه

 حس با سام که مخصوصا کرد می ام دیوانه شتهگذ

 ...گرفتم می بازی و رفت می پیش ومالیم

 رفتم در سمت کشیدم عمیق نفس کرد رهایم باالخره

 گفتم و

 بخیر شب-

 کرد فرو شلوارش جیب در را دستانش لبخند با سام

 :گفت و

 گلی بخیر شب-



 لبم روی را انگشتانم بستم که را در رفتم بیرون

 تکان راست و چپ به را سرم زدم لبخند بازو فشردم

 . شدم اتاقم وارد و کشیدم دستگاه روی را کارت دادم

 و تاپ رفتم کمد سمت آوردم در را شالم و مانتو

 ها آن و آوردم در را هایم لباس برداشتم را شلوارکم

 دهان در برداشتم پاستیلی میز روی از پوشیدم را

 .گذاشتم

  رفتم سرویس سمت

 ...الال ال....ومه هوم-

 شد مهمانشان لبخند باز لبم دیدن با ایستادم آبنه جلوی

 گوشم پشت را موهایم کشیدم خجالت خودم از حتی. 

 شویی رو کنار لیوان توی از را مسواکم و زدم

 .برداشتم

 دهانم سمت را آب شیر و شدم خم زدم مسواکم سریع

 .رفتم بیرون ، شستم را دهانم و گرفتم

 امشب و بود دیشب فقط بدش حال انگار شکر خدارو

 .داشتم راحتی خیال



 کولر ریموت وبا زدم کنار را پتو رفتم تخت سمت

 .خزیدم پتو زیر کردم روشن را

 راحت خیال آن با و بستم را چشمانم زیاد خستگی از

 ...رفتم خواب به

* 

 دیدن با کردم باز چشم سرم روی دستی نوازش با

 جا از ترسیدم  سرم باال درست اتاق تاریکی در سام

 شب یک که ساعت سمت نگاهم همه از اول پریدم

 گفتم لکنت با و رفت میداد نشان را

 ...اینج...اینجا-

 نیاز-

 :گفت خودش و ندادم را جوابش

 خورد؟ بدنت کجاهای دستش شایان-

 چنگ را وپتو کشیدم عقب را خودم کمی ترس با

 گفتم آهسته زدم

 !سام-



 زد فریاد و تخت یرو شد کوبیده دستش

 بده جوابمو-

 گفتم و گذاشتم دستش روی بردم جلو دست ترسده

 نیست؟ خوب حالت باز-

 :گفت و زد لبخند

 عزیزم خوبم-

 :گفت و نشست تخت روی شرد بلند تخت کنار از

 خوبم-

. چسباندم دیوار به را خودم من و شد خم طرف

. کشید گردنم کنار تا را لبش و را ام شانه بوسید

 ...فشردم بهم را انمچشم

 

 

 شد می باورم داشت بود گذشته استرس بی دقیقه ده

 برای فقط شد می باورم داشت نیست چیز هیچ

 . آمده خواستنم



 عقب دفعه یک که اش برهنه کمر روی کشیدم دست

 لرزید دلم کرد نگاهم اش شده وحشی چشمان با رفت

 زد فریاد و پرید جا از باره یک و

 بیرون گمشو عوضی-

 را تاپم زدم چنگ شدم خم آمدم پایین تخت روی از

 گفتم و کردم تنم سریع برداشتم زمین روی

 سام باش آروم-
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 کشید در سمت داد پیچ دستش دور را موهایم او اما-

 ناراحت بازم بودی اینجا ببینه نیاز بیرون گمشو-

 میشه

 موهام سام...آخ-

 بیرون شوگم-

 چنگ را کمرش آبرویم ترس از ومن کرد باز را در

 گفتم آهسته و زد

 بیا خودت... به سام-

 کمرش دور کردم حلقه را دستم دو من اما داد هولم

 گفتم التماس با و افتادم زانوهایم روی

 ...خدا تورو...میشی پشیمون-

 فریاد درد از اختیار بی و نشست پهلویم در لگدش

 .شد باز کمرش دور زا دستانم زدم

 ...خدا...وای-



 که شدم خم درد از زد زانو جلویم و شد آزاد موهایم

 :گفت نگران

 زدت؟ جونت آقا شده؟ چی نیاز؟ خوبی-

 زد فریاد که فشردم را پهلویم درد از

 کشم می و محمد...میکشم آقاجونتو-

 و فشردم اش برهنه ی شانه روی زور به را دستم

 گفتم آرام

 حموم بریم می...نیست وبخ... حالم-

 :گفت و داد تکان تند را سرش

 آره عزیزم اره-

 دوباره کردم می دعا فقط و کرد بلندم زور به

 به را دستم رفتیم که حمام داخل. نشود خشمگین

 گفتم و گرفتم دیوار

 کن باز آب برو-

 :گفت نگران

 تو ولی-



 برو دارم نگه خودمو تونم می-

 پریدم بیرون توانم مامت با و رفت آب دوش سمت سام

 را دستم پهلو شدید درد از. کردم قفل بستم را ودر

 فریادش و نشست در روی مشستش رویش، فشردم

 رفت هوا به

  کن باز درو-

 را گوشی بردم حجوم میز روی گوشی سمت من اما

 پهلو روی را دستم. گرفتم تماس شهبد با و برداشتم

 پیچید گوشی در شهبد ترسان صدای و فشردم ام

 شد؟ چی-

 اتاقم بیا-

 اومدم-

 مناسبی لباس رفتم کمد سمت بدم حال همان با

 سام و انداختم سرم روی را شال کردم تنم برداشتم

 با ومن بیاید بیرون که شکست می را در انگار

 گفتم بلند صدای



 باش آروم سام-

 کن باز درو-

 کنم می باز باش آروم باشه...باشه-

 در سمت وباز گذاشتمش وباز رفتم اتاق در سمت

 گفتم و رفتم حمام

 سام-

 کن باز درو نیاز-

 ...فقط...فقط...کنم می باشه-

 را کلید! بود اش حالی هم چیزی مگر گفتم می چه

 نگاهم خشمگین و بست را در زودتر وسام چرخاند

 عقب قدم دادم قورت زور به را دهانم آب. کرد

 گفتم و گذاشتم

 سام؟ شدی... همچین چرا-

 و پیچاند ُمشتش در را شالم و آمد سمتم بیعص

 زد فریاد کشید خودش طرف

 بستی؟ درو چرا-



 اصال نترسیدم دیگر کردم اش بینی خون نگاه

 کردم حلقه را دستانم خودم نجات جای به نترسیدم

 بزند پسم خواست رفت فرو آغوشش در گردنش دور

 گفتم و داغش بدن به چسبیدم محکمتر اما

 کردم نمی تصور وزور این وقت هیچ-

 دستش در را سرنگ شد اتاق وارد که را شهبد دیدم

 بسته چشم آهسته من و کرد می نگاهم دلواپس دیدم

 گفتم سام گوش دم آرام

 میدم قول...ببرنت نمیزارم-

 سوزن کردن فرو و سام سر پشت شهبد ایستادن با

 به بیشتر را تنش من و گفت آرامی آخ بازویش در

 گفتم و را اش شانه دمبوسی فشردم خود

 جانم-
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 طبیعیه غیر-

 گفتم متعجب

 !دکتر؟ چی یعنی-

 :گفت و داد تکان را دستانش دکتر

 عجبم در-

 :گفت استرس با شهبد

 کنیم؟ چیکار باید-



 بستری-

 گفتم سریع

 دم نمی اجازه نه-

 کاراش وتکرار اینجا موندنش اما نیستم راضی منم-

 ...تور جون ممکنه

 گفتم و رفتم حرفش میان در عجله با

 بهتر که میشه بدتر اون دکتر ببرینش زارم نمی-

 نمیشه

 بفهمید کاراشو این دلیل باید همه از اول نیاز ببین-

 به دقیقه یک سرعت به اما طبیعیه سام ناگهانی تغییر

 ههمرا تغییراتش تازه. نیست طبیعی اصال دقیقه یک

 توهمه با

 شده؟ چی یعنی-

 عادی خیلی روز طول تو میگی تو آخه نمیدونم-

 بوده



 حس که جوری بود عادی چی همه روز طول آره-

 قرص باز امشب اما بود کابوس یه قبل شب کردم

 اومده دیدم دفعه یک خوابیدم اتاق تو اومدم من خورد

 سرم باال

 هم با قرصا بعضی آخه ؟ نخورده ای دیگه قرص-

 داره عوارض بشه غاماد

 خورد می زور به همینم اصال نه-

 خوره؟ می قرص دوشبه گفتی-

 شروع من اصرار به اما نخورد بود وقتی چند آره-

 خوردن به کرد

 میشه؟ بد حالش قرص خوردن با یعنی-

 کمی دست هم او که شهبد نگاه و شد درشت چشمانم

 :گفت شهبد و کردم نداشت من از

 !کرده؟ بد کردن خوب جای هب حالشو قرصا یعنی-

 حتی من هست قرصا همون قرص اخه دونم نمی-

 بزنه غر که نبردم باال دوزش



 گفتم و شدم بلند جایم سر از

 !حالشه؟ این چرا پس-

 نداره مشکلی ببینم بیار قرصاشو برو تو-

 اتاق در سمت من از زودتر شهبد که بروم خواستم

 :گفت و رفت

 بیارم میرم من-

 کشیدم ام پیشانی روی دست کالفه من و رفت شهبد

 :گفت دکتر که

 به ها دارو ، رفت می پیش خوب چیز همه داشت-

 بود شده کنترل کامال بودش رسونده سالمت خط

 میکشه؟ طول درمان دوره یعنی این-

 میدم جواب بعد چیه مشکل ببینم بزار اول-

 نشه درمان دیگه سال یک تا ترسم می-

 ...م دیگشو داروهای سالم ندچ تا نباش نگران میشه-

 گفتم زده حیرت



 !سال؟ چند-

 :گفت و زد لبخند دکتر

 هست خلق کننده تنظیم که داروهایی سال چند تا باید-

 اما باشه نداشته بازگشت وقت یه که کنه پیدا ادامه

 زود افسردگی و مانیا گذروندن و درمانش دوره

  میشه تموم

 نیست؟ حالش این دیگه یعنی-

 اونم خلقش تنظیم واسه میخوره اونم تنیس نه-

 نگرانی جای دیگه بخوره سال چند نداره نگرانی

 نیست

 چی؟ برگرده اگر... اگر-

 افسرده نباید مدت این تو فقط کمه خیلی درصدش-

 فاز تو بره باز که نیوفته چیزی اتفاقی یعنی بشه

 گزاره تاثیر خیلی خودش این که افسردگی

 چیزها این فکر اصال مکرد صورتم قاب را دستانم

 قوطی سه با شهبد و شد باز اتاق در. بودم نکرده را

 ها جعبه دکتر. آمد دکتر سمت شد اتاق وارد قرص



 برداشت را یکی و گذاشت میز وروی گرفت را

 کف قرص چند کرد باز را درش و خواند را رویش

 و انداخت قوطی درون دوباره و ریخت دستش

 کف و خواند را رویش وباز برداشت را بعدی قوطی

 کردم آبی های قرص نگاه هم من ریخت دستش

 قوطی و انداخت قوطی درون را ها قرص ودکتر

 باال وسر ریخت دستش کف باز برداشت را بعدی

 :گفت و اورد

 میکنم فکر که نباشه چیزی اون خداکنه-
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 گفتم کنجکاو

 نید؟ک می فکر چی مگه-

 دارو. میبرم هارو قوطی این فعال من دونم نمی-

 میدم خبر بهتون فردا تا ندید بهش

 که کنم می دق من فردا تا دکتر-

 بعد بشم مطمئن بزار نباش نگران-

 :گفت و شد بلند جایش از

 جای باشه درست اگه کنم می فکر که چیزی اون-

  ترس طرفم یه از داره خوشحالی

 مگفت و شدم بلند هم من

 نکنید گیجم دیگه شما دکتر میکنم خواهش-

 :گفت و زد لبخند دکتر-



 سام نگران باشه درست ذهنمه تو من که چیزی-

 به باید اما خوبه خوبه حالش دیگه ماه چند تا نباش

 باشید دشمن یه فکر

 کیفش در را ها قوطی دکتر و پرید باال ابروهایم

 :گفت و انداخت

 گیرم می تماس باهات-

 :گفت مقدمه بی شهبد

 شده؟ عوض قرصا-

 دکتر نگاه سریع و چرخید شهبد سمت سرم شتاب با

 :گفت دکتر که کردم

 زیاد احتمال به-

 ماند دکتر به نگاهم بهت با و گرفتم دهانم جلو دستم

 :گفت باز دکتر و

 بشیم مطمئن اول بزار نباش نگران-

 :گفت و برداشتم دکتر سمت قدم هیجان با سریع



 چی بخوره قرصارو این سالم آدم یه اگر...اگر-

 میشه؟

 :گفت و داد پایین را لبش طرف دو دکتر

 تو کامل روزم یک  خوابه می اندازه از بیش-

 بیشتر شنیدم خودشه

 جوری چه...کارای نمیشه خود بی خود از یعنی-

 نمیشه؟ دیوونه یعنی بگم

  نه-

 گفتم و بردم زیر به را سرم زده خجالت

 بدم خوردش به قرص دمبو مجبور پیش شب دو-

 خورد به شانسم از اما بخوره که نوشابه تو ،ریختم

 گفت می سام اما نیست یادم چیزی رفت خودم

 ...خیلی

 :گفت شهبد به رو حرفم میان دکتر

 درسته حدسمون-

 گفتم و کردم عصبانی شهبد نگاه چرخاندم سر



 کرده؟ کارو این کی اما شده؟ عوض قرصاش یعنی-

 :گفت و کرد باز را در دکتر

 کردن پیدا شدم مطمئن آزمایش میدم قرصارو من-

 قرصاشو فقط شماس با کرده کارو این که کسی

 کنید مراقبت ازش خوب بیاره پیک میدم خودم

 بخوره بدید همونارو

 :گفت و رفت بیرون و

  بهتره خیلی منم از حالش سام-

 :گفت لبخند وبا

 چیزی اون از زودتر خیلی کنارشی تو که هم حاال-

 میشه خوب میکنی فکر که

 که اوایل از اصال عالیه عادی حالت سام آره-

 شده بهتر خیلی شناختمش

 نباش نگران میشه بهترم-

 گفتم و چرخیدم شهبد سمت. رفت و داد تکان دستی

  ببخشید-



 باشه؟ کرده عوض قرصاشو میتونه کی-

 میزه رو اتاقش تو همیشه قرصاش-

 ببینم کنم چک ینارودورب میرم من پیشش برو تو-

 اتاقش رفته کی

 بده خبر بهم زود پس باشه-

  باشه-

*** 
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  نیاز-

 گفتم و ایستادم شدم بلند سریع صدایش شنیدن با

 جانم-

 ثانیه چند از بعد و من به شد خیره خمارش چشمان

 :گفت و چرخید اتاق در نگاهش

 !اینجام بازم-

 گفتم و زدم لبخند

 مگه؟ بدِ -

 چنده؟ ساعت-

 دوازدس-

 سرش به را دستش سریع اما شد خیز نیم و کرد اخم

 غرید و گرفت

 !نکردی؟ بیدارم چرا-



 بازویش روی را دستم نشستم تخت روی کنارش

 گفتم و کشیدم

 خوبه؟ زنم می باش بیدار صبح شش فردا از-

 را شدست باز اما زد کنار پایش روی از را ملحفه

 غرید و فشرد سرش کنار

 کنه می درد سرم-

 بدم؟ مسکن بهت-

 : گفت و فشرد بهم را چشمانش

 بده-

 بخور قرص بعدش بخور چیزی یه شو بلند باشه-

 گیره می درد معدت جوری این

 :گفت و کرد آویزان تخت از را پاهایش

 !نبودم جوری این قبال! نمیاد؟ یادم چیزی چرا من-

 چیزهایی یک دانست می خوب بود باهوش سام

 گفتم و شدم بلند تخت روی از. کرده تغییر

 بخور چیزی یه بیا حاال-



 بشم بهتر شاید بگیرم دوش یه میرم-

 برو باشه-

 حمام در سمت و ایستاد پاهایش روی سست خیلی

 از.  چرخید اتاق در سمت دفعه یک اما رفت

 بودنش خیره بر عالوه چون ترسیدم نگاهش

 .بود شده مرموز نگاهش و بود شده ریز چشمانش

 روی نگاهش و کرد من نگاه کرد کج سر کمی

 کشیدم موهایم روی دست سریع. خورد چرخ موهایم

 گفتم و

 کنیا می ضعف دیگه برو-

 ورم ترس. شد کشیده اش شده مشت دستان به نگاهم

 :گفت او که داشت

 !شده؟ چی دیشب-

 گفتم لکنت وبا آمد باال سریع نگاهم

 یهیچ...هی-



 از. خورد زنگ اتاقم تلفن کند باز دهان خواست تا

 برداشتم را گوشی و رفتم تلفن سمت خواسته خدا

 بله-

 شد؟ بیدار سالم-

 آره-

 چطوره؟ حالش-

 جواب بدون و کردم کرد می نگاهم که سام نگاه

 گفتم شهبد سوال

 شد؟ چی-

 وارد کس هیچ تو و من جز مدت این تو نیست-

 بود شتر وقتی حتی نشده اتاقش

 ...چطور پس-

 تو دونسته می بوده ای حرفه کیه هر دونم نمی-

 دوربین اونجا قبال چون گذاشتیم کار دروبین راهرو

 نبود

 کیه؟-



 گفتم و زدم لبخند سام سوال با

 پرینازه-

 نه؟ یا بهتره حالش-

 گفتم شهبد به آرام

 دونم نمی-

 !دیشبه؟ مثل باز نکنه چی یعنی-

 نه...نه-

 چی؟ پس خب-

 میزنم حرف پایین میام بعد هیچی-

 بزن زنگ سریع بود مشکلی باشه-

  باشه-

 :گفت و گذاشتم جایش سر را گوشی

 دیگه برو بابا ای-

 گرفت نگاه من از اما. کرد می نگاهم مشکوک هنوز

 خیره اتاق ی گوشه به نگاهش که برود خواست



 سمت گرفتم را دستش و رفتم سمتش عصبی. ماند

 درون خواستم کردم باز را مامح در. کشیدم حمام

 و گرفت را دستم مچ دفعه یک که دهم هولش حمام

 :گفت

 !شده؟ چی دیشب-

 ...ک گفتم-

 میشه بد خیلی بگی دروغ-

 اتاق ی گوشه همان به ونگاهم داد قورت دهان آب

 بود شکسته دیشب که آباژری تکه دیدن با افتاد

 شده مشکوک انقدر چرا سام فهمیدم

 می حرف بیاد جا حالت بگیر دوش یه حموم برو-

 زنیم

 فقط کمی و گذاشت پهلویم روی دست عصبی سام

 از رفت باال فریادم اختیار بی من و فشرد را دستش

 .کشیدم ،عقب را خودم درد

 هوا در که دستش نگاه پرید باال ابروهایش سام

. کرد من نگاه زده بهت جور وهمان کرد شد خشک



 لباسم آمد جلو دفعه یک امس که گرفتم دندان به را لبم

 بزنم پس را دستانش کردم سعی. زد باال پهلو از را

 زد فریاد دفعه یک که

 !شده؟ چی پهلوت-
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 را دستش کف که بردم زیر به سر ندادم را جوابش

 زد فریاد باز و کوبید سرم پشت حمام دیوار به

 !شده؟ چی میگم-

 سام نزن ددا-

 عصبی را چشمانش داد بیرون حرص با را نفسش

 :گفت آرام و بست

 بزن حرف-

 نگاهم کرد باز چشم که گذاشتم اش شانه روی دست

 گفتم آرام من و کرد

 که شبه دو...نیست خوب حالت شبه دو-

 کنترل قابل غیر میشی جوری یه...یه...شبا

 شدی َتَوهمیم اما...اما جدا بیماریت...

 گفتم و فشردم را اش شانه ومن شد ریز چشمانش

 خبره چه میگه بهمون دکتر کنیم صبر عصر تا باید-

 نمیاد؟ یادم چیزی چرا کردم؟ می چیکار-

 نیست یادت چرا دونم نمی-



 کردم؟چ می کار چی گفتم-

 همان با شد تار دیدم. زد چنگ را گلویم بغض

 گفتم لرزان صدای

 نبود خودت دست-

 

 ماا آخرش که دیدی گلی

 بودی شده گم دنیام توی

 

 یک مثل شد که دستم زیر را عضالتش کردم حس

 :گفت اش شده بم صدای ،با سخت و سنگ

 !زدمت؟-

 به آهسته را سرم اشکم وچکید فشردم بهم را لبهایم

 . دادم تکان مثبت نشانه

 .زد خشکش ثانیه چند برای و ماند ثابت نگاهش

 



 یبر و بمیری شی پژمرده که ترسم می گلی

 کولی منه میمیرم تنت تو باز بره خاری اگه گلی

 

 جلو را خودم سریع کشید عربده رفت عقب دفعه یک

  گرفتم قاب را صورتش کشیدم

 نبود خودت دست بخدا...نکن-

 من و عصبی و صدا پر های نفس میزد نفس نفس

 گفتم و چسباندم اش پیشانی به پیشانی برد جلو سر

 کارا این اما داری یحال چه میدونم بخدا دونم می-

 نبوده خودت دست

 دندان بین از و گرفت قرار سرم طرف دو دستانش

 :گفت اش شده کلید های

 ...میشی نابود گفتم...گفتم-

 نمیشم بخدا نمیشم-

 نالید عاجزانه و فشرد بهم را چشمانش

 تنتو کردم کبود...زدمت چیز همه بی من...زدمت-



 

 بری و بمیری شی پژمرده که ترسم می گلی

 کولی منه میمیرم تنت تو باز بره خاری اگه گلی

 

 گفتم خریدم جون به اینارو تمام که منم اگه...هیش-

  میمونم یعنی میمونم

 با و ُمردم غمش پر چشمان برای کرد باز چشم

 گفتم بغض

 میارم کم منم کنی جوری این... نکن-

.  رفتم فرو آغوشش در بردم گردنش پشت را دستانم

 گفتم و چسباندم اش برهنه ی سینه به را سرم

 کاررو این داری جرات وقت اون...میشی خوب-

 بکن

 روی ولبش فشرد اش سینه به را سرم محکم دستانش

 غرید و گرفت قرار سرم

 نبودم جوری این من-



 کن صبر عصر تا نیستی بعدم به االن از نبودی آره-

 فقط

 نگرانی با و کرد جدا اش سینه از را سرم شتاب با

 :گفت

 !دکتر بریم شده چیزی پهلوت نکنه زدم کجاهاتو-

 کنه می کبود زود حساسه زیادی بدنم یکم خوبم-

 که بزنی محکم نمیومد دلت حالتم اون تو وگرنه

 نگران جور همان او و کردم سکوت لبخند همان با

 دفعه یک و بود گردش در صورتم روی چشمانش

 چشم آرامش با بوسید عمیق را ام گونه آورد جلو سر

 :گفت آرام برد عقب سر. بستم

 تو حال به وای کشم می خجالت خودم از-

 گفتم و کردم ای خنده تک

 اونم! خجالت ، نمیاد ریخت بی توی به قلم یه این-

 !میشه؟ مگه داریم مگه! اعصاب؟ بی توی

 :گفت و را ام گونه بوسید باز زد لبخند



 ببخشید-

 کردن قرصا اون ریخت بی نکردی کاری تو-

 و بردم باال را دستانم سریع که شد ریز چشمانش

 :گفت

 نپرس پس کنی صبر باید دیگه یکی این-

 :گفت و داد باال را ابروهایش از یکی

 زنی؟ نمی حرف-

 فهمی می عصر نچ-

 دیگه؟ زنی نمی-

 ...ن که گفتم-

 رفت هوا به جیغم سرمان باال یخ آب شدن باز با

 با مرا و کشید ار دستم سام که کنم فرار خواستم

 تر محکم او اما کردم تقال. کشید آغوش در شتاب

 . چسباند داغش تم به مرا



 آن با اما بزنم فریاد سرش که بردم عقب سر عصبی

 بسته دهانم زد می فریاد که ای پشیمانی و نگاهش

 .برداشتم تقال از دست شد

 اشک و بود مرد اش داری خود و بود مرد

 نباید که دختر گفتند قدیم از چون چرا؟ اما. نریختنش

 !...کند گریه نباید مرد و بزند جیغ

 اما کردیم پیروی ما همه که قانونی دیگر بود قانون

 بود بهانه آب نفهمم که خر یا بودم کور! کجا تا کی تا

 اما آب زیر تشخیصش بود سخت من؟ َمرد برای

 می کردم می زندگی نفسش با که من چه؟ را نفسش

 برای شد می وصل و قطع مدام که فسشن آن فهمیدم

 قطره همه آن میان در اشکش قطره یک شاید بود چه

 و دادم تشخیصش قسم بخدا اما شد می گم آب های

. کن گریه َمرد نیست بد گریه بگویم داشتم دوست

 نه مرد نه شناسد می زن نه است همه مال گریه

 .  بچه نه و پیر نه جوان

 تکه دلت آن دیگر که تو را دل کند می آرام گریه

 اما. همان بگیرد آرام فقط تا بریز اشک است تکه



 همان باید کردم می سکوت باید غرورش و بود سام

 ریختی اشک نفهمیدم من که ماندم می نفهم و کور

 !چه؟ برای

! کردی؟ بلند من روی ناخواسته که دستی برای

 شد هک و تنم جان تمام به شد تزریق داشتنش دوست

 . ام سینه به شد می کوبیده داشت محکم که مقلب روی

 خیشگس کامال های لباس آن با آب دوش زیر در

 طرف دو را دستانم سام ی برهنه ی تنه باال و شده

 لبخندی ایستادم پاهایم های پنجه روی گذاشتم سرش

 و داشتم دوست را لحظه آن. بردم جلو سر زدم

 میک داشتم آرامش من که جور همان بودم امیدوار

 .باشم داده انتقال سام به هم

 ...که دادم داد ادامه مشتاق که دادم
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 مشتش ویکدفعه کرد می مانیتور نگاه حرص با سام

 زد فریاد و شد کوبیده میز روی

 باشه؟ نشده اتاق این وارد کسی میشه مگه-

 :گفت و نشست میز لب شهبد

 هم چی نظافت حتی سام ، َکس هیچ اما دمدی بار ده-

 نیومده

 آتش سیگاری. شد بلند میز پشت از کرد پوفی سام

 گفتم من و زد

 بشیم مطمئن بزنه زنگ دکتر بزار-

 با آوردم در جیبم از سریع ام گوشی زنگ صدای با

 گفتم سریع دکتر اسم دیدن



 دکتره-

 :گفت و آمد سمتم سام

 بلندگو بزن-

 و گذاشتم بلندگو روی را وشیگ و دادم تکان سر

 .پیچید اتاق در دکتر صدای کردم برقرار را ارتباط

 سالم-

 نباشید خسته دکتر سالم-

 چطوره؟ سام ممنون-

 گفتم و کردم سام نگاه

 خوبه-

 همین نیست سام واسه نگرانی جای میشه ترم خوب-

 قرصا شده عوض قرصا زدم می حدس که جور

 و فرد لشکام دوره یک مصرف و زاست توهم

 کنه می دیوونه کامال

 حرص با زد خند نیش سام و شد درشت چشمانم

 :گفت وشهبد انداخت رویم روبه مبل روی را خودش



 چی؟ یعنی-

 سام حال همین واسه بود شده عوض قرص سه هر-

 شدیم متوجه زود آوردیم شانس بود شده جوری اون

 نیم خوردن با سام عادیه، آدم واسه دوره یک چون

 داد می دست از عقلشو کال دورش

 با را دستش  زد سیگارش به محکمی پک سام

 .موهایش در شد چنگ حرص

 این با واال بیارن فرستادم اصلیشو قرصای من حاال-

 بیاره بدم پیک به حتی ترسیدم اومده پیش که چیزی

. داشتم کار مطب خودم براتون بیاره همسرم دادم

 قرصم تا دو بخوره سام بده شکل همون به قرصارو

 خواب نباشه نگران بگو شد می باید چون شده اضافه

 همین کنه می تنظیم ُخلقتو نیست آور

 می فرستادید و همسرتون چرا دکتر ممنون باشه-

 میومدیم ما گفتید

 نشون دو خواد می تیر یه با خانمم نیست مشکلی-

 فوت که خانمم خاله خاطر به عروسیمون ما بزنه



 و بود مهمون بدون و صدا و رس بی خیلی بود کرده

 ازدواج بودیم مجبور سوئیس رفتم می باید من چون

 امسال خواد می سال چند این بعد خانمم حاال کنیم

 گذشته جبران به بگیره بزرگ و ازدواجمون سالگرد

 گفتم و زدم لبخند

 خوب چقدر-

 بده تخفیف نیستن پولدار دکترا بگو شازده اون به-

 بشیم مشتری

 گفتم و کردم ای خنده

 دکتر شماست به مطعلق جا این-

 ...جان نیاز فقط ممنون-

 دوست برایش سام. کرد اخم که افتاد سام به نگاهم

 با هم آن را کوچکم اسم کسی اینکه از نداشت آشنا

 داد ادامه دکتر.  شد می عصبی بزند صدا جان

 بهش چیزارو بهترین باش داشته هواشو اومد که آنا-

 بزارم تموم سنگ براش وامخ می بده نشون



 حتما چشم-

 خودتم پیش کنی کار چی نوشتم قرصا روی-

 این نکنن عوضش باز وقت یه که دار نگه قرصارو

 میشه درست چیز همه بریم پیش خوب مهمیه دوره

 منتظرتم مشاورته وقت دیگه روز دو بگو سامم به

 کشید می زحمت خیلی-

 رئیس گهم بگو بهشم شازده اون قبال در س وظیفه-

 !داری؟ دشمن شدی جمهور

 را گوشی. کرد خداحافظی دکتر و کردم ای خنده

 گفتم و گذاشتم میز روی

 !کرده کارو این کی بفهمید باید االن-

 :گفت کالفه شهبد

 !هست؟ راهرو اون جز ای دیگه راه مگه آخه-

 گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 ...ن-



 همزمان سام و من و سترا به آدم یادم دفعه یک اما

 گفتیم

 تراس-

 :گفت و کرد سام به نگاهی و من به نگاهی شهبد

 خب؟-

 :گفت و شد بلند سریع سام

 دارن راه هم به ها تراس-

 نشدم متوجه که من اما-

 نیاز منو اتاقای که وسطش ردیف ساختمون این-

 طرف دو اما داره راه هم به هاش تراس هست

  س فاصله با هاش تراس ساختمون

 :گفت مشکوک شهبد

 در تو مگه اتاقت؟ تو اومده تراس از یکی یعنی-

 !کنی؟ نمی قفل رو ات تراس

 :گفت و کرد من به نگاهی نیم سام

 بازه همیشه نه-



 داره؟ راه اتاقت به اتاقا کدوم تراس دیگه خب-

 گفتم سریع

 هم چهارتا سامه اتاق کنار که طرف اون از چهارتا-

 من اتاق ازسمت
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 باشه هم کسی هر اتاقا این تو میشه سخت کارمون-

 باشه زیاد آمد و رفت ممکنه

 کنیم بررسی رو همه باید و اتاقه هشت حال هر به-

 بازم که کردن آمد و رفت اتاقا اون تو که کسایی و

  باشن باید هتل همین پرسنل

 :گفت من حرف تایید به سام

 میگه راست-

 شهبد و خورد زنگ سام میز روی تلفن لحظه همان

 داد جواب بود میز نزدیک که

 بله-

 :گفت و داد تکان سر کرد من نگاه

 مدیریت اتاق کنید راهنماییشون-

 :گفت و گذاشت جایش سر را گوشی

 اومد دکتر زن-

 : گفت و رفت در وسمت

 میدم خبر کردم پیدا چیزی فیلما سراغ میرم باز من-



 :گفت و کرد سام به نگاهی کرد باز را تاقا در

 برداشته اتاقو گندش بوی بکش سیگار کم-

 کننده بو خوش ودکمه رفتم ریموت سمت سریع

 گفتم و زدم هوارو

 نشه بد حالتون بفرما-

 وراست چپ به تاسف ی نشانه به را سرش شهبد

 :گفت و داد تکان

 هم واسه دوتارو شما خدا اصال میاین بهم خیلی-

 تهساخ

. رفت و بست را در حرص با او و زدم لبخند

 گفتم و کردم بود فکر در که سام نگاه چرخیدم

 کرده؟ کارو این کی نظرت به-

  دونم نمی-

 گفتم و نشستم مبل دسته روی کنارش رفتم سمتش

 که داره منفعتی یا میاد بدش تو از خیلی یا کیه هر-

 کنه بد حالتو



 گفتم و زدم لبخندی ومن کرد نگاهم چرخاند سر

 که اینه مهم میشه پیدا اونم فهمیدیم، زود که حاال-

 خوبه حالت

 بلند مبل ی دسته روی از سریع آمد اتاق در صدای

 گفتم و شدم

 بفرمایید-

 از سام.  بود خدمتکار همراه به زیبا زنی شد باز در

 .کردیم سالم وهردو شد بلند سرجایش

 .برود گفت خدمتکار به سام 

 گفتم و رفتم جلو

 بفرمایید-

 .بستم را در من و شد اتاق وارد کامال رو کم زن

 بشینید بفرمایید-

 :گفت و گرفت سمتم پاکتی زن

 شما امانتی این-



 کمرش پشت دست و گرفتم دستش از را پاکت

 گفتم و گذاشتم

 بفرمایید-

 مبل سمت رویی کم همان وبا کرد سام به نگاهی زن

 گفتم و رفتم تلفن سمت هم من. نشست و رفت

 قهوه یا چای-

 آب لیوان یه فقط کدوم هیچ-

 حتما بله-

 به رو و گذاشتم میز روی را پاکت برداشتم را تلفن

 گفتم سام

 عزیزم؟ چی تو-

 قهوه-

 باشه-

 لبخند گوشی پشت دخترانه صدای با گرفتم شماره

 گفتم و زدم

  بیار آب لیوان یک با دوتاقهوه جان ساغر سالم-



 افتخار خانم باشه-

 رفتم زن آن سمت و گذاشتم جایش سر را گوشی

 وگفتم نشستم رویش روبه

 اگه میدم نشونتون و تاالر میریم شد تازه که گلوتون-

 تاالر مسئول با هارو صحبت بقیه اومد خوشتون

 میدید انجام

 ممنون-

 تمام سنگ ما برای دکتر آقای کنم می خواهش-

 گذاشتن

 :گفت و کرد سام نگاه و شد عمیق لبخندش زن

 شدم خوشحال واقعا شدید بهتر خیلی شنیدم-

 سریع ومن کرد آرامی تشکر و داد تکان سر سام

 گفتم

 کرد کمک سام به خیلی دکتر های تالش-

*** 



 و میزیا رو انتخاب واسه بیاین دیگه هفته پس خب-

 میز روی گالی

 ممنون باشه-

 این با اما باشن مقیدی آدم دکتر کردم نمی فکر-

 شد عوض نظرم کامال گفتید شما که چیزایی

 همینه فکرمون طرز جفتون من هم دکتر هم خب-

 جون آنا خوبه خیلی-

 لیست تو دکتر چون باشید لباس فکر به هم شما پس-

 بودید نفر اولین شما ، باالش بلند

 گفتم و فشردم را آنا دست و زدم لبخند

 سام که چیزیه همون مجلستون که مخصوصا حتما-

 داره دوست

 شد عالی خیلی پس خب-

 دنبالش به که خواهرش ماشین دیدن با چرخید آنا

 :گفت بود آمده

 گیرم می تماس باهات برم من خب-
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 کم کامال کردم رفتار زن آن با دوستانه که انقدر

 گرفت را جایش صمیمیت و گذاشت کنار را رویی

 جون آنا منتظرم-

 با. رفت بیرون هتل واز داد تکان دستی شد ورد آنا

 گفتم و رفتم پذیرش سمت لبخند همان

 نیست؟ خاصی خبر خب-



 مرتبه چی همه نه-

 بگید بود کاری اتاقم میرم من شکر خدارو خب-

 وروجک سالم-

 جلو را فاصله قدم دو محمد دیدن با چرخیدم ذوق با

 و فشرد آغوشش در مرا. پریدم آغوشش در و رفتم

 :فتگ

 مدیر خانم نباشی خسته-

 وگفتم گذاشتم عقب قدم-

 جون دکتر ممنون-

 بیارم دعوت کارت بیام خودم گفتم مطبم نمیای دیدم-

 برات

 گفتم و گرفتم را دستش خندیدم بلند

 نزن غر انقدر بریم بیا-

 گفتم و شدیم راهرو وارد گذشتیم پذیرش کنار از

 خوبه؟ جون آقا خوبی-



 انتظارته شمچ اما خوبه جون آقا-

 گفتم و بردم زیر به سر

 محمد کرد بد-

 نیست برگشت راه بود گفته نکرد-

 ...اما-

 اعتماد هتل این صاحب به چون کردی قبول هم تو-

 موقع اون دست به چمدون مدت یه از بعد اما داشتی

 چه پیرمرد اون میدونی خونه در جلوی اومدی شب

  شده؟ حالی

 نرفتی که االح همین تا وجدان عذاب میدونی

 خودخواهانه نیاز بهش بده حق نکرده؟ ولش سراغش

 اون از کمتر اما نه حسین از بیشتر بابا نرو پیش

 نداره دوست

 میدونم-

 تو ی بوسه یه و گل شاخه ،یه شیرینی جعبه یه پس-

 درسته؟ کنه می خوب حالشو



 گفتم و دادم تکان را سرم

 اوهوم-

 و آورد باال ار سرم گذاشت ام چانه زیر را انگشتش

 :گفت

 بکشی خجالت که نگفتم اینارو-

 گفتم و زدم لبخند

 بریم بیا-

 پهلویم روی آرام شد حلقه کمرم دور دستی اما

 کنارم که سام نگاه چرخاندم سر سریع. نشست

 بود توزانه کینه محمد به نگاهش. کردم بود ایستاده

 گفتم و زدم لبخند من اما

 ...ب تایی سه خوب چه-

 شما ریدا کار-

 محمد از نگاه زور به سام و پرید باال ابروهایم

 :گفت و گرفت

 نه؟ مگه داری کار-



 :گفت محمد که کردم محمد نگاه گیج

 بشه انجام میشه و هست همیشه کار-

 :گفت و زد پوزخندی که کردم سام نگاه سریع

 کنی؟ می تعیین شما هم اینو نکنه-

 گفتم سریع

 جونم آقا پیش بریم هفته تو سام راستی-

 :گفت و لبخند شد من برای پوزخندش سام

 گلی باشه-

 :گفت محمد اما شد پهن لبخندم

 ...پی نمیتونی که فعال جان نیاز برم من-

 گفتم و رفتم حرفش میان سریع

 بعدا باشه کاری اگرم میکنه شوخی سام عزیزم نه-

  میدم انجام

 وگفتم کردم سام ونگاه

 نه؟ مگه-



 گفتم و زدم لبخند من اما و کرد اخم سام

 من اتاق بریم بیاین-

 :گفت و رفت عقب قدمی دفعه یک سام

 دارم کار من-

 ...اما-

 :گفت محمد رفتنش با

 کنه می سواستفاده بیماریش از این-

 گفتم و کردم محمد نگاه

 خوبه خیلیم حالش االن وگرنه همینه اخالقش اون-

 ردمک پوفی. شدیم اتاق وارد و رفتیم اتاقم سمت هم با

 گفتم و

 بشه بد باهات خیلی کرد کاری مشتت اون-

 :گفت و زد خندی نیش محمد

 وروجک حرفاس این از تر بزرگ مشکل-

 مگه؟ چطور-



 شده؟ چی لبت گوشه ببینم بگو خیال بی-

 در سرم از را ام ومقنعه کردم روشن را اتاق کولر

 گفتم و آوردم

 کمد در به خورده هیچی-

 :گفت و مبل روی نشست

 رو؟ کمد در تو یا ندید رو تو کمده در الحا-
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 بود سام پیش فکرم من اما کرد می گویی بزله محمد

 .بود رفته ناراحتی با که

 پا روی پا و محمد روی به رو نشستم هم من

 :گفت و مبل به داد تکیه لبخند با محمد. انداختم

 مطبم نیومدی-

 شلوغه سرم مقدار هی میام-

 میاد دنیا به بچش دیگه ماه چند مائده-

 گفتم و زدم لبخند

 میشی دایی بازم پس-

 داره فرق مائده ی بچه البته بله-

 گفتم و دادم تکان سر

 خوبیه حس میاد دنیا به داره فرق دیگت قول بچه-

 نه؟

 :گفت و داد تکان سر هم او



 کنی؟ آشتی باهاش خوای نمی-

 گفتم سریع

 وقت هیچ نه-

 تنگته دل خیلی میاره اسمتو خیلی اون اما-

 نیست مهم برام باشه-

 نکرده اشتباهی کار اون-

 می کرد خراب جون آقا جلوی منو اون محمد کرد-

 چرا دوستم سام با گفت می فقط کنه خوبی خواست

 کردیم می کار چی داشتیم گفته رفته

 زد فریاد یکدفعه و کرد اخمی محمد

 کردی می نباید چون-

 و پرید باال ابروهایم از یکی خوردم جا فریادش با

 :گفت محمد

 نمیدونی خانم عاقل. هستی عاقلی دختر میشه ادعات-

 کرد؟ کارا این از نباید دوستی همون یا آشنایی تو

 گفتم متعجب



 !کنی؟ می قبر نبش برام داری ماه چند بعد-

 چند ی کینه بشه که ندون مقصر اونو میگم دارم نه-

 الهس

 دلم ندارم واسطه به احتیاجی من چیه میدونی اصال-

 ، نیست اجبارم بخشم نمی نخواد بخشم می بخواد

 !هست؟

 باشن دور هم از خانواده ندارم دوست اما نیست نه-

 آقا خونه هم دور همه هفته هر آخر میخوام من اصال

 بشید جمع جون

 نمیام منم نباشه سام کنید معاف رو یکی من-

 :گفت و کشید جلو را خودش کمی حرص با محمد

 !نیاز-

 من میگی که خانواده اون تو راستش دیگه نمیام-

 همه بی طاهر اون مائده هم گاهی نیستم راحت زیاد

 بدتر دیگه میاره رو چیز

 :گفت مشکوک محمد



 کرده کار چی مگه طاهر-

 نمیام من حال هر به نیست مهم-

  بیا سام با خب-

 گفتم و گرفت ام خنده

 گذاشته تاثیر مغزت رو زیاد ی گرما کنم فکر-

 عمویی

 گفتم من و کرد اخم محمد

 شناسن می و سام طاها و مائده-

 وانمود تو بعدم دوستمه سام گم می نیست مشکلی-

 دوست یه مثل ببینه مائده نیست بینتون هیچی کن

 که نمیشه چیزی هستید معمولی

 گفتم و دادم تکان راست و چپ به را سرم

 بده فنام به مائده بستی همت کمر-

 نامزدید بفهمن همه هست اینم از باالتر مگه-



 چیکار بفهمه بزرگه عمو کافیه ،اما فکر روشن بابا-

 اید کاره هیچ جون آقا و تو دیگه وقت اون کردم

 میبره سرمو

  کرده غلط-

 گفتم و خندیدم بلند

 یکم سامم بیام سام با هست خدامم از من حال هر به-

 خوبه براش کنه برخواست و نشست مختلف ادافر با

 هستا تو پای شد چی هر اما

 باشه-

 جون آقا خونه شام همه هفته هر آخر پس-

 باشه-

*** 

 باید حال کردم راهرو نگاه چرخیدم محمد رفتن با

 رفتم اتاقش سمت. کردم می آرام را سام رفتم می

 اش خالی جای با اما کردم باز را در زدن در بدون



 اما زدم دید را اتاق کل چرخیدم. شدم رو به رو

 گفتم و کردم روشن را سیمم بی. نبود

 سماوات آقای-

 گفتم دیگر بار نشد شنیده جوابی اما ماندم منتظر

 سماوات آقای-

 صدای لحظه همان که نشد دریافت جوابی هم باز

 پیچید سیم بی در شهبد

 کنترل اتاق بیاین افتخار خانم-

 اتاق.  کردم باز را در و فتمر بزرگ در سمت سریع

 خانه شور رخت راهروی کنار راهرویی مانیتور

 . بود

 باریک راهروی وارد رفتم پایین ها پله از سریع

 ای تقه در کنار زرد تابلوی دیدن با شدم چپ سمت

 آنجا وشهبد سام و مرد دو. شدم اتاق وارد زدم در به

 گاهن سام اما کردن نگاهم مرد دو آن و شهبد. بودن

 گفتم و رفتم جلو. کرد می ها مانیتور
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 دیدید؟ چیزی-

 :گفت و داد بیرون نفسی شهبد

 و رفت نفر چندیدن روز در اتاقا این سخته خیلی-

 سخته بودن هم دور پرسنل شبا گاهی حتی دارن آمد

 اتاقا صاحب تک تک از اینکه مگر بوده کی بفهمی

 کنیم زجوییبا



 میز روی صفحه روی از که مانیتوری به نگاهم

 :گفت شهبد که کردم ریز چشم کردم بود افتاده

 ببینه بادقت فیلمارو باشه یکی باید میبره زمان یکم-

 زد لب و انداخت باال ابرویی که کردم شهبد نگاه

 عصبیه-

 گفتم و دادم تکان سر

 بی افیلم دیدن و نشستن جا این حساب این با پس-

 شده تمام کاریم ساعت فایدس

 فایدس بی آره-

 :گفت شهبد به عصبی و شد بلند دفعه یک سام

 فهمیدن و فیلما این دیدن میشه فقط کارت مدت این-

 کرده عوض قرصارو اون االغی کدوم که این

 کنارم از من به توجه بی سام و داد تکان سر شهبد

 کرد نگاهم سریع شهبد. رفت بیرون اتاق از گذشت

 :گفت و



 که مخصوصا شد عصبی خیلی اومد که عموت-

 تو اتاق چون مانیتورم این بود روشن اتاقت دوربین

 داد فناش به میز رو کوبیدش داد می نشون رو

 سخته خیلی کارم که برم من پس-

 باشی پیروز-

 ته دیدنش با رفتم بیرون اتاق از سریع کردم ای خنده

 زدم صدایش راهرو

 ریخت بی هی-

 بلند های قدم با. نچرخید سمتم اما ایستاد جایش سر

 گفتم و رفتم سمتش

 قهری؟ االن-

 رویش روبه کشیدم جلو را خودم من و نداد را جوابم

 گفتم و ایستادم

 ...عم اون سام-

 کردم سکوت کناریش دیوار به دستش کف کوبیدن با

 به نگاهی که بگوید چیزی خواست حرص با او و



 وارد گرفت را دستم شتریبی حرص با و کرد سقف

 کرد باز را ها اتاق از یکی در. کرد بعدی راهروی

 بست را در حرص با کار حال در خدمتکار دیدن با

 هول اتاقک داخل به مرا و و کرد باز را بعدی در و

 زد فریاد ، بست را در شد وراد هم خودش و داد

 نمیاد یعنی نمیاد خوشم ازش وقتی عموته که عموته-

 گفتم و ایستادم سینه به دست سرد خون من اما

 بیاد؟ خوشت خواست کی-

 گفتم من که کرد نگاهم خشمگین

 نیم گاهی حاال تو منو زندگی تو چیکارست اون آخه-

 داره؟ مشکلی این ببینمش ساعتم

 تو دندوناشو خوام می بینمش می چون داره آره-

 کنم خورد دهنش

 :گفت و برداشت سمتم قدمی و

 !کنی؟ می ضایع منو بعدش داری کار میگم من-

 آدمیم؟ همچین من چیه فکرا این سام-



 شدی که حاال-

 سام؟ چیه کارا این بره و ببینتم اومده ساعت نیم-

 اون بعد از ازش نمیومد خوشم که شب اون قبل از-

 هستم تشنه خونش به فقط شب

 گفتم و دادم تکان سر باری چند دادم جلو را لبم

 ستیه خشنی ریخت بی چه-

 :گفت عصبی خیلی او و

 جدیم من-

 خاطر به هرگز بگم اینم و هستم جدی منم خب-

 کسی تو منو بین کنم بحث ندارم دوست دیگران

 نیست

 دادم ادامه من و نزد حرفی

 کنم می رابطه قطع بخوای تو که البته عمومه اون-

 عوض رو همدیگه که نکردیم ازدواج تو منو سام اما

 اطرافیان که نکردی انتخاب منو تو کنیم منع و کنیم

 از که نکردم انتخاب تورو من بدی تغییر منو



 خودمون باید تو منو یعنی ما کنم دورت خانوادت

 خاطر به فقط تظاهر یعنی بزنم و عموم قید من باشیم

 توش دائم که زندگی اما بیاد خوشت تو که این

 خوره؟ می دردی چه به باشه تظاهر

 وگفتم زدم لبخند

 کردی؟ انتخابم بودم بد گهم من-

 !نیاز-

 شناختی جوری این منو تو بخدا پرسیدم جدی-

 قرار آدمین طور چه دیدی شناختی و ام خانواده

. داری دوستم چون کنی دورم چیز همه از نیست

 می کارایی یه مجردی تو آدم که نیستم این مخالف

 نباید اصال یا کنه کمترش کرده ازدواج حاال که کرده

 راحتی احساس نزار سام نیست اون این اما بده انجام

 شیرینه برام حسادتت. بره بین از هست بینمون که

 الکی شوخی نخند انقدر باهاش نیاز میگی بهم که این

 کامال بگی بهم که این اما میشم خوشحالم بخدا نکن

 نیست درک قابل برام باش دور عموت از
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 سکوتش بودمش شناخته خوب اما زد نمی حرفی

 مخالفتی هایم حرف با که این یعنی رضایتش یعنی

 .ندارد

 محمد حتی جون آقا خونه بریم هفته هر آخر قراره-

 کنه معرفی دوستش رو تو که بیای هم تو گفت

 ندارم حوصله-

 داری باشم من داری-



 گفتم شیطنت با و رفتم سمتش قدمی

  میده کیف خیلی پنهانی بازی عشق-

 را منظورم فهمیدم بود ام خیره که چشمانش از

 گفتم همان برای نفهمیده

 از کسی باشی جمع یه تو یعنی پنهانی بازی عشق-

 نگاهتم حتی موقع اون باشه نداشته خبر ات رابطه

 حرفه از ُپر

 !خب-

 اما محرمیت عین در تو منو یعنی پنهان بازی عشق-

 و زن تو منو خبرن یب نفر چهار سه جز کس هیچ

 از دور کنی پیدا جایی یه شیرینه چقدر و شوهریم

 بگیریم همو دست شده حتی بقیه چشم

 گفتم من و کرد کج سر سانت چند فقط سام

 هیجانه فقط پنهانی بازی عشق عزیزی یه قول به-

 :گفت و گرفت ام مقنعه ی لبه را دستش سام

 نیست؟ لحظه اون االن نظرت به-



 گفتم گیج

 !ا؟ه-

 که پرسنل دویست چشم دور کوچیک انباری این-

 یواشکی... تنها... جا این محرمیم تو منو نمیدونن

 گفتم و کردم ای خنده

 کنیا می جرزنی-

 گفتی خودت-

 و برد انگشتانم بین را انگشتانش و گرفت را دستنام

 :گفت و بست چشم

 متفاوته هوم-

 گفتم و انداختم باال را ابرویم یکی

 خیلی-

 سام اما ترسیدم من آمد راهرو در نفر چند ایصد

 . کشید جلو هم مرا و رفت عقب عقب

 کلید و برد سرش پشت کرد رها را دستانم از یکی

 دستگیره لحظه همان که گرفت ام خنده. چرخاند را



 دست سام اما. پریدم جا از من و شد پایین باال در

 :گفت و آورد در سرم از را مقنعه و برد کمرم پشت

  ترس با همراه هیجان-

 هم روی چشمانم.  رفت فرو گردنم گوی در سرش

 سام اما ترساندم چند هر در پشت مرد صدای و افتاد

 .کرد می را کارش صداها آن به توجه بی

 !نبود؟ قفل وقت هیچ که درا این قفله در چرا-

 کرد باز را مانتو های دکمه طاقت بی و عجله با سام

 ...ادافت اتاقک کف مانتو و
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   میشه پیدا باالخره نخور حرص-

 بهمون داره طرفم هیچی به هیچی گذشت همه این-

 نفهمید هیچی َکسم هیچ اومدم رفتم خنده می

 گنده کله این که خوشحالم من دیگه نکن اذیت سام-

 بزن غر هی تو بودن راضی انقدر ها

 در خدمات بهترین باشن یراض نباید چرا-

 !بود اختیارشون

 نبود که مفتی دیگه دادن پولشم خب اما بله-

 :گفت حرص با و زد آتش سیگاری

 فیلمو بشینم خودم باید فهمه نمی هیچی شهبد این-

 ببینم

 که بعد میاد داییت با خالت امشب که حاال باشه-

 ببین فیلمارو بشین هم تو رفتن



 گفتم و دمایستا اش صندلی پشت رفتم

 سام زنی می گولم همش-

 :گفت و کرد نگاهم و صندلی به داد تکیه سر

 مگه؟ گفتم چی-

 میام دیگه هفته برو بار این حاال میگی هفته هر-

 نیومدی هفته چهار شد اما جون آقا ی خونه

 میام برن اینا خالم-

 بده قول-

 ...نی-

 بده قول گفتم-

 :گفت و کرد ای خنده تک

 قول باشه-

 گفتم و داشتم نگه سرش باال را سرم و دمش خم

 میشم ناراحت کنی قولی بد-

 زیرش؟ بزنم بدم قول شده-



 نچ-

 نگو دیگه پس-

 گفتم و کشیدم را هایش گونه

 ریخت بی توی قربون-

 گفتم و ایستادم میز به تکیه سام جلوی زدم چرخی

 میان؟ دارن نفر چند ببینم بگو حاال خب-

 نکرده ازدواج خالم-

 سالشه؟ چند-

 نکرده ازدواج اما سال چهل-

 دختره پیر که این خب-

 داییم دختر و داییم پسر زنداییم با داییم-

 سالشونه؟ چند هاشون بچه خب-

 سه و بیست دخترش سال بیست پسرش-

 وگفتم کردم ریز چشم

 نیست؟ که اینا خاطرخواه وقت یه-



 :گفت و زد سیگارش به پکی و کرد ای خنده تک

 دونم نمی-

 :گفت و زد قهقه او و شد درشت مانمچش

 کرده بافی خیال یکم خالم نزدن حرفی ها خانواده-

  بود

 گفتم حرص با

 کرد خود بی خیلی خالت-

 موافقم-

 گفتم کالفه

 گرفتم استرس نیومدن هنوز بیا-

 دارم خواهری حس فقط الهه به من عزیزم نگیر-

 همین

 چی؟ اون-

 :گفت و زد خنده زیر پغی

 نکن شکلی اون چشماتو-



 سام بزن حرف-

 کل ته سر من بدونم کجا از من سوالیه چه این خب-

 نبوده هم کلمه بیست بخدا زدم حرف الهه با که عمرم

 !آخه بدونم کجا از

 میرن؟ کی-

 :گفت و انداخت سیگاری جا در را سیگارش سام

 که نداره اهمیتی اما دونم نمی-

 خورمب حرص باید چقدر ببینم خوام می دیگه داره-

 :گفت و کشید خودش نزدیک مرا و گرفت را دستم

 میشی پژمرده گلی نخور حرص-

 شدم خم کشید محکم را دستم که دادم جلو را لبهایم

 با و گرفت قرار صورتش روی روبه صورتم

 کرد می دیوانه مرا حسابی وقت چند این که لبخندی

 :گفت

 بینم می کسیو تو جز نظرت به هستی تو وقتی-

 چی؟ نباشم-



 :گفت و کرد ریزی اخم

 زاره نمی فکرت نباشیم-

 و چرخید می صورتم رو چشمانش او و زدم لبخند

 :گفت آهسته

 گرفتی؟ یاد خوب شنا-

 اوهوم-

 ای؟ حرفه-

 گرفتیم کم دست دیگه آره-

 بدی؟ مسابقه میتونی پس-

 گفتم تعجب با

 !کی؟ با-

 کنار آمد باال دستش و کرد رها را دستانم از یکی

 :گفت و کشید صورتم

 من با-

 گفتم و زدم داری کش لبخند



 بود دار خنده-

 گفتم جدی-

 بار این کشید را دستم باز که بروم عقب خواستم

 ...را نفسم کرد بند نفسش و شدم کشیده تر نزدیک

 کنی؟ می فرار چی از-

 نکردم... فرار-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 کنی می فرار خورم می قرص تا شبا که کنی می-
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 :گفت حرص با او و گرفت ام خنده

 میرسه منم ی خنده وقت بخند-

 ریخت؟ بی ترسونی می کیو-

 :گفت و خندید

 ترسوند شه نمی تورو خداییش نه-

 فرو موهایش توی را انگشتانم و بردم باال را دستم

 به را ام بینی و پیشانی بردمو جلو را صورتم کردم

 گفتم آرام و چسباندم اش بینیو پیشانی

 شده بهتر حالت که خوشحالم-

 غرید کالفه او و نشستم پاهایش روی

 !نیاز-

 جانم-



 گفتم شدمو وبلند خندیدم تلفن زنگ آمدن در صدا با

 انگار اومدن-

 غرید لب زیر سام

 محل بی خروسای نیان که خوام می-

.  کردم ساعت هنگا برداشت را گوشی سام و خندیدم

 بیرون اتاق از سام با بودن آمده ها آن و بود شب نه

 گفتم من و رفتیم

 که جور همون کردم انتخاب شش طبقه اتاقاشون-

 اتاق تا سه گفتی

 خوبه-

 ریخت بی هی-

 وگفتم زدم چشمکی کرد نگاهم

 نکنیا اخالقی بد-

 باشه-

 بودن ایستاده پذیرش نزدیک که را ها مهمان دور از

 :گفت سریع افتاده جا مردی شدیم نزدیکشان .دیدم



 !سام-

 مرد گرفت آغوش در سام و آمد جلو بلند قدم چند وبا

 :گفت و را

 دایی اومدی خوش-

 و آمد جلو داشت سام مادر به شباهت خیلی که زنی

 :گفت

 عزیزم بگرده دورت خاله-

 حدس که زنی با و بوسید را اش خاله لبخند با سام

 خوش پسری با و کرد سالم دبو اش دایی زن زدم

 همان که دایی دختر و داد دست تیپ خوش و چهره

 دو هر بودم منتظر. کرد سام نگاه لبخند با بود الهه

 گل هایش گونه که دیوانه ی دختره اما کنند سالم

 به و کند سالم رفت یادش اصال که سام و انداخت

 :گفت اش دایی

 اومدید کردید خوب-



 شد کشیده ونگاهش کرد سام گاهن آورد باال سر الهه

 و کردم نازک چشمی پشت سریع من اما من سمت

 گفتم رسایی صدای با

 هستم هتل این اجرایی مدیر من اومدید خوش خیلی-

 گفتم و کردم سام نگاه من و کردن تشکر

 کنن استراحت تا اتاقاشون کنیم راهنماییشون بهتره-

 باشه...گل باشه-

 گلی کنم، مهار را ام خنده تا چسباند بهم را لبهایم

 . دیوانه پسرک نداشت تمامی گفتنش

 جلو ها آن و کردم بلند خدمتکارها برای را دستم

 گفتم و رفتم جلو آمدن

 سه و صد تا صد اتاقای جلوی ببرید چمدونارو-

 میرن اتاقا کدوم ببینیم تا همونجا بزارید

 باشه-

*** 

 شماست اتاق اینم خب-



 ممنون-

 اما مونید می عمتون با ماش کردم می فکر-

 موند برادرتون

 میدم ترجیح و تنهایی من بله-

 دلبری نازکی العاده فوق صدای با نچسب دخترک

 بدی ی چهره. کردم می حس را این من یعنی میکرد

 . نشست نمی دل به اصال اما نداشت

 دیدن با و در سمت چرخیدم آمد در به ای تقه صدای

 :گفت و زد ندلبخ هم سام. زدم لبخند سام

 دادی؟ نشون اتاقشو-

 بله-

 :گفت و کرد الهه نگاه سام

 دایی؟ دختر اومد خوشت-

 برای اخمی بودم الهه به پشت وچون دادم چین بینی

 کردم سام

 عالیه عمه پسر ممنون-



 :گفت و کرد کنترل را اش خنده و کرد من نگاه سام

  هست کنارش تلفن راهنمای خواستی چیزی-

 ؟ کجاست اقتونات شما ممنون-

 گفتم و الهه سمت چرخیدم سریع

 عزیزم منه اتاق کنار-

 :گفت و داد تکان سر الهه

 خوبه-

 هتل نکردید صبر چرا خوردید شام گفت می بابا-

 بخورید؟

 هیچی دیگه میشه گرسنه وقتی بود گرسنش ارمیا-

 نیست حالیش

 وگفتم رفتم سام سمت چرخیدم

 هستن راه ی خسته بزارید تنها داییتون دختر بهتره-

 :گفت الهه که برویم چرخید و داد تکان سر سام

 عمه پسر بخیر شب-



 اتاق از داد تکان سر فقط سام و شد کج لبم حرص با

 وگفتم کردم الهه نگاه چرخیدم رفت بیرون

 در هاش وشماره تلفن اون داشتید نیاز چیزی-

 اختیارتونه

 سام به... میگم بود چیزی-

 وگفتم زدم حرصی پر لبنخد

 بزن حتما بله-

 :گفت و کرد ریز چشم

 چندمه؟ ی طبقه اتاقش-

 گفتم و فشردم هم روی را هایم دندان

  پنج-

 اتاقش؟ شماره-

  هفتاد-

 ممنون-



 که کردم سام نگاه خشمگین و کوفتم بهم را در

 تهدید من و انداخت باال شانه و برد باال را دستانش

 وگفتم بردم باال دست وار

 خوابی می نم اتاق امشب-

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 بیاد داییم دختر همیشه شد می کاش-

 آسانسور سمت و گرفتم را بازویش رفتم جلو سریع

 گفتم و کشیدمش

 کنم می موهاشو دونه دونه-

 :گفت و ام شانه دور انداخت دست و خندید بلند سام

 شب همه این بعد امشب ممنونم ازش دنیا یه فعال-

 خوابم یم پیشت بازم
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 وگفتم زدم برایش داری کش لبخند

 رو من خوابی می زمین رو تو نکن خوش دلتو-

 تخت

 :گفت و زد خندی نیش

 باشه-

 :گفت و فشرد را دکمه سام و شدیم آسانسور وارد

 زد زنگ امروز گلی-

 . کردم نگاهش چرخاندم سر متعجب

  رفت یشههم واسه مستانه-



 داد ادامه او و شد ریز چشمانم

 اصال اما کجا گفت رفت ایران از همیشه واسه-

 نکردم توجه

 :گفت باز سام که زدم پوزخند

 خیلی بگه من به گفته رفت می داشت که گفت گلی-

 نبوده دروغ عشقش داشته دوستم

 سریع سام و شد باز آسانسور در که کردم باز دهان

 :گفت

 گفتم اینارم نکن اذیت خودتو نیاز ارزشه بی تمامش-

 نمونه پنهون ازت چیزی که

  رفتیم بیرون آسانسور از هم با گرفت را دستم

 کشوری یه رفت می باید باریاش و بند بی مستانه-

 اسم حتی اون. بکنه خواست غلطی هر آزادانه که

 کرد دار لکه مادرم

 :گفت و ایستاد اتاقش در جلوی

 رفت دش تموم نکن اذیت خودتو-



 باشی خوب تو که شرطی به خوبم من-

 تعجب خودمم که خوبه انقدر حالم خودت جان به-

 کردم

 بریم پس خب-

 بیام بخورم قرصامم کنم عوض لباسامو من برو تو-

 گفتم و گرفتم را بازویش سریع

 میام منم-

 :گفت و کشید دستگاه روی را کارتش و خندید

 بیا باشه-

 دکمه و رفت کاناپه سمت سام شدیم اتاق وارد هم با

 به پشت و چرخیدم سریع. کرد باز را لباسش های

 گفتم و کردم میزش روی نگاه سام

 مامانته شبیه چقدر خالت-

 خیلی آره-



 بود من صورت نیم که نقاشی برگه روی دستی

 نگاه چرخیدم ومن آمد سرویس در صدای.  کشیدم

 .کردم کاناپه روی لباس و شلوار

 تخت روی از را سام یگوش نشستم تخت لب

 اسنپ وارد کرد گل شیطنتم. شدم واردش برداشتم

 خودم دیدن با. زدم خرگوشش شکل روی و شدم چت

  بگیرد فیلم وزدم زدم لبخند

 همون گلیتم من میشناسی؟ منو جان ریخت بی سالم-

 نه نه...بست وا عاشقی که همونی خوشگلی گلی

 کی لمروفی دونم نمی. شدم دلبستت منم شدی دلبستش

 ومن دیدی وقت هر اما خان ریخت بی بینی می

 که بده گلیت به بوسی یه بیا بدو بغلیم اتاق همین

 داره دوستت انقدره

 دادم ادامه و فرستادم بوسی

 عمر اخر تا هم با تو منو بچگیامون قول به عشقمی-

 نیم...مو... می دوست



 پایین را گوشی سریع شد باعث سرویس در صدای

 در برنامه آن فیلمهای.  بزنم را ذخیره هودکم ببرم

 حاال بودم مطمئن همان برای شد نمی ذخیره گالری

 و خورد هم را هایش قرص سام.بیند نمی ها حاال

 گفت

 گلی بریم-

 گفتم و کردم سام به سرتاپایی نگاه ایستادم شدم بلند

 باز های دکمه این اما گیرم می فاکتور شلوارکتو-

 میگه؟ چی

 :گفت و کرد خودش نگاه سام

 خوابم می لباس بی شبا میشه گرم هوا وقتی من-

 :گفت و خندید سام که گرفتم دندان به را لبم گوشه

  دیگه بیا-

 گفتم و رفتم در سمت حرص با

 نمیشه بخدا نمیشه عادی بگم بار چند-

 غریدم و چرخیدم سمتش وعصبی کردم باز را در



 کسیه بیرون وقت یه ببندشون-

 حسابی داشت که کنی خورد اعصاب ندلبخ با سام

 را لباسش طرف دو رفت می رژه مغزم روی

 :گفت و کرد هم نزدیک

 کن درویش-

 ایش-

 دستگاه روی حرص همان با را کارتم و رفتم بیرون

 بستم را در شدم اتاق وارد کردم باز را در کشیدم

 به کردم می باز را مانتو های دکمه که جور همان

 غریدم خودم

 بوده لباس بی جلوت بار صد سام نیاز گممی هی-

 بدتر بار هر انگار نه انگار نمیشه دختر باش عادی

 میشه حالم قبل از

 غریدم وباز کوبیدم کاناپه روی آورد در را مانتو

 !؟ چرا نمیشه؟ عادی چرا واقعا...چرا-



.  ندیدنش با بزنم غر سام سر باز خواستم و چرخیدم

 را در وسریع دویدم در سمت کوبیدم ام پیشانی بر

 . کردم باز

 داده تکیه در چوب چهار به باال را دستش یک سام

 نگاهم چپ چپ بود، پهلویش به دیگرش دست و بود

 .خندیدم اختیار بی که کرد

 نبود حواسم تو بیا-

 در را ام مقنعه و شدم اتاق وارد چرخیدم دوباره

 گفتم و رفتم کمد سمت آوردم

 هست قبل مال  بیار در کمد تو از تشک-

 بخوابیم؟ جدا میخوای واقعا-

 وگفتم آوردم بیرون شلوارکی و تاپ

  بله-

 !نیاز-

  نداره راه ببین-

 وگفتم رفتم حمام سمت سام به کردن نگاه بدون



 بیام بگیرم دوش من تا بخواب بیار در-

 حمام وارد توجه بی من اما کرد می نگاهم چپ چپ

 جلوی دست .چرخاندم را وکلید بستم را در شدم

 داشتم دوست را کردنش اذیت. خندیدم گرفتم دهانم

*** 

 نخور تکون-

 دادی؟ انجام درست ببنم بزار خب-

 خودت بهتر بله-

 داره کاری کردن گیس انگار ببینا حاال-

 بارمه اولین االن ندادم انجام تاحاال که من واسه بله-
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  بابا خب-

 کشیدم ام شده بافته موهای روی بردم عقب را ستمد

 وگفتم

 گیس موهامو تو بعدم به این از دیگه اومد خوشم نه-

 کن

 آینه از چرخاندم سر من و بست را موهایم پایین کش

 عشق با چطور و کرد خم سر دیدم اتاق سوی آن

 بی. بست را وچشمانش موهایم روی نشاند بوسه

 خواند آرام او و شد هبست هم خودم چشمهای اختیار

 شبانه سحرهای سایه در سایه-

 نهفتند تو گیسوی امواج در تن

 ثالث اخوان مهدی



 تکیه رفت عقب و شد حلقه دورم دستانش جور همان

 را سرم بوسید. او به تکیه هم من و تخت تاج به داد

 :گفت و

 بریم که بشه عروسیمون زود میخوام-

 بازووانم دور بود شده حلقه که دستش روی دست

 گفتم و گذاشتم

 کجا؟-

 یک یا روز چند واسه نه میریم عروسی شب همون-

 بیشتر شایدم ماه یک واسه هفته

 کجا؟-

 موقع اون چون نداره فرقی زیاد جاش دونم نمی-

  راحته خیالم دیگه

 :گفت که کردم ای خنده تک

 !شد؟ چی-

 وگفتم کشیدم دستش روی نرم را دستم



 داشتم اسب بر سوار هزادهشا آرزوی که وقتا اون-

 از عسل ماه منو شاهزادم گفتم می رویاهام اون تو

 میبره بیرون ایران

 خب؟-

 کجا نداره فرقی سفر بود گانه بچه فکرای اون اما-

 خواهد می خوش دل سفر مامان قول به

 بریم؟-

 کجا؟-

 بخوای تو که جایی هر-

 راضیم بریم شمالم همین من-

 داشتی وآرز تو که جایی بریم نه-

 گفتم و کردم نگاهش بردم باال را سرم

 !خیال بی-

 اصال مقصدش مسافرت گفتم کال من گفتم جدی-

 می دلت که برم جایی دارم دوست اما نداره فرقی

 خواد



 خوشم خیلی دیدم استرالیا از عکس چندتا من خب-

 اومد

 مشکلی موقع اون واسه که بکن پاسپورتتو کارای-

 باشیم نداشته

 وگفتم کردم نگاهش خیدمچر متعجب

 !واقعا؟-

 بریم؟ نباید چرا-

 وگفتم کردم حلقه دورش را دستانم ذوق با

 ریخت بی خوبی خیلی-

 که او به و کشیدم جیغی زد غلتی گرفت محکم مرا

 نکاه زنان نفس. شدم خیره بود زده خیمه رویم

 گفتم زنان نفس همانجور و صورتش رپی چرخاندم

 بخواب... سرجات برو-

 گفتم و انداخت باال وییابر

 َنرم؟-

 وگفتم کردم فکری



 میشه؟ بد َنری-

 میشه چی ببینم باشم خوام می خب-

 اخم. کردم کج را سرم سریع من اما آورد جلو سر

 همان و انداختم باال بار چند را ابروهایم ومن کرد

 ...که اعصابم بی سام برای بود کافی

*** 

 اما ذارمبگ بدنش روی را دستم خواستم زدم غلت

 کردم باز را چشمانم. کردم حس را خالیش جای

 با که کنم ساعت نگاه خواستم چرخاندم سر متعجب

 .کردم تعجب دیدنش

 می نگاه را تابش لب داشت و بود نشسته میز پشت

 بود صبح چهار کردم ساعت نگاه بردم باال سر. کرد

 گفتم و شدم خیز نیم کالفه

 خفاش؟ گرفتن ازت روزو مگه-

 :گفت و کرد نگاهم رخاندچ سر

 کردم؟ بیدارت من-



 کرد بیدارم خالیت جای نخیر-

 :گفت و زد لبخند تاریکی آن در

 بخواب پایین برو گفتی می که شب سر-

 گفتم و کردم اخم

 بخواب بیا-

 :گفت کالفه

 کنم می نگاه دارم فیلمارو بره نمی خوابم-

 دیگه ببین فردا بخواب خب چهاره ساعت سام-

 نمیاد خوابم کن باور-

 گفتم و کشیدم سرم روی را ودستم نشستم کامال

 تالش خیلی انگار نمیبره خوابم میگه جوری یه-

 برده خوابم من دقیقس چهل فقط بابا کرده

 :گفت و چرخید تابش لب سمت باز و خندید

 می کنه می اذیتت نورش اگه گلی بخواب-

 چرخونمش



 خنده ینهآ در خودم دیدن با آمدم پایین تخت روی از

 سام مشکی ی راه راه با قرمز لباس. گرفت ام

 دوستش اما بود گشاد چند هر آمد می تنم به حسابی

 .داشتم

 گفتم و ایستادم اش صندلی پشت رفتم سام سمت

 !آخه؟ بینید می فیلمارو بار چند-

 :گفت و داد بیرون حرص با را نفسش

 بحث نیست من قرصای و من بحث  فقط االن نیاز-

 قرصامو راحتی همین به وقتی هتله این امنیت

 بشن بقیه اتاقای وارد تونن می حتما کردن عوض

 رفتن سوال زیر یعنی این بکنن دیگه غلط هزار

 هتلمون

 گفتم و گذاشتم هایش شانه روی را دستانم

 نکردم فکر اینش به آره-

 :گفت حرص با سام و



 این اتوبان شده برام اتاقا این مدت این تو من شانس-

 میاد اون میره

 بپرسید اتاقا صاحبای از نکردید اقدام چرا خب-

 اون گوش به نباشه اینا کار اگه گفت شهبد دونم نمی-

 باید ،گفت میشه بد برسه کرده کارو این که یارو

 بریم مشکوکه فیلما این تو که کسی سراغ
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 گفتم و کردم ریز چشم

 ببینید فیلمارو باهم دور یه یاب خب-

 بخواب برو تو نه-

 گفتم و رفتم جلو

 بشینم کن باز جا نیست صندلی یگه،د میبینیم-

  گفتم و نشستم کنارش زور به و کشید کنار را خودش

 ببینم بزار-

 میشی خسته-

 سر نگاه لبخند با که نه بگویم خواستم چرخاندم سر

 سریع. ماند مپایی روی نگاهش و کرد من به تاپایی

 گفتم و آورم باال را سرش بردم اش چانه زیر دست

 شیطنت  باشه مانیتور به چشمات ریخت بی هی-

 امشب نکردی

 به مرا و کرد حلقه دورم را دستش کرد ای خنده

 اول از را فیلم دیگرش دست با و چسباند خودش



 در نرگس دیدن با. کردم می نگاه دقت با. گذاشت

 غریدم و گفتم ایشی فیلم

 ایکبیری-

 :گفت متعجب سام

 !کی؟-

 خانم میمون همنین-

 :گفت خنده با سام

 گی؟ می رو طاهری خانم-

  همون بله-

 از دفعه یک من اما چسباند خودش به مرا بیشتر سام

 گفتم هیجان با و پریدم جا

 گلدونو که داره راه وقتی تو تراس به من تراس-

 بشی رد نمیتونی وگرنه برداری

 !خب-

 یه تراس اومدم بار یه برم که این قبل من ینبب-

 دیدم سوسک



 :گفت و خندید باز سام

 خوردیش که نگو-

 گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 جون بخوری بهت بدم زمستون کردم خشکش نه-

 بگیری

 گفتم من و خندید بلند سام

 گفتم دیگه اگه بدم نخ سر بهت خواستم می ببین-

 روی دکشی خودش سمت گرفت را دستم سریع

 :گفت و نشاند پاهایش

 گلی بگو-

 دادم ادامه بیشتری شوق با ومن

 کردم اذیتش یکم گرفتم سوسکرو شاخکای منم-

 داری کش لبخند با ومن شد درشت چشمانش سام

 گفتم

 دیگه کنیم اذیتش ما بارم یه میکنه اذیت اون همیشه-



 با دختری کدوم نه؛ گی می داری فرق گم می-

 !خه؟آ کنه می بازی سوسک

 بگم بقیشو بزار بابا خیال بی-

 بگو زلزله، تو دست از امان-

 گودی سانتی دو یه دیدی که گلدونه زیر خالصه

 تا بمون جا همین گفتم اونجا گذاشتم سوسکرو داره

 گاهی نداشت فرار راه اونم بزنم سر بهت گاهی من

 اتفاقا این که این تا بخوره بردم می چیزمیز براش

 رفت دمیا سوسکرو افتاد

 !خب-

 جاست همون باشه زنده اگه یا مرده یا حاال تا-

 بعدش؟-

  رفتم پایین پایش روی از

 گم می بقیشو بعدش نه یا هست ببینم بریم بیا-

 سریع شدیم تراس وارد دو وهر گرفتم را دستش

 لب شده خشک سوسک دیدن با برداشتم را گلدون



 سوسک و دادم سام دست را گلدان شد آویزان هایم

 برداشتم را

 !نیاز-

 گفتم سام به توجه بی

 گرسنگی از بمیرم ُمردی؟ نبودم من آخی-

 شدی می فسیل داشتی...ُمردی

 نیاز-

 گفتم و کردم نگاهش

 نیومده اینجا از طرف-

 میدونی؟ کجا از-

  دیتم در را سوسک و بردم جلو تراس از را دستم

 غرید سام که کردم پودر

 نیاز-

 محوطه های باغچه واسه میشه کود دیگه نزن غر-

 شدشم خشک همین وگرنه نبود مورچه اوردی شتنس

 نبود



. خورد می تکان هایش شانه اما خندید می صدا بی

 گفتم و چرخیدم ومن

 که بود ُمرده سوسک اگه و بود اومده جا این از اگه-

 اون که بوده زنده اگرم زمین میوفتاد یا شد می له یا

. کرده می فرار دبای بوده زنده صد در صد موقع

 بره تونه نمی باشه جاش سر گلدونه میدونی خودتم

 نیافریده خدا پرنده انسان هنوز که کنه پرواز باید

 دستش از را گلدان من و رفت فرو فکر در سام

 :گفت سام که گذاشتم تراس لب گرفتم

 طرف اون اتاق چهار میمونه پس-

 پسرم دقیقا-

 هم در چهره ردب پایین نگاه بعد و کرد نگاهم سام

 :گفت و کشید

 بشور دستتو برو بیا-

 تر سریع او  بردم سام سمت را دستم یکباره خندیدم

 گفت و گرفت را دستانم مچ



 نه اخالقا نه دیدم اما جوجو بگم بهت خواستم می-

 خوری نمی جوجو به رفتارن

 چی؟ پس-

 و کرد بود آماده گربه پنجال مثل که دستانم نگاه

 :گفت

 بخوای حتی میرسه زورت آخه گربه بچه-

 بترسونیم؟

 گفتم و انداختم باال را ام شانه و سرم 

 ها خوشمزه ملوس اون از... نیست بد گربه بچه-

 گفتم و کشیدم عقب را دستانم

 سرِ  این یکم بزار بود خوب امشبت سرنخ واسه این-

 فردا تا بالشت رو بره بدبخت

 بریم بیا نزن غر باشه-

 سمتش غافلگیرانه اما شدم تاقا وارد او از زودتر

 با. گرفتم قاب دستانم با را صورتش و چرخیدم



 محکم اما بکشد عقب را سرش خواست چندش

 بوسیدم را اش گونه سریع گرفتمش

 غرید واو

 !نیاز-

 دستم بوسیدم را صورتش دیگر وطرف خندیدم بلند

 میان ودر گذاشتم عقب قدم کشیدم ریشش ته روی را

 گفتم ام خنده

 میکنه عمل کود مثل خوبه ریش واسه یدمشن-

  ریشش ته روی کشید دست سایید هم روی دندان

 :گفت حرص با وسام خندیدم بلندتری صدای با ومن

 خواستی خودت-

 ...انداخت تخت روی ومرا آورد حجوم سمتم

 

*** 

 سام بیای هم تو داشتیم دوست-



 آریا نگاه گرفتم نگاه سام ی خاله از دادم چین بینی

 بود ها آن های حرف به گوشم اما دمکر

 ماشین یه براتون خاله کنم ول تونم نمی و هتل-

 گردونتتون می بخواین جا هر گرفت دربست

 جان دایی نمیشه روز هزار که روز یه حاال-

 دیگه میومدی

 :گفت کالفه سام

 ...آخه-

 گذره می خوش دایی پسر بیا-

 گفتم و رفتم جلو سریع

 آمادست گن می سهجل اتاق سماوات جناب-

 :گفت و زد لبخند سریع سام

 هستم منتظرتون شب بیاین برید جلسه برم باید-

 :گفت سام که کردم الهه نگاه

 بریم ما-
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 دادم تکان سر لبخند با برایشان هم من چرخید وسمتم

 و کرد پوفی سام شدیم راهرو وارد سام همراه و

 :گفت

 میدنا گیر-

 نداری غم داری منو تا-

 :گفت دفعه یک و داد تکان را سرش سام

 وایسا-



 انداخت باال ابرویی سام که ایستادم جایم سر متعجب

 :گفت و

 تو؟ بندی نمی کفشاتو بندای چرا-

 سریع ومن. گذاشت زمین را زانویش یکی و شد خم

 گفتم

 !اینجا سام-

 :گفت و آورد باال سر سام

 !داره؟ طیرب چه جا هر-

 حضور اما بست را کفشهایم بند من به توجه وبی

 با چرخاندم سر. کردم حس را اش خیره ونگاه کسی

 سام نگاه زده بهت الهه و ماند باز دهانم.  الهه دیدن

 .کرد می

 :گفت و ایستاد سام

 خانم تنبل بفرما-

 آرام و دادم تکان الهه سمت ابرویی کردم سام نگاه

 گفتم



 داییت دختر-

 خیلی تصورم خالف بر الهه دیدن با چرخاند سر امس

 :گفت سرد خون

 خواستی؟ می چیزی-

 :گفت لکنت با و بست را اش مانده باز دهان الهه

 بریم سر یه ممکنه بگم...گفت بابا چرا...نه...نه-

 ساناز خونه

 :گفت و داد تکان سر سام

 میشه خوشحال برید-

 و داد انتک زور به را سرش کرد من به نگاهی الهه

 اشاره اتاق به و کرد من نگاه سام. رفت و چرخید

 :گفت و زد

 خانمی کارتون سر بفرما-

 گفتم و خندیدم

 ریخت بی بردی دلمو اینجوری که تو-

 :گفت و آورد جلو را صورتش



 بیاد کن رد بوسو بردم دلتو که حاال پس خب-

 وبه گذاشتم اش پیشانی روی را ام اشاره انگشت سر

 گفتم و ادمد هولش عقب

 کردی فراموش دوربینارو-

 وگفتم زدم چشمکی رفتم عقب وعقب

  رئیس فعال-

 بود زیاد ام فاصله چون و گفت چیزی لب زیر

 گفتم بلند نشنیدم

 بود بد اگه خودمم بود خوب اگه گفتی چی هر-

 دختره پیر همون خالته نه نه...عمته

 ماتاق وارد کردم باز را اتاق در ومن خندید بلند سام

 .شدم

 تغییر خیلی سام چون گذشت می خوب روزهایم 

 نکرده چنانی آن فرق زیاد بقیه برای البته بود کرده

 خیلی کرد می کنترل را عصبانیتش که همان اما



 متفاوته اخالقا کال سام دکتر قول به وگرنه بود خوب

 .نداشت اش بیماری به ربطی و

*** 

 کیه؟ مال ها قهوه-

  کل مدیر اتاق مال-

 پرسیدم و شد ریز شمانمچ

 مگه؟ دارن مهمون-

  برم می دارم منم گفتن دونم نمی-

 گفتم و گرفتم دستش از را سینی رفتم جلو سریع

 برم می خودم بده-

 من. ورفت سپرد من دست را سینی و زد لبخند پسر

. رفتم سام اتاق سمت کشیدم ام مانتو روی دستی هم

 زدم در به ای تقه

 بفرمایید-



 با کردم سام مهمان نگاه کنجکاو کردم زبا را در

 نگاه شده خمار چشمانی با شد کج لبم اش خاله دیدن

 :گفت اش خاله اما زد لبخند سام که کردم سام

 هم مال الهه تو گم می االنم گفتم من جان خاله-

 هستید

 جلو بلند قدمهای با کردم اخمی و شد درشت چشمانم

 .رفتم

 ...من جان خاله-

 میومدم داشتم من تازه نداری ازدواج قصد که نگو-

 زدم حرف الهه با

 :گفت شوق با و آرام خیلی و

 بود مثبت نظرش-

 از کمی که کوبیدم سام میز روی را سینی حرص با

 خاله. ریخت سینی توی بیرون فنجان دو هر از قهوه

 و کرد من نگاه چرخاند سر پرید جایش از سام ی

 :گفت



 !تویی؟ ِاوا-

 :گفت سام که فشردم هم روی را هایم دندان

 ...خوشگ و خوب دختر الهه-

 شده ریز چشمهای با چرخید سام سمت سرم چنان

 ماسید دهانش در حرف که کردم نگاهش خشمگین

 :گفت خاله اما

 ببین رفته خودمون به خوشگله که معلومه خوشگله-

 هم مال دوتا شما که بخدا هست هم کرده تحصیل

 هستید

 شد نمی اما. بگیرم آرام تا دمفشر بهم را چشمانم

 سمت و برداشتم را قهوه فنجان سریع. شد نمی اصال

 خاله جلوی میز روی را قهوه ،فنجان رفتم ها مبل

 :گفت که گذاشتم خانم

 دخترم ممنون-
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 :گفت سام به رو نداشت آمدن کوتاه قصد زن آن و

  بزن رفح کلمه دو باهاش بیا-

 کردم سام نگاه بود نشان و خط درونش که نگاهی با

 . انداخت باال شانه سرد خون او که

 در حلقه از را شیطانیش چشمان آن دادم می نشانش

 قهوه رفتم میزش روی قهوه سینی سمت. آوردم می

 :گفت باز خاله که زدم دور را میز و برداشتم را اش

 مطمئن بزنی حرف رو در رو نزدیک از باهاش-

 میره دلت خودتم باش

 بله-



 هزاران با ی بله آن که سام نگاه درشت چشمان با

 باال ابرویی برایم او و کردم گفت را شیطنت

 را قهوه شدم خم و زدم حرصی پر لبخند. انداخت

 فنجان و گذاشتم میز لب عمد از اما بگذارم میز روی

 .کردم رها را

 باال ادشفری. سام شلوار و لب روی شد کپ فنجان

 جیغ پرید جا از هم خانم خاله.  پرید جایش از رفت

 :گفت زنان

 !شد؟ چی جون خاله وای-

 کرد می تالش که کردم می سام نگاه سینه به دست

 .کند دور بدنش از را لباسش

 جان خاله سوختی وای-

 گفتم سرد خون

  داشت هیجان یکم فقط جون خاله نه-

 ابرویی من بار واین کرد نگاهم آورد باال سر سام

 وگفتم انداختم باال



 !سوختی؟ آخی-

 بزنی پماد باید جون خاله وای-

 سریع من و کرد باز در را لباسش های دکمه سام

 گفتم و چرخیدم

 بیارم پماد میرم-

 گفت سریع سام

 بیاره پماد میره خالم بیار دستمال شما نه-

 سریع خانم وخاله فشردم بهم او به پشت را لبهایم

 :گفت من به سام و دوید در سمت

 کنی؟ کاری خوای نمی سوختما-

 حقته-

 کنه کاری یه بیاد الهه بگم خالم به بزار پس خب-

 پرستاره شنیدم

 اش شده قرمز شکم به که چرخیدم سمتش عصبی

 :گفت و زد اشاره

 ملوس ی گربه سوزوندیم-



 به را لبم ی گوشه شکمش رپی قرمزی آن دیدن با

 :گفت که گرفتم دندان

 کن پرستاری-

 وگفتم رفتم سمتش بلند های قدم با

 تاول باید نبود داغ این تازه شد می باید این از بدتر-

 بله بگی نتونی دیگه که میزد

 بله؟ بگم تو به عقد سفره سر جوری چه بعد-

 بیارن قلم کاغذ برات میگم اونو-

 وگفتم کردم شکمش نگاه نگران ومن خندید بلند

 سوزه؟ می-

 لزلهز نبود داغ-

 وگفتم کردم قرمزی نگاه و شدم خم عصبی

 قرمزه؟ چرا پس-

 بود گرم اما نبود داغ-

 :گفت که کردم فوت کمی



 عالیه شکلی این پرستاری... هوم-

 وگفتم خندیدم

 منحرف بیشرفِ -

 ام چانه زیر دستش ک کردم فوت را شکمش باز

 کرد کاری و بازویم روی دیگرش دست و نشست

 بایستم صاف

 نشدی؟ هک ناراحت-

 سوزوندمت که شدم-

  کردم شوخی که دونی می-

 آتیشت کال اوردم می بنزین که کردی نمی شوخی-

 زدم می

 :گفت و خندید بلند

 بزنم حرف بشینم کسی جلوی تو غیر به میشه مگه-

 بگم تو به باید فقط که چیزایی اونم

  کنم نمی تضمین بودنتو سالم کن دک زودتر خالتو-

 :گفت و بوسید را ام گونه آرام آورد جلو سر سام



  ِبکُش بزن تو-

 گفتم و گذاشتم اش برهنه کمر پشت را دستم

 نمی بر دست سوختیم که االن ای دیوونه خیلی-

 داری

  کنی فوت خدامه از من واال-

 از مشام که خانم خاله تند های قدم صدای که خندیدم

 .آمد بود دویدنش

 با ومن وسیدب را ام گونه باز که بروم عقب خواستم

 چون نبود داغ واقعا انگار نه رفتم عقب لبخند

 و آمد جلو دو با خانم خاله. بود رفته اش قرمزی

 :گفت

 بزنم بزار کجاست کو-

 رفت قرمزیشم ببین خاله خوبم-

 دوئیدم انقدر... گرفت قلبم خاله اوا-

 زحمت ممنون بخوابید برید شدید خسته حسابی پس-

 کشیدید



 بعد و کرد سام ی برهنه بدن به نگاهی خانم خاله

 برداشت میز روی از را سام پیراهن و کرد من نگاه

 :گفت و

 لباستو بپوش شدی خوب که حاال جان خاله-

 و داد تکان سر سام نخندم بلند تا فشردم بهم را لبهایم

 :گفت

 جون خاله بخیر شب-

 در سمت چرخید خانم خاله پوشید را پیراهنش و

 :گفت و رفت

 بگیر تصمیم زودتر میریم فردا ما کن فکر محرفا به-

 :گفت سریع سام

 خاله-

 :گفت لبخند با سام کرد سام نگاه و چرخید خاله

 گرفتنم زن واسه دونم می ساناز مثل رو الهه من-

 دعوت کارت زودی به انشاهللا کردم انتخابمو من بگم

 براتون فرستم می عروسیمو



 .ردمب زیر به سر من و شد درشت خاله چشمان

 خاله عاشقشم-

 گفتم خاله و زدم لبخند بستم چشم

 خاله بشی بخت خوش بخواد خدا چی هر بگم چی-

 جان

 میشیم-

 نگاه اوردم باال سر بست را در و رفت خانم خاله

 :گفت سام که کردم سام

 بخوابیم بریم هم ما خب-

 بخوابم نذاشتی که دیشب خستمه خیلی بریم-

 مببین فیلمارو نشد وقت امروز-

 به نزنه شب نصف اگه البته بینیم می هم با فردا-

 سرت

 بردم باال دست من و ایستاد رویم به رو آمد جلو

 گفتم و بستم را لباسش های دکمه

 ممنون-



 وقت هیچ بشی ناراحت نباید-

 گفتم و بستم را دکمه آخرین

 زیادیه زمان نشدم ناراحت اصال که ماهه یک-

  نیست؟

 نیست نه-

  آباد کجا نا میره داره چشمام که بریم بزن پس-

 را برق کلید برد در سمت گرفت را دستم و خندید

 رفتیم بیرون اتاق از باهم زد
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 عقب بزن و فیلم لحظه یه سام-

 :گفت سریع سام

 دیدی؟ چیزی-

 دیگه بزن-

 جلو را سرم من و زد عقب را فیلم کمی سریع سام

 را دستانم شدن مطمئن وبا شدم فیلم ی خیره بردم رت

 گفتم و کوفتم بهم

 کردم پیداش...سام کردم پیداش-

 :گفت متعجب سام

 چطوری؟ چیو؟-

 گفتم و کشیدم بیرون دستش زیر از را موس

 ببین خوب-

 گفتم و گذاشتم گذاشتم می باید که جایی از را فیلم



 بیرون اتاق از رفت تدارکات مسئول زنه این ببین-

 درسته؟

 آره-

 خوب االن...کنه تمیز اتاقشو رفت دختره این االن-

 کن دقت

 گفتم من و گذشت ای دقیقه چند

  کن اتاقت در زیر نگاه-

 خب-

 نیست نوری هیچ تاریکه بینی می-

 ..آر-

 و پرید جا از دفعه یک اتاق در زیر شدن روشن وبا

 زد فریاد

 خودشه-

 گفتم و چرخاندم سر زدم لبخند

 اتاقت تو رفته این خودشه لهب-



 دیگرش دست و کشید ریشش ته روی را دستش سام

 جلو. کرد مانیتور نگاه زده حیرت زد پهلویش به را

 وگفتم گذاشتم بازویش روی دست رفتم

  سراغش برم من بزار هستی عصبی االن-

 نه-

 برم من بزار کنی کنترل خودتو تونی نمی االن سام-

 بشنو گوشیم به بزن گزن اصال بزنم حرف باهاش

 نیا خودت فعال اما میگه چی

 کرده کارو این چرا بفهمم باید-

 نیاز جان ، تو بعد میفهمم من اما فهمی می عزیزم-

 کن تحمل دیگه یکم

 ومن کشید گردنش پشت دست چرخید عصبی سام

 گفتم

 درو نکن کاری نیا بیرون اتاقت از سراغش میرم-

 کنم قفل روت

 :گفت و چرخید سمتم عصبی



 !نیاز-

 منتظر باش صبور یکم اما عزیزم کردم شوخی-

 زنگتم

 بستم را در رفتم وبیرون رفتم اتاق در سمت سریع

 باشتاب را در زدن در وبدون دویدم شهبد اتاق وتا

 با کرد می صحبت تلفن با داشت شهبد کردم باز

 گفتم سریع من و شد رها دستش از گوشی دیدنم

 بیاد بیرون اتاقش از نزار اصال سام پیش برو-

 چرا؟-

 در جیبم از را سیمم بی و رفتم دویدم سریع نایستادم

 گفتم آوردم

 اجرایی مدیر اتاق بیاد داری خانه مسئول-

 افتخار خانم االن بله-

 وپرونده رفتم ها پرونده سمت کالفه شدم اتاقم وارد

 میز روی آوردم بیرون را داری خانه به مربوط



 باعث اتاق در صدای.  لرزید می دستانم. کردم پرت

 .کنم بازش و بدوم در سمت خودم شد

 و زد لبخند بود شده استخدام تازگی که امیدوار خانم

 :گفت

 اومده پیش مشکلی-

 داخل بفرمایید-

 وگفتم بستم را در ومن شد اتاق وارد امیدوار خانم

 کنید کمک بهم باید-

 حتما بله-

 گفتم و کردم وبازش رفتم پرونده سمت

  کرده اشتباه کار یه که هست نفر یه-

 کی؟-

 آن وبه کردم نگاه را ها وعکس زدم برگه یکی یکی

 رسیدم داشت شباهت عکس توی دختر به که عکسی

 گفتم وسریع

 این-



 لبخند با و کرد عکس آمدنگاه جلو امیدوار خانم

 :گفت

 کرده؟ چیکار آتنا-

 گفتم سریع

 نداشته؟ مشکوکی رفتار-

 نه-

 نزده؟ سر ازش باهیاشت حاال تا-
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  ندیدم من مدت این تو یعنی نه



 از قبل کردم استخدامش تاریخ نگاه بردم پایین سر

 وگفتم آوردم باال سر. بود عید

 اتاقه؟ کدوم االن-

 هفتاد و سیصد اتاقه-

 برید میتونید باشه-

 کرده؟ کاری-

 نیاد کسی بزنم حرف باهاش میرم نیست مشخص-

 اتاق اون

 باشه-

 خواستم زودتر من و رفتیم بیرون اتاق از هم با

 :گفت امیدوار خانم که بروم آسانسور سمت

 به گرفتاره آتنا گفت می مروارید پیش وقت چند اما-

 بگیره وام بود قرار داره نیاز پول

 گفتم و دادم تکان سر

 ممنون-



 روی عرق. فشردم را ودکمه شدم آسانسور وارد

 با ایستاد شش طبقه آسانسور.  کردم پاک را پیشانیم

 گفتم سریع ارمیا و الهه دیدن و در شدن باز

 باال میرم-

 گفت لبخند با ارمیا

 کنیم می بازی آسانسور یکم نداره اشکال-

 بسته آسانسور در. شدن وارد دو وهر نزدم حرفی

 :گفت ارمیا و شد

 اتاقشه؟ تو عمم پسر-

 گفتم و ردمک ارمیا نگاه گیج

 چی؟-

 اتاقشه؟ سام گم می-

 داره جلسه اما...اما آره...آره-

 شده تموم جلسشم روی پیاده یکم بریم الهه منو تا-

 شده تموم بله-



 گذشتم الهه ارمیا بین از سریع من و ایستاد آسانسور

 وگفتم

 فعال-

 وارد و رفتم راهرو ته سمت بلند های قدم با

 شماره اتاق ندید با. شدم راست سمت راهروی

 در. زدم در به ای تقه رفتم سمتش هفتاد و سیصد

 من دیدن با زنان نفس خدمتکار شد باز سریع اتاق

 :گفت و ایستاد صاف سریع

 افتخار خانم سالم-

 وگفتم کردم اتاق درون نگاه

 هستید نفر چند-

 آتنا منو نفریم دو-

 کن استراحت برو فعال تو-

 ...اما-

 وگفتم شدم اتاق وارد

 دیگه برو-



 رفتم نشیمن کنار خواب اتاق سمت در شدن بسته با

. کرد می مرتب را تختی رو داشت که آتنا دیدن با

 گوشیم لحظه همان که اتاق سمت چرخیدم کامل

 کردم حس دیدنم با چرخید سمتم آتنا و خورد زنگ

 جیبم از را گوشی. شد عوض صورتش پوست رنگ

 درون اما دمدا جواب سام شماره دیدن با آوردم در

 گفتم و گذاشتم جلو وقدم گذاشتم جیبم

 داری احتیاج پول به شنیدم-

 !خانم؟ من...من-

 هستی وام دنبال گفتن می ها بچه آره-

 ندارم الزم دیگه االن بود پیش ماه اما آره یعنی...نه-

 گفتم و شدم اتاق وارد کامال

 باشی داشته سام با شخصی مشکل خوره نمی بهت-

 وگفتم کردم اش شده تشمش دست نگاه

 ...با خواهش خاطر نکنم گمونم-

 چیه؟ حرفا این خانم نه-



 گفتم و ایستادم اش قدمی چند

 گرفتی؟ وام-

 گرفتم آره...ن-

 وگفتم زدم لبخند

 گرفتی؟ چند-

 ملیون سی...سی-

 وگفتم انداختم باال ابرویی

 دارم احتیاج وام به منم بده آدرسشو خوب چه-

 گفتم آرام من و بود ترسیده چشمانش

 گذشت ماه یک کردیم پیدات باالخره اما بود سخت-

 باالخره اما کارت بود ماهرانه خیلی کردیم پیدات تا

 رفتی اشتباه رو راه جای یه

 ...خا-

 وگفتم بردم باال دست



 زور به آخر سیم به زده که هست پایین اون نفر یه-

 چی دونم نمی بیاد اگه که سراغت نیاد داشتم نگهش

 نمیوفته خوبی اتفاقای اما یشهم

 بزن حرف پس-

 نکردم عوض من بخدا... خانم-

 گفتم و گرفت ام خنده

 مشخصه کامال-

 زدم فریاد اختیار بی من و برد زیر به سر دختر

 کردی؟ غلطی چه میدونی-

 زدم فریاد باز من و پرید جایش از دختر

 شد می اون از بدتر فهمیدم نمی زود اگر خدا به-

 کشتمت می کسی هر از لقب خودم

 وگفتم رفتم سمتش عصبی من و ریخت اشک دختر

 بهت داد قرصارو کی-

 بابامو چک بزنم حرف گفت بخدا خانم...خانم-

 اجرا میزاره



 چقدره؟-

 داد بهش تومن سی گرفتتش خر شر از تومن سی-

 از گفت بهم خودش کن عوض قرصارو واسم گفت

 حرفی منم...فهمید کسی اگه گفت اما نفهمه برم کجا

 نداریم پول بخدا خانم...اجرا میزاره و چک بزنم

 ...ز بیوفته بابام

 وگفتم گرفتم را دستش سریع

 زارم نمی من نباش نگران-

  میشم بدبخت من کیه بفهمید شما خانم نه-

 نزارم دم می قول بهت زارم نمی من قسم خدا به-

 زندان بیوفته بابات
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 خانم-

 پاک را اشکش بردم باال دست و سوخت برایش دلم

 وگفتم کردم

 اگر نداختی می خطر به نفرو یه جون داشتی تو-

 زندان بیوفتی باید که تویی اون بشه شکایت ازت

 :گفت و گذاشت عقب قدم ترس با

 این گفت بهت کی بگو فقط زارم نمی نباش نگران-

 بکنی کارو

 خانم ترسم می-

 خودت شکایت نه بابات افتادن زندان از نه سنتر-

 مهمه بکن کارو این گفته بهت که کسی االن

 :گفت و لبش روی کشید زبان آتنا

 دادید قول-

 باش مطمئن-



 :گفت ترس همان با دختر

 سماوات خانم-

 گفتم گیج

 کیه؟ سماوات خانم-

 خانم ساناز-

 نداشتم اعتماد هایم گوش به شد درشت چشمانم

 ...بخدا...کرد مجبورم ابخد خانم-

 آوردم در جیبم از را گوشی رفتم عقب شتاب با

 با را اش عربده شنیدم که ببرم گوشم سمت خواستم

 گفتم نگران و آوردم در جیبم از را سیم بی عجله

 شهبد بره نزار-

 خانم-

 نیشمن از و رفتم بیرون اتاق از آتنا به توجه بی

 را آسانسور لویج تا رفتم بیرون هم آنجا از و گذشتم

 .فشردم را دکمه شدم آسانسور وارد زنان نفس دویدم



 قاب را دستم دو هر دادم تکیه دیوارک به زنان نفس

. نبود پذیر باور اصال. کردم ام شده داغ صورت

 سماوات خانم گفت وقتی که بودم شده شوکه چنان

 .است سام خانوادگی نام سماوات اصال نفهمیدم

 بیرون شهبد دیدن با رفتم بیرون آسانسور ایستادن با

 عصبی شهبد رساندم بیرون را خودم دویدم هتل

 تکان وراست چپ به را سرش دیدنم با سمتم چرخید

 :گفت و داد

 رفت-

 وگفتم رفتم سمتش

 که کشتش نمی خواهرشه-

 رفت کشتن قصد به فقط االن دیدم من که اینی-

 زد فریاد حرص با

 نیاری فشار دتخو به یکم کن خالی دلمو تو فقط-

 بیاری ماشین بری بدویی

 :گفت و کشید عقب را اش شانه کمی متعجب



 اعصاب کنترل اصال هستید هم مثل شوهر و زن-

 ندارید

  دیگه برو-

 زدم سیم بی سریع من و رفت دوید شهبد

 نمیری بیرون هتل از برگشتم وقتی تا آتنا-

 خانم چشم-

*** 

 جاست همین-

 داخل میرم من-

 بیام؟-

 باش زنگ به گوش فقط میتونم نه-

 :گفت و کرد باز در نگاه شهبد

 نبند درو-

 باشه-



 رفتم بود باز که بزرگ در سمت شدم پیاده ماشین از

. بردم باال را وسرعتم شنیدم را سام فریاد صدای

 اول صفایش با و ساناز ی خانه بزرگ بسیار حیاط

 که ساختمان سمت دویدم اما گرفت را چشمم همه از

 آمد ساناز صدای

 دختره اون به میکنم کاری ندی رضایت بهش-

 نرسی

 بشه آزاد شایان میگی؟ چی فهمی می آشغال کثافت-

 ؟ چی که بشه آزاد زاده حروم اون

 نداری؟ شوهر مگه تو عوضی

 ترجیح ها حرف آن با اما شوم خانه وارد خواستم

 بمانم در پشت دادم

 عوربیش توی خواستی تو چون شد این اگر شایان-

 کرد عقده اونم برسه من به نزاشتی کردی تحقیرش

 این شد



 به را دستم ترس با من و آمد چیزی شکستن صدای

 دهانم جلوی را دیگرم دست زده وبهت فشردم در

 شد بلند سام عربده و گذاشتم

 جون که زاتی بد چقدر ساناز پستی چقدر تو-

 همه بی یه خاطر به ندازی می خطر به برادرتو

 چیز؟

 بیشتره تو از شرفش گی می که زاده حروم ونا-

 اش گریه وصدای ترساندم ساناز جیغ صدای

 بشم راحت همتون دست از که بکش اصال بزن آره-

 کسی عشق جلوی که پست انقدر نه مریضم نه من-

 بود خودت خاطر به کردم کاری هر اما بگیرم و

  کردی حسادت تو نبود من خاطر به چیز هیچ نبود-

 پر وصدای رسید گوشم به سام خند شنی صدای

 حرصش

 نمی دور ازت و اُبالی ال اون من اگه روانی آخه د-

 عوضی اون هرزگیای شاهد باید االن که کردم



 عاشقت بود باهات که موقع اون میکنی فکر بودی؟

  میداد پول هفته هر آخر چرا بود عاشقت اگه بود؟

 تختش تو بیاد خودش از تر هرزه یه که

 گی می دروغ-

 بخوام که داره چی اون بگم دروغ چی واسه-

 حسودی تو به که داری چی تو اصال یا کنم؟ حسودی

 قرص یواشکی که منی از تر بدبخت یکی تو کنم؟

 دیوونه نگه بهت خودت مثل یکی تا میکنی مصرف

 :گفت سام و نیامد ساناز صدای

 به که کسی. نداری منو کتکای حتی لیاقت تو-

 گوشت تو خوب اینم زیادیشه، تفم نهنک رحم برادرش

 بدم رضایت روزیم اگر که دم نمی رضایت کن فرو

 کشمش می زندان همون جلوی

 و ایستاد انگار دوباره اما شنیدم را هایش قدم صدای

 :گفت

 بشه؟ چی که کنی دیوونم خواستی-

 بکشه زجر من مثل دختره اون که-



 قطف اما گذشتم ازت... ساناز؟ هستی آدمی چه تو-

 میبندم و چشمم بشی من زندگی مزاحم دیگه بار یک

 تو اون انقدر باید ،شایانم خواهرمی نمیاد یادم دیگه

 داره تاوان کارش بفهمه تا بده جون تا بپوسه تا بمونه

 رفتم جلو و زدم لبخند دید مرا آمد بیرون که در از

 پایین ها پله از هم وبا گرفتم را دستش نزدم حرفی

 گفتم گذشتیم که اطحی از. رفتیم

 بره بگم شهبد به برم من شو ماشین سوار برو-

 :گفت عجله با وشهبد رفتم شهبد ماشین سمت

 شد؟ چی-

 میایم ما برو-

 نیست خوب حالش انگار-

 من تا نکن اخراجشم نکن اذیتش آتنا سراغ برو آره-

 میتونم ببینم نیست خوب حالش بیام دیر ممکنه بیام

 جایی ببرمش

 ااین خالش-



 کن سرشون به دست جوری یه-

 کنم می کاریش یه برو باشه-

 کردم سام ماشین نگاه چرخاندم سر و دادم تکان سر

 توی نشستم کردم باز را ماشین در. سمتش رفتم

 :گفت بستم که را در. ماشین

 کمربندت-

 باشه-

 آورد در حرکت به را ماشین واو بستم را کمربندم
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 رویم به رو نگاه بود فکر در عمیق کردم نگاهش

 کنترلش از انگار گاهی و بود کم سرعتش کردم

 . شد می خارج

 گفتم آرام و کردم نگاهش

 برونم بتونم کنم می فکر دادی یادم رانندگی خوب-

 ماشین. داد تکان سر فقط و کرد نگاهم چرخاند سر

 جای شدن پیاده ونبد هم من شد پیاده و داشت نگه را

 هر کردم وسعی کردم تمرکز بستم چشم. نشستم سام

 سام. بیاورم یاد به گرفتم یاد را ماه یک این در چیز

 بود داده یاد رانندگی من به خودش ماشین با چون

 .شوم می ای حرفه: گفت می

 می احتیاط با آهسته و آوردم در حرکت به را ماشین

 به نگاهی نیم اهیگ بود مطلق سکوت در سام. راندم

 سیگارش صندلی به بود داده تکیه سر کردم می او

 .بود جلو به خیره نگاهش و کشید می را



. هستم کجا دانستم نمی اصال بروم کجا دانستم نمی

 ای ذره فقط کردم عادت که کمی رفتم می فقط

 اما بود روشن کولر که این با. بردم باالتر را سرعتم

 .بود کرده عرق بدنم تمام

 حرف سام و برسم جایی داشتم ودوست بودم کالفه

 آن گنبد دیدن با لحظه همان. بگیرد آرام بلکه بزند

 گفتم و زدم لبخند خیابان سوی

 طلبید-

 وگفتم کردم سام نگاه چرخاندم سر

 طلبیدمون صالح زاده امام-

 دور را برگردان دور زدم راهنما من و نزد حرفی

 وزیاد بود فتهه وسط. رفتم زاده امام سمت زدم

 سام سمت و فشردم ترمز روی را پایم. نبود شلوغ

 گفتم و چرخیدم

 بریم؟-

 بیرون زیر را سیگارش ته داد پایین را شیشه سام

 :گفت و انداخت



 هم رفیق میاد یادم وقتی از بودم دوست شهبد با-

 بودیم

 چرخیدم سمتش کامال کردم باز را کمربندم اشتیاق با

 داد ادامه او و

 می رو همه تقریبا و بودن شلوغی ی وادهخان-

.  اینا شهبد ی خونه میومد زیاد شایان.  شناختم

 با تقریبا ما خونه میومدن داشت برمی اونو شهبدم

 داشت فرق شهبد با شایان اما بودم شده صمیمی اونم

 فرق عموش پسر با چیزش همه اصال ذاتش تربیتش

 داشت

 :گفت و موهایش در زد چنگ کالفه و کرد سکوت

 بود برجا پا دیدارمون اما شدیم قبول دانشگاه سه هر-

 بخواد دلت تا یکی نه داشت دختر دوست شایان.

 قضیه اگه بازم بودن باهاش دانشگاه دخترای نصف

 خواب هم خیلیاشون با شایان اما نبود مهم بود دوستی

 و پدر که آزادی بود طلب تنوع اول همون از.  بود

 اونو نظارت بدون اونم ذاشتنگ اختیارش در مادرش



 شهبدم واسه نبود مهم من واسه البته. آورد بار بد

 و تفریحمون و بودیم باهم ها هفته اخر فقط ما نبود

 ...روز یه که این تا کردیم می

 صندلی به را سرش حرص با و کرد سکوت باز

. گرفتم دست در را دستش بردم جلو دست. کوباند

 :گفت و فشرد را دستم و کرد نگاهم

 هنوز، نمیشه باورم دیدم چیزی یه: گفت اومد شهبد-

 آب بطری تا دو که انقدر بود شوکه خیلی یادمه

 باهم ساناز و شایان دیده گفت کرد باز زبون تا خورد

 حیف بود خواهرم اون نیاز شدم داغون خیلی. بودن

 اشتباه اما بود حالیم عشق بخدا حیوون اون واسه بود

 با که بود اگه نبود حالیش شقع شایان چون بود

 نبود دختر صدتا

 :گفت و کشید عمیق نفس

 کشته رسید نمی شهبد اگه شایان سراغ رفتم اول-

 که این با بود طرفم شهبد که بود این خوبیش بودمش

 خونه رفتم بعدم نزد و شایان کم خودشم اما گرفتا منو



 خواستم نمی بود خونه فقط مامان ساناز سراغ

 ربطی تو به اون حرفاش درازیاش زبون اما بزنمش

 یه برم در کوره از شد باعث گفت که هایی نداره

 بزنم بهش سیلی

 وگفتم زدم لبخند

 کرد می کارو همین بود کسی هر-

 اون بعد چون دونست می خودش دشمن منو اون اما-

 چیزی بابا به نره کج ساناز بود حواسش همش مامان

 خوبی ی رابطه که منم نگم چیزی گفت منم به نگفت

 و پیشم اومد روز یه شایان. نزدم حرفی نداشتم بابا با

 اون پاکه عشقم دارم دوست ساناز من که التماس

 خودم به اومدم پیشش از وقتی اما زدمش باز موقع

  عاشقه واقعا شاید دم می فرصت بهش گفتم

 :گفت و کرد گنبد نگاه چرخاند سر حرص با

 چیه دونست می هچ عاشقی و عشق حیوون اون-

 ...بود صبح پنج دنبالم اومد شهبد وقتی

 :گفت و کرد نگاهم چرخاند سر کرد سکوت



 بود کنارم برادرانه همیشه که واقعیه دوست یه شهبد-

 نزد جا اما کردم اذیتش همه این کرد کمکم همیشه

 :گفت باز سام دادم تکان وسر زدم لبخند

 ساعت فتهر یکی با شایان قبل شب فهمیده گفت بهم-

 طرف ی خونه رفتیم پنج

 هایش دندان الی از و شد فشرده دستش در دستم

 ...جفتشون بغلش هم دختره تخت تو. غرید

 گفتم سریع

 نخور حرص-

 بیرون بردم خونه از کنم بیدارش نذاشت حتی شهبد-

 همین قصدمم.  کنم دور ازش و ساناز فقط گفت و

 اما بزنم رفح ساناز با برم دانشگا بعد بود قرار بود

 مامان بود ریخته بهم چیز همه خونه رفتم وقتی

. کنه می گریه بابام دیدم بار اولین واسه بود آشفته

 پرید جاش از یهو بابا ؟ شده چی گفتم ترسیدم خیلی

 دوستم پسر با ساناز ماه همین آخر تا زد فریاد

 اشک همینجور مامانمم کردم تعجب  کنه می ازدواج



 جا همه بدتر اون اتاق ساناز غسرا رفتم ریخت می

 مو یقه ها دیوونه مثل شدم اتاقش وارد وقتی بود

 وقت هیچ کنم ازدواج گفتی بابا به تو. گفت گرفت

 شده چی پرسیدم می چیم هر ، حرفا این بخشمت نمی

 زد نمی بهم حرفی کس هیچ

 :گفت و زد خندی نیش
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 اون انگار تیزه خیلی رفته بابام به نم بودن تیز-

 بعدم کرده غلطی چه ساناز بوده فهمیده من از زودتر

 مدت یه دید وقتی اما شده باخبر شایان کارای از که



 ساناز گفت شد خیال بی اونم شایانه خیال بی ساناز

 هنوز یواشکی ساناز نگو اما کرده اشتباه فهمیده حتما

 روز هم بابا میدیدتش هم گاهی میزده حرف شایان با

 با و ساناز بودم دانشگاه من که موقع همون آخر

 میاره ساناز بعدم میزنه و شایان اول بینه می شایان

 راضی گفت مامانم اینارو البته ، قضایا این خونه

 به حرفش و بود بابا اما کنه ازدواج ساناز نبودم

 نداشت فایده اما شد بحثمون هم موضوع همین خاطر

 کرد شوهر ساناز زور به

 مقصری تو میکنه فکر االنم-

 حس ساناز اما مرده یه واقعا خوبه خیلی شوهرش-

 نداره دوستش ای ذره کنم می

 بد چه-

 خواد می مثال زندان افتاده شایان فهمیده االنم خیلی-

 بدم رضایت کنه مجبور منو

 کنی نمی کارو این هم تو که-



 کارو ینا هم بشه دندوناش همرنگ ساناز موهای-

 کنم نمی

 پایم روی سر شد خم دفعه یک سام که زدم لبخند

 :گفت و گذاشت

 هر دارم وجدان عذاب ها مدت تا میزنمش وقتی-

 وری دری خودم به مدتها تا خودشه مقصرش چند

 کنترل خواهرم دربرابر و خشمم چطور گم می

 کنه فکر که این بدون راحتی همین به اون اما نکردم

 کرد عوض قرصارو یادم چی برادرش سر

 :گفت و بست چشم او و کشیدم صورتش کنار دست

 اما نه یا رفته دکتر پیش دونم نمی بیماره سانازم-

 خوره می قرص ما چشم از دور گاهی دیدم

 :گفت خند پوز وبا

 گرفته هممون دامن بیماری این-

 داره درمان شکر خدارو-



 شتال باشه، داشته هوامو جوره همه دارم یکیو من-

 حتی کسیم که چی ساناز اما شدنم خوب واسه کنه

 نداره؟ خبر شوهرش

 بپذیره باید کرده ازدواج که حاال-

 نیست تاثیر بی بیماریشم البته شد می کاش-

 بگیم؟ شوهرش به خوای می-

 نمی بعدشم چون اما بگم خواستم بار چند دونم نمی-

 شدم پشیمون میشه چی دونم

 گفتم و کردم موهایش توی را دستم

 داشت؟ کینه ازت همین واسه شایان-

 کردم خراب زندگیشو من میگه عوضی آره-

 بشر این پرروئه عجب-

 زیارت بریم بزنیم صورتمون به آبی یه بریم پاشو-

 میاریا منو کجاها هم تو-

 وگفتم زدم لبخند



 بریم پاشو اینجا کشوندمون قسمت که نیووردم من-

 بغلی کوچه بریم بعدشم غروبه دم

 و کرد فرو شکمم در را انگشتش کرد نگاهم مسا

 :گفت

 شکمو-

 بردم پایین سر ریختم بهم را وموهایش خندیدم

 گفتم و بوسیدم را داغش پیشانی

 بریم دونفرمونم زیارت اولین پاشو-

 بریم-

 پیاده ماشین از کرد مرتب را موهایش نشست صاف

 سمت هم با و پوشاندم مقنعه زیر را موهایم.شدیم

 :گفت و کرد نگاهم سام. رفتیم اهگ زیارت

 جا این نیومدم بودم تهران همه این-

 اولین چون نظرم به شدی مدیونم االن پس خب-

 کن نذر بارته

 نذری؟ چه-



 درونش را دستم رفتم حوض سمت و کردم فکری

 رفتم گاه زیارت سمت و زدم صورتم به آبی و کردم

 سرم که جور همان برداشتم نرده روی از چادری

 گفتم کردم یم

 نذر تو کنم می نذر برات خودمم رسیدم بهت که من-

 یکم کنه کمکش خدا که این کن خواهرت واسه

 بورزه عشق شوهرش به کنه صبورش

 زیاد چقدر هو-

 گفتم و کردم مرتب سرم روی را چادر

 چطوره؟-

 و گرفت را چادر ی لبه دو آمد باال دستانش سام

 :گفت

 شدی سوسکه خاله شبیه-

 گفتم سریع ای بچه دختر دیدن با خندیدم بلند

 خانم دختر-

 گفتم لبخند با ومن سمتم چرخید دختر



 گیری؟ می ازمون عکس چندتا-

 :گفت و زد لبخند بچه دختر

 بله-

 :گفت سام که کنم آماده را ام گوشی خواستم سریع

 من گوشی نه-

 گرفتیم یکیمون گوشی با وقت هر داره فرقی چه وا-

 !که مفرستادی هم واسه

 :گفت حرص با

 بفرستی تا میدی دقم تو-

 هر و داد دختر دست را گوشی زودتر وسام خندیدم

 متفاوت ژستهای با عکس کلی زاده امام کنار دو

 اذیت من بیشترش که سلفی چند آخر در و گرفتیم

 گرفتیم بودم کرده سام

 بیرون بیا زود نکن دل درد زیاد تو بریم خب-

 خوبه؟ دیگه دقه ده-

 گفتم من و شد بلند اذان یصدا



 بریم بزن هست موقع بهترین االن-

 دیدن با. شدیم جدا هم از و رفتیم باال ها پله از

 خواندنشان نماز خاطر به رفتم سمتش ذوق با ضریح

 ها میله دور شد محکم دستانم. بود خلوت حسابی

 .بستم چشم چسباندم پیشانی و ضریح

 اختیار بی و شد برابر چند آرامشم و داشت آرامش

 گفتم آرام ریختم اشک

  خدا ممنون-

 هم سام خواهر حال خواستم زاده امام از رفتم جلوتر

 به چسباندم پیشانی باز رسیدم آخرش به. شود خوب

 خدا از و اطرافیانم همه برای کردم دعا باز ضریح

 .باشد پشتمان همیشه خواستم

 نبود خودم دست که لبخندی با نشستم ضریح کنار

 شدم ضریح ی خیره

*** 

 میاد بویی چه خدا وای-



 !نیاز-

 گفتم حرص با

 زاره نمی کنم ذوق خوام می هی بابا ای-

 خوای؟ نمی اونا از بگم خواستم می نداشتم کاری-

 جمع آب و شدم خیره کرد اشاره سام که جایی به

 آورده در بال انگار و دادم قورت را دهانم در شده

 نواز چشم و ترش های خوراکی آن سمت چنان بودم

 :گفت که رفتم

 داخلشون نری سر با-

 کاسه و قاشق رویی خوش و چاق مرد رسیدم تا

 :گفت و داد دستم مصرفی بار یک کوچک

  کن تست-

 آلوچه کمی همه از اول گرفتم دستش از خوشحالی با

 گذاشتم دهان در لذت وبا کاسه در ریختم

 

 [۱۴:۱6 ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون



 

 ۴۸۱_پارت#

  

 

 

 

 گفتم ذوق با و 

 بزار برام این از کوچیک کاسه یه-

 توی ای دانه رفتم رنگ قرمز های قیسی سراغ

 چرخیدم شد جمع چشمانم خوردنش با گذاشتم کاسه

 :گفت سام به رو

 ترشه خیلی...اوف-

 گفتم مرد به سریع و

 بزار اینم از-



 سریع سام که رفتم رنگ قرمز های ناردونه سراغ

 گفتم

 کنی می فضع نخوردی هیچی-

 :گفت و خوردم آن از هم کمی اما

 مزس خوش خیلی میخوام اینم از-

 غرید سام

 دیگه بسه نیاز خریم می همشو-

 :گفت مرد به و گرفت دستم از را کاسه

 بدید کاسه یه کردوم هر از-

 گفتم و دادم قورت را دهانم آب باز

 خوام می لواشکم خوام، می ها تازه کشک اون از-

 بده بزرگ ظرف یه هم ها ازهت تمشک اون از

 گذاشتم دهان در برداشتم را یکی شدم وخم

 نیووردم من میگه بعدم زاده امام اورده منو مثال-

 !اورد قسمت



 :گفت بیشتری حرص با که کردم نگاهش

  اینجا اورد مارو شکمت نخیر-

 بویی با. کرد پاک را لبم ی گوشه آورد باال ودست

 روی ذرت دیدن با دمچرخان سر خورد ام بینی به که

 گفتم زاری با و شد شل پایم دست آتیش

 !آخه؟ خوراکی انقدر چرا خدا وای-

 :گفت و گرفت را آستینم سام که برداشتم قدم

 باش خودم با فقط خرم می برات چی همه بقرآن-

 گفتم و دادم تکان سر آویزان های لب با

 کنه می دیوونم داره بوش-

 غرید بست چشم سام

 برس مبداد خدا-

 از بعد سام و داد سام دست بزرگ پالستیک سه مرد

 :گفت پولش کردن حساب

 نرفتی هوش از تا بریم-



 گفتم و رفتیم فروخت می ذرت که مرد سراغ سریع

 تا سه آقا-

 تا؟ سه چرا-

 دیگه تو یکی من دوتا-

 :گفت درشت چشمان با

 !نیاز-

 گفتم و شد کج لبم

 دونوع تونم می فقط وگرنه هست شامم نبود یادم-

 می نوع سه بخورم ذرت دونه یه اگه اما بخورم غذا

 دونه یه همون باشه خب.  تونم

 دیدنشان با چرخاندم سر دختر چند ی خنده صدای با

 و کردم سام ونگاه کردم اخمی کردن می ما نگاه که

 گفتم

 !خندن؟ می من به-

 می چندتا حاال کردن غلط خندیدن اگرم نفهمیدم من-

 خوای؟



 یکی من-

 نگاه. کند کباب برایمان ذرت دو گفت مرد به سام

 گفتم و کردم اطراف

 خوبه جا این چقدر-

 جا؟ این بیایم باید بار یک ماهی حتما-

 گفتم و کردم نگاهش اخم با

 جا این از اومده خوشم فقط نگفتم چیزی من-

 ماهی. داری دوست که جایی بیارمت باید منم خب-

 بیارمت؟ بار یه

 گفتم و زدم لبخند

  بیار-

 گرفت مرد دست از سام و شد آماده هایمان ذرت

 گوشی خوردن از قبل من و ایستادیم ای گوشه رفتیم

 کلی سام های لبخند و ذرت دو آن وهمراه آوردم در

 همراه که را مزه خوش ذرت آن وبعد گرفتیم عکس

 کند می گیر دندانش الی که سام غرهای غر با بود



 حرص با و خورد کمی طفق سام چند هر خوردیم

 :گفت و گرفت سمتم را ذرت

 خوام نمی بخور تو-

 نخورم؟ غذا نوع سه میخوای زرنگی؟-

 آشغال سطل در شد پرت ذرت زدم را حرف آن تا

 کردم می آشغال سطل نگاه حسرت و حیرت با ومن

 !بود حیف-

 غذا نوع سه-

 کردم شوخی من اما-

 یریمگ نشونه ببینی خواستم می کردم شوخی منم-

 خوبه؟

 گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 کرده ثابت سطل اون شبت نصف مسابقه اون تو-

 بودی

 :گفت آرام و زد لبخند سام

 میدی؟ مسابقه بازم-



 گفتم و زدم خندی نیش

 خورم نمی گولتو دیگه-

 که کردم پرت سطل سمت بود شده تمام که را ذرتم

 گفتم ذوق با افتاد سطل داخل درست

 ...شب اون...شب اون خوبه ریمگی نشونه ببین-

 :گفت و گرفت را دستم سام که بزنم حرف نتوانستم

 لرزید می دستت که بود خوب شب اون-

 گفتم و کردم نگاهش اما افتاد وراه

 !پررو-

 سوسکه خاله خوری می چی دیگه-

 جگر بوی. بخوری داری دوست همش اینجا واال-

 جا این جاییه چه بابا اوف کباب بوی

 ستوران؟ر بریم-

 بریم-

 ماشین تو بزاریم هم اینارو بیابم ماشین با بریم پس-



 بریم-

 ببینم را منو من که بدون سام رفتیم رستوران به باهم

 .گرفت برایم ساالد با غذا نوع سه خودش

 خوب بسیار هوای و باصفا بسیار کوچک باغ آن در

 را غذاها تمام هردو که داد مزه ما به غذاها آن چنان

 چنان خالی های بشقاب دیدن با آخرش و مخوردی

 ما نگاه بودن آنجا که کسایی تمام که زدیم خنده زیر

 .کردن می نفر دو
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 گفتم و کشیدم راحتی نفس نشستیم ماشین درون



 داد حال خیلی دمتگرم-

 منو اوردی تو واال-

 حرکت به را نماشی سام  بستم را کمربندم و خندیدم

 گفتم و کردم سام نگاه. آورد در

 بگیرم دابسمش خوام می-

 :گفت و انداخت باال ابرویی و داد لم کمی سام

 بگذرونه بخیر-

 نصب من برای سام خود که جایی در را گوشی

 و کردم روشن را ماشین وچراغ گذاشتم بود کرده

 .بردم باال را صدایش کردم روشن را پخش

 که بودم کرده را ها کار این نقدرا ماه یک این در

 .رفت می گیج سرش.  سر آخر دیگر سام

 

 مال بینمونه االن که حسی این دونه دونه دونه دونه

 دونه آخ دونه میرسونهدونه بهم مارو خودمونه خود

 آخ دونه



 

 لبخند با او و زدم اشاره سام به شصت انگشت با

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 و بود لبخند فقط که همراهیش یبرا میردم می

 .گرفت می ریتم فرمان روی گاهی که انگشتانش

 

 یهجوری آسمونه تو ستاره یه دونه دونه دونه دونه

 برسونه بهم باز مارو که میکنه میزون

 

 حال هوشیار و نهمستم من یاره عاشق گرفتاره دل

 بینمونه جدیدی

 

 کمی شعر قسمت آن من و کرد نگاهم چرخاند سر

 وهمراه کردم اشاره چشمانش به کشیدم جلو را مخود

 دلمو که چشاته توی چیزایی یه) خواندم خواننده

 زدم برایش چشمکی و کردم اشاره قلبم به( میلرزونه



 بدجوری تنهایی و تک از آدمو) خواندم وباز

 (میترسونه

 

 به رفتم عقب خندیدم بلند من و کرد اخم کالفه سام

 سرم کنار را ام اشاره تانگش ود زدم اشاره دوربین

 خواندم سام برای عشوه با وباز دادم تکان

 

 داری زندونهچی یه نباشی نمیشه زندگی زندگی این

 درمونه جورایی یه آخه نفساتم که

 

 برای دادم می تکان شانه ومن بود آهنگ قسمت آن

 . بود کرده پا به دلم در طوفانی حسابی نگاهش که او

 سام دیدم تعجب کمال اوب خواند خواننده دوباره

 نگاهش باز دهان با ومن خواندن به کرد شروع

 ...خواند می من به عمیق نگاهی با او اما کردم

 



 که شدوقتی گرفتار تو طرفدار تو رفتار به که دل

 شد افسار بی شبه یه دید دلبریاتو

 

 ببینم گذاشتم اش پیشانی روی دست رفتم جلو سریع

 جلو مرا وکمی گرفت ار دستم مچ سام اما ندارد تب

 خواننده با باز و صورتم روی چرخاند نگاه کشید

 داد ادامه

 

 بیای پایین بری منیباال هوای نفسی منی دلربایی تو

 منی برای دیگه تو

 

 روی از ابرویی بردم دندان زیر کامل را زیرینم لب

 خواندم او قبل بار واین انداختم باال شیطنت

 

  میلرزونه مودل که چشاته توی چیزایی یه



 زندگی میترسونهاین بدجوری تنهایی و تک از آدمو

 نفساتم که داری زندونهچی یه نباشی نمیشه زندگی

 درمونه جورایی یه آخه

 

 هایش لب رفتم گردنم پشت دستش شتاب با چنان

 در نبود مهم برایش. شدم شوکه که لبهایم رو نشست

 داشت نبود مهم... خلوت چند هر بودیم خیابان

 چند هر کنیم تصادف بود ممکن و کرد می نندگیرا

 ... کم سرعت با

 می فیلم داشت هنوز دوربین آن و نکرد رهایم اما

 از ولعش پر های بوسه آن از سام اشتیاق از گرفت

 .بود اورده بند را نفسم که هایش کام

 دستش دو هر وسام کشیدم عقب را خودم زنان نفس

 روی دستم که یدخند بلند وچنان فرمان به فشرد را

 هنوز.  بستم را چشمم یک  بود او سمت که گوشم

 که کردم قطع را فیلم حرص وبا زدم می نفس نفس

 :گفت سام



 این با کردم نمی فکرشم اصال نیاز بود عالی امشب-

 باشم داشته شبی چنین خرابم حال

 مرتب را ام ویقه کردم صاف گلویی نشستم صاف

 وگفتم کردم

 کرد میشه چه دیگه منم-

 :گفت و کشید را ام گونه

 خودم گلیه قربون-

*** 
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 گفتم عمو به رو و گذاشتم میز روی را چایی

  بره می جون آقا که میدونی-

 :گفت و خندید کرد نگاهم عمو

 داری هواشو دیگه هستی نوش-

 گفتم و کردم بلند باز را سینی

  حیاط یاینب شد تموم بازیتون-

 بقیه پیش برو تو جان عمو باشه-

 نگاه همه از اول رفتم بیرون خانه از دادم تکان سر

 گفتم و کردم بود نشسته محمد کنار که سام

 َدم نیاز چایی اینم-

 :گفت و خندید صبا

  داره رنگیم چه ببین مامان-

 گفتم و گرفتم عمه جلوی را سینی شدم خم



 همین به ارتخواستگ جلوی که بگیر یاد تو-

 ببری چایی خوشگلی

 :گفت و خندید عمه

 واال داشت خواستگار هفته اون خانم کاری کجای-

 بود چایی اون بهتر میوورد ریخت می آب

 را چای سینی من و رفت باال همه خنده صدای

 گفتم و گرفتم عمم شوهر جلوی

 کنه پرونی خواستگار خواسته می دیگه خوبه-

 :گفت که گرفتم طاها جلوی را چای

 بخوریم رو تو خواستگاری چایی بشه کی حاال-

 را سینی مائده به کردن نگاه وبدون زدم لبخند

 گفتم و گرفتم جلویش

 شاید بهتره قهوه دم نمی چایی خواستگاریم روز من-

 داشت دوست قهوه داماد

 :گفت و کرد ای خنده عمه

 سفید چشم-



 امآر خیلی و کرد نگاهم گرفتم کامیاب جلوی را چای

 :گفت

 کنم می دق خواستگاریت روز-

 می بودنش تیز از رفت سام سمت نگاهم اختیار بی

 اخم کامیاب به سریع بود پایین نگاهش اما. ترسیدم

 .گرفتم محمد جلوی را سینی. کردم

 عزیزم ممنون-

 کنم می خواهش-

 زدم چشمکی کرد نگاهم شدم، خم ایستادم سام جلوی

 وگفتم

 برات بخوری نیستی مجبور داری دوست قهوه-

 میارم

 :گفت و برداشت را چای استکان سام

 نخورم َدم گلی چایی کن فکر-

 گفتم ایستادمو صاف و گرفت ام خنده



 غیرت شد نصف دو کمرم هستید زیاد بال واال-

 !رفته کجا مردامون

 :گفت و شد بلند سریع کامیاب

 عمو دختر من بده-

 کردم می سام اخمهای نگاه که حالی در را سینی

 سر صبا. نشستم صبا کنار رفتم و دادم کامیاب دست

 :گفت گوشم دم آورد جلو

 چیزیه عجب دایی دوست-

 گفتم و کردم سام نگاه

 ریخته بی خیلی که اون چرون چشم-

 :گفت و داد تکان سر تاسف عالمت به

 ببین منگلیه خودت مثل که چشمات سر بر خاک-

 باری چند اول از انگار داره سگ چشماش المصب

 گرفتتم

 :گفت لبخند با که کردم صبا نگاه حرص با

 کرده نگاهم عمیق باریم چند تازه-



 گفتم و پرید باال ابروهایم

 !نکرد؟ چیزی ای اشاره-

 دونم نمی دقیق برام انداخت ابرو تا دو واال-

 فریاد سرش یا بخندم دانستم نمی بستم را چشمانم

 را چایش از کمی صبا که کردم باز چشم. بزنم

 نگاهم کردم سام نگاه هم من کرد سام نگاه و خورد

. شد بلند صبا ی سرفه صدای لحظه همان کرد، می

 و کوبیدم کمرش به محکم را دستم چرخیدم سریع

 : گفت نگران عمه

 شد؟ چی-

 گفتم و کوبیدم تر محکم باز

 حناق حناقه جون عمه نیست چیزی-

 هگرفت صدای با و کرد نگاهم سرفه میان در صبا

 :گفت

 کرد نگام... خیره-



 و رفت باال فریادش که کوبیدم تر محکم را دستم

 غرید

 شدم نخاع قطع-

 گفتم و زدم لبخند

 مردی می که زدم نمی کن خوبی بیا-

 شدم خوب بابا خوام نمی-

 :گفت و خندید دیگرم عموی پسر محمد

 تو رفت بدبخت بودم شده نصف االن بودم من نیاز-

 یزد محکم انقدر زمین

 مرد می داشت داشتم حق... چیز یعنی...حقشه-

 :گفت و خندید یسنی

 اونجا برام مامان کنی کاری نمیتونی هتل تو نیاز-

 بگیره؟ تولد

 گفتم و گرفتم دندان به لب

 اصال ؟ کو گلیت گل چادر کو تسبیحت اون. اوه اوه-

 فری؟ و قر فکر به که خوندی نمازتو



 :گفت سریع عمم

 خونه تو نداری حق گفتم بهش روپر بچه بگو همینو-

 واسه هست جا دنبال میبینه کیو هر حاال بگیری تولد

 گرفتن تولد

 گفتم و زدم لبخند

 داره؟ اشکالی چه گرفتن تولد مگه جان عمه-

 هم دور میریزن عقل کم جوون مشت یه اشکاله پر-

 رقصن می مبتذل موزیکای اون با

 !مامان-

 ،عمو بماند کتسا که زدم چشمکی کردم یسنی نگاه

 :گفت محمد

 گیرید می سخت دارید خیلی آبجی-

 خیلی برات خارج رفتی نکن دخالت تو جان محمد-

 شده عادی چیا



 سام نگاه و کردم ، کرد عوض رنگ که محمد نگاه

 همه به و زدم برایش لبخندی کرد می من نگاه که

 گفتم

 شده؟ زیاد طالق آمار خیلی گن می شنیدی عمه-

 ...کا همین خاطر به بله-

 شنیدید؟ گفتم فقط جون عمه-

 دیدم هم شنیدم هم-

 

 [۱۴:۱6 ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 ۴۸۴_پارت#

  

 

 

 



 

 

 شنیدید بگید بهم حاال شکر مرتبه صد هزار خب-

 شدن زیاد همه این چرا

 باری و بند بی خاطر به-

 عمه به رو اما افتاد خندش وپوز و مائده به نگاهم

 گفتم

 شده تایید شوهر یا زن یانتخ طالق آمار سوم یک-

 :گفت و داد تکان سر کامیاب

 درسته-

 هست؟ چیزهایی چه از ریشش خیانت دونید ومی-

 گفتم من و نداد جواب کسی

 این نگردیا این با میگن بزرگترامون خانواده توی-

 ندیا پیام بهش نزنیا حرف باهاش آزاده زیادی

 دادم ادامه ومن برد زیر به سر عمه



 باید نکردن بزرگ قوطی تو منو بابام نه مامانم نه-

 عالقه و خوشحالیامو جلوی نکردن تعیین برام نباید

 پاش همه که قانونایی داشتیم قانون اما نگرفتن هامو

 االن همین تا موندیم

 گفتم و زدم لبخند

 تولد میرم دارم بابا. رفیق باهاشون و بودم آزاد-

 شد ومتم بعد رسونمت می جان بابا باشه...دوستم

 حق نگفت نرو نگفت بابام...دنبالت بیام بزن زنگ

  نداری رفتن

 گفتم و کردم بقیه نگاه

 تمایل بیشتر میشی منع کاری از وقتی میدونن همه-

 قوانین زندان تو بچتونو وقتی بدی انجام داری

 اون دارید توقع چطور کنید می حبس زورگوییتون

 با جشن یه حسرت که ای بچه نشه؟ ای عقده بچه

 نمیشه؟ ای عقده چطور داره دوستاشو

 گفت؛ حرص با عمه

 باشن؟ آزاد میگی یعنی-



 نه، گرفته شکل شما ذهن تو که آزادی جان عمه-

. داره کوچیکش دنیای تو دخترت که اونیه آزادی

 همین واسه میومد بدتون من تربیت نوع از همتون

 من با بودن منع عموم های بچه جمله از هاتون بچه

 مادرم پدر از پنهانی کاریم هیچ من اما ننبز حرف

 ...اواخر این فقط نبود

 گفتم و کردم عوض را حرفم سریع

 اصال و داشتم قوانینم اما داشتم آزادی حال هر به-

 مخالف جنس یه با اگر نداشتم اینو حس وقت هیچ

 کنار در من چون میده بهم آرامش بزنم حرف

 داشتم آرامش خانوادم

 :فتگ و کرد ترش عمه

 !چی؟ یعنی-

 فقط شما زندان میگم دارم من نکن ترش جان عمه-

 و شده زیاد طالق آمار گفتم میکنه نابود بچتونو

 از از ریشش و خیانته خاطر به بیشترش نصف

 محدود جوونی دوران درونی، های عقده و نوجوونیه



 میکنم نامحدودش فردا از بله-

 گفتم جدی من اما خندیدن همه

 این. مجردی دوران باری و بند بی همچنین و-

 باشه آزاد انقدر نیست قرار خانم عمه خیلیه بحثش

 عقده که محدود انقدر و میره کجا به داره نفهمه که

  براش بشه

 کامال فکرش طرز یهو من حسین داداش اصال-

 شد عوض

 :گفت عمو زن که چیست منظورش دانستم می

 جون مولود داره تاثیر خیلی مرد روی زن-

 :گفت عمه که عموم زن نگاه کینه با

 تربیتش این با برادرم با کرد بد نازنین-

 شنیده سرم پشت از جون آقا صدای که کردم بغض

 شد

 بچه چنان اما جوونیش تو غصه همه اون با نازنین-

 کنم می افتخار بهشون من که کرده تربیت هاشو



 بلند سریع آمد جلو آقاجون و نشست صاف عمو زن

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با جون آقا که شدم

 بچه کردن تربیت هایی بچه خوب نازنین و حسین-

 چیز یه روت جلوی یکیه باطنشون و ظاهر که هایی

 دیگه یکی کوچه در پشت نیستن دیگه

 و نشست. بنشیند کردم کمک گرفتم آقاجون دست

 :گفت و نشاند خودش کنار گرفت محکم مرا دست

 ندارم قبول تربیتت هم ذره یک اما دخترمی مولود-

 نباشه تو مثل مائده امیدوارم

 !بابا-

 هم من بود ناراحت بود کرده اخم کردم سام نگاه

 .چیه فکرشون دیگران بدونه که خوبه گاهی اما بودم

 :گفت و فشرد را دستم جون آقا

 دادم شکست جمال بازم-

 وگفتم زدم لبخند

 کردم می تعجب دادید نمی-



 میزاریا من سر سربه خیلی وروجک هی-

 آمد صدایش خانم رباب که خندیدم جمال عمو به

 بیا جان نیاز-

 خانه سمت کردم پا را هایم دمپایی و شدم بلند سریع

 گفتم و شدم خانه وارد عجله با دویدم

 جانم-

 کافیه ساالد تعداد این ببین بیا-

 گفتم و شدم آشپزخانه وارد

 ضعف جا این بیام باید هی من بابا بویی چه...هوم-

 که کنم

 شده تزئین های ساالد نگاه من و خندید خانم رباب

 گفتم و کردم

 کافیه تا شش خب-

 !هفتاس اما-

 یکیشو هم سسا او منه مال یکیش تاس شش دیگه نه-

 من به بدید کامل



 مولود عمه عصبی صدای که خندید باز خانم رباب

 ترساندم

 تربیت بی  توی که بشیم جمع هم دور گفت محمد-

 کنی؟ مسخره نوم

 گفتم عمه سمت چرخیدم تعجب با

 ...بقرآ نه-

 دادم ازدست را تعادلم غافلش نا و محکم سیلی با

 لحظه وهمان افتادم زمین روی خورد میز به پهلویم

 نگاه زده بهت. افتاد سرم روی میز لب ساالد دیس

 که کردم گوجه و کاهو با شده تزئین های سرامیک

 کرد شتکمیل ام بینی خون قطره

 خانم مولود سرم به خاک-

 و نکردن تربیت درست رو تو زن اون نه داداشم نه-

 آزاد بزنن حرف تو با هام بچه نذاشتم شکر خدارو

 باهات که هم هفته چند همین. وقیحی انقدر که بودی

 بچه وگرنه میگن پرت و چرت انقدر زدن حرف

 حرفا این به چه من های



 !آبجی-

 سمت چرخید مولود هعم محمد متعجب صدای با

 دوید من سمت محمد و محمد،

 نمیام من اینجا میاد دختره این وقتی بعد به این از-

 این یا جاست این ما جای یا

 :گفت حرص وبا گرفتم آغوش در محمد

 !برادرمونه دختر اون گی می چی آبجی-

 پررو انقدر دختر این بود اگه مرده ساله چند حسبن-

 چی من به بابام که یریزهم زبون من واسه که نبود

 !بگه؟

 صدا بی. کردم پنهان محمد ی سینه در را صورتم
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 و زدم زار و کردم فرو محمد ی سینه در را صورتم

 .چسباند خودش به مرا محکم محمد

 حسین حق در برادریو وقت هیچ شما آبجی که واقعا-

 حسین. شکستی دلشو دیز بچشو االن نکردی تمام

 هم ما بابای که بود انقدر بود حساس دختر این رو

.  لرزوندی گور تو تنشو تو اما حساسه نیاز رو انقدر

 شو دعا به دست برو داری اعتقاد چیا این به خوب

 ببخشتت حسین که

 ...پ خیلی هم تو-

 بیرون برو کن تمومش-

 و ترساند آغوشش در هم مرا محمد فریاد صدای

 . آمد عمه محکم های قدم صدای شبعد



 اش سینه از و گرفت قاب را صورتم سریع محمد

 :گفت و صورتم روی چرخاند نگاه  کرد دور

 خوبی؟-

 گفتم بغض با و کشیدم باال بینی

 قدیسه خودشون اونا...نیام گفتم...ندارن دوستم گفتم-

 کاره بد منو میدونن

 کردن غلط-

  و کرد پاک را اشکهایم سریع ومحمد ریختم اشک

 :گفت کشید ام بینی زیر دست

 بگم سام به برم بزار-

 وگفتم گرفتم را دستش ترس با

 بگیریم جلوشو تونیم نمی کرده چیکار عمه بفهمه نه-

 میشی آروم اون با چون گفتم خودت خاطر به-

 زد بهتم من اصال جان محمد زدش بد خیلی-

 :گفت عصبی و گرفت خانم رباب از نگاه محمد



 بشکنه شدست-

 چشمهای با که وسامی افتاد آشپزخانه در به نگاهم

 می نگاهم و بود ایستاده در چوب چهار در ریز

 سام که شوم بلند جایم از کردم سعی ترس با. کرد

 :گفت

 !شده؟ چی-

 گفتم سریع من و کرد کمکم محمد

  خوردم سر...سر-

 :گفت و گرفت را بازوهایم آمد جلو سام

 خوبی؟-

 گفتم و دادم نسرتکا بغض با

 خوبم-

 و آمد جلو محمد.  کرد می نگاهم مشکوک او اما

 :گفت

 یکم. بندازن سفره ها بچه میگم اتاق تو برو یکم-

 بیا اومد جا حالت بشین



 گفتم بگیرم سام از نگاه که بدون

 میای؟ هم تو-

 :گفت سریع محمد

 ...ام-

 وگفتم کردم نگاهش چرخاندم سر 

 میره زودی فهمن نمی-

 بیان ها بچه ممکنه که تاقا تو-

 نمیاد اونجا کسی من اتاق برید-

 خانم رباب اما کرد خانم رباب نگاه چپ چپ محمد

 :گفت لبخند با

 میزارم ساالد براتم بگیر آروم یکم برو عزیزم برو-

 وگفتم کردم سام نگاه و زدم جانی بی لبخند

 بیا بعد میرم من-

 دبو شک پر هنوز نگاهش بود مشکوک هنوز سام

 .کردم می شک بودم هم من داشت حق



 آشپزخانه بغلی اتاق وارد رفتم بیرون آشپزخانه از

 بست را ودر شد اتاق وارد سام بعد ثانیه چند. شدم

 چرخاندم قفل در را کلید هم من

 ...ش چی نیاز-

 اشک. زد خشکش او و رفتم اغوشش در شتاب با

 گفتم و ریختم

 تحمل حرفارو این دیگه بود کاش...بود بابام کاش-

 کردم نمی

 :گفت و شد حلقه دورم دستانش

 ببینم که... بزنم حرف نتونم که جایی نیار منو دیگه-

 کنم سکوت بخورم حرص فقط میزنن حرف تو به

 نیست جا این ما جای نمیایم-

 گفتم و فشردم اش سینه به سر

 بریم خوردیم شام-

 !بگذرم؟-



 ارزش یلیخ برام نگرانمی اینجوری میبینم که همین-

 داره

 :گفت و کرد ای خنده تک حرص با

 گذری می ساده چه-

 کردم سکوت فقط نگذشتم-

 بزنه حرفارو اون نداشت حق-

 گفت اما نداشت-

 گفتم و کردم نگاهش ومن سایید هم روی دندان

 بشم آروم لحظه یه فقط بزار-

 وگفت کمرم پشت گذاشت دست

 من نه ای کنم کنترل خودمو میتونم دونم نمی بمونم-

 میرم

 ...سا-

 بفهم بمونم تونم نمی نیاز-



 آقا بیام االن میام شام بعد منم ماشین تو برو...باشه-

 میشه ناراحت جون

 اما پیشش میایم هفته هر وسط خودمون بگو بهش-

 دیگه نمیای هم تو حتی نمیایم هفته اخر دیگه

 باشه-

*** 

 عوضی ی زنیکه-

 گفتم و گذاشتم گوشم روی دست

 آروم خدا تورو-

 همونجا که زدت نگفتی همونجا چرا... نیاز چرا-

 بدم کارشو جواب

 که گفتم می بهت نامزدمی تو میدونستن همه اگه

 نداشته زدنم حرف جرات حتی دیگه پشتمه کی ببینن

 باشن

 و اتاق در زد قدم.  زد آتش سیگاری حرص با سام

 :گفت کینه با



 تو ور که دستش همون ببینمش دیگه بار یک فقط-

 میشکونم رو شده بلند

 گفتم و زدم لبخند بغضم میام در

 الزمه واقعا عمم واسه-

 کشید دست نشست رویم بهرو تخت روی امد سمتم

 :گفت و صورتم کنار

 بشکنه دستش-

 زهرا؟ بهشت بریم فردا-

 برمت می-

 سیگاری جا در گرفتم دستش از را سیگارش شدم خم

 و گرفتمش وشآغ در چرخیدم و انداختم عسلی روی

 روی سر. گرفت آغوش در محکم هم مرا خوابید او

 گفتم و گذاشتم شد می پایین باال شدت با که اش سینه

 کی داره اهمیتی چه داری، دوست منو تو وقتی-

 باشه داشته دوستم
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 اون میدم خبر بهت که وقتی باشه آهنگه این آره-

 میدم خبر بهت باز هم دوتا

 افتخار خانم باشه-

  کن هماهنگ خودت رو پردازی نور-

 چشم-

 باشه چیز همه به حواسم تونم نمی فرداشب من-

 کنید دقت خوب پس میام حساب به مهمون چون



 حتما باشه-

 گفتم و رفتم ها خدمتکار سمت شدم دور او از

 دیگه؟ کنید چیکار باید فهمیدید خب-

 همون نمیشه سخته در این از فقط ارافتخ خانم بله-

 بیایم؟ بریم آخر در

 شده بسته داره راه آشپزخونه به که دری اون نه-

 میمونه همین فقط

 شد می که دیروز جشن تا-

 یکم این چون داره فرقی چه نکن بحث انقدر-

 زنی؟ می غر داری دورتره

  بخدا نه-

 شده انتخاب که هایی میزی رو برس کارت به-

 بچینید سلیقه با هم رو گلها باشه صاف اشهنب چروک

 الکی نه

 گفتم عصبی و کردم جایگاه مبل نگاه چرخاندم سر

 نکردید عوض هنوز که اونم-



 افتخار خانم االن-

 بیرون سالن از بلند های قدم وبا چرخیدم کردم پوفی

 رفتم مردانه قسمت سمت کردم طی را پله چند رفتم

 بیشتر عملشان سرعت ها مرد انگار بود آماده آنجا

 ایراد جای هیچ که بودن کرده کار خوب انقدر. بود

 .شدم راهرو وارد و بستم را در. نداشت

 افتخار خانم سالم-

 گفتم و انداختم باال ابرویی آتنا دیدن با چرخاندم سر

 خوبی؟-

 :گفت و برد زیر به سر

 نباشم خوب کردید شما که کاری با میشه مگه-

 گفتم و کردم جیبم در را دستانم

 بود سخت ببخشه رو تو که این کردنش آروم درسته-

 نیست سنگ از که دلش اما

 گوشش روی را دستانش از یکی و آورد باال سر آتنا

 :گفت و گذاشت



 کنم می حس هم گاهی گوشمه تو صداشون هنوز-

 زنه می زنگ

 گفتم و کردم ای خنده

 آقای منو ندیدی مگه بود خوب العملش عکس تازه-

 یه اون اما نکنه حمله طرفت بودیم باش آماده دویمه

 کنه چیکار میدونه خوب که َمرده

 اون نذاشتید شما که بود شدنم اخراج نگرانی تنها-

 بودم مطمئن بود سماوات آقای حرفای تو که تحکیمی

 بال بیام زدید زنگ روز سه بعد که همین اما اخراجم

 اوردم در

 دختر؟ شهب چی که میگی اینارو داری حاال-

 :گفت و آورد در کوچکی جعبه جیبش از آتنا

 واسه اینارو کنم خرید یکم تونستم فقط نداشتم پولی-

 کنم درست شما

 گفتم خوشحالی با

 کردی؟ اذیت خودتو چرا-



 امیدوارم دادم خرج به هنرمو یکم فقط نکردم کاری-

 بیاد خوشتون سماوات آقای هم شما هم

 وگفتم گرفتم دستش از را جعبه

 من به میدی کادوشو باهمیم سام منو فهمیدی کلک-

 و سماوات آقای با شدن رو به رو روی من بخدا-

 کردم کج راهمو دیدمش جا یه وقتم هر ندارم

 عادی عزیزم نیست ای کینه سام نکن کارو این-

  کن رفتار

 کارم سر برم من-

 ارزشه با برام ممنون هم ات هدیه بابت عزیزم برو-

 مکن می خواهش-

 بروم دادم ترجیح کردم جعبه نگاه من و رفت آتنا

 .کنم بازش آنجا و سام اتاق

 با داشت سام اما کردم باز را در و رفتم سام اتاق به

 ومن کرد نگاهم. کرد می صحبت میزش روی تلفن



 و داد تکان سر برایم هم سام. دادم تکان سر برایش

 :گفت

 کار این که میدونید اما گید می چی هستم متوجه-

 سختیه

 شد خم سام اما ایستادم میز کنار و میزش سمت رفتم

 :گفت و کشید خودش سمت مرا و گرفت را دستم

 نیست پولی کم باالخره کنم صحبت پدرم با باید من-

 نباشم اما باشه من مال هتل این که این و پاشایی آقای

 اما کردم نگاهش لبخند با من و پایش روی نشاند مرا

 نشست پهلویم روی دستش و بود تلفن به حواسش او

 :گفت و

 حرف تون مدیریت شما درسته میدم خبر بهتون-

 میتونم و نیست بدی پیشنهاد پیشنهادم این و نداره

 باید من باز اما چی یعنی ورشکستگی کنم درکتون

 کنم مشورت
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 من و انداخت البا برایم ابرویی لبخند وبا کرد نگاهم

 زدم لب

 ریخت بی-

 خدانگهدار باشه-

 :گفت و گذاشت جایش سر را گوشی

 خانم؟ گلی خبر چه-

  ریخته سرم کار کلی-

 دکتر آقای کرد غلط-

 گفتم و خندیدم



 آرایشگاه برم فردا باهاش داره دوست اگه گفت آنا-

 خوشگلم جوری همین من نه گفتی می-

 گفتم و خندیدم بلند

 کردم لقبو من اما-

 برمت می باشه-

 ریخت بی میسی-

 که گذاشت ام شانه روی کشید کمرم روی را دستش

  گرفت دردم

 آخ-

 :گفت تعجب با سام

 !شده؟ چی-

 تعویض میزارو کردم ها بچه کمک امروز یکم-

 ...ک

 کردی جا بی تو-

 ! سام عه-



 چه اجرایی مدیر اصال شدی؟ جوری این خوبه حاال-

 داره؟ تاالر به ربطی

 بزارم تموم سنگ دکتر آقای واسه گفتم خب-

 گفتم و زدم لبخند من اما کرد نگاهم چپ چپ

 حله جکوزی میرم بعدم ماساژ میرم غروب-

 و دادم نشانش را جعبه سریع من و شد ریز چشمانش

 گفتم

 داده هدیه بهمون آتنا ببین-

 پررو ی دختره-

 باز را جعبه خودشه دست کار کشیده زحمت سام-

 بیرون را یکی بود درونش چرم بند دست دو کردم

 باال ابروهایم ،  رنگ طالیی اسم آن دیدن وبا آوردم

 گفتم و پرید

 !جنون؟ طعم-

 از را دیگر دستبند سریع من و زد خند پوز سام

 . بود همان هم ان آوردم بیرون جعبه



 !جنون؟ طعم چرا اما-

 عوضی این... نه گی می بشه اخراج باید میگم هی-

 بیاره روم به خواد می بیمارم من فهمیده

 داشته دلیل حتما نیست اینجوری نه-

 بین خوش خانم بله-

 ها دستبند سریع جعبه ته کاغذ دیدن با اما کردم پوفی

 را تایش آوردم بیرون را وکاغذ گذاشتم میز روی را

 خواندم بلند  بود باالیی بلند نامه کردم باز

 واستون اسم نای چرا بدم توضیح نشد افتخار خانم-

 راجبش نداشتم اینو روی اصل در یعنی کردم انتخاب

 برداشت وقت یه که گم می بهتون حاال. کنم صحبت

 انقدر مدت این تو من اما سخته باورش. نکنید اشتباه

 زندگی به کردم فکر سماوات آقای و شما عشق به

 بدونه میتونه کسی چطور که این نکردم فکر خودم

 باهاش جوره همه اما بزنه شبه آسیب ممکنه یکی

 اتاق تو بزارم قرصارو اون که این از قبل. بمونه



 از من گفت و بیماری اون اسم سماوات آقای خواهر

 .کردم تحقیق یکم کنجکاوی رو

 شما که این و شد تعبیر جنون بیماری این من برای 

 و داشت تعجب جای اومدید کنار موضوع این با

 . کردم می راجبتون بد فکرای

 که شبی اون گفتید بهم شدم آشنا باهاتون که این تا

 گفتید عالقتون از افتاده اتفاقایی چه شد خورده قرصا

 یه ازتون گم نمی دروغ و سماوات آقای به حستون و

 ذهنم به که چیزی تنها و. خودم واسه ساختم اسطوره

 جنونو این طعم که این با که بود این شما واسه رسید

 سماواتم آقای وبرای نکشیدید پس پا چشیدید بارها

 از بیماریش این از کشه می زجر داره انقدر که این

 .کرده اذیت انقدر شمارو که این

 کردید حس وجودتون تمام با جنون این طعم دو هر

 باشه همیشه دوران این از یادگاری یه خوبه چه پس

 .جفتتون تالشای واسه بشه یادآوری که



 همیشه کردم اشتباهی کار که خوام می معذرت بازم

 .هستم مدیونتون

 به کردم سام نگاه چرخاندم سر و چکید اشکم قطره

 اورد باال سر سرم چرخیدن وبا بود زده زل جایی

 :گفت و کرد صورتم روی اشک نگاه

 نمیره یادم وقت هیچ نباشه آوریم یاد-

 را اشکم آورد باال دست وسام زدم بغضی پر لبخند

 :گفت و کرد پاک

 گلی نریز شکا-

 خیلی حالت گفت دکتر که این از خوشحالیه از-

 کم داروهات دیگه وقت چند گفت که این از خوبه

 بیای که مونده دیگه ماه چند فقط که این از میشه

 تمام چیز همه و خواستگاری

 :گفت و زد لبخند هم او

 خوشحالم منم-



 بندها دست از یکی پریدم پایین پایش روی از سریع

 گفتم و زدم زانو پایش جلوی و شتمبردا را

 دستتو بده-
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 دسشتش درون را دستبند من و آورد جلو را دستش

 .کردم محکمش کشیدم را بندش دو و کردم

 ریخت بی خوشگله چه-



 دستم درون برداشتم را خودم دستبند و ایستادم سریع

 گفتم و کردم

 قشنگیه هنر-

 گفتم و شد آویزان هایم ولب

 نیستم بلد هنری هیچ من-

 میگیری یاد بعد-

 کارم سر برم من خب-

 فردا؟ واسه داری لباس تو-

 وگفتم آمدم ای عشوه ابرو چشم با

 دارم که بله-

 ندیدم؟ چرا من چی؟ یعنی این اوه-

 دیگه حاال-

 !نیاز-

 گفتم و دادم تکان برایش دستی

 بدرود فردا تا-



 :گفت متعجب سام

 !فردا؟ تا-

  دیگه بله-

 :گفت و زد خند پوز سام

 باشه-

 کلی فردا بخوابم زود باید امشب خوب پسر آفرین-

 آرایشگاه برم باید بعدم دارم کار

 دکتر زن دست از امان-

 برای که آنا با را لباسم. رفتم بیرون اتاق واز خندیدم

 شد خرج بابتش زیادی پول گرفتم بودیم رفته خرید

 شدم پولش خیال بی که بود زیبا لباس آن انقدر اما

 به ماه هر سام که بود هایی پول همان از چند هر

 .  ریخت می حسابم

 که خوبی تنها و نداشت کم چیز هیچ زیبایی از لباس

 وراحتی بود ومرد زن بودن جدا داشت جشن آن

 .پوشیدنم لباس



 اتاق با و برداشتم را میز روی تلفن و رفتم اتاقم به

 گرفتم تماس ماساژ

 بله-

 هستم افتخار خانم سالم-

 خدمتم در افتخار خانم سالم-

 خواستم می وقت غروب-

 مشکلی هشت ساعت شلوغه سرمون یکم امروز-

 نداره؟

 نیست؟ تعطیل هشت مگه-

 هستیم استثنا امشب-

  نیست مشکلی باشه-

 ام شانه به را ودستم گذاشتم جایش سر را گوشی

 گرفت ام خنده آگاه ناخود و کردم دستبند نگاه فشردم

 .شب آن در کارهایم و ها قرص به آمد یادم چون

 چه شب آن آمد یادم بود پیش هفته سه درست

 اشکهایم خندیدم می تمام دوساعت و کردم کارهایی



 والبته سام ی سواستفاده از و کردم می پاک را

 .بود خودم تقصیر تمامش

 یچه آمد می یادم ومن  گفت می یکی یکی سام 

 کنترل را بلندم ی خنده صدای توانستم نمی جوره

 .کنم

 دادم تکیه سر کالفه و شد هم در ام چهره ای لحظه

 یادش چیز همه وقتی سام من عکس بر صندلی به

 شکسته اتاقش های وسایل باز شد بد حالش باز آمد

 من و دکتر های صحبت اما شد افسرده باز و شد

 وقتی بود ختس چقدر اما. کرد پایش سر دوباره

 پر چشمان با که شد سختش چقدر آمد می یادش

 :گفت کرد نگاهم لرزشش

 شرمنده-

 بیرون را نفسم. کردنش آرام و آغوشم و بودم من

 آمد در صدا به سیمم بی که دادم

 پذیرش افتخار خانم-



. رفتم بیرون شدم بلند میز پشت از دادم جواب سریع

. بود وغشل هم حسابی بود شلوغ رفتم پذیرش سمت

 :گفت و امد سمتم سریع دیدنم با آریا رفتم جلو

  برداری فیلم واسه بگیرن اجازه اینجا اومدن-

 گفتم و کردم ریز چشم

 چی؟ یعنی-

 آقای با اومده شخصا خودش معروفیه کارگردان این-

 کنه صحبت سماوات

 چی؟ واسه-

  دیگه برداری فیلم-

 دم می خبر سماوات آقای به من بزار هوم-

 جواب اتاقشون زدم زنگ چی هر من چون رهآ-

 ندادن

 از را وگوشی رفتم عقب انداختم باال ابرو متعجب

 سریع واو گرفتم تماس سام با آوردم بیرون جیبم

 داد جواب



 جانم-

 سام؟ کجایی-

 باال رستوران اومدم سر یه-

 بزنن حرف باهات اومدن نفری چند یه ببین آهان-

 برداری فیلم واسه میگن

 ؟ باال بیارشون میتونی باشه-

 میارم عزیزم آره-
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 گفتم و رفتم جمعیت سمت کردم قطع را گوشی

 کنار برید میشه-

 جمعیت بین از ای افتاده جا و چهره خوش مردی

 گفتم باز من و کرد نگاهم

 کنم صحبت باهاشون باید من ببخشید-

 سه به و رفتم جلو من رفتن کنار نفری چند باالخره

 گفتم مرد

 باال رستوران تو مدیر آقای آمدید خوش خیلی سالم-

 .کنم می راهنماییتون بیاین دنبالم  هستن منتظرتون

 آسانسور جلوی افتادن، راه سرم پشت مرد سه هر

 گفتم و کردم نگاهشان وچرخیدم فشردم را دکمه

 بسازید؟ فیلم اینجا خواین می یعنی-

 :گفت داشت چشم به دودی عینک که مردی

 سینمایی فیلم بله-

  خوب چه-

 گفتم و ایستادم کنار شد باز آسانسور در



 بفرمایید-

 سرشان پشت من و شدن آسانسور وارد مرد سه هر

 گفتم کنجکاو و فشردم را دکمه شدم وارد

 هستن؟ مشخص بازیگرا-

 :گفت بود چاق کمی که دیگر مردی

 بشن وضع ممکنه اما بله حدودی تا-

 بله-

 از یکی و کردم رنگ آبی شمارشگر نگاه چرخیدم

 :گفت ها مرد

 شن؟ می راضی مدیر آقای-

 گفتم و زدم لبخند

 سخت مقدار یه مدیر چون سخته کارتون یکم خب-

 گیرن

 ...پو ما اما-

 وگفتم رفتم حرفش میان سریع



 آقای چون نشید بحث وارد در این از من نظر به-

 چقدرم هر بدن انجام نخوان و کاری وقتی سماوات

 کنن نمی قبول بدید پیشنهاد پول

 شناسیدش می خوب شما پس-

 بله-

 ماس ی شده انتخاب هتلِ  این کرد؟ چیکار باید -

 این باید چیزها خیلی خاطر به اما زیاده هتل درسته

 باشه جا

 هتل واسه بدید بهشون اطمینان اول من نظر به-

  نمیاد پیش مشکلی

 اسم که بگیریم مجوز تونستیم ما و ادنمی که البته-

 باشه فیلم تو هتل

 :گفتم و شد رنگ پر لبخندم

 شروع موضوع همین از نظرم به عالیه این خب-

  پول بحث آخر در و کنید

 درسته-



 وگفتم رفتم بیرون زودتر شد باز آسانسور در

 بفرمایید-

 ومن رفتیم رستوران در سمت آمدن بیرون سه هر

 شدن وارد. ایستادم کنار کردم باز زودتر را در باز

 رستوران در گرداندم چشم رفتم دنبالشان به هم ومن

 نبودش سام اما

 دنبالشون میرم من بشینید بفرمایید-

 ممنون بله-

 می آرام که میزهایی روی نشستن رفتن مرد سه هر-

 همان سام که آشپزخانه سمت رفتم من و. چرخیدن

 :گفت دیدنم با امد بیرون لحظه

 هستن؟ کجا کو-

 بشینن برن گفتم-

 بریم بیا خب-

 بگو منم به بعد کن صحبت خودت عزیزم برو-

 بده نظر هم تو دیگه بیا -



 میدونی بهتر تو هتل این صالح منه حرف تو حرف-

 بیارن براتون  چیزی یه بگم برم منم

 :گفت و زد ام بینی به را انگشتش

 گلی مرسی-

 گفتم و زدم لبخند

 تنهس مرد تا سه-

  باشه-

 رفتم آشپزخانه سمت هم ومن رفت سام

*** 

 مخصوص تخت سمت و شدم ماساژ اتاقک وارد

 و آمد سمتم لبخند با دختر. خوابیدم شکم روی رفتم

 :گفت

 شدید خسته حسابی-

 بدجوری اوف-

  میدم انجام براتون خوب ماساژ یه االن-



 ممنون-

 ریتم بستم چشم ومن ریخت کمرم روی روغن کمی

 ام وکوفتگی خستگی انگار و میداد آرامش شدستان

 شدن می رفع کم کم داشتن

 جکوزی؟ میبرین تشریف بعدش-

 آره-

 عالیه داغ آب خوبیه فکر-

 اوردم مایومو آره-

 مایو که روزی به آمد یادم زدم لبخند اراده بی و

 سام و بود زیبا بسیار مایو آن.  گرفتم هدیه جدید

 گمان اول داد دیهه من به وقتی بود خریده برایم

 مایو آن دیدن و کردنش باز با اما است لباس کردم

 که مایو آن حرص با من و رفت باال او خنده صدای

 .کردم پرت سمتش را بکینی نه

 پوشیدم را مایو چسبید حسابی که ماساژ از بعد

 و بود زوج روز آن.  رفتم جکوزی و استخر وسمت

 .بود ها خانم مختص استخر ها شب



 اطراف نگاه چرخیدم متعجب خالی استخر دندی با

 تعجب خیلی.  نبودن هم ها نجات غریق حتی کردم

 باز در که است خبر چه ببینم بروم خواستم کردم،

 لبخند با سام اما شد درشت چشمانم سام دیدن با و شد

 :گفت

 گرفته یاد شنا چقدر خانمم ببینم اومدم-

 گفتم لکنت با و ماند باز دهانم

 کجان؟ بقیه...هبقی...ب-

 شدن تعطیل هشت ساعت از امشب-

 ...آمد سمتم وسام پرید باال ابروهایم
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 !کردی خوشگل انقدر کیه عروسیه مگه-

 ریخت بی لبخند-

 عکس ماشین در ومن کرد گوشی نگاه باالخره سام

 وگفتم گرفتم را

 که نکرده خاصی کار بابا-

 :گفت حرص با سام

 کاری میگی شدی خوشگل کردی تغییر همه این-

 نداده من نشون چیه لباسش نیست معلوم بعدم نکرده

 گفتم و خندیدم

 دیگه هتل بریم ریخت بی نخور حرص-

 .کردم شلوارش و کت نگاه

  شدیا تیپ خوش خیلی...هوم-

 وگفتم زدم لبخند من اما کرد نگاهم چپ چپ



 دیگه نکن اخم امشب-

 تره ساده تو از اون کنم فکر ببینم آنارو این دبای-

 وگفتم خندیدم بلند

 تاج شده درست موهاش عروسه مثال اون نخیرم-

 بازه موهام من اما محشره عروسش لباس داره

 اس ساده خیلی آرایشمم

 شبیه خانم آنا کنم فکر سادشه این برسه داد به خدا-

 شده دلقک

 در حرکت به ار ماشین سام و خندیدم بلند صدای با

 :گفت تهدید با و آورد

 میاد دکتر وقتی اما ندادی نشونم لباستو که تو-

 باشه حواست

 باشه گوشیت به حواست هم تو باشه-

 :گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از

 تو گوشی نیستی پیشم تو وقتی بدونی که گم می فقط-

 بلرزه فقط کافیه دستمه



 وگفتم زدم لبخند

 دیگه خودمی اعصاب بی-

 فیلم این وقتی برداری فیلم واسه میان دیگه ماه از-

 خواد می باز هتل توهمین دیگشون یکی بشه تمام

 بسازه فیلم

 میشه شلوغ حسابی پس-

 اونجا باالخره چون کنن رعایت باید گفتم بهشون-

 مهمونامون آرامش ومحل هتله

 بدونم دارم دوست دارم ذوق خیلی من اما... درسته-

 ستنه کیا بازیگراش

 :وگفتی کرد ریز چشم

 !نمیاد؟ خوشت که خاصی بازیگر از وقت یه-

 گفتم خنده با

 یه روز یه گلزاره رضا محمد عاشق نیایش اما نه-

 گیرم می امضا براش حتما ببینمش جا



 در را انگشتم نشنیدم من که گفت چیزی لب زیر

 گفتم و کردم فرو پهلویش

 خالته گفتی چی هر-

 ...خنداندنش باز برای کافی وهمان خندید باالخره

 

 شدم هتل وارد درپشتی از ومن رسیدیم هتل به

 رفتم سریع بودن آمده ها مهمان رفتم تاالر به مستقیم

 لباسم. پوشیدم پرو اتاق در بود همراهم که را لباسم

 هایم کفش داشت همخوانی حسابی موهایم و آرایش با

 تمرف جی دی سمت. آمدم بیرون اتاق از کردم پا را

 وگفتم

 مرتبه؟ چیز همه-

 بشینید برید خانم بله-

 وگفتم رفت باال ابرویم

 !زنی؟ می حرف همچین چرا وا-



 نگاهم چرخاند سر بود گوشش رو هدفون که مهسا

 :گفت متعجب و کرد

 !شمایید؟ افتخار خانم-

 دوقلوشم خواهر نه-

 !نشناختمتون بخدا-

 وگفتم خندیدم

 مرتبه؟ چیز همه حاال-

  همرتب بله-

 وگفتم کردم رقص پیست نگاه

 که بعد نشینه کسی که جوری کن گرمش حسابی-

 کنی چیکار که میدونی اومدن داماد عروس

 دونم می بله-

 سیم بی هم پیشمه گوشی هم برم من پس خب-

 دکتر و آنا تا نشستم ای گوشه رفتم شدم دور مهسا از

 زن بود بزرگتر من از سال چهار فقط آنا. بیایند

 لباس انتخاب دکتر، مثل دقیقا بود مهربانی بسیار



 من با هایش خرید بیشتر یعنی بود من با عروسش

 و کردم پیدا دوستی اینکه از بود خوشحال سام و بود

 .بروم هرید به او با توانم می

 تک خیلی.  بود عروسکی و کوتاه عروسش لباس 

 در وقتی و آمد می زیبایش اندام به حسابی و بود

 من که درخشید می چنان کردند اش مادهآ آرایشگاه

 .کردم می نگاهش و صورتش به شدم می مات مدام
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 موقع اما آمدن آنا و دکتر باالخره که گذشت کمی

 کردم سر را وشالم بلند مانتو باز رفتم من ورودشان

 که چقدر و شدن سالن وارد اقتدار با هردو. برگشتم

 و بود عشق پر دو هر لبخند.  آمدن می بهم دو آن

 .بود کرده جبران همسرش برای دکتر که خوب چه

 انگار که بودن خوشحال قدری به خانواده دو هر

 باشوق ،چنان اند کرده ازدواج باهم تازه دو آن واقعا

 آن کشید می خجالت آنا که کردن می پایکوبی ذوق و

 می اش یریز به سر و سرخش های گونه از را

 .فهمیدم

 زیبا خیلی شد شروع دکتر و آنا شاد دونفره رقص

 چون بودم راضی خیلی مهسا از من و رقصیدن می

 کار این مهسا و نبود زن دست جی دی کار حاال تا

 که کند ثابت توانست خوبی ،به گرفت عهده به را

 .تواند می

 آنا اوردم در را شالم ، مانتو من و رفت دکتر آقای

 سراغم و آمد پایین ها پله از سریع و دید دور زا مرا

  رفتم سمتش هم من. آمد



 عالیه چی همه نیاز وای-

 هستی عالی تو چون عزیزم آره-

 راضیه خیلی بنیامینم-

 شکر خدارو-

 :وگفت گرفت را دستم

 توئه نوبت حاال-

 با رفتم پیست به آنا همراه بکشم خجالت آنکه بدون

 .شدم ریکش اش شادی در و رقصیدم او

 نفس نفس من و رقصید می من با که جور همان آنا

 :گفت زدم می

  درخشه می تو لباس اما عروسم من که این با-

 کنی می فکر خانم نخیر-

 :وگفت کرد غنچه را لبش آنا

 بودا من لباس برابر دو قیمتش-

 میارم درش میرم اصال آنا داره ربطی چه-



 :گفت و گرفت را دستم سریع

 نقشتو باید بیاری در چیو تازه بابا مکرد شوخی-

 کنی عملی

 گفتم استرس با

 نه یا بلده دونم نمی اصال دارم استرس آنا-

 !نباشه؟ بلد میشه مگه-

 بلده؟ دکتر مگه-

 دادم یادش سال چند این اما نبود بلد-

 از بخواد که نداشته کسیو بعدم ندادم یادش من خب-

 باشه بلد قبلم

 فقط نیاز؟ کردی می چیکار وقت چند این پس-

 دلبری؟

 گفتم و خندیدم

 انواع هستیم که هم پیش کن باور اما استادم که اونو-

 نرسید، ذهنم به این تاحاال ولی کنیم می هارو بازی



 میشه بعدش که میزنم حرکت تا دو خودم گاهی

 دردسر

 :گفت و خندید بلند آنا

 به وای میره من دل بزنی لبخند یه تو بخدا داره حق-

 سام الح

 گفتم خوردم چرخی ریتم وبا کردم مچیم ساعت نگاه

 !آنا دیگه دقیقه ده فقط-

 :گفت و خندید آنا

 کنم می شماری لحظه دارم-

 ترسم می اما من-

 نیاز-

 جانم-

 بشم؟ خیال بی یا بگردم دنبالت نیومدی وقت یه اگه-

 گفتم گیج

 !نفهمیدم-



 :گفت و امد برایم ای عشوه اهنگ با و خندید

 هم چون ببینمت دیگه نکنم گمون رقص اون دبع-

 شدی خواستنی زیادی که این هم باره اولین واسه

 به کنم می شک بودنش مرد به من بگذره واال

 نه یا هست مرد ببینم بگیره تست یه میگم بنیامینم

 وگفتم خندیدم بلند

 نا هیچ بدون مرده درصد صد گرفتم تستارو من-

 خالصی

 :گفت و فشرد شکمش روی را دستش خندید بلند آنا

 داره حق سام که بخدا نیاز تو دست از-

 گفتم و کردم ساعتم نگاه باز

 دقیقه پنج وای-

 برو بدو میاد بنیامین االن نباش گویا ساعت-

 کنن خالی و وسط گم می مهسا به االن باشه-

 ممنون باشه-
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 نزدیک سر رفتم مهسا سمت و رفتم پایین ها پله از

 وگفتم بردم گوشش

 خالی وسط بگو بهشون بزار آهنگو دیگه دقیقه پنج-

 میاد دکترم االن کنن

 باشه-

 خالی را رقص پیست کرد اعالم مهسا لحظه همان و

 وبا رفتم سالن آخر در سمت بلند های قدم با. کنن

 داد جواب اول بوق گرفتم تماس سام

 جانم-

 گفتم لبخند با



 پیشم بیای داری وقت ریخت بی بال بی جانت-

 :گفت تعجب با

 !کجا؟-

 اون که همونجا داره راه سالن به که آخری در بیا-

 کردی َشَتک رو خدمتکار

 داره؟ راه آشپزخونه به که سالنی همون-

  آره-

 میام االن باشه-

 کوچک سالن آن وارد کردم باز را ودر زدم لبخند

 شده قفل همه بود داشته هرا آنجا به که درهایی. شدم

. بیاید بود قرار سام که بود دری در تنها و بود

 جا همه زدم را برق کلید و کردم قفل را در چرخیدم

 را داشت کمی نور که دیگر چراغی و شد تاریک

 ساعت ونگاه دادم قورت دهان آب. کردم روشن

 .دیگر دقیقه دو فقط کردم مچی



 شد می پایین باال هیجان از که ام سینه روی دست

 کلید و رفتم جلوتر کشیدم عمیق نفس وچند گذاشتم

 تنم شدید گرمای از بلکه کردم روشن را کولر های

. شد حبس نفسم در دستگیره صدای با کند کم

 را چشمانش چند هر در چوب چهار در ودیدمش

 ...فقط بود سیاه سایه نمیدیدم

 آن زیر درست بیند می مرا خوب او دانستم می اما 

 گذاشت جلو وقدم کرد مکث لحظه چند. بودم کم نور

 .بست را در و

 بود خوب چه و چرخاند را کلید که را دستش دیدم

 جلوتر. فهمید می من گفتن از قبل را چیز همه که

 را اشنیاقش هم که چشمانش دیدمش باالخره ومن آمد

 آرام آرام را نفسم را، کنجکاویش هم داد می نشان

 فقط را سرش و انداخت باال ابرویی وسام. کردم آزاد

 .شد ام خیره لبخند وبا داد تکان سانت چند

 گفتم و گرفتم سمتش را دستم و رفتم سمتش قدم چند

 باهام؟... رقصی می... می-



 موسیقی صدای لحظه همان و شد ریز چشمانش

 . شد پخش کوچک سالن در ومالیم واضح

 در دست اما آورد باال دست انداخت باال ابرویی باز

 . کشید خودش سمت و گرفت را دستم نگذاشت دستم

 واو گذاشتم هایش شانه روی را دستانم لبخند با

 :گفت آرام و نشست پهلوهایم روی دستانش

 !لباسی چه! زلزله ریزی برنامه چه-

 زل کردم بازشان آهسته خیلی و بستم را چشمم آرام

 خوردیم می تکان موزیک ریتم با. چشمانش در زدم

 سخت ساده رقص آن هم را قدر آن شکر اروخد

 .نبود

 

 

  شده بیشتر خیلی تو به عالقم

 شده تر قشنگ روزگارم حاال

  حال منی با تو که وقت اون از



 شده بهتر خیلی خودت بینی می من

 شده بیشتر خیلی تو به عالقم

 کنی درکم تونی نمی دونم می 

  من عشق نره یادت و این ولی

 کنی ترکم یروز یه اگه میرم می

 

 به را سرم کنار بردم جلو وسر زدم ملیحی لبخند

 .  برایم بود زندگی بویش. چسباندم سرش کنار

 همون گفتی می برام که عشقیه همون این حسین بابا

 درست تو نبود افسانه بابا نه. نیست افسانه گفتی که

 ...واقعیته گفتی،

 

 کنم فکر تو به لحظه لحظه خوام می

 بشه راهم سد کسی خوام نمی 

 بیاد پیشم تو جز کسی خوام نمی



 بشه گاهم تکیه کسی تو جز به 

  کنم فکر تو به لحظه لحظه خوام می

 بشه راهم سد کسی خوام نمی

 بیاد پیشم تو جز کسی خوام نمی

 بشه گاهم تکیه کسی تو جز به 

 

 نفسش صدای و چسبید صورتم به صورتش کنار

 مثل داشت نهیجا هم او بود تند. گوشم در نشست

 اش پیشانی به پیشانی اما بردم عقب سر. من

 با همراه باهم. بردم گردنش پشت را دستانم چسباندم

 .خوردیم می تکان ریتم

 اوردم کم که بود ام خیره چنان سیاهش چشمان

 .رفت زیر به چشمانم

 

 چشات برای میرم می که منم

 هات خنده واسه میرم می که منم 



 بشم عاشق ماین از بیشتر خوام می

 باهات بمونم بتونم کن کمک 

 منم چشات برای میرم می که منم

 هات خنده واسه میرم می که 

 بشم عاشق اینم از بیشتر خوام می

 باهات بمونم بتونم کن کمک 

 

 گودی در سر رفتم فرو آغوشش در کامل طاقت بی

 آهنگ آن شد قرار وقتی. کردم پنهان گردنش

 نکردم تصور را بنیامین و آنا باشد من با انتخابش

 همان از بینمان ناب حس و دیدم می را وسام خودم.

 شب یک هم امشب که ریختم را اش برنامه موقع

 خاص را شبم هر سام چند هر. باشد برایمان خاص

 ...بود کرده

 

 شده بیشتر خیلی تو به عالقم



 شده تر قشنگ روزگارم حاال 

  حال منی با تو که وقت اون از

 شده بهتر خیلی خودت یبین می من

  شده بیشتر خیلی تو به عالقم

 کنی درکم تونی نمی دونم می

 

 

.  فشرد را کمرم او و گردنش کنار نشست ام بوسه

 روی چرخاندم نگاه کردم نگاهش آوردم باال سر

 کلمه. ماند ثابت هایش لب روی نگاهم و صورتش

 همان فقط بودم نزده حرف دیدمش وقتی از ای

 یک فقط دلیلش و بود، زحمت هزار با که پیشنهاد

 هول چنان حال آن با لحظه آن دانستم می بود چیز

 که لکنت که هایم حرف ی کلمه کلمه در شدم می

 .بگویم درست ای کلمه کل به توانستم نمی است سهل
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 در جاهایی یک افتخار نیاز من است درست بله

 داشتم همیشه که نفسی به اعتماد آن با  معشق برابر

 شدم می ها افتاده عقب مثل که انقدر آوردم می کم

 . بود سخت برایم زدن حرف

 سام دانستم می و دادم می ترجیح را سکوت پس

 دارمی دوستت لحظه آن توانم نمی که کند می درکم

 .کنم بیان را گفتم می او به بار هر که

. شد کشیده هم سمت یمانلبها هم با زمان هم دو هر

. اشتیاق پر و بود احساس پر قدر همان همیشه



 در ولع آن و شد می حس لحظه به لحظه اشتیاقش

 ...کرد می اشتیاق پر هم مرا اش بوسه

*** 

 دو آن نگاه و گوشه یک بودم ایستاده سینه به دست-

 برنامه با که خوب خبر آن آنا بودم منتظر کردم، می

 اعالم بقیه به هم و دکتر به هم را بود خودش ریزی

 .کند

 جریان در که کسی تنها و کرد اقدام دوماه این در

 روز این تا که کرد می دعا فقط و بودم من بود

 گرفته نتیجه فهمید پیش هفته دو که بگیرد نتیجه

 .است

 :گفت آنا و بودن ساکت ها مهمان همه

 در خاطره پر روز این که همتون از ممنون-

 تک که همتون پشتیبانی از ممنونم و ودیدب کنارمون

 سال همه این بعد اونم اوردید تشریف تکتون

 :گفت و کرد دکتر نگاه

 شما واسه دارم هدیه یه اما و-



 در که ای برگه آنا و کرد آنا نگاه اشتیاق با دکتر

 باز را برگه دکتر. سپرد دکتر دست به را بود دستش

 از چشمانم یا لحظه و کرد خواندن به شروع و کرد

 قرار آسمان زمین میان آنا و شد گرد دکتر فریاد

 آنا دکتر که بودن دو آن مبهوت من مثل همه. گرفت

 :گفت بلند و گذاشت زمین روی آرام را

 میشم بابا دارم-

 خوشحالی با من و رفت باال همه فریاد صدای

 در را آنا عشق با چه دکتر ، زدم می دست برایشان

 می را صورتش جای ایج و گرفت می آغوش

 . بوسید

 که ای لحظه چنین در بشوی شریک بود خوب چه

 .است سخت توصیفش

 

 دکتر. بودن رفته ها مهمان همه و بود شب آخر

 من سمت داشت دست در را آنا دست که جور همان

 :گفت و آمد وسام



 کشیدید زحمت خیلی-

 :گفت و فشرد مرا دست سام

 که وقته چند این بود شلوغ سرم انقدر من خداییش-

 بود گلی گردن شما جشن کارای تمام

 گفتم و زدم لبخند

 که نکردم کاری بابا نه-

 مرا گذاشت پهلویم روی و کرد رها را دستم سام

 :گفت و چسباند خودش به کمی

 میاد خوشش کارا این از خودش نیاز-

 کرد معرفی بهش نیاز کارارو خیلی گفت بهم آنا بله-

 :گفت سام به آنا

 کنیم جبران عروسیتون نشاهللاا-

 دکتر به هم من. کرد نگاه من به و زد لبخند سام

 گفتم

 مبارک شدنتونم پدر-



 :گفت و کرد ذوق باز دکتر

  بود عالی خیلی نظرم به امشب-

 دنیاست خبر بهترین شدن دار بچه خبر بله-

 نگاهش تعجب با که زد را حرف آن حسرت با چنان

 خندید دکتر که کرد نگاهم شده کج لب با سام و کردم

 :گفت و

 بچش نرسیده ازدواجش سالگرد هنوز سام نظمر به-

 میاد دنیا به

 :گفت سام که گرفتم دندان به را لبم گوشه خجالت از

 دکتر نکن شک-

 گفتم و کوبیدم سام پهلوی به را دستم آرام

 بود خوبی شب-

 :گفت و خندید آنا

 دیگه بریم بنیامین-

 عزیزم بریم-



 رفتنشان با. رفتند و کردن تشکر ما از دو ره وباز

 گفتم و چرخیدم سام سمت

 زنی می حرفارو این هی زشته بابا-

 خواد می دلم-

 بیرون سالن از و کردم حلقه بازویش دور دست

 گفتم رفتیم

 دونی نمی دکتر دست داد و آزمایش برگه آنا وقتی-

 زد دادی چه

 تا نکنم فکر بدن بهم خبری همچین من داره حق-

 بیاد در صدام وقت چند

 به دادم تکیه سر شدیم آسانسور وارد باهم و خندیدم

 گفتم و بازویش

 شده تنگ مامانم واسه دلم-

 :وگفت گرفت فاصله من از کمی سریع

 !بری؟ خوای می نگو-

 شده تنگ براشون دلم هستن خانوادم خب-



 نیاز-

 گفتم و انداختم باال شانه خیال بی

  کن ولش-

 :گفت و کرد پوفی سام

 روز سه فقط-

 :گفت که چرخیدم سمتش ذوق با

 برمت می-

 اعصاب بی ممنون-

 روزا سه فقط گفتم نیاز-

 میام نیما با بعدم روز سه فقط باشه-

 :گفت خلقی بد با سام و شد باز آسانسور در

 دنبالت میام خودم بیای اون با خوام نمی-

 بخدا زاره نمی مامانم سام-

 :گفت حرص با سام

 کردیما گیری هچ-



  سام نکن اذیت مرسی-

 با ومن کشید دستگاه روی را کارتش حرص با سام

 گفتم لبخند

 ریخت بی بخیر شب-
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 :گفت و گرفت را بازویم چرخید سریع سام

 !کجا؟-

 گفتم متعجب



 دیگه بخوابم برم-

 :گفت و کشید اتاقش درون مرا 

 نمی امشبم رشت بری خوای می بعدم کردی دلبری-

 !باشی؟ پیشم خوای

 نمی تنها تورو منو لحظه یه که شیطون به لعنت-

 زاره

 که بردارم قدم خواستم. بست را در و خندید سام

. گرفت را راهم جلوی و نشست دیوار روی دستش

 گفتم کنم نگاهش که این بدون

 بعدش؟ خب-

  لباسم به زد اشاره و کشید جلو را خودش

 نگفتی؟ بهم خریدی کی-

 دیوار به دادم تکیه را بازویم و ایستادم سینه به دست

 گفتم و

 نشونت لباسمو. سوپرایز اسم به هست کارایی یه-

 نه؟ یا شدی حاال بشی، سوپرایز که ندادم



 باز را ام مانتو های دکمه از یکی آورد جلو دست

 :گفت و کرد

 بودی موفق حسابی-

 :گفت و کرد باز را بعدی دکمه او و زدم لبخند

 کشیدی رخ به زیبایتو خوب-

 اخم که شدم کارش مانع گذاشتم دستش روی دست

 سرم از را شالم و زدم عقب را دستش من اما کرد

 برداشتم، سمتش قدمی گرفتم دیوار از تکیه کشیدم

  گذاشت عقب قدم اخم با سام

 !دیگه خب-

 ...دکت جشن واسه همه این نبود الزم-

 وگفتم رفتم حرفش انمی سریع

 که بودم ریخته برنامه امشب تمام نبود اونا واس-

 . باشیم تنها هم با اونجا

 قدم و کردم می باز یکی یکی را ام مانتو دکمه

 گذاشت  عقب قدم او داشتم بر سمتش



 تو واسه نگرفتم دکتر جشن واسه و گرون لباس این-

  گرفتم

 و انداختم زمین روی آوردم در تنم از را مانتو آرام

 گفتم

 ترجیح چون نرفتم دکتر جشن خاطر به آرایشگاه-

 رفتم تو خاطر به اما برم ساده دادم می

 گفتم و ایستادم هم من و ایستاد سام

 هم کنار که این با مدت این الزمه کردم می حس-

 الزم بودیم غرق کار تو دو هر اما خوشحال و بودیم

 نبود؟ ، بود

 بود-

 گفتم و زدم لبخند

 بزاریم؟ قانون یه-

 دستانم گذاشتم جلو قدم باز و کرد می نگاهم منتظر

 گفتم و کمرش دور کردم راحلقه



 که جشن یه باشیم داشته نفره دو جشن یه ماه هر-

 بزاریم تموم سنگ خودمون واسه

 که بودم منتظر و کشید موهایم روی آرام را دستش

 دادن جواب جای به او اما نه یا هست موافق ببینم

 :گفت

 دلیلش؟-

 مشکالت و کار از دور هم واسه گذاشتن وقت-

 زندگی

 و کرد چشمانم نگاه شد گرفته موهایم از نگاهش

 :گفت

 موافقم-

 گفتم و شد عمیق لبخندم

 ماه هر بیستم پس-

 :گفت آهسته برد گردنم گودی در سر

 موافقم-



 را نفسم آرامش ی بوسه و را پیراهنش زدم چنگ

 ...شد خم عقب به سرم برید،
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 آخه تو شدی بزرگ چقدر وروجک-

 نمی مامان اگه بیوفته ها پله از بود نزدیک دوبار-

 هیچی دیگه که رسید

 گفتم و دادم تکان سرم باال را نوید



 پدر میری پا و دست چهار دیگه آره؟ شرف بی آره-

 اوردی؟ در مامانمو

 چطوره؟ جونت آقا-

 های میوه ظرف با که مامان نگاه چرخاندم سر

 گفتم و کردم آمد بیرون آشپزخانه از تابستانی

 خوبه اونم-

 روی و نشاندم روروئکش در اوردم پایین را نوید

 گفتم نشستم مبل

 جا این گرمه چقدر-

 شدی؟ چاق-

 گفتم و پریدم جا از زاری با

 !الکی؟-

 که قبله هدفع از منظورم ذهنته تو که چاقی اون نه-

 گذاشت شد می بزرگ سیب یه بود گود چشمات زیر

 ترقوت گودی تو

 گفتم و مبل روی نشستم ذوق با



 به گفت داریم دادگاه دیگه هفته دو زد زنگ وکیل-

 میشه تموم چی همه زیاد احتمال

 :گفت و برد باال را دستانش مامان

 شکر الهی-

 گفتم پر دهان با و زدم بزرگی گاز برداشتم هلویی

 رو خونه این تونی می شیم می راحت دیگه-

 ...به خونه یه بفروشی

 دیم می خورارو نزول پول نخیر-

 را پولشان بگویم چطور حال. ایستاد حرکت از دهانم

 گفتم و رسید ذهنم به فکری سریع اما دادم

 نمیشه فعال-

 !چی؟ واسه-

 گرفتن یاررو این-

 : گفت تعجب با مامان

 !کی؟-



 دارید نگه پولمو: گفت خودش اما دونم نمی درست-

 بدید بهم اومدم زندان از

 نداره آشنایی فامیلی یعنی-

 بدید خودم به فقط پولو گفت-

 بیادش تا زنیم نمی پول اون به دست حال هر به-

 بدیم پولشو تمام

 :گفت مامان که خوردم را ام هلو وبقیه نزدم حرفی

 سعید دایی پسر عروسی فردا اومدی موقعی خوب-

 سته

 ...مام-

 دهنت تو زنم می دست پشت با نمیام بگی-

 وگفتم کشیدم عقب را ام تنه باال متعجب

 شدی خشن چه-

 در دم من زودتر جایی بریم گفتم می تا وقتا اون-

  کنه می نمیام میام برام حاال بودی

 میام من خواستی جا هر نزن شما-



 زنی نمی هم حرفا این ندارم لباس-

 وگفتم مبرداشت سیاهی آلو 

 لباس برم باید پاتیه قاطی عروسی که اونجایی از-

 بخرم

 میدم پولشو بخر برو نیایش با عصر-

 دارم خواد نمی-

 ببری پول باید پس بخری خوام می نیایشم واسه-

 دیگه دارم اونم واسه بابا-

 باز را دهانم زدم لبخند من و کرد نگاهم چپ چپ

 سرش مامان .گذاشتم دهان در را سیاه آلو وکل کردم

 آشپزخانه به شد بلند و داد تکان راست و چپ به را

 :گفت بلند و رفت

 گذاشتمش تو واسه داد پول بهم مقدار یه سعید-

 گفتم و خوردم زور به را آلو

 من؟ چرا-



 پوالرو این میدادی مارو خرج مدت این تو چون-

 برگردونم بهت باید

 مامان عه-

 واسه یدیکش زحمت چون بوده تو مال پول اون-

  کن جمع خودت

 خورشت داشت رفتم آشپزخانه بعه شدم بلند سریع

 دستم پشت واز سمتش رفتم. میزد هم را گازش روی

 گذاشتم اش شانه روی را سرم کردم حلقه دورش را

 گفتم و

 یه هممون چون کنم خرج واستون بود وظیفم-

 همدیگه آسایش واسه کنیم تالش باید ایم خانواده

 زحمت خیلی همینجاشم تا همه اسهو نفر یه نه-

 کشیدی

 گفتم و زدم لبخند

 بخدا عشقی-

 اومدی تنها ناراحتم هنوز خوبه خوبه-



 گفتم و بوسیدم را اش شانه خندیدم

 نگیری ایراد که اومدم روز تو جان مامان-

 در را دستش در مالقه چرخید سمتم عصبی مامان

 :گفت وار تهدید داد تکان هوا

 واسه دور راه فرستادمت که ارمد وجدان عذاب کم-

 سعید دیگه اصال زخمم به میشه نمک کاراتم این کار

 بری دیگه نیست الزم عالیه حقوقشم گرفته کارش

 تهران

 !مامان-

 یه رفتی که روزی از فهمی می کنم می دق دارم-

 لب زیر بار صد روزی اشک چشمم یه خونه چشمم

 فرستادم بچمونو ببخشید حسین گم می

  نفرستادی که رزو به-

 می کوچه سر تا که منی فرستادم می نباید چی هر-

 اونجا بری گذاشتم چطور رفت می در جونم رفتی

 کنی کار



 مورد کار اون.  فرستادیم هستم مدیونتم من اتفاقا-

 روز شبانه کردم تالش براش که همونی عالقمه

 چیزیه کم مگه مدیریت تازه خوندم درس

 رفتم جلو سریع جانم به زد آتش اشکش پر چشمهای

 بوسه وسریع گرفتم را بود هوا در هنوز که دستش

 گفتم و نشاندم رویش ای

 بخدا نخور حرص انقدر جونم نازنین خانم مامان-

 بود هتل اون تو من سرنوشت اونجا برم بوده قسمت

 نکن اذیت خودتو انقدر

 نمی وقت خودت واسه که شدی کارت سرگرم انقدر-

 بیارم خواستگار اسم ندارم راتج دیگه حتی زاری

 برسه زمانش بزار جون نازی موقع به چیز همه-

 عذاب خوای می تو که میشه چیزی اون چی همه

 هر کارمم و هتل اون عاشق من باش نداشته وجدانم

 بدون شبم کار سر میرم شم می بیدار عشق با روز

 زارم می بالشت رو سر خستگی

 داره هتل هم جا این کن کار جا همین بیا-



 باشم داشته درخشان کار سابقه باشم اونجا فعال بزار-

 کنن می استخدامم برم هم دنیا سر اون

 گفتم و بوسیدم را اش گونه

  کرد دیوونم که غذاتم بوی-

 حاظره کم کم-

 صورتمم و دست بگیرم تماس یه برم من باشه-

 بشورم

 :گفت حرص با و کوبید بازویم به مالقه با

 خوردی میوه نشسته دست با-

 نگو که چسبید انقدرم نیما جان-
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 انتخاب چیزی هنوز شد شب ده دیگه بدو نیایش-

 گرفت درد پاهام بخدا نکردی

 نیست میخوام که چیزی اون خب نیست-

 گفتم زاری با

 میشه مگه المصب کردیم پایین باال خیابانون چهارتا-

 نیاد تخوش چیزی

 لباس اولین مغازه اولین هستم تو مث من مگه-

 کنم انتخاب

 نمی خاصی چیز میخواستم شلوار کت یه من چون-

 خواستم

 باشه خاص میخوام من اما-

 گفتم و کوبیدم زمین بر پا حرص با



 درد پاهام دیگه من برو مامان با صبح خونه بریم-

 گرفت

 بگردیم دیگه یکم-

 ماهرانه خیلی که را سریپ دیدم بود جلو به نگاهم

 ریز چشم.  آورد بیرون کیفش از را زنی پول کیف

 بودم منتظر گرفتم محکم را نیایش دست و کردم

 ام تنه و ها مغازه سمت چرخاندم سر نزدیکم برسد

 و سمتش چرخیدم سریع کوبیدم اش تنه به محکم را

 گفتم

 ببخشید وای-

 خند پوز. رفت حرف بدون و کرد نگاهم چپ چپ-

 خم سریع والکی فشردم دستم در را زن کیف و زدم

 قدم با و برداشتم زمین رو از را کیف ومثال شدم

 زن دنبال زد می غر نیایش که حالی در بلند های

 گفتم و زدم اش شانه به کیف با رفتم

 خانم-

 وگفتم دادم تکان هوا در را کیفش سمتم چرخید زن



 افتاد کیفتون از این-

 سریع و کرد پول کیف نگاه درشت چشمان با زن

 :گفت و کرد کیفش در نگاه

 افتاد کی منه مال آره وای-

 افتاد شما کیف از دیدم افتاد اونجا-

 تو پولم و چک دسته مدارکمو تمام بده خیرت خدا-

 بود کیفه این

 وگفتم دادم دستش را کیف و زدم لبخند

 باشه نیوفتاده چیزی کنید چک-

 چیه حرفا این نه-

 داخلش از چیزی شاید میگم افتاد اینکه خاطر به-

 باشه افتاده

 :گفت لبخند با و کرد باز را کیفش زده خجالت زن

 ممنون واقعا هست چیز همه نه-

 یکی وقت یه نیوفته اگرم حاال ببندید کیفتون زیپ-

 میدزدتش



 حتما بله-

 اوناهاش کردم پیدا نیاز-

 راحتی ونفس کردم کرد اشاره نیایش که لباسی نگاه

 کردم خداحافظی کرد تشکر هم باز که زن از کشیدم

 انتخاب زیبایی پرنسسی لباس. شدیم فروشگاه وارد

 بود من لباس برابر چند قیمتش الکردار که بود کرده

 رفت نیایش. داشت خریدار نازش و بود تقاری ته اما

 دستم از سام. نشستم ای گوشه من و بپوشد را لباس

 باالخره اما بروم یعروس نداشت دوست شد ناراحت

 هم آن کنم مخالفت دائم توانستم نمی بود گفته مادرم

 راه همه از زودتر رفتن جایی برای همیشه که من

 فکری چه مادرم رفتار تغییر این با حال. افتادم می

 .نبود چیز هیچ کردنش حساس جز به کند می

 آبجی چطوره-

 بود شده زیبا چه لباس آن با

 تو بودی یک نیایش پرنسس بابا-

 :گفت و خندید



 خوبه؟-

 عالیه-

 خوام می همینو پس-

 کنم حساب میرم من بیار درش برو وروجک باشه-

 وگفتم رفتم فروشنده سمت من و رفت نیایش

 میخوام و لباس اون-

 :گفت رویی خوش با فروشنده-

 خورده آف درصد بیست لباس اون-

 ...خ چه پس-

 نگاه آن و اش مغازه ویترین پشت پسر آن دیدن با

 پوزخند پسر اما. ماسید دهانم در حرف اش ای کینه

 . رفت و زد

 آوردم در ام پشتی کوله از را کارت پاچه دست

 .گفتم را رمز و دادم فروشنده دست

 :گفت و آمد بیرون لباس با نیایش



 بزارید زحمت بی کیفشم-

 تیشرته یه لباس این ِاشانتیون کوچولو خانم چشم-

 کن انتخاب فردی این تو رنگشو

 وگفتم زدم چشمکی من و کرد نگاهم ذوق با نیایش

 کن انتخاب دختر داری شانسی چه-

 :وگفت کرد هایشان رنگ نگاه نیایش

 گلبهی صورتی اون-

 پسنده همه رنگ این-

. بود شیک خیلی کرد باز را تایش و آورد را لباس

 ساعت نگاه آمدیم بیرون فروشگاه از خرید از بعد

 .بود شب نیم ده کردم

 شد دیر خیلی نیایش بدو-

 تاکسی رفتیم خیابان لب سریع

 گفتم سریع ومن کرد ترمز پایم جلو

 دربست-



 خاخور بفرما-
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 و شد سوار زودتر نیایش و کردم باز را ماشین در

 اطراف ونگاه بستم را ماشین در. سرش پشت من

. کشیدم ای آسوده نفس. نبود پسر آن اما کردم

 مامان خورد زنگ تلفنم زندگیمان محل های نزدیک

 دادم جواب سریع بود

 مامان نزدیکیم-



 نیما میگم هی شبه یازده کنه چیکارتون بگم خدا-

 باشگاس هم نیما میایم زود نه میگی بیاد باهاتون

 میگم بیرون بیاد حموم از سعید بزار نیومده هنوز

 لتوندنبا خیابون سر بیاد

 باشه-

 اسم دیدن با خورد زنگ تلفنم باز اما شد قطع تماس

 دادم جواب سریع سام

 خان ریخت بی به سالم-

 کجایی؟-

 هستیم تاکسی تو االنم بودیم خرید نزنی غر شما اگه-

 خونه میریم داریم

 که رفت باال چنان فریادش نبود مادرم مثل که او

 کرد نگاهم گرد چشمان با نیایش

 شب؟ موقع این-

 گفتم آرام و گرفتم دندان به لب

 آرومتر-



 بری وقت هیچ نزارم دیگه کردی کاری بخدا نیاز-

 ...گ سخت لباسش نیایش شد زود من خرید-

 کرد رحم خدا یعنی خواهرت اون با کردی غلط تو-

 تیکه تیکه بودید خریده چی هر وگرنه نیستم اونجا

 یچ یعنی رفتن بیرون شب یازده بفهمید تا میکردم

 :گفت بیشتری حرص با که نزدم حرفی

 دختر یه با تنها شب یازده من زن داره خنده-

 !خیابونه تو کوچیک

 بکشه طول انقدر خواستم نمی-

 زد فریاد باز

 یازده ساعت شب نه ساعت نه اونم کشیده که حاال-

 شب

 دارم؟ نگه کجا خانم-

 :گفت من زودتر نیایش

 اونجا-

 غریدم من و داشت نگه کوچه سر تاکسی



 دم می پولشو کوچه تو برید-

 نمیرم من خاکیه جاده تیکه یه اینجا خانم-

 در و انداختم جلو صندلی روی را پول حرص با

 :گفت سام که کردم باز را ماشین

 الستیکاتو پول عوضی بگو هستن حیوون هم همه-

 کوچه تو ببرمون میدم

 خودمون میریم دنبالمون میاد داره سعید کن ولش-

 را ماشین در من از تر عصبی واو شد پیاده نیایش

 :گفت و کوفت بهم

 بیشعور-

 . شدم تاریک تقریبا کوچه وارد نیایش وهمراه خندیدم

 چون کن طرف بر دلتنگیاتو ببین خانوادتو خوب-

 بگو اونا به شد تنگ دلت وقت هر میری آخره بار

 بیان

 گفتم و گذاشتم ام شانه روی را ام پشتی کوله

 زنیا می غر داری همش-



 با بچرخانم سر شد باعث کوچه سر موتور صدای

 زد خشکم بود نشسته موتور پشت که پسری دیدن

 دیگه بیا نیاز-

 آخر نگاه چرخاندم سر و کردم نیایش نگاه وحشت با

. بود نیامده اما نیامده سعید بابا ببینم که کردم کوچه

 سر پسر. نبودم متوجه اما میزد حرف داشت سام

 گفتم وحشت با من و داد کوچه سمت را موتورش

 دنبالمه یکی سام-

 !چی؟-

 وگفتم گرفتم را نیایش بازوی سریع-

 دنبالمه موتوری یه-

 :گفت دستپاچه سام

 بدوئید نیاز کن فرار-

  بگویم ترس با شد باعث موتور دادن گاز صدای

 راهه خیلی اونجا تا بهمون میرسه-

  کن فرار نیاز-



 موقعیتی چه در دانست نمی نبود آنجا لحظه آن او

 کیفم کردم نیایش نگاه. بود فایده بی فرارمان هستیم

 گفتم و دادم دستش را

 برس سعید بابا به برو بدو-

 بیا هم تو-

 بدو سرعتت تمام با فقط میام منم برو-

 همراش برو نمون تنها نیاز-

 رفتم باال فریادم

 ...می بهم فهمی می زیاده فاصلم-

 زدم فریاد موتور مدنآ در حرکت به با

 بدو نیایش-

 موتوری سمت من و کرد دویدن به شروع نیایش

 نیایش نه بیاید من سر بود بالیی اگر که ماندم دویدم

 رسید می ما به او حال هر به چون

 شنوی؟ می صدامو نیاز...نیاز-
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 ایستاد کنارم موتور و گذاشتم جیبم در را گوشی

 گفتم و دادم خرج به جربزه

 افتادی راه دنبالم مرگته چه-

 :گفت و شد پیاده موتورش از پسر

 کنی می آجر منو نون-

 به ُبری جیب کن کار برو گمشو خور مفت حقته-

 برسونه تو به که رسونده خیر کی

 عوضی چه تو به-



 بود داده یادم شخصی دفاع کمی سام. کرد حمله سمتم

 موچ سوزش اما بکوبم شکمش در که کردم بلند پا

 زمین گرفتم دیوار به دست. برد باال را فریادم پایم

 بست بن های کوچه ، کوچه آن در کاش.  نخورم

 بکویم تا شد می باز آنجا هم دری تا نداشت وجود

 کوچه با بود دیوار فقط اما کنن کمک تا را درشان

 می پایم.بود در چهار کدام هر در که بست بن های

 خوبی به بود شده خیس کفشم توی که این و سوخت

 . کردم می حس

 چی؟ یعنی دیگران کار تو دخالت فهمیدی-

 سرم دیگر بالیی بزنم حرف ترسیدم می نزدم حرف

 بود بهتر گرفت می آرام زخم همان با اگر بیاورد

 جلوی را چاقویش تیزی و آمد سمتم اما. کنم سکوت

 :گفت و گرفت چشمانم

 بشه جبران تا بیاد کن رد داری هرچی حاال-

 و زد لبخند شد کشیده ام یقه سمت صورتم از نگاهش

 :گفت



 خوبیه چیز این-

 بخورد من به دستش که این از وقبل آورد جلو دست

 شد پرت عقب به و شد خورده شکمش در مشتم

 کوبیدم آن به سالمم پای با رفتم موتورش سمت سریع

 اما. کردم یدندو به شروع افتاد زمین روی وقتی

 .بود شدید اش ریزی خون و کرد می درد خیلی پایم

 بازویم روی دستم رفت باال جیغم بازویم سوزش با

 افتادم زمین روی نشست

 کن ولش کثافت-

 چرخاندم سر خمار چشمان با ومن آمد سعید صدای

 دوید پسر اما. کردم دوید می سمتمان که سعید نگاه

 .رفت

 از که را دستم خون دمکر وحس بستم را چشمانم 

 پسر موتور صدای. ریخت می بیرون انگشتانم الی

 زد فریاد سعید آمد

 بگیرتش یکی... کمک-



. بشنود را صدایش کسی بود محال بود فایده بی اما

 کنارم سعید. بود بسته محل سوپری که مخصوصا

 :گفت زنان نفس و نگران و نشست

 خدا یا... وای-

*** 

 آخه؟ کنی می گریه چرا مامان خوبم-

 تا زدم اشاره سعید به کرد می پایم مچ نگاه مامان

 های ناله صدای حداقل ببرد بیرون اتاق از را مامان

 دست سعید. نشنود را بخیه درد خاطر به دردناکم

 .بردش بیرون اتاق از و گرفت را مادرم

 وارد که سوزن اولین کردن پاک را دستم روی خون

 درد از سرم و را ارپرست دست زدم چنگ شد دستم

 .رفت عقب

 کردی می عمل پاتو باید وگرنه آوردی شانس-

 فشردم دهانم روی را دستم و کرد فرو را سوزن باز

 سوزش و درد میسوخت داشت جگرم. کشیدم فریاد

 .طرف یک هم سوزن آن درد طرف یک زخمها آن



 شد تموم-

 :گفت و کرد پانسمان را بازویم کرد باز چشم

 مرخصی بعدش بزنم وزنمس این بخواب-

 وارد مامان و سعید زدم هم سوزن آن که این از بعد

 سعید به ریخت می اشک هنوز مامان شدن اتاق

 گفتم و بدهد را ام مانتو زدم اشاره

 رفت شد تموم دیدی مامان نخوردم که تیر-

 از را چادرش آمد سمتم زد کنار را سعید مامان

 :گفت و انداخت سرم روی برداشت سرش

 خون از پر هم س پاره هم مانتوت-

 که کشید تیر پایم.  آمدم پایین تخت روی از آرام

 :گفت و گرفت را بازویم زیر آمد جلو سریع مامان

 نیار فشار پات به-

 میدی؟ گوشیمو بابا-

 شده خاموش گوشیت-



 گرفته را دستم دو هر که حالی در و کردم پوفی

 نوید نیایش و نیما. رفتیم بیرون بیمارستان از بودن

 در بچه که حالی در دو با نیما. بودن بیرون هم

 :گفت و دوید سمتم بود آغوشش

 خوبی-

 گفتم و زدم لبخند

 خوبم-

 :گفت نشان و خط با مامان اما

 کنم چیکار دونم می بعد به حاال از-

 هیچ که زدم چشمکی کرد من نگاه عاجزانه نیما

 کردن کل کل. است ناراحت مامان دانستم می نگوید

 .کرد می بدتر فقط

 مرا باشم راحت اینکه خاطر به. شدیم تاکسی سوار 

 آن دانستم نمی بودم سام نگران دل. بودن نشانده جلو

 .باشد آمده وقت یک نکند کند می چه حال دیوانه

 وگفتم چرخاندم سر



 میدی؟ گوشیتو نیما-

 :گفت سریع مامان-

 !شبه سه ساعت بزنی زنگ میخوای کی به-
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 کنن چک ها بچه باید چیزو یه هتل بزنم زنگ باید-

 را سام اتاق شماره من و گرفت سمتم را گوشی نیما

 همراهش وشماره کردم قطع. نداد جواب اما گرفتم

 بود خشن هم باز داد جواب سوم بوق گرفتم را



 بله-

 نیازم سالم-

 رفت باال فریادش

 کجایی؟-

 باشه جمع خیالتون مرتبه لیستا همه بگم زدم زنگ

 میشم دیوونه دارم کجایی؟ میگم گی می چی-

 گفتم کالفه

 میزمه کشوی تو بله-

 خونتونا دم میام نیاز-

 گفتم آهسته و شد گرد چشمانم

 کجایی؟-

 پسره شد چی خاموشه گوشیت چرا کوچتونم سر-

 خوبه؟ حالت کرد کار چی

 گفتم صحر با اما نشست لبم به لبخند

 اومدی چرا-



 ای؟ خونه تو کجایی-

 شنوید می صدامو الو... سومی کشوی بله-

 رفت باال اش عربده-

 کجایی؟ گم می-

 نشنیده را صدایش کسی ببینم کردم بقیه نگاه ترس با

 گفتم همان برای بود عادی همه قیافه خوشبختانه

 وصل و قطع صدا همین خاطر به ماشینم تو بله-

 میدم پیام بهتون خونه میرسم هدیگ یکم من میشه

 !شده؟ چیزی نکنه ؟ بیرونی چرا-

 میدم پیام بهتون االن دارید عجله چون باشه-

 نوشتم کردم قطع را تماس سریع

  اومدی چرا-

 نوشت من از تر سریع او

 بیرونی چرا شده چی نیاز-



 دروغ شد نمی بود آمده که حال بگویم دروغ شد نمی

  نوشتم. بگویم

 خانوادگی شد نگران الکی مامان شدم زخمی یکم-

 بر داریم تر دراز پا از دست االنم بیمارستان رفتیم

 گردیم می

. نداد جوابی اما شدم جواب منتظر فرستادم را پیام

. فشردم دست در را گوشی و کردم پاک را ها پیام

 نگاه. رساند خودمان کوچه جلوی تا را ما تاکسی

 کردم باز را اشینم ودر کردم نچی کردم سام ماشین

 :گفت سریع نیما که

 بیام بزار میشی اذیت-

  بابا خواد نمی-

 میتونی تو فهمیدم باشه-

 از سریع نیما و زد حرص با را حرف آن مامان

 اما گرفتم سمتش را دستم آمد سمتم و شد پیاده ماشین

 جیغی. گرفت آغوش در مرا دفعه یک شد خم او

 وگفتم کردم حلقه گردنش دور را دستم و کشیدم



 کنی؟ می چیکار دیوونه-

 باید هم حاال باشید تنها میزاشتم نباید منم مقصر-

 .کنم جبران

 خودش اما افتاد سام ماشین به نگاهم وباز خندیدم

 .بود شده پنهان بود هم اگر یا نبود

*** 

 نداری؟ درد-

 بخواب برو قرمزه چشمات مامان نه-

 بزن صدام خواستی چیزی-

 برو باشه-

 را گوشی سریع هم ومن رفت بیرون باالخره نماما

 آینه نگاه کالفه. کردم وصل شارژر به و برداشتم

 اما بیاورم در را شلوارم خواستم. بانداژم و کردم

 رفتم سمتش زنان لنگ افتاد اتاق باز در به نگاهم

 که پایم مچ ونگاه آوردم در را شلوارم. بستم را ودر

 .کردم کرد می در خیلی



 دزد عوضیه کنه تتلعن خدا-

 روغن چون خورد گوشم به دیواری کمد در صدای

 چرخاندم سر سریع. داد می صدا بود نشده کاری

 قلبم قیافه آن با هم آن سام دیدن با کنم کمد در نگاه

 پایم اما شوم بلند جایم از خواستم زده وحشت. ایستاد

 . افتادم تخت روی باز کشید تیر

 :گفت و آمد سمتم حرص با سام

 خونه میومدی داشتی تر دراز پا از دست-

 گفتم و گذاشتم ام بینی روی دست ترس با

 شنوه می مامانم-

 درک به-

 خدا رو تو سام-

 :گفت و افتاد بازویم به نگاهش

 شد؟ چی اصال شده زخم چقدر-

 بیاد یکی ترسم می-



 رفت در سمت سایید هم روی دندان حرص با سام

 :گفت و چرخاند را کلید

 بزن حرف نمیاد حاال-

 و انداختم پایم روی برداشتم تخت روی از را ملحفه-

 گفتم
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 رو زنه یه کیف پسره یه دیدم بودیم بیرون که شب-

 زدمش پسره خود از سریع منم زد بفهمه اینکه بدون



 تو کرد تعقیب مارو لجش از اونم برگردونم زنه به

 انداخت گیرم پهنه کوچه همین

 :گفت و کرد ریز چشم

 زدت؟ چی با-

 نیست مهمی زخم اینه مهم میدونم چه-

. آمد سمتم کرد دستم و پا مچ نگاه مشکوک سام

.  گذاشت پایش روی را پایم و زد زانو پایم جلوی

 گفتم سریع

 اصال فهمن می بخدا برو پاشو کنی می کار چی-

 کنم می سکته دارم اومدی چطور

 کردم سعی. کرد می باز را بانداژ من به وجهت بی او

 کردم اتاق در نگاه. نگذاشت اما بکشم عقب را پایم

 وضع آن با من وقت آن شود بیدار کسی ترسیدم می

 می فکرایی چه که رسد به بداد خدا سام با اتاق در

 کردن

 مگه اومدی چطور اصال برو پاشو نیاز جان سام-

 بود؟ باز در



 خنده دفعه یک پایم ی خیره وسام شد باز کامال بانداژ

 :گفت خشم با ویکدفعه کرد هیستریکی ی

 نیست؟ مهمی زخم-

 گذاشتم ام بینی روی دست

 بزنی داد نباید خونمونه جا این سام-

 و شد بلند حرص با سام. افتادم می گریه به داشتم

 :گفت

 داشت؟ چاقو-

 آره-

 .را اش شده کلید دندان ودیدم بست را چشمانش

 نباشیو بیرون شب میگم که این دلیل حاال-

 درک به زد رو زنه کیف چه تو به اصال...فهمیدی

 زد که

 گفتم زیر به سر

 میشه جوری این میدونستم چه-



 خودمو چطور فهمی می چی؟ شد می این تر بد اگه-

 داشتم بود خاموش گوشیت وقتیم اینجا رسوندم

 بزنم خونتونو زنگ خواستم بار چند میشدم دیوونه

 شدم می پشیمون بار هر اما

 گفتم و کردم در نگاه باز

 برو سام میاد یکی-

 :گفت عصبی سام

 بیدار فعال هستن خسته انقدر صبحه چهار ساعت-

 نشن

 و دستم روی کشید دست نشست تخت روی کنارم و

 :گفت

 فقط کنم پیداش اینو-

 نمیاد یادم قیافشم حتی کنی پیداش چطور-

 گفتم بخندل با که کرد نگاهم چپ چپ

 میای بودم مطمئن-



 گرفتن عکس ماشینم از چقدر میدونه خدا-

 خیلیه نخوابوننش

 :گفت و کرد دستم ونگاه

 داری؟ درد-

 یکم-

 گفتم که شود عصبی خواست باز

 بدبختیم بعدش میاد مامانم بزنی داد دیگه بار یه-

 این دیدن با شدم اذیت کم آوردمت که صبح از-

 رو و خونتون نزدم دمآور دووم خوب واال وضعم

 کنم خراب سرتون

 گفتم آرامی خنده با

 قبل سام اگه شده خوب خشمت کنترل یعنی این خب-

 شد می چی دونست می خدا بودی

 بودم کاش-

 غرید سام و گرفت ام خنده باز



 خدا نیاز وای... زد چاقو چطور کثافت حیوون-

 کرده رحم بهت خیلی

 بزنه کجا دونست می بود ای حرفه-

 صورتش کنار را دستم من و شد منقبض باز شفک

 گفتم و کشیدم

 میشه زشت خیلی بفهمه یکی یهو برو-

 فهمیدم هستی خانوادتم با میای داری گفتی وقتی-

 تونم نمی هم فعال میدونستم. نیست کسی خونتون

 باال اومدم دیوار از همین واسه ببینمت

 وگفتم گرفتم دندان به لب

 کردی؟ دزدارو کارای پس-

  بود باز حالتون در اوردم شانس-

 بخدا داری شیری دل-

 روی تخت روی آورد وباال گرفت را پایم شد خم

 و کرد صاف را دستش در بانداژ گذاشت خودش پای

 وگفتم کردم کج سر لبخند با. کرد بستنش به شروع



 من خاطر به اومدی راه همه این-

 :وگفتب کرد نگاهم

 میومد بود کسی هر-

 بعد خبره چه شد می مطمئن اول بود کسی هر نچ-

 مطمئنم من اما میومد

 چی؟ از-

 لحظه همون دنبالمه یکی گفتم من وقتی که این از

 بیای که شدی بلند

 :گفت و زد کجی لبخند سام

 میدوئیدم داشتم خودمم کن فرار گفتم می-

 خم سر شد تمام که کارش او و کردم ای خنده تک

 دست سریع. سیدبو را پایم پشت دفعه یک و کرد

 :گفت و کرد را کارش او اما بگیرمش بردم پیش

 بود ترسیده خیلی صدات-

 آغوشش در کردم تخت آویزان را پاهایم اختیار بی

 :گفت و شد حلقه دورم دستش. رفتم فرو



 راحت خیالم هستی که خودم کنار غیر به جا هیچ-

 میان دور راه از دارم هم جلسه یه صبح تازه. نیست

 میاد داره بابامم زدن فحر واسه

 گفتم و رفتم عقب سریع

 سام عه-

 :گفت و زد لبخند

 کردم می دق نمیومدم زلزله تری مهم تو اما-

 برو پاشو-

 :گفت و داد جلو من مثل را لبش

 برم؟ بعد نشه برطرف خستگیم یکم-

 وگفتم زدم لبش روی انگشت با زد لبخند

 شهمی طرف بر اینجا هیجان از پر خستگیتم حتما-

 :گفت و فشرد آغوشش در مرا باز و داد تکان سر

 ...اگر که این زخماتم شوکه هنوز-



 باال سر. داد بیرون فوت با را ونفسش کرد سکوت

 وگفتم کردم ریشش ته نگاه بردم

 داری؟ جلسه کی ، نرو تند میری داری-

 صبح یازده-

 نرو تند خدا تورو اما زیاده وقت خب-

 و کردم اتاق در نگاه مچش گوشه از من و نزد حرفی

 گفتم

 شیرینه تجربش هیجان با همراه آرامش-

 :گفت و کرد نگاهم آورد پایین سر سام

 مامانت هیجانی چه اونم-

 گفتم سریع

 ایسته می داره قلبم توروخدا نگو-

 و کردم اش خسته صورت نگاه ولی نگفت چیزی

 دستم آوردم باال تخت از را پاهایم. قرمزش چشمان

. خواباندمش تخت روی و فشردم اش هسین به را

 گفتم و زدم چشمکی زدم خیمه رویش خودم



 وباال گرفت تاپم به را دستانش مرگ مرز تا هیجان-

 اش سینه در را صورتم خجالت با ومن کشیدش

 ...فشردم
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 کل دانای

 :گفت و گذاشت سام میز روی را پوشه نیاز

 دنبالم بیا میزنم زنگ غروب ات میرم-

 فردا بزار برسونمت تونم نمی دارم کار االن گفتم-

 برو



 جشن که روزی از رفته سر حوصلم نکن اذیت سام-

 گذشته ماه یک ندیدمش بود

 و کرد پرت میز روی را خودکارش عصبی سام

 :گفت

 !میشه؟ چی بری فردا خب-

 :گفت آهسته زیر به سر نیاز

 باشه-

 :گفت کالفه سام هک رفت در سمت

 گیرم می تاکسی برات میام خودم شو آماده برو-

 سام سمت دوید و کوفت بهم را دستانش ذوق با نیاز

 :گفت و بوسید را اش گونه و

 عشق عشقمی-

 :گفت اخم با سام

 گردیا برنمی دکتر با دنبالت بیام تا میمونی غروب-

 میمونم باشه-



 شو آماده برو-

 به خوشحالی با رفت بیرون سام اتاق از سریع نیاز

 و برداشت را داشت الزم که چیزهایی رفت اتاقش

 سرش حسابی که سام. البی بیاید که سام به زد زنگ

 تاکسی برایش و رفت نیاز سراغ بود شده شلوغ

 کند رانندگی درست کرد تاکید راننده مرد و گرفت

 .نرود وتند

 در دیگر هتلی. برگشت اتاقش به سام رفت که نیاز

 این برای سام و بودن کرده خریداری دیگر هریش

 را کارهایش دور راه از داشت نرود شهر آن به که

 ماه یک. کرد می بررسی را چیز همه و کرد می

 نمی دخالت کارها آن در زیاد نیاز. بود درگیرش بود

 سام که گاهی فقط شده چه پرسید نمی حتی کرد

 سام یشها ماساژ آن با و کرد می آرامش بود کالفه

 .کرد می آرام را

 گرفت تماس شهبد با و برداشت را تلفن سام

 اتاقم بیا-



 آمد سام اتاق به سریع شهبد

  نباشی خسته-

 :گفت و زد آتش سیگاری سام

 نمیشه دور راه از بری باید مدت یه-

 :گفت و انداخت مبل روی را خودش شهبد

 نداره اشکال میرم-

 بکشه طول ممکنه-

  رفیقیم خراب ما-

 :گفت کالفه سام

. بشه اداره خوب خیلی باید شده ما مال هتل چون-

 بری باید همین واسه

  نباش نگران میرم-

 باید چیزایی یه حال هر به اما نیست بد مدیریتش-

 میدونی بهتر که خودت کنه تغییر

 کنم می مشورت تو با چیزو همه میرم باشه-



 شرمنده-

 بخوره ام کله هب هوایی یه خوبه خودمم واسه بابا نه-

 :گفت و زد پوزخند سام

 ندارن عشق لیاقت که همه-

 :گفت حرص با شهبد

 یه کافیه مهمه براشون پول فقط دخترا روزا این-

 نخری براشون بخوان چیزی

 نکن اذیت خودتو-

 تی که این با دختره شانسی خر خیلی خدایی داداش-

  شد عاشقت بودی کش

 غرید باز شهبد و خندید سام

 کن انتخاب تر ارزون گرونه سرویس این میگم-

 کنی خرجم باید میگه

 :گفت و خندید بلند سام

 کردی می باید-



 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ شهبد

 نمیشم عاشق دیگه من-

 میشه؟ عاشق بار چند آدم مگه اوه-

 نبود عشق که این-

 :گفت و زد سیگارش به پکی سام

 کردیم اهنگ هم طال رفتیم بیرون رفتیم پیش هفته دو-

 خب میگفتم ارزون بود ساده کرد می انتخاب چی هر

 اصل غیر اصلی گفت می کن انتخاب اصلی نگین

 طالست طال بابا نداره

 :گفت و خندید شهبد-

 دیگه شانسی خر میگم-

 بلند شهبد که رفت فرو فکر در داد تکان سر سام 

 :گفت و شد

  کنم رزرو بلیط میرم-

 رفت شهبد و داد تکان سر سام

* 



 بود خاموش اما گرفت تماس نیاز با پنجم بار برای

 دکتر شاد صدای که گرفت تماس دکتر با حرص با

 پیچید گوشی در

 بله-

 اید؟ خونه دکتر سالم-

 چطور؟ نه-

 میدی خونتو شماره-

 !چطور؟-

 بزنم حرف باهاش خوام می اونجاس نیاز-

 قول نیاز: گفت بود ناراحت هم آنا چون نیست نه-

 پیشش نیومده اما داده

 :گفت ترس با سام

 اونجا اومد صبح اون اما-

 !مطمئنی؟ تو-

 کردم تاکسیش سوار خودم آره-



  نیست اونجا اما-

 بیرون دوید در سمت و شد فشرده دستانش در گوشی

 همان با. شد البی وارد دوید را راهرو کل رفت

 رفت ها تاکسی طرف رفت بیرون هتل از سرعت

 نگاهی و کرد اطراف نگاه یجگ. نبود تاکسی آن اما

 زد فریاد خشم با و کرد خورشید غروب به

 نیاز کجایی-

 نیاز گوشی با باز. شد هتل وارد بلند های قدم با

 را سوئیچش شد اتاقش وارد. نگرفت اما گرفت تماس

 شهبد اتاق سمت رفت بیرون عجله با و برداشت

 دیدنش با شهبد کرد باز را در زدن در وبدون رفت

 :گفت

 ...ال باید پروازه دیگه ساعت دو-

 نیست پیداش نیاز-

 :گفت و شد بلند میزش پشت از شهبد

 چی؟ یعنی-



 نرفته اما دکتر خونه میره داره گفت صبح-

 : گفت ترس با شهبد

 زده غیبش صبح از یعنی این-

 و شد کوبیده در چوب چهار به محکم دستش سام

 زد فریاد

 اومده سرش بالیی نکنه-

 بود؟ کی بردش که یارو این.. باش آروم-

 دونم نمی-
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 بپرسیم تاکسیا پرست سر از بریم بیا-

 نا شماره خورد زنگ سام گوشی که افتادن راه هم با

 داد جواب سریع سام اما بود آشنا

 بله-

 رسید گوشش به مردی ترسیده صدای

 کشنش می...نکنی کمک اقا-

 :گفت مرد و زد خشکش جایش سر سام

 داد دختره اون شمارتون-

 :گفت شوکه سام

 دختر کدوم-

 جلومون ماشینه یه یهو...رفتیم می داشتیم صبح-

 گفت من به سمتمون اومد اسلحه با مرده یه... پیچید

 بشینم کنار

 و نشست شهبد ی شانه روی دستش اختیار بی سام

 داد ادامه ومرد داشت نگه را خودش محکم



 نزدیک بردن مارو ترسیدیدم خیلی دختره اون نوم-

 شب تا دختررو گفتن شنیدم آقا...بود ویال یه لواسون

 میکشن

 زیر چرخید سریع شهبد لرزید پاهایش آورد کم سام

 :گفت مرد و گرفت را سام بازوی

 داد بهم دختره اون شمارتونو کردم فرار من آقا-

 شاید مگفت پلیس پیش نرفتم... کنید کمکش بگم گفت

 بود ترسیده کرد می گریه خیلی دختره...بشه بدتر

  کردم فرار زور به منم

 گرفت شهبد سمت را گوشی و بست را چشمانش سام

 :گفت زور وبه

 بگیر آدرسو-

 به داد تکیه رفت عقب عقب بایستد توانست نمی

 ناباور و موهایش در شد چنگ دستانش شوکه. دیوار

 سریع شهبد. گرفت می مرد آن را آدرس که شهبد به

 جیب از کاغذی تکه و آورد در جیبش از خودکاری



 یک اما. نوشت می را آدرس عجله با و شلوارش

 غرید دفعه

 بود پالک کدوم بیاد یادت باید-

 و کرد راقطع گوشی و نوشت کاغذ درون چیزی

 :گفت

 یا کنه حفظ نتونسته و پالک البته داد آدرسو این-

 دو پنجاه و صد یا بوده پنج بیست صدو

 و کشید بیرون شهبد دست از را کاغذ زد چنگ سام

 . افتاد راه بلند های قدم وبا

 دوید شهبد و شد بیشتر سرعتش سام نرو تنها سام-

 :گفت دنبالش

  بیارم گوشیمو برم بمون باهات میام پرواز خیال بی-

 :گفت شهبد و رفت بیرون هتل از سام

 همیخور بدرد وقت یه بیارم بزار نرو-

 فرمان پشت عجله همان با سام اما رفت دوید شهبد

. آورد در حرکت به را ماشین و نشست ماشینش



 رسید می زودتر چه هر باید شد می دیوانه داشت

 که ها آن اصال. مرد می آمد می نیاز سر بالیی اگر

 !بودن؟ دزدیده را نیاز چرا بودن

 ها دوربین حتی که زیاد انقدر بود باال سرعتش

 می فقط نبود مهم اما گرفتن می کسع سخت

 ...آدرس آن به برسد خواست

 

 اطرافش که هایی ماشین و کرد خانه پالک نگاه

 خانواده که شود پیاده ماشین از خواست. بود پارک

 خیابان آن شان خنده صدای. آمدن بیرون ویال از ای

 سراغ فشرد گاز روی را پایش وسام برداشت را

 . رفت بعدی پالک

 خلوت آنجا کرد ریز چشم و ایستاد ویال رد جلوی

 ویال سمت شد پیاده ماشین از. ماشینی هیچ بدون بود

 وارد تواند می کجا از ببیند کرد اطراف نگاه رفت

 . است باز در دید تعجب با که شود ویال



 نگاه را ویال داخل و کرد باز را در کمی مشکوک

 دقت وبا گذاشت جلو قدم آهسته بود خلوتی باغ.  کرد

 لرزید دلش.  کرد نگاه را اطراف بیشتری

 .رفتند و کردند را کارشان نکند...نکند

 باال ها پله از دوید ویال سمت وحشتناک فکر همان با

 جلو قدم کرد باز را ویال در یکدفعه و رفت

 ...گذاشت

 آخ...خدا وای...آخ-

 نیاز. ماند خیره پله روی نیاز به گرد چشمان با سام

 نالید و اش پیشانی یرو کشید دست

 سختیه ماه چه خدا وای...میرم می درد از دارم-

 شکم به شد کشیده نگاهش گرد چشمان همان با سام

 را شکمش زیر که نیاز دست و نیاز ی آمده بر

 :گفت و کرد اخمی سام دیدن با ونیاز بود گرفته

 پدرم...شنوا گوش کو نگیر دار پله خونه میگم هی-

 نموند برام نفس.. رفتم البا اون تا اومد در

 زد صدا آرام را اسمش شوکه سام



 !نیاز-

 :گفت زنان نفس و رسید ها پله پایین نیاز

 یه قد میکنم احساس میاد دنیا به بچت این کی پس-

 شدم دیو

 زد فریاد عصبی سام

 !نیاز-

 :گفت و آورد باال را دستش سریع نیاز

 چیزو همه بچه گفت دکتر نگفتم بهت مگه...هیش-

 شنوه می

 و شد دور قدم چند نیاز و رفت سمتش حرص با سام

 زد فریاد دفعه یک

 ...آخ-
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 زد فریاد باز نیاز و ایستاد جایش سر ترس با سام

 میاد داره سام... میاد بدنیا داره-

 زیر را دستش ونیاز سایید هم روی دندان سام

 زد یادفر باز و فشرد شکمش

 کن کاری یه...سام وقتشه-

 :گفت عصبی سام

 کنم می کاری یه االن-

 میاد دنیا به داره طبیعی بچه... سام... وای-

. شد خشک هوا در پایش برود برداشت قدم که سام

 داد ادامه اما گرفت اش خنده نیاز



  کمک بیا...کمک بیا...میاد داره-

 ارب این نیاز کارای دست از بود شده شوکه سام

 که صندلی روی نشست نیاز و برد حجوم سمتش

 :گفت و بود سرش پشت

 بیاریمش دنیا به...کن کمک-

 را نیاز رنگ زرد کوتای لباس ی یقه رفت جلو سام

 :گفت و گرفت

  کردی دیوونم-

 :گفت درد وبا داد هول را سام نیاز

 بگیر رو بچه-

 :گفت نیاز که سایید هم روی دندان سام

 بگیرش اومد ادنی به بچه بشین-

 زد می آخر سیم به داشت دیگر سام

 سرشو؟ بینی می... میکنم حسش... سام-

 سر ودید شد کشیده پایین نگاهش اختیار بی سام

 نیاز. بود آمده بیرون نیاز لباس زیر از که عروسکی



 نگه را خودش اجبار به اما ترکید می خنده از داشت

 .داشت

 یک و رساند یازن به را خودش بلند های قدم با سام 

 عروسک نیاز و زد باال را نیاز لباس حرص با دفعه

 زد فریاد و گرفت افتاد می زمین داشت که را

 ریخت بی مبارک تولدت-

 سرشان روی رنگی های کاغذ باران لحظه وهمان

 بهم را دستانش پرید می پایین باال نیاز. شد شروع

 کوبید می

 مبارک تولدت...مبارک تولدت-

 کرد، حلقه سام گردن دور را دستانش رفت جلو و

 :گفت و کرد سام نگاه

 عشقم مبارک تولدت-

 ...نی-



 داشت هیجان اما ترسناک چند هر بود متفاوت هیش-

 بچه حسرت که آوردم دنیا به برات رو بچه این

 نکشی

 ی بوسه لحظه همان که کرد ای خنده حرص با سام

 .نشست لبش روی نیاز

 وارد او به بدی وشوک بود عصبی خیلی که این با

 خیالش بوده دروغ چیز همه دید که همان اما بود شده

 .آتش روی بود آبی نیاز بوسه آن و شد راحت

 :گفت و زد چشمکی برد عقب سر نیاز

 ترجیح من اما باشن جشن این تو داشتن دوست همه-

 باشیم دونفری دادم

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 کیا؟-

 در باهاشون تو که اونایی تمام امروز بگم باید خب-

 ، تاکسی دکتر،. بودن همدست من با بودی ارتباط

  شهبد



 از را عروسک رفت عقب نیاز که کرد اخم سام

 :گفت و کن پرت سام سمت برداشت صندلی روی

 بعدی تدارکات تا شو سرگرم بچت با-

 نگاه که جور وهمان گرفت هوا در را عروسک سام

 :گفت کرد می عروسک

 کیه؟ الم اینجا-

 کردم ش اجاره شب یه واسه من که خدا بنده یه ماله-

 که فشرد را عروسک سام و شد آشپزخانه وارد نیاز

 :گفت عروسک لحظه همان

 بابا سالم-

 :گفت و خندیدی سام

 دقه یک متفاوته چیزش همه خودته مثل بچه این-

 میریزه زبون اومده دنیا به نیست

 دارم دوستت-

 :تگف و خندید بلند سام

 خودته خود مثل-



 مبارک تولدت...مبارک تولدت-

 کیکی با که نیاز نگاه گرفت عروسک از نگاه سام

. کرد آمد می سمتش و بود شمع و فشفشه رویش که

 :گفت و ایستاد رویش روبه

 اعصابم بی ریخت بی مبارک تولدت-

 :گفت و زد لبخندی سام

 بدی انجام شد می ترسم بدون اینارو-

  شد مین قشنگ خداییش-

 که کرد فوت را ها شمع نیاز ی خیره و خندید سام

 :گفت نیاز

 خوشگلم کیک این حتی دیدم تدارک کلی صبح از-

 گلیته نیاز کار

 در را اش خامه کمی کشید کیک روی انگشتی سام

 :گفت و گذاشت دهان

 عالیه هوم-

 :گفت و زد انگشت وباز



 چشیدی؟ خودتم-

 :گفت نیاز که برد نیاز دهان سمت را انگشتش

 دیگس چیز یه این اما چشیدم-

 بینی به را دستش شیطنت با سام اما کرد باز دهان

 رفت باال نیاز جیغ و مالید نیاز

 سام-

 :گفت و خندید سام

 کردی باهام امروز که کاری صدم یک این-

 آنجا را کیک رفت سالن وسط میز سمت نیاز

 دکر نیاز کوتاه لباس نگاه چرخید سمتش سام. گذاشت

 :گفت و

 برام پوشیده لباسیم چه-

 :گفت و کرد پاک دستمال با را اش بینی نیاز

 زشته؟-

 :گفت و کرد عروسک نگاه سام



 بچس؟ این ام هدیه-

 شکمشو بار یه کردم تربیتش کلی چیزیه کم مگه-

 کن نوازش

 :گفت عروسک که کرد را کار همان سام

 بابا دارم جیش-

 که عروسک مشک روی کشید دست باز و خندید سام

 :گفت عروسک باز

 ریخت بی-

 می بلند صدای با نیاز و شد درشت چشمانش سام

 غرید سام. خندید

 بی همون بزار دلم عزیز کنی تربیت خواد نمی-

 باشه تربیت

 سام سمت. شد روان اشکهایش زیاد ی خنده از نیاز

 :گفت و رفت

 تو؟ یا منه شبیه حاال-

 :گفت عروسک صورت ی خیره سام



  منه شبیه-

 چرا؟ عه-

 شبیه نتیجه در نیست خوشگل این خوشگلی تو چون-

 منه
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 :گفت و خندید نیاز

 میگه چی ببینم بیار بچتم اینجا بیا-



 عروسک ونیاز ایستاد نیاز کنار رفت نیاز سمت سام

 :گفت و گرفت دستش از را

 بابایی یا داری دوست بیشتر منو-

 :گفت عروسک که کرد اخم سام

 ریخت بی-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 بگو بابایی به اسمتو-

 گالبتون-

 باالتر نیاز ی خنده وصدای پرید باال ابروهایش سام

 .رفت

 کنیم؟ چیکار االن بابا منو خب-

 برقصید-

 :گفت و کرد ای خنده تک سام

 خودته پرورده دست کال-



 داد جلو را لبش گذاشت میز روی را عروسک نیاز

 :گفت و

 ریزی نمی قر من با دونم می-

 میدونی دیگه خب-

 کنیم کاری یه بریم بیا پس-

 سر کشاندش سالن دیگر سمت گرفت را سام دست

 برد پیش دست و کرد سام نگاه لبخند با چرخاند

 پیانوی شدن معلوم با و کشید را بزرگ پارچه

 نیاز هنگا آمد کش ولبش انداخت باال ابرو سام بزرگ

 داد پاسخ دور از ای بوسه با را لبخندش نیاز که کرد

 :گفت و پیانو جلوی کشاند را سام باز و

 برام بزن-

 و کشاند جلو هم را نیاز اما پیانو پشت نشست سام

  کرد نگاهش چرخاند سر نیاز. نشاند پایش روی

 بزنم؟ چی-

 داری دوست چی هر دونم نمی-



 بست چشم آرام.  یکرد پیانو های کالویه نگاه سام

 و کرد باز چشم. کشید رویشان آرام را دستش

 روی را دستانش نیاز که برد جلو آماده را دستانش

 :گفت و گذاشت سام دستان

 میزنم دارم منم کنم فکر بزار-

 رو فشرد را انگشتانش آرام و کرد ای خنده سام

 حسی آن و پیچید سالن در دلنوازی صدای ها کالویه

 .بود جدید خیلی برایش داشت نیاز که

 خواند آرام سام که آمد می آشنا نظرش به آهنگ

 

  ندهم دنیا به را تو لبخند

 بروم رویا به هوایت عطر با

  شوم آرام دل باشی تو که وقتی 

 شوم آرام که بخند تو جانم

 

 خواند باز و را اش گونه بوسید سام که زد لبخند نیاز



 

  شوم سیاهت چشمان عاشقه من

 شوم نگاهت طرز آن ی هدلبست

  مرا زیباست تو رخسار که آنقدر

 را تو دیدم که بار هر کرد خود ی دیوانه

 

 را اش شانه اینبار سام و افتاد هم روی نیاز چشمان

 را نیاز دست لرزش کرد حس لحظه همان. بوسید

 نزدیک لب بزند لبخند شد باعث دستانش روی

 وبخواند ببرد گوشش

 

 شدی تو من مهربان گل من جان و جسم شدی تو

 تو قلبه به برسم چون که دهم دل تو به ،من  من بهار

 تو فدای بشوم

 



 تکان ریتم با آرام را پایش وسام برد زیر به سر نیاز

 .شد می نیاز خوردن تکان باعث همان میداد

 حرفه که گونه همان و بست آهسته را چشمانش سام

 .خواند نواخت می ای

 

  ممست چنان تو با خوشم

 هستم تو چشمان آرامش عاشقه من

  هستی تو که خوبه چقدر

 هستی تو جانم ی نیمه من ی معشوقه

 

 وسریع سام سمت چرخاند سر آورد باال سر نیاز

 ی شانه روی را سرش کنار و بوسید را اش گونه

 ویال آن به حالی چه ،با زد لبخند سام. گذاشت سام

 برو بی بود کسی هر حالش؟ بود چطور حال و آمد

 نیاز او اما شد می گیرش دامن سام خشم برگرد

 ...بود



 

  بستیم هم به که عهدی به

 برنجی من از تو که نگذارم هرگز

  شوقم از پر تو با من که

 خندت ی چاله نفست هر با

 نشستی دل این به 

 

 نگاه سام و کرد سام صورت نگاه آورد باال سر نیاز

 و یازن صورت روی گرداند چشم گرفت پیانو از

 سام و. گذاشت سام صورت کنار آورد باال دست نیاز

 و کرد پیانو نگاه باز اما شد شل دستانش چند هر

 داد ادامه

 

 شدی تـو من مهربان گل من جان و جسم شدی تـو

 تو قلبه به برسم چون که دهم دل تو به ،من من بهار

 تو فدای بشوم



 

 سام که داد می تکان آرام را شصتش انگشت نیاز

 کمر پشت گذاشت دست پیانو از کشید دست الفهک

 .نیاز
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 مبارک تولدت-

 زلزله ممنون-

 بیارم شام برم خب-



 سوسکه؟ خاله پختی شامم مگه-

 نوع سه غذایی چه اونم اوم-

 :گفت و خندید بلند سام

 کردم می تعجب نبود نوع سه-

 در سر نگذاشت سام اما شود بلند خواست نیاز

 :گفت و کرد فرو نیاز موهای

 نمیدی که کرده سرخ پیاز بوی-

 رفتم حموم نخیر-

 :گفت و کشید عمیق نفس و شد بلند سریع نیاز

 کنم آماده و میز برم-

 :گفت و شد بلند پیانو پشت از کرد ای خنده تک سام

 کن فرار باشه-

.  رفت بود رویش عروسک که میزی سمت

. نشست میز پشت و گرفت ستد در را عروسک

 :گفت و کرد کیک نگاه



 پخته برامون چی مامانی ببین-

 گلی نیاز-

 :گفت و خندید سام

 منه عشق-

 دارم جیش بابا-

 :گفت بلند و گذاشت کنار را عروسک سام

 نیاز داره جیش گالبتون-

 :گفت بود پر دهانش که نیاز

 کن عوض شو پوشک خودت گیره دستم که من-

 :گفت و کرد تدرش چشم سام

 !واقعا؟-

 :گفت و آورد بیرون آشپزخانه در از سر نیاز

 کردنشو پوشک بگیری یاد باید دیگه آره-

 بدم یادت خوای می بلدم من-

 :گفت و شد آشپزخانه وارد باز نیاز



 بهتره من از داریش بچه من شوهر بله-

 توی گلهای رفت جلو کرد شده چیده میز به نگاهی

 چراغ رفت دیوار سمت سریع و کرد مرتب را گلدان

 :گفت و کرد خاموش را

 آمادس شام-

 :گفت و شد بلند سام

 بشورم دستامو کجا-

 میام االن-

 :گفت و رفت بیرون آشپزخانه از سریع نیاز

 بیا دنبالم-

 :گفت نیاز که رفت دنبالش به سام

 نیستا بد بخری لواسون ویال یه-

 :گفت می بابامم-

 باغ یایمب ها هفته آخر بخدا آره-

 خرید شمال ویال یه بابا-



 کی؟ عه-

 میشه ای هفته دو-

 :گفت و کرد باز را سرویس درِ  ایستاد کنار

 باشه مبارکشون-

 :گفت و کرد سرویس درون نگاهی سام

 لوکسیه ویالی-

 لوکسه خیلی شبشم یه پول بله-

 :گفت و کرد نیاز به سرتاپایی ونگاه

 لوکسه خیلی کرده اجارشم که کسی-

 گرفت را دستش مچ سام که برود چرخید سریع نیاز

 دست سام اما دزدید نگاه نیاز. کشید خودش سمت

 .کشید نیاز بازوی زخم روی

 با سام بار این که برود بچرخد خواست باز نیاز

 برد جلو سر چسباندش شده باز در به کشیدش شتاب

 :گفت و گردنش نزدیکی در

 عطرِ  همون-



 :گفت و فشرد سام ی شانه به را دستش نیاز

 کنه می یخ غذا-

 روی چرخاند نگاه کرد دور را سرش کمی سام

 :گفت و ماند سرخش لبهای به نگاهش و صورتش
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 خاصه آرایشتم-

 حس آن از برد می لذت سام و زد می نفس نفس نیاز

 نیاز داشت نگه لبش جلوی لب برد جلو سر. نیاز



 لبخند سام اما بود لب آن گرمای ومنتظر بست چشم

 :گفت و زد

 بیام بشورم و دستمام تا برو-

 شده خبیث سام نگاه متعجب کرد باز چشم سریع نیاز

 از زنان غر و داد هول را سام حرص با و کرد

 در خندید بلند صدای با وسام رفت بیرون سرویس

 خنده همان با. چرخید آینه سمت بست را سرویس

 قرمز چشمانش. کرد آینه در خودش چهره نگاه اش

 واقعا داشت که مسخره ماجرای آن خاطر به بود

 وبا کرد ریز چشم. انداخت می کار از را قلبش

 :گفت شیطنت

 زلزله میدی پس کارتو جواب-

 بیرون سرویس از شست را صورتش و دست سام

 تاریکی دیدن با رفت آشپزخانه سمت. رفت

 جلو قدم انداخت باال وییابر ها شمع نور و آشپزخانه

 :گفت و گذاشت

 زاره نمی تاثیر تصمیمم رو اینا-



 :گفت حرص با نیاز

 ندما کادوتو میگه شیطونه اصال-

 من گوش دم االن مثال میزنه حرف زیاد شیطونه-

 بشم غذا خیال بی میگه داره

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 جلو بیا-

 از بزرگی عبهج نیاز و رفت جلو دیگر قدم چند سام

 :گفت و آورد باال میز زیر

 توئه مال اینا-

 بزرگ چه اوه-

 کردم خرید برات یکم تکراریه لباسات دیدم-

. بود لباس جعبه لب تا لب کرد باز را جعبه در سام

 :گفت و زد سوتی

 زیاد چقدر-

 همون عین داشت که تیشرتی هر کردم پیدا جایی یه-

 داشت مانتوشو



 :گفت و گرفت لباسا از نگاه سام

 شد ست باهم لباسامون تمام یعنی پس-

 کدوم هر که چسبوندم برگه یه کدومم هر رو درسته-

 تغییر بعد هفته باشیم هماهنگ که روزه کدوم مال

 کنه می

 لباسه تا چهارده یعنی-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 دارم منم باز که خونگی اسپرت ست هم تا دو-

 خب-

 دارم منم توئه اون چیزی هر دیگه کن نگاه خودت-

 خریدی من واسه چیزی هر که نیست حسودی این-

 !خریدی؟ خودتم واسه

 :گفت لکنت با و ایستاد صاف نیاز

 داره ربطی چه اصال نه...نه-

 یکی یکی را هار لباس و داد تکان سر بار چند سام

 را نیاز سلیقگیِ  خوش واین بودند زیبا همه کرد نگاه



 که بود دیگر جعبه یه جعبه ته. کشید می سام رخ به

 متعجب و پرید باال ابروهایش عکسش دیدن با سام

 :گفت

 ...ای-

 دیگه خریدم چیه خب-

 :گفت و زد خنده زیر پقی سام

 خریدی هم مارکی عجب-

 :گفت و انداخت اش غبغبه در بادی نیاز

 خرم نمی بد چیز که من دیگه بله-

 ...تا بگیر زیر لباس از شدم نوار نو حسابی-

 :گفت سریع نیاز

 عه دیگه خب-

 آورد بیرون بزرگتر جعبه از را جعبه خندید باز سام

 :گفت و کرد اسپرتش بعدی رنگ به نگاهی

 خریدی؟ ست هم اینا-



 دستش از را جعبه حرص با گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت و کشید بیرون

 گیر اَد نکردی پیچم سوال خریدم لباس همه این-

 اینا به دادی

 روزاش هماهنگیم اینم تو ببینم خوام می خب-

 مشخصه

 :گفت و گرفت اش خنده هم خودش نیاز

 مگه؟ خوای نمی اصلیتو کادوی-

 :گفت کنجکاو سام

 سته کفشای اونا حتما هست؟ بازم یعنی-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 بخریم بریم باهم باید اونارو نه-

 چیه؟ پس-

 چککو ای جعبه کابینت روی از چرخید نیاز

 :گفت و چرخید سام سمت و برداشت

  کردم دقت خیلی باشه اندازه امیدوارم-



 :گفت نیاز باز که کرد کوچک جعبه نگاه سام

 به نبود دلتنگی خاطر به فقط رشت رفتم که بار اون-

 بود اینم خاطر
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. کرد باز را درش گرفت دستش از را جعبه سام

 درونش زیبایی بسیار مشکی نگین عقیق شترانگ

 که آورد بیرون جعبه از را انگشتر زد لبخند. بود

 :گفت نیاز



 کشورای به سنگاس این تو کارش دوستم بابای-

 به فقط داره زیادی خاص سنگای کرده سفر زیادی

  داشتم اعتماد اون

 و ماند خیره خورده تراش سنگ آن براقی به سام

 :گفت

 خاصه مشخصه کامال-

 خاِص  سنگ جز-

 و آورد باال سر متعجب و انداخت باال ابرویی سام

 :گفت

 !جدی؟-

 اوهوم-

 :گفت و کرد ریز چشم و کشید سوتی سام

 ...ت وقت اون-

 :گفت سریع نیاز

 یه این کمیابه خیلی سنگ این گفت می فروخت نمی-

 من اما کشیده دردسر کلی کرده پیدا زور به رم تیکه



 قبول تا کردم اصرار خیلی بود اومده خوشم خیلی

 ساخت انگشترشو اعتماد قابل آشنای داد خودشم کرد

 آورد برام پیش روز دو دوستم دست داد بعدم

 :گفت مشکوک سام

 پولش؟-

 واسه نیست بزرگ سنگش هم انقدرا چون خب-

 ...ن در زیاد موند خودش

 !پولش نیاز-

 ...د به زمین پول که دیگه ماه چند قراره نزن غر-

 !نیاز-

 آورد باال دست سریع نیاز که بود شده عصبانی چنان

 :گفت و

 بی که دارن اعتماد من به اونا نیست هیچی بخدا-

 چند منتظرن و دادن رو قیمتی سنگ این بهم مدرک

 بدم پولشو دیگه ماه

 بهشون میدی فردا میدم پولشو-



 :وگفت بست چشم نیاز

 رمدا دوست خریدم من اینو کنم می خواهش سام-

 بدم پولشو خودمم

 ...نی-

 بده پولشو تو نداشتم پول موقع سر اگه باشه سام-

 میاری باال کفرمو-

 و گرفت دست در را انگشتر و گرفت را دستش نیاز

 :گفت

 شدم اذیت چقدر البته گرفتم حلقت انگشت اندازه-

 ببین حاال گرفتم اندازشو موقع اون بودی خواب

 اندازته

 است اندازه دید وقتی و کرد سام دست در را انگشتر

 :گفت ذوق با

 س اندازه ول ای-

 ممنون-



 در کرد حلقه گردنش دور دست رفت جلو نیاز

 : وگفت رفت فرو آغوشش

 ریخت بی باشه مبارکت-

 :گفت و را سرش بوسید لبخند با سام

 گرسنمه-

 :گفت و رفت عقب سریع نیاز

 جعبه تو بزارم لباسارو من بشین برو-

 و کرد رنگ رنگا غذای نگاه زد ردو را میز سام

 :گفت

 ،مرغ قیمه فسنجون،. زلزله کردی چه هوم-

 سرخ گل و نعنا با شده تزئین خیار ماست نگاه و

 :گفت و کرد

 کدبانو چه-

 :گفت و خندید ساالد دیدن وبا

 نه؟ گذری نمی یکی این از-



 :گفت و رفت جلو خنده با و بست را جعبه در نیاز

 سس پر اونم نه که دونی می-

 :گفت و شکمش روی کشید ودست

 دیگه بشین رفت ضعف دلم وای-

 وبعد ریخت برنج سام برای نشست زودتر وخودش

 خودش برای

*** 

 :گفت و کرد باز را لباسش های دکمه سام

 لوکسه خوابشم اتاق-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 ازش اومده خوشم خیلی-

 :فتگ و کرد سرتاپایی نگاه چرخید نیاز سمت سام

 بخوابی لباس این با که خوای نمی-

 :گفت و زد ای مرموزانه لبخند نیاز

 خوابم نمی اینجا که من-



 میاد خوابم خیلی من اتاقت برو خوب چه-

 :گفت و رفت در سمت و انداخت باال شانه نیاز

 عشقم مبارک تولدت بازم-

 رفت جلو حرص با سام و داد تکان سام برای دستش

 :گفت و خندید نیاز. یدشکش گرفت را دستش مچ

 که میومد خوابت-

 :گفت فشرد عصبی را نیاز کمر سام

 شد برعکس انگار کنم اذیتت میخواستم من-

 افتاد ور افتاد در من با کی هر-

 فشرد هم روی دندان سام

 :گفت و انداخت باال ای شانه نیاز-

 ...ک هم تو..میاد خوابم من اما-

 برای مجالی دیگر شد اسیر لبهایش لحظه همان 

 ...نکرد پیدا زدن حرف
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 سام خیال بی-

 کن ولش چیو اومده خوشت-

 دیگه نده گیر گفتم چیزی یه بابا-

  بپوش برو-

 بی و کرد عروس لباس نگاه چرخاند سر باز نیاز

 :گفت و گرفت را دستش سریع سام. زد لبخند اراده

 نکن ناز انقدر بپوش برو بیا-



 جلو زنی. شدن مزون آن وارد سام با و خندید نیاز

 :گفت و آمد

 خدمتم در آمدید خوش خیلی-

 :گفت و زد اشاره ویترین به سام

 میخوایم و ویترین پشت لباس-

 لحظه یه بله-

 در دیگر های لباس بین نگاهش نیاز و رفت زن

 هنوز نیاز اما تر زیبا یکی از یکی بود گردش

 . داشت دوست را بود ویترین پشت که همانی

 میشدن رد خیابان از داشتن نبود آنجا قصدشان اصال

 را عروس لباس آن ماشین درون همان از نیاز که

 :گفت فقط ذوق با و دید

  خوشگلی لباس چه-

 دارد نگه را ماشین سام تا بود کافی جمله یک همان

 بپوشیدش کنن کمک ها بچه تا پررو اتاق بفرمایید-

 :گفت آرام سام و کرد سام نگاه یازن



 برو-

 بزرگی اتاق وارد و رفت زن همراه ذوق با نیاز

 ...رفتن نیاز سمت دختر دو. شدن

 شده مات خودش که درخشید می تنش در لباس چنان

 .میکرد نگاه آینه در

 عجله وبا کرد می خودش به پایی سرتا نگاه گیج

 یرونب اتاق از سریع گرفت باال را دامنش چرخید

 .رفت

 ببین سام-

 اش گلی زد بهتش هم او و پرید باال ابروهایش سام

 :گفت و خورد چرخی نیاز. درخشید می لباس آن در

 تره قشنگ ویترینم پشت از حتی-

 :گفت و داد تکان سری بهت همان با سام

 خیلی-



 اطرافش پریشان موهای برد باال دست ذوق با نیاز

 و داشت نگه شسر باال دست همان با کرد جمع را

 :گفت و داد کمرش به قری

 عالی سام عالیه-

 :گفت و داد تکان را هایش شانه نیاز و خندید سام

 هم دیگه ماه چند شد مشخص عروسمم لباس-

 عروسیمونه

 باشه مبارک-

 :گفت و کرد زن نگاه نیاز

 ممنون-

 :گفت عجله با و کرد ساعت ونگاه

 منتظره جون آقا سام شد دیر اوف-

 بریم کنم می حساب منم بیار شدر برو-

 باال را لباس دامن باز کرد رها را موهایش نیاز-

 را سرش وسام دوید اتاق سمت ها کتونی آن با کشید

 :گفت لب زیر داد تکان راست و چپ به



 زلزله-

 سام.  رفت بیرون اتاق از لباس تعویض از بعد نیاز

 :وگفت داشت دست در را بزرگ ساک

 بریم-

 رفت بیرون سام همراه کرد تشکر ندهفروش از نیاز

 خیاطی میدادیم باید وگرنه بود اندازم آوردم شانس-

 اندازته که فرمی رو دیگه بله-

 قیمتش بود چند-

 :گفت و کرد باز را عقب در سام

 هم بهت قشنگه اینه مهم باشه چند داره فرقی چه-

 میومد

 بود چند ببینم خواستم می خب اما بله که این-

  شد ردی بشین-

 صندلی روی نشست کرد باز را ماشین در نیاز

 :گفت و بست را کمربندش



 بدم؟ جون آقا نشون بیارم لباسمو-

 بیارش-

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین

 نپوشش بود محمد-

 :گفت و خندید نیاز

 چشم-

  اسمش؟ چیه آخه-

 بازه خیلی هست دکلمه

 :گفت و خندید بلند نیاز

 دکلته-

 همون-

 سام نره یادت یشیرین-

  گیرم می خیابونشون سر همون عزیزم نه-

 :گفت و داد تکیه سر آسوده نیاز



 خیلی حالت بفهمه میشه خوشحال خیلی جون اقا-

 میشه نصف قرصات زودی به شده خوب

 داد ادامه نیاز اما نگفت هیچ سام

 میکنه مست آدمو پاییز بوی اما پاییزه اول که این با-

 :گفت شوق وبا

 میگذره تو منو آشنایی از که سال کی شد-
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 :گفت و زد لبخند سام



  پررو دختر-

 بدبخت کش تی-

 :گفت و خندید بلند سام

 بکنم کلتو داشتم دوست اول روزای-

 نه من اما-

 رقصیدی می اتاقت تو رفتی وقتی چطور یادمه-

 خواستی می سالمت کارت بله-

 نبود؟ بود الزم-

 عاقلم خیلیم من نخیر-

 :گفت و داد تکان سر سام

 منو تولد سوپرایز یه خاطر به پیش ماه فقط بله-

 دادی سکته

 :گفت و خندید بلند نیاز

 نره یادت شیرینی ریخت بی آقای-

 :گفت نیاز که داشت نگه را ماشین سام



 بگیر ای خامه نون-

 هستا جون آقا واسه-

 :گفت و شد آویزان لبهایش نیاز

 بگیر فنجونی کیک خب-

 :گفت و خندید سام

 یه جونت آقا واسه گیرم می تو واسه ای خامه نون-

 دیگه نوع

 :گفت و فرستاد برایش ای بوسه نیاز

 عشقمی-

 ... شد پیاده ماشین از خندید سام

*** 

 دینگ دی دی-

 اختیار بی عروس لباس در نیاز دیدن با بزرگ پدر

 : گفت لب زیر و شد حلقه چشمانش در اشک

 اکبر هللا-



 :گفت و خورد چرخی نیاز

 جون؟ آقا خوبه-

 بزرگ پدر و کرد می نیاز نگاه لبخند با هم سام

 :گفت

 دخترم باشه مبارک-

 :گفت و داد قر کمی زد بشکن نیاز

 برقصی باهام باید عروسیم تو باشم گفته جون آقا-

 :گفت و خندید بزرگ پدر

  ببینم روزو این خواستم می-

 :گفت و کرد سام نگاه چرخاند سر

 بینم می بختیشو خوش واقعیه هاش خنده-

 و کرد نیاز نگاه باز بزرگ پدر که نزد حرفی سام

 :گفت

 دیدم خوشحالیتو هفته هر پیشم اومدی هفته هر-

 کردم اعتماد کردم خوب دیدم نکردم اشتباه فهمیدم



 دستهای زد زانو بزرگش پدر پای جلو رفت جلو نیاز

 بوسه و گرفت دستش در را بزرگش درپ لرزان

 روی کشید دست پیرمرد که دستانش پشت نشاند

 :گفت و سرش

 رسیدم آرزوم به بود تو بختیه خوش آرزوم-

 :گفت و زد چشمکی نیاز

 ببینید بچمو کنید آرزو باید االن-

 دختر خوبه هم حیا-

 داریم؟ حرفارو این تو و من جون آقا عه-

 :گفت و زد عمیقی لبخند بزرگ پدر

 وقتی.  کرده وابسته تو به منو انقدر که همینه نه-

 دوست بود بهونه مامانت ازدواج خودم پیش آوردمت

 دارم نگه خودم پیش همیشه واسه رو تو داشتم

 کلک ای-

 اما کردم می دق نبودی تو اگه رفت حسین وقتی-

 کنم پر پدرتو جای که موندم پا سر موندم سالم



  جون آقا کردید-

 :گفت و نیاز صاف صورت کنار شیدک دست

 سر تو میوفتی چنان گاهی داره پایین باال زندگی-

 ُکند چند هر نیاز نیار کم تو اما میاری کم که باالیی

 نیاز برو پیش کن زندگی نمون راکد اما

 چشم-

 دادی دست از و حسین که وقتی مثل نشو-

 که سام نگاه بزرگ پدر که برد زیر به سر نیاز

 :گفت و کرد بود نیاز به چشمانش

 کسی زندگیتون تو نزارید باشید داشته همو هوای-

 جایی نیاز و تو بین کسی هیچ بچه حتی باشه بینتون

 نداره

 بزرگ پدر های حرف به و بود سکوت در سام

 کرد می گوش

 :گفت و نیاز سر روی کشید دست باز بزرگ پدر

  قویه خیلی من دختر-



 :گفت و آورد باال سر نیاز

 قویم که لهب-

 هستی-

 آمادس غذا-

 :گفت و شد بلند سریع نیاز

 میوورد درم پا از داشت غذا بوی خدا وای-

 عصایش هم بزرگ پدر و خندیدن بزرگ وپدر سام

 :گفت و برداشت را

 هم تو...میز سر بیا بشور روتو و دست برو پسر-

 بیا کن عوض لباستو برو

 جون آقا چشم-
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 که سالن دیگر وسمت ایستاد نیاز کمک با جون آقا

 وسام رفت اتاق سمت نیاز. رفت بود بزرگ میز

 برای و کرد سالن ته به نگاهی نیاز سرویس سمت

 سرویس در خواست می که سام. زد سوت آرام سام

 که کرد نیاز نگاه چرخاند سر متعجب کند باز را

 بیاید کرد اشاره دست با کالفه نیاز

 بزرگ پدر به ابرو وبا انداخت باال ابرویی سام

 زد اشاره

 کامل زیپ که لباسش پشت و چرخید زاری با نیاز

 زد لب کفری و داد نشان بود نشده بسته

  بستمش زور به-



 به حواسش کرد بزرگ پدر نگاه چرخاند سر سام

 های قدم با سام و کوبید زمین بر پا نیاز. نبود سام

 در نیاز. رفت بود پله کنار درش که یاتاق سمت بلند

 شد وارد عجله با هم وسام شد اتاق وارد کرد باز را

 غرید و بست آهسته را در و

 رفته آبرومون بفهمه-

 اش شانه روی کرد جمع را موهایش سریع نیاز

 :گفت و ریخت

 باال کشیدمش همینقدر تا مردم برو کن بازش-

 که کشید نیاز کتف روی را انگشتش رفت جلو سام

 :گفت و خندید و بست چشم نیاز

 سام کن باز فقط-

 گوش دم برد جلو سر و گرفت دست در را زیپ سام

 :گفت نیاز

 ها داره هیجان-



 را دستش یع سر نیاز و کشید پایین کامل را زیپ

 سام. نیوفتد زمین لباس که گذاشت لباس سینه جلوی

  کرد زمزمه و کشید نیاز کمر روی را انگشتش

 دنیا عروس ترین زیبا-

 سر بسته چشمان همان با شد سیخ تنش موهای نیاز

 پشت درست سام ی بوسه لحظه همان و برد زیر به

 لبش سام و را لباسش دامن زد چنگ. نشست گردنش

 آرام باز و را کتفش بوسید وباز کشید کتفش تا را

 :گفت

 از خوش رقص من کند رقص تو خیال دل پرده در-

 آموزم تو خیال

 

 :گفت کالفه و رفت بعق

 بیا زود-

 از سام تا ماند بسته چشمان همان با و نچرخید نیاز

 را دستش و کرد آزاد را نفسش. رفت بیرون اتاق



 و اش بوسه جای کشید دست گذاشت اش شانه روی

 غرید

 آخه داغه چقدر-

*** 

 بود خوشمزه خیلی خانم رباب نکنه درد دستت-

 عزیزم جان نوش-

 :گفت و شکمش یرو کشید دست نیاز

 تکون تونم نمی خوردم جوری جون خدا وای-

 بخورم

 :گفت و زد لبخند بزرگ پدر

  جانت نوش-

 :گفت خانم رباب به رو و

 بخوریم بیار شیرینی اون با کن دم تازه چای-

 آقا چشم-



 شد بلند زود نیاز و کرد تشکر خانم رباب از هم سام

 :گفت و

 کمی بلکه خانم رباب کنم می جمع باهات و میز-

 بشم تر سبک

 سمت خانم رباب با برداشت را سام و خودش بشقاب

 :گفت و رفت آشپزخانه

 ماشین تو چینم می ظرفارو من-

 دخترم باشه-

 کند باز را درش خواست و رفت ماشین سمت نیاز

 شد نمی اما

 شه؟ نمی باز چرا این وا-

 زور به شده خراب درش این بگم رفت یادم وای ای-

 به بزار نشد باز کردم کاری هر که غروب میشه باز

 بگم نامزدت

 :گفت و زد زور باز نیاز

 خودم تونم می-



 خالی بشقاب رفت میز سمت رفت بیرون خانم رباب

 :گفت و برداشت را خورشت

 خراب ظرفشویی در بیاد کار تعمیر بگیم باید آقا-

 میزنه زور داره نیاز االنم نمیشه باز شده

 :گفت و شد بلند سریع سام

 کنم نگاه یه بزارید-

 می زور که نیاز دیدن با و شد آشپزخانه وارد سام

 :گفت زد

 بچه کنار بیا-

 :گفت و کرد سام نگاه چپ چپ نیاز

 میتونم خودم-

 بچه شدی قرمز-

 تونم می-

 باز شتاب با ماشین در لحظه همان که زد زور باز و

 زمین گرفتش نمی سام واگر شد پرت عقب نیاز شد

 :گفت خنده با سام که کرد سام نگاه نیاز. دخور می



 میکنی لج کی با-

 داشتم زورشو من-

 میزنی حرف زور از که چیزیه این آخه-

 :گفت و آمد بیرون آغوشش از کفری نیاز

 زیاده زورم خیلی من داشت که بله-
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 :گفت و زد پوزخند سام

 باشه-



 :گفت و کوبید ینزم بر پا نیاز

 نکن مسخره-

 عزیزم نکردم-

 کردی-

 :گفت و کرد شویی ظرف نگاه شد خم سام

 شده اینجوری درش چشه این ببینم بزار-

 سام پای عمد واز گذشت سام کنار از حرص با نیاز

 . کرد لگد را

 آخ-

 سام. رفت بیرون آشپزخانه از او به توجه بی نیاز

 :گفت بلند و خندید

 میدید؟ من به چهارسو گوشتی پیچ یه-

 :گفت سام که آورد را گوشتی پیچ سریع خانم رباب

 میشه درست بشه سفت این شده شل پیچش یه-

 پسرم بده خیرت خدا-



 کنم می خواهش-

 اما کرد می کارو این خونه میومد خان محمد اگه-

 خودش خونه میره یا کاره سر یا همش میاد کم

 بست را شینما در و کرد سفت را پیچ حرص با سام

 خانم رباب سمت را گوشتی پیچ. کرد باز دوباره و

 :گفت و گرفت

 کنه درست خان محمد نیست الزم دیگه-

 روی را بشقاب شد آشپزخانه وارد خنده با نیاز

 :گفت و گذاشت کابینت

 بازی هستن منتظرتون آقاجون خان سام بفرمایید-

 کنید شروع امشب

 :گفت و انداخت باال ابرویی سام

 بی من و جونید آقا طرف شما هم معمول بقط-

 طرفدار

 طرفدارتم هفته هر که من پسرم چرا-

 شما معرفت بازم خانم رباب بله-



 :گفت و خندید نیاز

  سام برو-

 زور پر خانم بدیم مسابقه تو منو بعدش اما رم می-

 :گفت و زد کمر به دست نیاز

 چی؟-

 مچ-

 :تگف و ایستاد سینه به دست زد پوزخند نیاز

 کن فرض بازنده خودتو-

 :گفت و رفت آشپزخانه در سمت خندید گلو در سام

 است دراز شب باشه-

 :گفت حرص با نیاز و رفت بیرون آشپزخانه از

  ریخت بی بازی می-

 کردن می بازی نرد تخته بزرگ پدر با هفته هر سام

 ...برد می بزرگ پدر اوقات بیشتر و

 



 بدن بر بزن امشب باختتم دومین اینجا بیا خب-

 و نشست نیاز روی به رو زمین روی و خندید سام

 . گذاشتن میز روی را دستانشان آرنج دو هر

 :گفت و خندید بزرگ پدر

 دوتا شما دست از-

 :گفت و کرد باز را لباسش دکمه نیاز

  باال ببر کولر درجه خانم رباب-

 :گفت و زد خند پوز سام

 ترسه از گرما این-

 هم دست در دست دو هر و زد پوزخند هم نیاز

 :گفت و کرد ای مسخره ی خنده سام. گذاشتند

 جنگل سلطان االن داشت خر رو تو نفس به اعتماد-

 بود

 کن شروع-

 با نیاز اما فشرد را نیاز دست و زد کجی لبخند سام

 . داشت نگه را دستش توانش تمام



 همان که بخواباند را نیاز دست خواست باز سام

 . خورد تکان وار نوازش نیاز شصت انگشت لحظه

 داشت لب به لبخند. کرد نیاز نگاه کرد ریز چشم سام

 . کشید می رخ به را اش گونه چال که آنهایی از

 سام که بود کرده تغییر لحظه آن چنان چشمانش

 .پرید باال ابروهایش

 اهستگی همان به و بست چشم ناز با و آهسته نیاز

 باز چشم وردخ می تکان وار نوازش انگشتش که

 .کرد

 شتاب با دستش پشت لخظه همان  شد کالفه سام

 رفت باال نیاز فریاد و شد کوبیده میز روی

 بردم من...بردم-

 را دستش  کرد پریدن به شروع شد بلند جایش از

 :گفت و برد باال

 داری ای نوه چه ببین جون آقا بزن-



 بلند اعتراض با سام که اورد باال دست خندید آقاجون

 :گفت و دش

 کردی جرزنی تو-

 با و سام سمت چرخید و زد پهلویش به دست نیاز

 :گفت ناز

 آقا نه مگه بود، منصفانه بازی عزیزم کردم چیکار-

 کردم؟ خاصی کار من اصال جون؟

 دخترم نه-

 :گفت و زد چشمکی نیاز و سایید هم روی دندان سام

 بگم؟ و شرط خب-

 : گفت نیاز که نزد حرفی سام

 برقصیم-

 نیاز-

 با اقاجون کت خانم رباب...کن قبول هستی بازنده-

 بیار کراواتشو



 و دوید اتاق سمت هم نیاز رفت و خندید خانم رباب

 :گفت بلند

 داریم عروسی امشب-

 بلند پدربزرگ که کرد پدربزرگ نگاه کرد پوفی سام

 .خندید

 را موهایش پوشید زور به را عروسش لباس نیاز

 سمتش خانم رباب دیدن با .آمد بیرون گذاشت باز

 و رفت سام سمت گرفت را کراوات و کت رفت

 :گفت

 بپوش-

 :گفت نیاز و گرفت دندان به لب سام

 گیره می خوابش آقاجون االن بپوش-

 برایش را کروات نیاز و پوشید را کت حرص با سام

 شادی اهنگ برداشت را اش گوشی سریع. بست

 و پردس خانم رباب دست را سام گوشی و گذاشت

 :گفت



 بگیر فیلم شما-

 خواند رفت سام و بزرگ پدر سمت دادن قر با و

 نترسه جذبش از برقصه باید دوماد-

 را دستش رفت جلو نیاز و خندید بلند بزرگ پدر

 :گفت و گرفت

 جون آقا برقص عروس واسه-

 برایش نیاز. شد بلند آورد عصا به فشار بزرگ پدر

 کرد می نگاهش عشق با بزرگ پدر کرد دلبری

 بگیرن یاد بعضیا برقص جون آقا-

 کشید جیغی نیاز داد تکان هوا را دستش بزرگ پدر

 رفت سام سمت و بوسید را بزرگ پدر ی گونه و

 داد تکانشان و گرفت را دستانش

 اوه... اوه...برقصه باید دوماد-

 داشت طرف آن از خانم رباب و گرفت اش خنده سام

 .افتاد می پس خنده از



 چرخ زیرش گرفت باال را سام دست دشخو نیاز

 خواند بلند و. خورد

 یاال یاال یاال ببوس عروسو دوماد-

 صدای اختیار بی خانم رباب و شد گرد چشمانش سام

 خنده با را سرش هم بزرگ پدر. رفت باال اش خنده

 قری بدنش به داد جلو را لباهایش نیاز و داد تکان

 :گفت و داد

 الیا دِ  ببوس عروسو دوماد-

 :گفت نیاز و فشرد هم روی را لبهایش سام

 یاال بگید دِ -

 :گفت سریع خانم رباب

 داماد آقا یاال-

 

 [۱۴:۲۴ ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 5۱۲_پارت#



  

 

 

 

 هم نیاز کشید می خجالت سام دانست می بزرگ پدر

 :گفت آرام سام. آمد نمی کوتاه

 !نیاز-

 یاال-

 شد وکهش نیاز. کشید جلو و گرفت را نیاز دست سام

 سام وقتی اما. ببوستش بخواهد واقعا سام ترسید و

 تکان سر تحسین با بزرگ پدر بوسید را دستش پشت

 قفسه روی گذاشت دست ذوق با خانم رباب و داد

 لبخندی کرد سام نگاه افتخار با هم نیاز. اش سینه

 گفت و زد برایش

 برقصی خواد نمی شدی معاف خب-

 :گفت و سیدبو را بزرگ پدر باز رفت عقب



 دنیا آقاجون ترین پایه مرسی-

 

*** 

 گیر ام مهدوی آقای داره مشکل لیست این آریا ببین-

 سماوات آقای گوش به نزارید بشه دست باید که داده

 برسه

 اصال شده چی دونم نمی بخدا-

 خوب بوده من با مدیریت چون کنن فکر نزارید-

 که حاال نبود ماه یک فقط مهدوی نکردم مدیریت

 بشه درست باید شده مواجه مشکل این با اومده

 میشناسید که نیازی اون من دیگه شاهده خدا وگرنه

 نیستم

 :گفت سریع اهورا

 مهلت بهم ساعت یک فقط کنم می درستش من بزار-

 بده

 کنم می خواهش بشه درست فقط ممنون-



  نباش نگران-

.  رفت اتاقش سمت بلند های قدم با و کرد پوفی نیاز

  غرید و بست را در شد اتاقش وارد

 بگذرونه بخیر خدا-

 رفت جلو سریع خورد زنگ میزش روی تلفن

 برداشت را گوشی

 بله-

 نمیدی جواب گوشیتو چرا-

 پوفی نبود گوشی اما کرد جیبش در دست سریع نیاز

 :گفت و کرد

 نیووردمش کنم فکر-

 شده؟ چیزی-

 عزیزم نه-

 اومدن؟ فیلمبرداری گروه-

 هستن هشت هطبق االن آره-



 خوبه-

 هم پشت روزی چند گفتن گرفتن اتاق هم نفری چند-

 دارن کار

 خستس صدات خانم عروس-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 گرفتی ازم لباسمو که حاال-

 ببینمش میشم بیدار خواب از دارم دوست چون-

 باال را خودش گذاشت میز روی دست خندید نیاز

 :گفت و نشست میز روی کشید

 ببینمش یخوامم منم خب-

 بخواب خودم پیش بیا هم تو خب-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 کنی؟ می کشی گرو-

 نیومدی بیای داشتم دوست دیشب چون بله-



 که برم می عروس لباس گفتی همین خاطر به آهان-

 بیام اون خاطر به منم

 که نیومدی-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 شدم خسته شده زیاد هتل کارای چقدر-

 :گفت سام و شد باز اتاق در فعهد یک

 کنم می طرف بر خستگیتو-

 جایش سر و داد تکان را گوشی و خندید بلند نیاز

 :گفت و گذاشت

 مزه بی-

 سمت که این از قبل و بست را در شد اتاق وارد سام

 سیمی برد باال دست و و رفت مبل روی برود نیاز

 و خندید بلند نیاز و کشید را بود دوربین پشت که

 :گفت

 هستی ضایع خیلی-
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 :گفت و آورد در تنش از را کتش آمد پایین

 چرا زلزله این ببینم بیام گفتم نیومدی صبح از دیدم-

 نمیاد

 داشتم کار کلی بخدا-

 هست؟ تو دوش رو کارا همه چرا-

 سیاه نخود دنبال فرستادی شهبد آقا که این خاطر به-

 برو افتخار خانم چپ برو افتخار خانم شده شهم

 این مهمون افتخار خانم کجه پرده افتخار خانم راست

 داره شکایت



 :گفت و ایستاد نیاز روی روبه سام

 اصال نبود حواسم ببخشید-

 برگشت خوبه حاال-

 کن استراحت روز چند اصال آره-

 می استراحتم چیز همه بشه راه روبه یکم بزار حاال-

 کنم

 :گفت  برد نیاز کمر پشت را دستانش مسا

 بشه؟ طرف بر خستگیت کنم چیکار االن خب-

 :گفت و گذاشت سام ی شانه روی سر نیاز

 اون ور این میدوئم که بس پاهام میکنه درد کمرم-

 ور

 باز نیاز که کشید نیاز کمر روی آرام را دستانش سام

 :گفت

 بخوابم کامل روز شبانه یه دارم دوست-

 :گفت و را نیاز پیشانی بوسید برد قبع سر سام



 هستی خسته خیلی دیگه یعنی ها ناله این-

 :گفت و برد سام گردن پشت را دستانش نیاز

 میشه طرف بر خستگیمم-

 :گفت و زد اشاره مبل وبه

 پاهات؟ رو بزارم سر میزاری-

 بلندش میز روی از برد نیاز پاهای زیر دست سام

 نیاز. نشست رفت لهامب سمت سام و خندید نیاز. کرد

 :گفت و نگذاشت سام شود بلند خواست سریع

 بمالم کمرتو بیار در مانتوتو-

 پیش دست خودش سام که گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت و کرد باز را مانتو های دکمه برد

 باید خودم وقتی گم می خودت به چرا دونم نمی من-

 بشم کار به دست

 ...آخ-

 :گفت و آورد در نیاز سر از را ومقنعه مانتو سام

 مالم می کمرتو منم پام رو بزار سر حاال-



 روی سر و کشید دراز مبل روی شد بلند سریع نیاز

 دستش و زد باال را نیاز لباس سام. گذاشت سام پای

 :گفت و کشید نیاز کمر گودی روی را

 بهش دست نمیشه فعال اما داره کار خیلی هتله این-

 یکم کنیم صبر باید خواد می زیاد پول میگه شهبد زد

 بدیم انجام باهم همشو که بیاد پول دستم

 :گفت و بست چشم درد از نیاز

 هوم-

 :گفت و خندید سام

 گلی داری درد انقدر دونستم نمی-

 خیلی-

 دکتر بریم پاشو-

 همون خاطر به ،اینم نه حد اون در دیگه بابا نه-

 بود کجا درد کمر وگنه دکتر بردیم خودت که دفعه

 میشه بدتر نکنی رعایت-

 :گفت و کرد نیاز پهلوی نگاه وسام نگفت هیچ نیاز



 نیاز بهتره دکتر بریم-

 سام خیال بی-

 یادته گفتی خودت که همون مثل میشی پشیمون بعد-

 : گفت و خندید نیاز

 بردی منو اومد رحم به دلت که همون اوهوم-

 بیمارستان

 نیاز هک کشید نیاز پهلوی روی ارام را دستش سام

 کرد سام نگاه چشم گوشه از کرد باز چشم دفعه یک

 بلند خواست سریع نیاز.  انداخت باال شانه سام که

 و نیاز سر باال رفت شد بلند و نگذاشت سام شود

 :گفت

 نداره راه دیگه جاهایی یه-

 کرد اعتراض خنده با نیاز

 !سام-

 جان-



 سام برد باال دست و زد لبخند گفتن جان آن با نیاز

 ...رفت پایین و گرفت دست در را دستانش

*** 

 یکی کالفه داد می عذابش داشت تلفن زنگ صدای

 ساعت نگاه چرخاند سر کرد باز را چشمانش از

 دست. شد متعجب ساعت دیدن یا.  کرد تخت کنار

 بله که این از قبل و برداشت را گوشی برد پیش

 پیچید گوشی در محمد گرفته صدای بگوید

 نیاز-

 :گفت ترس با نیاز

 !شده؟ چی-

 جون آقا خونه بیا نیاز-

 !شده؟ چی چرا-

 وهمان شد حبس نفسش و شنید را مائده فریاد صدای

 :گفت و رفت باال اش گریه صدای محمد لحظه

 گذاشت تنهامون بابا-



 هنوز. ماند مبهوت ومات شد رها دستش از تلفن

 می صدا را نیاز محمد و بود خشک هوا در دستش

 . شد وارد نیاز به بزرگی وکش اما زد

 اما برود شد بلند شد کشیده اتاق در سمت نگاهش

 چرخاند سر نبود مناسب. کرد لباسش نگاه دفعه یک

 دیدن با دید، نمی چیزی انگار اصال اما اتاق در

 مثل داشت برش آرام تخت روی خورده بهم ملحفه

 در سمت سست های قدم با انداخت سرش روی چادر

 بیرون کرد باز را اتاق در لرزان دست اب. رفت اتاق

 چند جان بی دستش ایستاد سام اتاق در جلوی رفت

 .اتاق در به شد کوبیده بار

 کوبید دست باز نیاز.  نشد بیدار اما خورد تکانی سام

 شد باز اما تنگ چند هر چشمانش سام بار این و

 اتاق در نگاه چرخاند وسر کرد ساعت نگاه ومتعجب

 از را پاهایش شد خیز نیم. شد کوبیده در باز که کرد

 رفت اتاق در سمت شد بلند و آورد پایین تخت روی

 آن و پریده رنگ با نیاز دیدن وبا کرد باز را ودر

 . کرد متعجبش وضع



 :گفت آرام شوک همان با نیاز

 گذاشت تنها مارو...جون آقا-

 :گفت نیاز و شد درشت چشمانش سام

 !چی؟ یعنی...ی-

 نیاز-

 !مرد؟ جون مرد؟آقا...نییع-

 :گفت نیاز و رفت جلو سریع سام

 ...بگ...مرد...آره-

 کشیده زمین سمت و شد رفخمار دفعه یک چشمانش

 زد فریاد و گرفتش اغوش در ترس با سام شد

 نیاز-
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 سام. بود بزرگ پدر خانه باز درِ  به مات نگاهش

 :گفت و گذاشت تشدس روی دست

 نیاز-

 ناراحت سام که کرد سام نگاه چرخاند سر گیج نیاز

 :گفت

 خودت تو نریز-

 سام-

 جانم-

 تفریح ببریم جون آقا بود قرار دیگه هفته-

 :گفت بغض با نیاز و دزدید نگاه سام



 گذاشت تنهام اونم-

 نالید نیاز و گرفتش آغوش در سریع سام

 بینمشب تونم نمی...سام برم تونم نمی-

 :گفت و را سرش بوسید سام

 ببینش برو خونس تو تا عزیزم میشی پشیمون بعد-

 و کرد بزرگ پدر خانه نگاه باز چشم گوشه از نیاز

 سریع سام گرفت را در دستگیره شد جدا سام از

 :گفت

 ببرمت در جلوی تا بزار-

 سمت زد دور را ماشین شد پیاده نیاز از زودتر و

. کرد اش پیاده ماشین از گرفت را دستش رفت نیاز

 .بود شوکه هنوز بود جان بی هنوز نیاز

 برد می بزرگ پدر خانه سمت را نیاز احتیاط با سام

 سر. شود می تر کم و کم سرعتش نیاز که دید می و

 :گفت و کرد نیاز نگاه چرخاند

 میای در پا از کنی جوری این نیاز-



 اهنگ چرخاند سر و گرفت آهنی در به را دستش نیاز

 :گفت آرام و کرد سام

 نزار تنهام-

  کنارتم عزیزم نه-

 پا کشید بیرون سام دست از را دستش زور به نیاز

 حرص با و چرخید عصبی سام. گذاشت حیاط درون

 خیلی نیاز حال آن دیدن.  زد آتش را سیگارش

 .کرد می اذیتش

 رساند ساختمان به را خودش لرزان های قدم با نیاز

 می خانه در ها دختر و هایش عمه گریه صدای. 

 :گفت آرام بست چشم. پیچید

 جون؟ آقا کجایی-

 نگاه و چرخید نیاز سمت سرها رفت باال پله دو از

 اتاقی در به نگاهش نیاز اما. چرخید نیاز سمت ها

 . ،بود بودن ایستاده جلویش همه که



 روی دست مائده. رفت در سمت برداشت قدم باز

 وارد نیاز نگذارد زد ارهاش طاها وبه گذاشت شکمش

 :گفت و رفت جلو سریع طاها. شود اتاق

 داخل بره کسی نمیشه جان نیاز-

. برداشت قدم باز نشنید را طاها صدای انگار نیاز

 جلوی نیاز. کردن می نیاز نگاه همه فامیل و همسایه

 :گفت و کشید جلو را خودش طاها که ایستاد اتاق در

 داخل بری نمیشه نیاز-

 دست حرفی وبی کرد طاها عسلی چشمهای گاهن نیاز

 در ودستگیره زد کنار را طاها گذاشت بازویش روی

 پارچه به چشمش. کرد باز را در کشید پایین را

 .ماند بود پهن مرتب تخت روی که ای ترمه

 پدرش کنار که همانجور در صدای شنیدن با محمد

 سر ریخت می اشک صدا بی بود نشسته تخت روی

 نیاز سمت شد بلند شتاب با. نیاز دیدن با چرخاند

 در دو هر دوید سمتش محمد دیدن با نیاز. رفت

.  زد ضجه بلند صدای با نیاز و رفتن فرو هم آغوش



 می اشک نیاز ی شانه  روی صدا بی هم محمد

 .ریخت

 با مائده. کرد سالم همه به آرام شد خانه وارد سام

 کشید فریادی تخت روی پارچه آن زیر پدرش دیدن

 بابا-

 آغوش در محمد و نیاز دیدن با گذاشت جلو قدم سام

 :گفت مولود عمه که کرد پوفی کالفه. هم

 بشه بد حالش نبینه ببندید درو-

 رفت جلو سریع سام که ببندد را در خواست طاها

 را ودر شد اتاق وارد سام و رفت مائده سمت طاها

 بیرون محمد آغوش از رفت نیاز سمت. بست

 .آوردش

 پر محمد آغوش از و کرد سام نگاه زنان نفس نیاز

 سینه در سر. بود  مرد آن آغوش برایش تر آرامش

 دم فشردش خودش به محکم وسام برد فرو اش

 :گفت گوشش

 هیش-



 :گفت و کرد سام نگاه کرد پاک را صورتش محمد

  بیرون ببرش-

 :گفت و چرخید سریع نیاز اما

 ببینمش خوام می-

 نمیاری مدوو برو نیاز نه-

 ببینمش باید محمد نه-

 :گفت سام به کالفه محمد

 میشه بد حالش ببینتش ببرش-

 بینمش می-

 :گفت سام که سایید هم روی دندان محمد

 بدتره نبینتش-

 :وگفت گرفت را نیاز ی شانه و

 بریم بیا-

 نیاز رفتن تخت سمت سام دست در دست سریع نیاز

 پارچه آرام نشست بزرگ پدر کنار تخت روی سریع



 دهان و پدربزرگ پیر چهره دیدن با.  کشید پایین را

 را سام دست فشرد سفیدش صورت و بازش نیمه

 زد وهق

 آقاجون-

 نالید و صورتش کنار کشید دست

 گذاشتی تنهام...هم تو-
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 نوازش ونیاز ریخت می پارچه آن روی اشکهایش

 نالید و را اش کرده یخ صورت کرد

 چشمیم نور بگو...کنه دم چایی خانم رباب بگو پاشو-

 اومده

 :گفت و بوسید را بزرگ پدر ی گونه برد پایین سر

 شو بلند نیاز جان... شو بلند-

 جان نیاز-

 :گفت و کرد سام نگاه سریع نیاز

 داریم برنامه کلی پاشو...اومده سامم بین...جون آقا-

 باهم

 :گفت و زد زانو تخت کنار سام

 عزیزم بسه نیاز-

 پنجره لب گذاشت صورتش روی را دستانش محمد

 :گفت و گرفت را پارچه برد پیش دست سام. ایستاد

  شو بلند دیگه االن-



 بکشد بزرگ پدر صورت روی را پارچه خواست

 پدر پیشانی بوسید باز برد پایین سر سریع نیاز که

 :گفت گوشش دم آرام و را بزرگ

 معرفت بی-

 روی سر نیاز بیاید خود به تا و کشید را پارچه مسا

 . ریخت اشک بلند صدای با گذاشت اش شانه

*** 

 فرداس خاکسپاری بیان دور راه از باید خیلیا چون-

  کرد جمال عمو نگاه زد سیگارش به پکی سام

 کنم کاری یه تونستم اما بود سخت-

 :گفت آرام محمد

 چی؟-

 حسین داداش دوم قهطب تو بابا بگیرم مجوز تونستم-

  بشه خاک

 داد ادامه کمال که پریدن جا از دو هر ومحمد سام

 میگه راست



 زیاده زمین روی تا فاصله دیدن بعد نه گفتن اول-

 کنن طبقه دو که میشه گفتن

 :گفت سریع محمد

 کنن می دق حسین ی خانواده اما-

 میشه دیوونه نیاز-

 دنکر زد را حرف آن که سام نگاه بردار سه هر

 :گفت سریع محمد

 میشه دیوونه بشه باز قبر اون در نیاز میگه راست-

 نگاه کرد پرت باغچه در را سیگارش عصبی سام

 وارد خانواده بقیه همراه به نیاز مادر که حیاط در

 در سمت سریع دیدشان هم محمد. کرد شدن خانه

 آرام و ریخت اشک محمد دیدن با نازنین. رفت

 :گفت

 میگم تسلیت-

 داداش زن نونمم-



 تسلیت هم دو آن به جمال و کمال عمو دیدن با و

 .گفت تسلیت داد دست همه به سعید و گفت

 :گفت و گرفت نازنین آغوش از را نوید سریع محمد

 خوب حالش نیاز داداش زن داخل نبر رو بچه-

 برس بهش نیست

 محمد ریخت اشک رفت فرو محمد آغوش در نیما

 :گفت و را نیما سر بوسید

 جان عمو داخل برو-

 حسین یا-

 جیغ که ها زن و بردن حجوم ساختمان در سمت همه

 ترس با سام. دویدن می طرف یک کدام هر زدن می

 زد فریاد محمد که کرد می اطراف نگاه

 شده چی-

 :گفت گریه با یسنی

 پایین افتاد تخت رو از رفت حال از اتاق تو نیاز-

 میز پایه به خوره سرش



 هم محمد رفت اتاق سمت دوید اخلد دفعه یک سام

 ها زن عصبی سام. دوید و داد یسنی دست را نوید

 مادرش آغوش در نیاز دیدن با رفت جلو زد کنار را

 . زد زانو سریع

 :گفت آرام و کرد می هق هق نیاز مادر

 موقع اون مثل نشو نیاز نکن-

 و رسید سریع محمد.  برد جلو دست ترس با سام

 با آورد در مادرش آغوش از را نیاز سام از زودتر

 زد فریاد سریع نیاز زخمی پیشانی دیدن

 بیاره اولیه های کمک یکی-

 :گفت پاچه دست سام

 بیمارستان ببریمش-

 سطحیه زخمش-

 گریه با نازنین که گرفت را نیاز سرد دست سام

 :گفت

 ...نیاز بازم...پیش سال هشت شد بازم-



 !داداش زن-

 :فتگ کالفه ریخت اشک نازنین

 وقتم اون شد همین وقتم اون شناسم می بچمو من-

  جمع توی تا داد می ترجیح رو تنهایی

 بیرون برو داداش زن-

 باز را جعبه در سریع محمد و آورد را جعبه صبا

 :گفت و کرد

 بیرون ببر داییتو زن صبا-

 باشم پیشش خوام می نمیرم نه-

 تمرکز حرفاتون فقط االن داداش زن بیرون برو-

 میریزه بهم ومن

 انقدر و زد صدایش لب زیر فشرد را نیاز دست سام

 برای سام نگرانی متوجه کسی که بود شلوغ آنجا

 و فشارد می را نیاز دست سام نبود متوجه نبود نیاز

 .زند می صدایش

 :گفت و شد بلند زور به نازنین



 بد حالش دوباره نیاد نیاز اما بشه خواد می چی هر-

 بشه افسرده بازم نباید میشه
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 چشم گوشه از کرد تمیز را نیاز زخم عصبی محمد

 :گفت و کرد سام نگاه

 سرش زیر بزار بالشت یه-

 و گذاشت نیاز سر زیر و برداشت بالشتی سریع سام

 :گفت

 دکتر ببریمش-



 سطحیه زخمش خواد نمی-

 :گفت و زد را وچسب

  نامزدید شما میدونهن کس هیچ کن رعایت-

 :گفت محمد که کرد نگاهش اخم با سام

 نیازه میشه اذیت که کسی بزنن حرف دیگران نزار-

 دورش ما اینجا اما باش نگرانشی ، میشنوه چون

 کنی کاری نمیخواد هستیم

 غرید سام

 دیگه امر چشم-

 می داری دستت تو دستشو که دختری این خاطر به-

  گم

 بلند گرفت آغوش در را نیاز محمد به توجه بی سام

 :گفت طعنه با و خواباندش تخت روی شد

  بزنی سرم بهش باید دکتر آقای-

 زنم می براش بخرن برن پسرا میگم-



 محمد ی سینه به را انگشتش محمد سمت چرخید سام

 :گفت و زد

 نه بشه بد حالش باباش قبر شدن باز خاطر به نیاز-

 اتداداش اون به نه کنم می رحم تو به

 مخالفم منم-

 اگه خوره می خودت درد به سکوت با مخالفت-

 بفهمه تخته رو که دختری این کن کاری یه مخالفی

 رحمی هیچ منم وقت اون میشه چی نیست معلوم

 ندارم

 :گفت و انداخت باال ابرویی سام و زد پوزخند محمد

  بشنو سالم آدم یه از اینو نشنو بیمار آدم یه از اینو-

 وبوسید و انداخت نیاز تن روی را هملحف چرخید

 وصاف نیاز صورت روی گرداند چشم و را سرش

 :گفت و ایستاد

 یادم مکان زمان من خوای می اگه افتاده فشارش-

 ساعت نیم تا وگرنه کن وصل شو سرم زودتر نره



 می میکنم بغلش اتاق همین تو میام نشه بیدار دیگه

 بیمارستان برمش

 رفت بیرون حرفی هیچ بدون و رفت در سمت

*** 

 مادر بده خیرت خدا-

 :گفت آرام و ایستاد صاف سام

 خانم رباب میکنم خواهش-

 رباب که کرد نیاز اتاق بسته در نگاه چرخاند سر

 :گفت آرام خانم

 بود پیشش خانم نازنین حاال تا خوبه نباش نگران-

 محمد آقا االنم

 ونگاهش تکاند را لباسش روی خاک حرص با سام

 در یسنی لحظه همان. ماند اتاق در ویر عصبی

 دستانش و نشسته نیاز دید سام و کرد باز را اتاق

 اش سینه به سر است حلقه محمد گردن دور

 محمد دست نوازش طرف یک آنها ی همه. چسبانده



 وبا شد مشت دستانش. طرف یک هم نیاز سر روی

 و بود شلوغ حیاط. رفت بیرون خانه از بلند های قدم

 .پیچید می حیاط در قرآن مخت صدای

 کوچه وارد رفت بیرون حیاط از عصبانیت همان با

 شهبد به همراهش تلفن با زد آتش را سیگارش. شد

 داد جواب سریع شهبد بوق چند بعد زد زنگ

 ...د شما کجایین-

 کرد فوت نیاز بازرگ پدر-

 واقعا؟-

 بیان بگو بابام مامان بزن زنگ-

 حتما باشه-

 اشهب هتل به حواست-

 بیام منم بفرس آدرس-

 سپاریه خاک فردا باشه-

 چطوره؟ حالش نیاز...میام منم باشه-

 بد-



 :گفت ناراحت شهبد

 هستی عصبی باشی دورش تونی نمی هم تو البد-

 :گفت حرص با سام

  بسته پامو و دست موضوع این لعنتی-

 نکن اذیت خودتو انقدر گذره می-

 بهشون بزن زنگ االن همین باشه-

 هباش-

 نگاه سیگارش به زد وُپکی کرد قطع را تماس سام

 سریع و کرد دیوار به نصب رنگ سیاه های پارچه

 .گرفت تماس باز

 بله-

 هستم سماوات سالم-

 خدمتم در سماوات آقای سالم-

 تاج یه با خوام می عزاداری تسلیت واسه پارچه یه-

 بزرگ گل



 خانه آن حیاط وارد وباز داد سفارش را ها آن سام

 و رفت کمال سمت آمد بیرون خانه از محمد. دش

 :گفت

 باشه قبر اون نباید-

 گریه بیشتر یکم داداش خانواده نهایتا باشه نباید چرا-

 نمیشه چیزی کنن می

 :گفت کالفه محمد و زد پوزخند سام

 چقدر میدونید که خودتون میشه بد حالش نیاز داداش-

 حساسه

 گرفتیم تصمیمون کمال منو-
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 هیچی منم-

 یه حال خاطر به محمد میزنی زور حرف داری-

 کنیم عوض تصمیمون ما نیست قرار بچه

 قبره صاحب همون بچه گید می شما که ای بچه اون-

 هست سالشم چهار و بیست

 میکنن آرومش هستن دورش دخترا-

 ار سام خانم رباب که بزند حرفی کرد باز دهان سام

 زد صدا

 میای؟ لحظه یه پسرم-

 که رفت خانم رباب سمت داد بیرون را نفسش سام

 :گفت خانم رباب

 کردن چیکار و شویی ظرف نیست معلوم ها بچه-

 بکنی بهش نگاه یه میتونی شده خراب

 باشه-



 پسرم بیا-

 وارد خانم رباب همراه آورد در را کفشهایش سام

 . شد خانه

 گذاشت کنارش را سام نیاز مورد وسایل خانم رباب

 :گفت و شد آشپزخانه وارد نازنین که

 دید می من به چایی لیوان یه زحمت بی خانم رباب-

 دخترم بله-

 :گفت و کرد سام به نگاهی نازنین

 درست خانم رباب نیست خوب حالش اصال نیاز-

 مرد باباش که میندازه وقتی یاد منو

 هب گوشش اما داد می نشان سرگرم را خودش سام

 بود نازنین های حرف

  میشه خوب-

 مثل باشه نداشته انگیزه اگه میشه خوب سخت-

 میشه موقع همون



 دست را چای لیوان و کرد سام نگاه خانم رباب

 :گفت و داد نازنین

 نباشید نگران-

 از اما قویه میده نشون نیاز نیست خودم دست هستم-

 میاره درش پا از عزیزش دادن دست

 غرید کالفه سام

 که نیست پیچش این خانم رباب-

 کنن نمی رعایت ها بچه این واال-

 :گفت سام به توجه بی نازنین

 قدر همین محمد بودن دورش آدما این تمام سال اون-

 نیاز روی تاثیری کسی هیچ انگار اما بود نیاز دور

 بیاد خودش به که نداشت

 های حرف آن دست از بگیرد آرام تا بست چشم سام

 به را نیاز که یسنی نگاه رخاندچ سر نازنین

 . کرد برد دستشویی

 :گفت و کرد سفت را پیچ



 خانم رباب بشه بسته و باز آروم درش باید-

. کرد بود فکر در که نازنین به نگاهی ایستاد شد بلند

 کسی آمد بیرون دستشویی از نیاز چرخاند وسر

 اختیار بی سام رفت سریع یسنی. زد صدا را یسنی

 گرفت را نیاز دست محمد دید اما داشتبر قدم سمتش

. بست را ودر برد اتاق به چسباند خود به را نیاز و

 تمام وبا فشرد می دستش در را گوشتی پیچ

 که کرد پرت کابینت روی را گوشتی پیچ عصبانیتش

 بیرون آشپزخانه از سریع سام اما. پرید جا از نازنین

 رفت

*** 

 درون شده قنداق بچه یک مثل که بزرگ پدر نگاه

 بلند صدای با که همه عکس وبر. کرد می بود قبر

 گل. ریخت می اشک صدا بی نیاز. کردن می گریه

 که بودن نفر سه و. فشرد می را دستش زیر های

 این از. نیاز سکوت آن از زد می شور دلشان عجیب

 باز سال همه این بعد پدرش قبر در فهمید وقتی که

 .زد بهتش فقط شود می



 پسرم بودی پیشش تو شد می کاش-

 هم سام پدر.  رفت نمی کنار نیاز از نگاهش سام

 . بود ایستاده ای گوشه بود ناراحت خیلی

 به رو بود فشرده رویش دندان که بس زیرینش لب

 نگاهش نگران او از دور کمی سام. بود رفته سفیدی

 .کرد می

 گذاشت عقب قدم نیاز ریختن قبر روی که را خاک

 :گفت آرام و گرفتش محکم نیاز مادر که

 عزیزم باش آروم-

 :گفت بلند و بنشاند ای گوشه را نیاز کرد کمک و

 بیار آب لیوان یه نیایش-

 مامان-

 مامان جان-

 :گفت بابا دیدی-

 :گفت و ریزکرد چشم نازنین

 !گفت؟ چی-



 :گفت و زد لبخند دفعه یک نیاز

 اومد بابام: گفت کرد می جون آقا نگاه بود نشسته-

 شمپی

 :گفت نیاز و لرزید دستش نازنین

 کنن بازی تنهایی خوان می نامردن-

 :گفت و فشرد را نیاز دست نازنین

 نشو اینجوری باز مامان جان نیاز نه-

 دل که سام دیدن با برد باال سر لبخند همان با نیاز

 ،نازنین شد محو لبخندش. کرد می نگاهش نگران

 :گفت و شد بلند سریع

 بگم حمدم به برم بمون-

 مادر. رفتن نیاز سمت سام خانواده و رفت نازنین

 :گفت و گرفتش آغوش در سام

 دخترم باشه آخرت غم-

 :گفت سام به رو و داد تکان سر آرام نیاز

 بود؟ ایستاده کنارم بابام دیدی سام-



 :گفت و رفت جلو سام و کردن تعجب سام و شهبد

 خونه؟ بریم نیاز-

 دارم خوبی اددام گفت دادم نشونش رو تو-

 :گفت و گرفت را نیاز دست سریع سام

 کن استراحت خونه بریم-

 نیاز-

 جلو نازنین و رفت عقب کرد رها را نیاز دست سام

 :گفت و آمد

 نیاز بریم پاشو-

 :گفت و آمد جلو سریع محمد

 من ماشین تو میان دارن اینا عمم داداش زن-

 :گفت عصبی نازنین

 بگیر تاکسی یه پس-
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 :گفت سریع سام

 برمتون می من-

 خونه میارتتون سام دوستم داداش زن آره-

 باشه-

 :گفت سریع سام مادر

 بهتون میگم تسلیت-

 :گفت و داد تکان سر نازنین

 تشکر-

 ماشین تا ببریم جان نیاز کمکتون بزارید-



 میشه زحمت-

 دخترمه مثل نیازم زحمتی چه-

 سمت نازنین وهمراه گرفت را نیاز بازوی مسا مادر

 :گفت کنجکاو نازنین. بردنش سام ماشین

 نمیارم؟ جا به شمارو من-

 هم ببرتتون خواد می که پسریم همون مادر من-

 جان نیاز که هتلی صاحب هم هستن محمد آقا دوست

 کنه می کار

 :گفت و ایستاد متعجب حرف آن با نازنین

 دخترمه رئیس اون-

 بله-

 :گفت و افتاد راه وباز رفت باال ابرویش یک ازنینن

 دونستم نمی-

 : گفت نازنین اما کرد باز را ماشین در زودتر سام

 کن روشن کولرم ممکنه اگه بشینه تنها جلو بزار نه-



 حتما باشه-

 که را نیاز سام مادر و نازنین ،  کرد باز را جلو در

 نشاندن ماشین درون نبود خودش حال در اصال

 چی؟ شما اما ممنون خیلی-

 میایم غروب انشاهللا هتل میریم داریم ماشین ما-

 افتخار آقای خونه

 :گفت و چرخاند سر نازنین

 بریم بیارم هارو بچه برم من-

 بسالمت برید-

 :گفت سام مادر و رفت سریع نازنین

 اونجا میایم غروب ما-

 باشه-

 و کرد روشن را کولر نشست ماشین درون سام

 :گفت

 خوبی؟ یازن-



 :گفت و زد لبخند سام و کرد سام نگاه نیاز

 همیشه مثل باش قوی-

 :گفت آرام و شد خمار چشمانش نیاز

 !جا این چرا قبر همه این-

 :گفت و گرفت را نیاز دست سام

 هستن هم پیش عزیزات تا دو باشی خوشحال باید-

 نفر دو امروز باهم چیز همه شد زنده چیز همه-

 بابامو دمدی بازم کردن خاک

 :گفت و کشید را کمربند سام

 قویه گلی نیاز-

 :گفت و کرد نیاز باز موهای ونگاه

 بازه؟ موهات چرا-

 کش کرد باز را داشبورد در وسام کرد بغض نیاز

 که نازنین نگاه برداشت را بود داخلش که نیاز موی

 از را نیاز شال. کرد زد می حرف کسی با داشت



 جمع را موهایش تمام مآرا انداخت پایین سرش روی

 :گفت و را موهایش روی بوسید بست کش وبا کرد

 من بیماری کرد کمک که هستی کسی همون تو-

 بمون آدم همون بشه خوب

 :گفت لرزان صدای با نیاز

 سخته-

 منم نمیاری کم نیازی تو اما سخته خیلیم معلومه-

 دارم هواتو بشم نزدیکت نتونم اگه حتی کنارتم

 :گفت و کرد نازنین ونگاه

 اومد مامانت بپوش شالتو-

 و. گذاشت سرش روی را شالش زور به نیاز

 کرد ریز چشم نیایش. شدن ماشین سوار نیاز خانواده

 جایی را ماشینش هم بود مطمئن شد سام ی خیره

 ماشین درون نگاه ذوق با نیما. را سام خود هم دیده

 کرد می

 دادیم زحمت-



 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین سام

 دارید اختیار-

 :گفت نازنین که بست چشم نیاز

 رشت بیا یا هتل برو یا رفتیم که مسجد نیاز-

 :گفت آرام سعید

 هیش-

 آمد نمی در خونش زدی می کارد که نازنین اما

 :گفت

 رو نریختن خاک هنوز تربیتت بی ی عمه اون-

 کنگر نیان بعضیا رفتی کجا بابا میگه گریه با باباش

 آدمیم همچین من کرده فکر. بندازن گرلن بخورن

 نشدی تربیت تو گفت داد هول منم عمه مامان-

 رفت باال صدایش زدن آتشش انگار نازنین

 مهمون اصال نکردن تربیت درازشو زبون خود-

 اگه. کنه می هم مومنی ادعای نیست بلد داری



 اونجا دیگه لحظه یه نبود مائده و عموهات اصرار

 بمونی نداشتی قح هم تو موندم نمی

 :گفت و کرد نازنین نگاه آینه از سام

 هستیم خدمتون در هتل بیاید-

 :گفت و کرد نازنین نگاه چپ چپ سعید

  میریم هستیم دیگه روز دو یه ممنون-

 هتل بیاین نیستید راحت اگر حال هر به-

 ریخت می اشک صدا بی نیاز و زدن می حرف آنها

 دور دستانش زنیا اشک قطره هر با که بود سام و

 شد می تر محکم فرمان
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 بریم باید بیاد زنید می صدا و محمد لحظه یه سام آقا-

 مسجد

 بین سالن در گرداند چشم رفت ساختمان سمت سام

 اما زد را اتاقش در رفت جلو نبود محمد اما ها مرد

 :گفت رزی به سر سام کردن باز را در دخترها

 ندیدید؟ محمد-

 نیازه پیش محمد دایی-

 بهم هنوز خورد می حرص هنوز دوروز از بعد سام

 .کرد می سکوت نیاز حال خاطر به اما ریخت می

 و نیاز دیدن با. کرد باز را در رفت نیاز اتاق سمت

 .شد مشت دستانش محمد



 آرام محمد بود گذاشته محمد پاهای روی سر نیاز

 غرید سام. کرد یم نوازش را موهایش

 داره کارت برادرت-

 :گفت آرام و آورد باال سر محمد

 بود نخوابیده صبح تا دیشب خوابید تازه-

 :گفت و رفت جلو سام

 برو-

 از و گذاشت بالشت روی را نیاز سر آرام محمد

 :گفت و آمد پایین تخت روی

 حالش شکر خدارو زد حرف باهام صبح تا دیشب-

 بهتره

 :گفت محمد و داد تکان سر حرص همان با سام

  بریم بیا-

 که بود تیز چشمانش چنان کرد نگاهش خشم با سام

 :گفت و دزدید نگاه محمد

 نیاد کسی باش مواظب-



 در را کلید چرخید سام. رفت بیرون اتاق از سریع و

 تخت روی کنارش رفت نیاز سمت چرخاند قفل

 شد خم و نیاز پیشانی روی کشید دست آرام و نشست

 :گفت وششگ دم

 دیگه کافیه-

 نگاه برد عقب سر کمی وسام خورد تکانی نیاز

 غرید کرد نیاز صورت

 شدم دیوونه که بودم من روز چند این-

 چشم دوباره سام دیدن با شد باز کمی چشمانش نیاز

 :گفت و بست

 کو؟ محمد-

 :گفت بلند صدای با تقریبا و ایستاد عصبی سام

 نیست؟ کافی محمد محمد محمد-

 که بزند حرف خواست و شد خیز نیم ترس با زنیا

 :گفت تهدید با سام



 تونم نمی دیگه هتل میای مستقیم مسجد بعد امروز-

 تو من که شبا حتی عموتی بغل تو صبح تا شب ببینم

 محمدی کنار تو میشم دیوونه دوریت از دارم هتل

 هست سامم نیست یادتم انگار

 !سام-

 اینجایی روزه سه بشم دیوونه نزار شنیدی که همین-

 باشی باید که جایی بیای باید دیگه حاال

 :گفت و نشست کامل نیاز

 می سعی که کسایی تنها وقتی نبودی تو وقتی سام-

 چه بودن محمد و مامانم باشه خوب من حال کردن

 اون میون نباشم یادت میشه چطور داری؟ ای توقع

 تو تاش صد بود دویستا اگه صبحم تا شب حرفای

 بودی

 :گفت و نشد کاسته عصبانیتش از اصال سام

 کردنش بغل همه این عموته که درک به عموته-

 نیست الزم راحتی همه این نیست الزم

 :گفت و ایستاد آمد پایین تخت روی از نیاز



 ...ب امشب باید-

 نزن حرفشم-

 به وسام شد ساکت نیاز که زد را حرفش محکم چنان

 :گفت محکمی همان

 نیست جا این تو جای دیگه هتل ممستقی مسجد بعد-

 روز شبانه داری غم ناراحتی میره داره مامانتم حتی

 نمیشی آروم من با نکنه یا اختیارتم در

 !سام-

 آماده خودمو گفتم که همینی پس اینه خالف اگه-

 زدم کارمم قید کنم آرومت باشم پیشت انقدری کردم

 غرید و کشید خودش سمت را نیاز لباس زد چنگ و

  کنم آرومت خان محمد مثل بتونم لکهب-

 حدی به است عصبی سام بود فهمیده خوب نیاز

 کل اش عربده زد می حرفی نیاز اگر که عصبی

 حساس محمد روی حسابی. داشت می بر را خانه

 .بود شده



 کرد تخت به اشاره و داد تکان را نیاز حرص با سام

 :گفت و

 عوضی اون نه منه مال کارا این-

 غرید و گرفت مشت در را نیاز موهای زا ای دسته

 آروم تو که کنه نوازش اون نباید هارو مو این-

 وقتی از نیاز؟ میگیری اروم چطور اصال بگیری؟

 آرامش بهم مامانم دستای حتی زندگیم تو اومدی تو

 ...تو وقت اون نمیده

 :گفت خشم همان وبا را نیاز موهای و لباس کرد رها

 میشه چی میدونی خوب شینبا اتاق اون تو امشب-

 باز را اتاق در شد دور نیاز از بلند های قدم با و

 می نشست تخت لب کالفه نیاز. رفت بیرون کرد

 سام از آورده طاقت که هم روز سه همان دانست

 اگر دانست می و بود نتوانسته دیگر امروز بود بعید

 نباید که کند می کارهایی سام نباشد هتل در شب

 .بکند

* 



 می مستقیم آوردیم ساکمون هم ما جان مادر وبر-

 ترمینال ریم

 موندید می هتل روز یه-

 بمونیم دیگه نمیشه کار سر بره باید سعید-

 :گفت و را نیاز ی گونه وبوسید

 نیست راضی بیامرزم خدا اون نکن اذیت خودتو-

 :گفت آرام مردانه سمت سام دیدن وبا

 ست آقا اون هتل مدیر بودی نگفته-

 باال شانه سام دیدن با چرخاند سر کشید باال بینی نیاز

 :گفت نازنین که انداخت

 تنها کن سعی مدت این باش خودت مواظب خب-

 نمونی

 باشه-
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 :گفت و گرفت سعید آغوش از را نوید چرخید نازنین

 بریم کنید خداحافظی خواهرتون از ها بچه-

 کرد دو هر نگاه نیاز. رفتن نیاز سمت یشنیا و نیما

 ...شدن یتیم دیگر بار نیاز مثل هم ها آن کرد بغض

 فرو آغوشش در دو هر و کرد باز را دستانش نیاز

 آن دید و زد تلخی لبخند صحنه آن دیدن با سام. رفتن

 فقط نه ریختن می اشک چطور برادر خواهر سه

 نگاه اه آن به بود مسجد حیاط در که کسی هر سام

 که بود ومائده نکند بغض بود کسی کمتر و کرد می

 بچه نگاه حسرت با ریخت اشک صحنه آن دیدن با



 برود جلو رفت می ضعف دلش. کرد برادرش های

 با کرد را کار این که بگیرد آغوش در را ها آن و

 آن سمت شد بلند صندلی روی از بزرگش شکم همان

 العملی عکس نیاز. گرفتشان آغوش ودر رفت سه

 :گفت بغض با مائده و نداد نشان

 بمیره براتون عمه-

 :گفت و گذاشت مائده ی شانه روی سر نیما

 عمه شدیم یتیم بازم-

 شدیم یتیم هممون عزیزم برم قربونت-

 خم کند مائده نگاه که این بدون گذاشت عقب قدم نیاز

 :گفت و بوسید را نیایش خیس ی گونه شد

 باش خودت مواظب-

 هش...با-

 :گفت و گرفت را نیما دست ایستاد صاف

 باش ها بچه و مامان مواظب-

 :گفت و کرد پاک را اشکش نیما



 آبجی باشه-

 آرام و ،کرد کرد نمی نگاهش که نیاز نگاه مائده

 :گفت

 نکن اذیت خودتو انقدر-

 :گفت بدهد را مائده جواب که این بدون نیاز

 منتظره مامان برید-

 داد تکان برایشان یدست نیاز و رفتن ها بچه

 خونه بریم خوب-

 :گفت و چرخید محمد سمت نیاز

 هتل میرم من-

 ...که اونجا چرا-

 و ،کرد کرد می نگاهش دور از که سام نگاه نیاز

 :گفت

 بیشتره آرامشم اونجا برم-



 مائده به نگاهی و داد تکان سر شد کج لبش محمد

 :گفت و کرد

 ما پیش ودب خوب میشدن کمتر مهمونا که امشب اما-

 میموندی

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش نیاز

 کنه می بدتر حالمو اونجا-

 :گفت و داد بیرون فوت با را نفسش محمد

  باشه-

 :گفت است سرش پشت مائده دانست می که نیاز

 بچه وقت یه باشم اونجا من ندارن دوست هم خیلیا-

 میشن بد گردن می من با هاشون

 !نیاز-

 مولود عمه بود کافی شنیدم چی هر روز دچن این-

 نیش مامانم منو به میداشت بر که قدمی یه هر انگار

 خونس اون واسه گن می اونجا بیام االنم زد می

 :گفت و برداشت قدم نیاز



 چیه هر خوایم نمی هیچی ما گفت نیاز بگو بهشون-

 ...خ مال

 تاس سه شما واسه خونه اون-

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز

 !چی؟-

 خونه همین فقط داد رو همه ارث پیش سال چند بابا-

 مال کرد وصیت اونم که گذاشت خودش واسه رو

 خونه این چون خونه این نه البته هست تا سه شما

 وقتی قراره بفروشه بساز که دوستش به شد فروخته

 بشه تا سه شما مال واحد سه ساخت

 یبج در را دستانش محمد پرید باال ابروهایش نیاز

 :گفت و کرد شلوارش

  بمونید منتظر باید فقط-

 نمیام من حال هر به-

 که داد تکان سر سام برای گذشت دو آن کنار از

 .بروند باشد آماده یعنی



 از کرد حافظی خدا فامیل از نیاز که این از بعد

 ماشین سمت شد بغل کوچه وارد رفت بیرون مسجد

 نشست ماشین درون سریع و رفت سام

 ببند توکمربند-

 :گفت آرام و بست را کمربندش نیاز

 کنه می درد سرم-

 خوری؟ می قرص-

 آره-

 برات بخرم بریم ندارم ماشین تو-

 بسته چشم که نیاز نگاه آورد در حرکت به را ماشین

 :گفت نیاز که کرد بود

 رفتن؟ کی اینا مامانت-

 دیشب-

 اومدن کشیدن زحمت-

 باز را کمربندش دفعه یک نیاز که نزد حرفی سام

 :گفت و گذاشت سام پای روی سر شد خم و کرد



  سام نیست خوب حالم-

 :گفت و گذاشت نیاز سر روی را دستش یک سام

 کنه؟ می خوب حالتو چی-

 :گفت آرام و بست چشم نیاز

 اونجا شب یه که همون جنگل مثل جایی یه-

 گذروندیم
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 رانندگی به حواسش که جور همانو زد لبخند سام

 :گفت بود

 بودی ترسیده که تو-

 ...اما ترسم می بازم-

 :گفت و رفت حرفش میان سریع سام

 ریم می صبح-

 االن-

 و کرد باز چشم نیاز که کرد نیاز نگاه تعجب با سام

 :گفت و کرد سام نگاه

 باشیم جنگل تو شب بریم االن همین-

 :گفت و زد لبخند سام

 بریم کنیم جمع وسایل مبری باشه-

 :گفت زده خجالت نیاز

 کاِرت-

 بشه خوب حالت تو تا خیال بی کار که گفتم-



 میتونی؟ روز چند-

 :گفت و خندید بار این سام

 بخریم مسافرتی چادر بریم باید فقط تونم می که من-

 بریم-

*** 

 :گفت لبخند وبا گرفت خودش دور را پتو نیاز

 واقعا میده کیف-

 و گذاشت سرش زیر را دستش و شیدک دراز سام

 :گفت

 خوبه خیلی گفت کرد معرفی شهبد و جنگل این-

  نیست سراشیبی خوبه خیلی اوهوم-

 صحنه آوردن یاد به وبا کرد نیاز موهای نگاه سام

 :گفت و بست چشم صبح

 حسادت،. بزاری خوای می چی اسمشو دونم نمی-

 مهم برام اما خواه خود منطق، بی زیاد، غیرت

  باشی نزدیک محمد به انقدر خوام نمی ولی یستن



 ...ام-

 بزنم حرفمو بزار-

 حرفی بخوای که این نه کن رابطه قطع میگم نه-

 شونه رو سر زنم خوام نمی گم می اما بزنی بهش

 پاهاش رو سر ببینم دیگه خوام نمی بزاره اون

 بغلشی تو دائم ببینم خوام نمی گذاشتی

 ...ک روزا این سام-

 کافی اندازه به روز چند این بزنم حرفمو بزار گفتم-

 وقت هر کردم سکوت و دیدم بعیده من از کل به که

 تو دیدم کرد باز یکی  اتاقتو در آشپزخونه رفتم

 رو سرت دیدم شد باز در وقت هر هستی بغلش

  هاشه شونه

 :گفت و نشست سام برد زیر به سر نیاز

 اخطار این و ببینم چیزی همچین خوام نمی دیگه-

 به چه تو با چه میکنم برخورد بار این هست آخرم

 اون

 :گفت حرص با سام که نزد حرفی نیاز



 نشدم دیوونه تا فهمیدم بگو-

 سام نشسته خشم به چشمهای نگاه آورد باال سر نیاز

 غرید عصبی سام. نزد حرفی اما کرد

 زدنه حرف موقع االن بزن حرف-

 می باور منبود خودم حال تو اصال مدت این بگم-

 تسلی برای کرد می بغلم کسی هر بگم ؟ کنی

 تو من کنی؟ می باور فهمیدم نمی هیچی اما بخشیدنم

 محمد اونم بودم اطرافم متوجه دیشب یه روز سه این

 خوب خودم حال دیشب بخدا زدیم حرف اتاقم اومد

 نکن فکر کرد ناراحتم محمد های گریه اما نبود

 آروم و محمد که بودم من کرد ارومم کسی دیشب

 می داشتم درد سر از امروزم. شده تنها که کردم

 پاهاش رو گذاشتم سر سراغم اومد محمد مردم

 ...اونم...اونم

 آغوشش در نیاز دفعه یک اما بود مشت دستانش سام

 :گفت بغض با و رفت



 بخونن بلدن همشون خوند برام حسین بابا الالیی-

 دبر خوابم الالیی اون با شدم آروم...

 آرام نیاز که گذاشت نیاز کمر پشت دست کالفه سام

 :گفت

 فهمیدم گم می-

 سام نگاه و رفت عقب نیاز نشد باز اخمهایش سام

 کرد پوفی.  نبود شدنی باز انگار ها اخم آن. کرد

 :گفت و کشید دراز

 بخیر شب-

 لبخند با نیاز. زد خمیه رویش رفت جلو عصبی سام

 ریدغ سام که کرد سام اخمهای نگاه

 مخمه رو عموت-

 همان با سام اما  نداد را وجوابش کرد کج لبی نیاز

 کرد بغض دفعه یک نیاز که کرد می نگاهش اخم

 :گفت سریع سام. لرزید اش چانه

 نداشتیم گریه نه...نه-



 داد قلقلکش سریع سام که بست چشم نیاز

 نداشتیم گریه-

 بیشتر سام شد بلند نیاز بغض پر ی خنده صدای

 داد قلقلکش

 کن...ن-

 نداشتیم گریه-

 اما بگیرد را سام دستان جلوی کرد می سعی نیاز

 نمی حتی خندید می بلند صدای با توانست نمی

 .نکند را کار آن بخواهد سام از توانست

 و کنارش افتاد سام که داد هول را سام زنان نفس

 :گفت و شد درشت سام چشمان

 کنی؟ می پرت منو-

 :گفت خندید می که جور همان نیاز

 نمیومد... باال نفسم-

 :گفت ساختگی اخم با شد خیز نیم سام

 بدم نشونت خشممو خوای می نکنه-



 :گفت و برد باال را دستانش نیاز

 بشی؟ خشن میاد دلت من وضعیت این تو االن-

 سرش باال و گرفت را نیاز دست دو هر سام

 :گفت و زمین به کرد میخکوب

 نیاد چرا-

 :گفت سام که کرد اخم نیاز

 بشی؟ خشن میخوای هم تو نکنه-

 :گفت ربط بی نیاز

 اتاقته؟ تو عروسم لباس-

 :گفت کالفه سام

 آره-

 کرد می نگام...ذوق با چطور یادته...یادته-

 بدم نشونت خشممو باید واقعا انگار نه-

 حس گردنش روی نیاز که دندانی از و برد پایین سر

 ...ردنک رهایش سام اما رفت باال جیغش کرد
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 نچی نیاز. کشید اش بینی زیر را دستش در پر آرام

. خوابید پهلو روی و کشید اش بینی زیر دست کرد

 که داد تکان اش بینی زیر را پر وباز زد لبخند سام

 کرد باز چشم زدن غر با نیاز بار این

 چیه این اه-

. شد باز کامال چشمانش سام خندان چهره دیدن با

 انداخت باال برایش ابرویی و داد نشانش را پر وسام

 :گفت و



 بود این-

 :گفت و کشید اش پیشانی روی دست و خندید نیاز

 شدی تخس های بچه شبیه-

 کشید نیاز صورت کنار آرام را پر سام

 تو خوابی می چقدر-

 :گفت و کرد بیرون نگاه پرده از نیاز

 چنده؟ ساعت مگه-

 یازده-

 :گفت و خندید نیاز

 بشم بیدار شیش خوابیدم پنج نداری که توقع-

 گرسنمه-

 کردی می درست مرغ تخم کردی خرید که دیشب-

 دیگه

 کنه می آشپزی مرد مگه چی دیگه-

 :گفت و زد کنار را ملحفه نشست کامال نیاز



 خوره می فقط مرد نه-

 بخورم کن درست آفرین-

 برم روتو-

 را دستانش ایستاد و گذاشت مسا ی شانه روی دست

 :گفت و داد خودش به قوسی و کش و کرد باز

 نمیاد؟ کسی اینجاها-

 تر جلو گفتی می تو میومدم جلو چی هر من واال

  نشیم گم خودمون موندم فقط حیوونا و هستیم ما اینجا

 بهتر چه-

 بست را بود تنش که سام که لباسی باالی دکمه نیاز

 :گفت و

 بشورم صورتمو دستم ور بریز آب بیا-

 :گفت و ایستاد هم سام

 تر جلو یکم کشوندیمون تو که بکری جای این-

 هست رودخونه

 :گفت ذوق با نیاز



 !واقعا؟-

 بگردیم بریم بعد بخوریم صبحونه حاال آره-

 باشه-

 سریع سام اما برود بیرون چادر از خواست نیاز

 :گفت آرام و کشیدش خود سمت گرفت را دستش

 ...تو اما خوابیدم پنج من-

 دزدید نگاه نیاز و کرد سکوت سام

 فهمیدم می بودم بیدار کردم بغلت که نبودم خواب تو-

 بشی آروم که کردم بغلت کنی می گریه

 شدم-

 نکن اذیت خودتو انقدر-

 :گفت سام اما نزد حرفی نیاز

 اشک صدا بی این شنیدم می کم تو گریه صدای-

 کنه می اذیتم خیلی ریختنت

 :گفت لبخند با وسام آورد باال نگاه نیاز



 ریختن اشک دقیقه به دم اما ناراحتی خیلی میدونم-

 نیست خوب

 اش بینی به انگشت سر با سام داد تکان سر آرام نیاز

 :گفت و زد

 اذیت منم خودت بر عالوه نشی چون بشو قبل مثل-

 کنی می

 کنم می سعیمو-

 آفرین-

 را فشهایشک رفت وبیرون رفت عقب زد لبخند نیاز

 ذوق با آتش کنار صبحانه و آتش دیدن با کرد پا

 :گفت

 که کردی آماده-

 فقط مرغ تخم هم چایی هم کردم درست آتیش روی-

 شد سیاه خریدم که ماهیتابه کتری اون

 :گفت و خندید بلند نیاز

 مواقع همین واسه کنار زاریم می اونارو-



 ار دستانش شد خم نیاز و برداشت را آب بطری سام

 دو هر و شست را دستانش کمی گرفت زیرش

 صاف. زد صورتش به کرد آب از پر را دستش

 :گفت بسته چشم با ایستاد

  خوبه خیلی اینجا -

 چون بزن زنگ مامانت به باشه یادت فقط خوبه بله-

 که اینه داریم که هم شانسی تنها زده زنگ دوبار

 داریم آنتن اینجا

 :گفت و دوید مرغ وتخم چایی سینی سمت سریع نیاز

  بیا-

 بالشی رفت نیاز سمت گذاشت کنار را بطری سام

 :گفت و گرفت نیاز سمت برداشت گرد

 روش بشین-

 را نون سریع و نشست رویش گرفت را بالشت نیاز

 و جوید لذت با خورد مرغ تخم ای لقمه برداشت

 :گفت



 کردی درست خوب بابا نه-

 جان نوش-

 به نگاهی سام و وردخ را اش صبحانه اشتها با نیاز

 :گفت و کرد بود نیاز تن که لباسی

 آوردم کم لباس برگردون حداقل پوشیدی رو همه-

 بخر خب-

 :گفت تعجب با سام

 کار چی خوای می لباس همه اون-

 بخر خب خسیس-

 بپوش حداقل دیگه پوشی می بازم بخرم خب-

 برگردون

 :گفت و رفت سام برای ای غره چشم نیاز

 خریدم لباس همه اون پیش ماه مینه خسیسی خیلی-

 برات

 با یا جاها جور این واسه اون اما نخریدی نگفتم بله-

 که کت زیر کار محیط نه خوبه بیرون میرم تو



 بهت میدم بابا باشه-

 :گفت و شد بلند سریع

 وسام رفت چادر سمت بگردیم بریم بشم آماده میرم-

 و چرخید دفعه یک نیاز کرد او به سرتاپایی نگاه

 :گفت

 شو ِست مانتو منم بپوش تو مشکی اسپرت تیشرت-

 پوشم می

 :وگفت داد تکان سر سام

 میام بکشم سیگار-

 نگاه زد آتش سیگاری سام و شد چادر وارد نیاز

 :گفت بلند و کرد اطراف

 مامانت بزن زنگ نیاز-

 االن باشه-

 پشه همان از کرد چادر نگاه زد سیگارش به پکی

 را وصدایش آورد می در را باسشل دارد نیاز دید بند

 .کرد می صحبت هم مادرش با که شنید



 و کرد پرت آتش در را سیگارش ایستاد شد بلند

 .رفت چادر سمت
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 سرده آبش چه سام اوف-

 میخوری سرما بیرون بیا-

 :گفت و داد تکان آب در را پاهایش نیاز

 جا این دیمآور ممنون خیلی-



 چیز همه میمونیم بیشتر داری دوست گم می هنوزم-

 داریم که

 شهبد میدونم عقبه کارا کلی کافیه روز دو همین نه-

 میزنه زنگ هی

 :گفت و کرد اخمی سام

 کرد غلط شهبد-

 نمیشی؟ متوجه واقعا شده بهتر خیلی حالم بخدا-

 :گفت و داد تکان سر سام

 ...دوب که برگردیم خوام نمی اما شدم-

 :گفت سریع نیاز

 نباش نگران-

 :گفت و انداخت دور را سیگارش سام

 کنه آشتی باهات خواد می مائده-

  کنه؟ آشتی بخواد که بود قهر اون مگه-

 حال هر به-



 زدم دیگه بزنم و یکی قید وقتی کنم نمی آشتی من-

 دفعه یک و کرد آب از پر را دستانش شد خم و

 :گفت

 هست ما مال مبابابزرگ خونه راستی-

 بیرون آب از رفت سمتش نیاز و کرد ریز چشم سام

 :گفت و داد تکیه دستش به نشست سام کنار و رفت

 وقت چند هست نیما و نیایش منو مال خونه اون-

 واحدش سه که میسازن ساختمون کوبنش می دیگه

 هست ما مال

 گفت نیاز که داد تکان سر سام

 نوید میدم خودمو مال من اما-

 :گفت و زد لبخند سام

 چرا؟-

 انقدر نویدم ندارم الزم که هستم تو با وقتی من آخه-

 دانشگاه بفرستش بتونه زور به که داره قرض باباش

 باشه نوید مال خونه این همین واسه



 خوبی خواهر چه-

 تو واسه خوب زن نوید واسه خوب خواهر-

 بریم پاشو خوب زن-

 بیوفتیم راه کنیم جمع که بریم باشه-

 بمونیما امشبم بود خوب-

 شب. اومده خوشت اینجا از من بیشتر تو انگار نه-

 ...آتیشو کنار داریو زنده

 خوام؟ می دیگه چی کنارم هم تو-

 :گفت و شد بلند سریع نیاز

 میایم بازم-

 :گفت و گرفت سام سمت را دستش

 شو بلند-

 هم همراه و شد بلند گذاشت نیاز دست در دست سام

 گرفت دست در باریکی چوب نیاز .رفتن چادر سمت

 :گفت و



 ببینم و هتلتون کیش برم دارم دوست-

 :گفت سریع سام

 بریم؟ فردا-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 ریم می اما نه-

 :گفت و کرد موهایش در دستی سام

 ...خواست...کرد فوت جون آقا که حاال...که حاال-

 :گفت و رفت حرفش میان سریع نیاز

  صدا سر بی نامزدی یه اما جاشه سر-

 :گفت و زد لبخند سام

 بودم ترسیده-

 :گفت و کرد پایش زیر نگاه نیاز

 به اومد یادم اما منتفی چی همه فعال نه گفتم اولش-

 اونم دیدم...حرفاش به جون آقا رفتن قبل شب دو

 القل بمونه جوری این وضعیتمون ما نیست راضی



 روح میکنه تموم چیو همه رسمی نامزدی تو اومدن

 میشه شاد آقاجونم

 :گفت و داد تکان سر سام

 بود حساس موضوع این رو جونت آقا-

 :گفت ناراحتی با نیاز

 اذیتم خیلی نبودش اما نبودم کنارش همیشه که این با-

 میکنه

 کولش روی را نیاز شد خم و چرخید دفعه یک سام

 شد بلند نیاز فریاد صدای. دوید انداخت

 دیوونه؟ کنی می چیکار-

 زد فریاد کشید جیغ ترس با نیاز و چرخید سام

 ریخت بی بشکی پامو و دست خوای می-

 می غمگین دارد نیاز فهمید می تا بود همان سام کار

 و بیاید بیرون هوا و حال آن از کرد می کاری شود

 ...توانست می هم خوب چه

* 



 ممنون-

 نگاه که نیاز نگاه و گذاشت میز روی را کارد سام

 کرد ردک می محمد

 مطب درگیر که من کرد کارارو تمام جمال داداش-

 بدم تحویل باید که ای خونه با بودم

 :گفت تعجب با نیاز

 زود؟ انقدر چرا-

 بودم کرده اجاره ماهه پنج خودم-

 کنی؟ می اجاره جدید جای پس-

 :گفت و کرد عوض را حرف محمد

 پرسه می حالتو خیلی خانم رباب-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 شده تنگ براش دلم منم-

 هست بابا دوست آشناس میکنه کار ویال یه رفته-

 پیشش برو بدم آدرس بهت بگو بری خواستی



 حتما باشه-

 هم کلی خانواده یه به دادیم رو بابا خونه وسایالی-

 کردن دعا بابا واسه

 :گفت محمد که برد زیر به سر نیاز

 بابا خونه پامو دیروز وقتی تا نفهمیدم پاییز بوی-

 پر حیاطشو درختا برگای تمام دیدم وقتی گذاشتم

  کرده

 محمد. کرد صاف ای سینه سام که کرد بغض نیاز

 کرد کرد می نگاهش اخم با که سام نگاه چرخاند سر

 :گفت و کرد عوض را حرف سریع و

 هستم منتظرتون فردا-

 :گفت گرفته صدای با و آورد باال سر آهسته نیاز

 گذشت روز چهل-

 :گفت نیاز و داد تکان سر محمد

 چطوره؟ مائده بچه-

 : گفت و زد لبخند محمد



  ببریدش تونید می گفتن پیش هفته-

 :گفت محمد و زد لبخند نیاز

 طاهاست شبیه نازیه دختر خیلی-

 :گفت خیال بی نیاز

 شد؟ خوب هست بد گفتی که مائده روحی حال-

 ترس از اومد دنیا به زود بچه وقتی شد خوب آره-

 هم وقتی از شد می دیوونه داشت دادنش دست از

 سابق مائده همون شد خونه بردن رو مهرانه

 خوبه-

 بینی می شو بچه فردا حاال-

 :گفت و کرد سام نگاه نیاز

 دی؟ می سفارش قهوه سام-

 و شد بلند محمد بردارد را گوشی خواست تا سام

 :گفت

 فردا بگم بدم رو کارت قفط اومدم نکشید زحمت-

 بیاین



 :گفت و شد بلند یازن

 نیام جون آقا چهلم میشه مگه-

 دلش محمد غمگین صورت از نیاز و زد لبخند محمد

 چرخاند سر و رفت در جلوی تا محمد همراه گرفت

 :گفت و کرد سام نگاه

 گردم می بر البی تا میرم-

 سام. رفت محمد همراه نیاز و داد تکان سر سام

 فتگر شماره و برداشت را گوشی کرد پوفی

 بیار برام الته یه-

 یادش چیزی سریع اما گذاشت جایش سر را گوشی

 شهبد به زد زنگ و آمد

 بله-
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 االن بشه تمام ماهه دو فیلمبرداری کار بود قرار-

 بگو برو گذشته گفتن که ماهی دو از ماه یک نزدیک

 من اتاق بیان صبح فردا

 یان؟ن االن چرا-

 نیست االن چون-

 :گفت بود پیدا زدنش حرف از کامال که کالفه شهبد

 روز چند این شدم گیج-

 :گفت و زد پوزخند سام

 از که اینه واسه کردی لج خودت با اینه مال گیجیت-

 اون از بشه چی که پری می دختر اون به دختر این

 بینه؟ می اون مگه گیری؟ می انتقام داری



 :گفت کالفه شهبد

 نکن نصیحت-

 که بیا خودت به مرتیکه داره نصیحت حوصله کی-

 دختر اون فردا دختر این امروز چی

  داره شانس تو مثل کی-

  خودتو کن جمع بابا برو-

 استخر؟ بریم میای شب-

 ...نی ببینم-

 باید نیستی کس بی من مثل که تو خیال بی باشه-

 بده اوکی نیاز اول

 نکنه زدنه رفح طرز چه این اصال بگو چرت کم-

 شده؟ کشیده صبح به خالفت

 سام خیال بی-

 با کوبید جایش سر را گوشی شد بلند حرص با سام

 کرد باز را در تا رفت در سمت بلند های قدم

. بود ایستاده در جلوی دست به سینی خدمتکار



 شهبد اتاق سمت عجله با و کوبید سینی زیر عصبی

 نگاه کج بیل با شهبد. کرد باز شتاب با را در رفت

 لیوان و مشروب شیشه نگاه خشم با سام و کرد سام

 که رفت شهبد سمت چنان و کرد شهبد دست در

 را شیشه سام و برد باال را دستش دو هر شهبد

 زد وفریاد کوبید اتاق کف برداشت

 کثافت-

 :گفت سرد خون و گذاشت گوشش روی دست شهبد

 کردی کر گوشمو-

 فنجان سام اتاق یجلو که خدمتکار دیدن با نیاز

 و رفت جلو و کرد تعجب کرد می جمع را شکسته

 :گفت

 شده؟ چی-

 صدای دهد جواب خواست تا آورد باال سر خدمتکار

 پراند جا از را نیاز سام عربده

 بزن پا و دست آره-



 در.  دوید شهبد اتاق در سمت  چرخید هراسان نیاز

 شویی رو در را شهبد سر که سام دیدن با بود باز

 زده وحشت کرد می فرو آب از بود پر که اتاق نارک

 زد فریاد

 کنی؟ می کار چی-

 زد فریاد نیاز دیدن با سام

 ببند درم بیرون برو-

 و کرد میزد پا و دست که شهبد نگاه ترس با نیاز اما

 :گفت ترس با

 کشیش می داری-

 و کشید بیرون آب از را شهبد سر حرص با سام

 زد فریاد نیاز سر سام و کشید نفس شتاب با شهبد

  برو گفتم-

 :گفت و بست را در سریع نیاز

 کن ولش خدا رو تو-



 و کرد فرو آب در را شهبد سر باز حرص با سام

 :گفت

 کنم آدمش باید-

 شد کشیده نگاهش و کرد می شهبد نگاه ترس با نیاز

 .سرامیک روی شکسته های شیشه  به

 زد فریاد و آورد باال را شهبد سر سام

 بپرونمش یا دپری-

 و را سام کت زد چنگ زنان نفس و ترس با شهبد

 :گفت بریده بریده

 دم...کر..ط...غل-

.  مبل روی کرد پرتش و ها مبل سمت کشاندش سام

 زد فریاد سام و گذاشت عقب قدم نیاز

 بچه یه اندازه به اما سالته سه و سی سرت بر خاک-

 فهمی نمی هم ساله سه

 غرید و گرفت را اش یقه شد خم



 جان به وال به زدی کوفتی اون به لب دیگه بار یک-

 کشمت می نیاز

  داد تکان سر شهبد

 خورم نمی..دیگه-

 بار سام و کرد سام ی شده قرمز پوست نگاه نیاز

 :گفت دیگر

 درست بیار فشار مغزت به یکم احمق بیا خودت به-

 کن انتخاب

 :گفت و مبل روی کرد پرتش

 کنم می آدمت خودم-

 غرید و چرخید پریده رنگ ازنی سمت

 نمیری؟ چرا برو گم می وقتی-

 و گذاشت عقب قدمی و داد قورت دهان آب نیاز

 :گفت

 میرم...االن..ا-

 ساعت دو بعد کشیدی زحمت-



 شهبد نگاه کرد باز را در رفت در سمت خودش و

 :گفت و کرد

 کارت به پریده سرت از خوب که حاال تمیز ریختتو-

 برس

 :گفت و کرد نیاز ونگاه

 دیگه بیا-

 و بست را در سام رفت بیرون و در سمت دوید نیاز

 :گفت

 چرا کنن تموم کارو دوماهه بود قرار فیلمبردارا این-

 نشد؟ تموم

 نداشتم دخالتی هیچ من بود خودت دست اون-

 آورد در را کتش کالفه سام و شدن اتاق وارد هم با

 غرید و

 تونن می ولپ با انگار صورتشون تو کوبم می پولو-

 کنن خرم



 سام بینی خون به نگاهش بزند حرفی ترسید می نیاز

 میز سمت آرام. افتاد بودش ندیده بود وقت خیلی که

 سام. رفت سام سمت و برداشت دستمالی رفت

 ایستاد رویش روبه نیاز و زد پهلویش به را دستانش

 :گفت و

 نده دست از تورو مثل دوستی بایدم شهبد-

 :گفت و فشرد سام بینی زیر را دستمال

 دست وقت هیچ بودن اینجوری رفیقام از یکی منم-

 دادم می براش جونمم داشتم برنمی سرش از

 :گفت لبخند با نیاز و بست چشم سام

 قصدت دیدم اما کشیش می داری کردم فکر اولش-

 دیگس چیز

 بوسید را سام ی گونه ایستاد پایش های پنجه روی و

 :گفت و

 کنم می افتخار بهت-

 غرید و کرد باز چشم سام



 آتیشه رو آب کرد عمل مثل کارات تو-

 :گفت و داد جلو لبی نیاز

 شد؟ خاموش آتیشت االن-

 گرفت گر دیگه یکی شد خاموش اون-

 و گذاشت نیاز کمر پشت دست سام و خندید بلند نیاز

 :گفت

 میان؟ کی اینا مامانت-

 برسن دیگه دوساعت تا کنم فکر-

 فتی؟گر اتاق براشون-

 ..آخه-

 :گفت و کرد اخمی سام

 براشون بگیر اتاق بهترین گفتم-

 نمیشه راضی مامانم آخه-

 قبول نشد راضی بگو تو حاال-

 چشم-



  خب-

 اما کرده دعوتشون صبح از مائده فردا که این خب-

 نمیرم اُوردم کار بهونه من
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 خوبه-

 مسجد یرسونیدم منو شما و بله-

 هست وظیفه-

 :گفت و داد صورتش به ای بامزه چین نیاز



 ریخت بی-

 به پایین و باال از بینی بار چند برد جلو سر سام

 تکرار راست و چپ بار چند و زد اش بینی نوک

 :گفت آهسته سام و خندید بلند نیاز. کرد

 استخر ببرم آفتو این امشب-

 :گفت و خندید باز نیاز

 هستن خانواده هک منم ببرش-

 باشه-

 بیان تا کارم سر برم من خب-

 :گفت و را نیاز نرم ی گونه بوسید

 گلی برو-

 سمت فرستاد برایش بوسی گذاشت عقب قدم نیاز-

 :گفت و رفت در

 اعصاب بی خیر به روز-



 اتاق از زد چشمکی نیاز و کرد ای خنده تک سام

 همان با و کشید ای آسوده نفس سام. رفت بیرون

 :گفت آرام نشست گردنش پشت دستانش دلبخن

 شکر رو خدا-

*** 

 آخه تو داری لپی چه خدا وای-

 نزار تنها عموتو-

 :گفت نوید از نگاه نیاز

 درگیره خودش محمد-

 از هم تو با تره تنها همه از االن اون حال هر به-

 تره راحت همه

 سعی چشم اما شده زیاد هتل کار مامان گرفتارم منم-

 مکن می خودمو

 رو شماها هوای همه از بیشتر عموته حال هر به-

  داشته

 چشم-



 کنم پهن رختخواب شو بلند نیایش-

 گرفتم اتاق براتون مامان نه-

 بازم؟-

 نیست مشکلی سهمیمه-

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز مادر

 داری جوونی این به رئیس بودی نگفته-

 :گفت و دزدید نگاه نیاز

 !داره جوون و پیر مگه رئیس-

 داره؟ زن-

 :گفت سریع نیاز

 نکنم فکر یعنی...نه-

 محمده؟ دوست چطور-

 هستن قدیمی دوست حتما میدونم چه من-

 از را نوید سعید که داد تکان سر مشکوک نازنین

 :گفت و گرفت نیاز آغوش



 خواد می صبح تا مادرت کجاست اتاق دخترم بگو-

 بپرسه سوال

 میدم نشونتون بریم بیاین-

 چی؟ ما-

 هست اتاق نه اگرم باشید من پیش دارید دوست شما-

 :گفت سریع نیایش

 میخوام اتاق منم-

 :گفت سریع نازنین اما

 باشید خواهرتون کنار شما نکرده الزم-

 :گفت سریع نیاز اما شد خالی بادش نیما

 دارن دوست هم اینا تنهام شب هر که من مامان-

 ننک اذیتشون دارن فرصتشو که حاال ببینن اینجارو

 دیگه

 :گفت و زد نیایش به وچشمکی

 بریم بشید آماده-



 از هم با وهمه شدن آماده خوشحالی با نیایش و نیما

. شد باز سام اتاق در همزمان و رفتن بیرون اتاق

 یک با نازنین و فشرد هم روی را چشمانش نیاز

 کرد سالم سریع سام. کرد سام نگاه رفته باال ابروی

 . دادن را جوابش ها آن و

 :گفت و کرد اتاق دو هر به نگاهی نازنین

 هستید ساکن من دختر اتاق کنار شما-

 بله-

 :گفت و کرد نیاز نگاه نازنین

 !جاست این اتاقش هم بزرگی این به هتل مدیر پس-

 نیاز نگاه سام. شد مادرش طعنه متوجه خوب نیاز

 :گفت سریع نیاز که و کرد

 دیگه بریم-

 و داشت نمی بر سام از نگاه و بود مشکوک نازنین

 .بود سام دست در مشکی نگین اتگشتر ی خیره

 دیگه بیا-



 :گفت و کرد سعید نگاه زور به نازنین

 بریم-

 وارد.  رفت خانواده همراه و کشید راحتی نفس نیاز

 :گفت نازنین شدن که آسانسور

 کوچیکی این به اتاق یه تو پولداره همه این چطور-

 هست؟

 اینجا که هست وقتایی واسه نای هست اینجا کم چون-

 زیاده کار

 جای و نیاز دست به نگاهش و داد تکان سر نازنین

 نگاه. بود مشخص نیاز انگشت روی که ای حلقه

 :گفت و کرد آورد می در شکلک نیما برای که نیاز

 خالیه دستت بخرم برات انگشتر یه خواد می دلم-

 :گفت و کرد مادرش نگاه نیاز

 هتر قشنگ خالی دست-

 دستت بکنی بدل میاد بدم-

 کنم نمی دستم بدل اصال که من-



 بدل ندارد طال انگشتر نیاز دانست می خوب نازنین

 انگشت روی حلقه رد آن پس کرد نمی دست که هم

 !گفت؟ می چه نیاز
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 :گفت نیاز و شدن اتاق وارد

 دوتا شما اتاق اینم بفرما-

 خوشگله اینجا چقدر وای-

 بینمتون می صبح-



 آبجی ممنون-

 وروجک کنم می خواهش-

 خاطر آسوده و بست را در رفت بیرون اتاق از نیاز

 در جیبش از را اش حلقه و رفت آسانسور سمت

 بیرون آسانسور توقف با. کرد انگشتش در آورد

 زد را سام اتاق در قبلش اما رفت اتاقش وسمت رفت

 غرید و کوبید در به لگدی حرص با نبود اما

 از اوف...بیرون بیای دیرتر دقیقه چند شد نمی-

 ریخت بی توی دست

 را شالش و مانتو شد اتاق وارد کرد باز را اتاقش در

 رفت تلفن سمت و انداخت صندلی روی آورد در

 گوشش دم را گوشی و گرفت را محمد شماره

 ...گذاشت

*** 

 :گفت و ددا تکان سر و کشید باال بینی نیاز

 ممنون باشه-



 :گفت سریع نازنین رفت که صبا

 باشه چیو-

 عمو خونه که من وگرنه باشه گفتم الکی مامان-

 نمیرم

 مستقیم هم تو ترمینال رفتیم ما که االن میکنی خوب-

  هتل برو

  باشه-

 چرخاند سر و کرد پاک را اشکهایش دستمال با نیاز

 :گفت و ریخت می اشک که خانم رباب سمت

 خانم؟ رباب هستی راضی کارت از-

 هستن خوبی خانواده نباشه آقا بعض دخترم بله-

 هم اینا زاشت می احترام بهم اقا که همینجور

 میزارن

 :گفت و زد لبخند نیاز

 شکر رو خدا-



 انگار بود کرده چیزو همه فکر آقا شکر خدارو آره-

 منم کار فکر به حتی که نزدیکه مرگش دونست می

 بود

 .شد روان اشکهایش باز و برد زیر به سر نیاز

 شده جمع مسجد حیاط در همه شد تمام که مراسم

 کادویی و بود دستش در ساک نیاز عموی زن. بودن

 و گرفت مولود عمه سمت و آورد بیرون درونش از

 :گفت

 بیارید در سیاهتونو رخت دیگه-

 کرد می سام نگاه اش دودی عینک زیر از نیاز

 آن از فامیل ی همه به که وعم زن نگاه ونازنین

 .ونیاز او جز به داد ها کادو

 نیازی برای نبود ناراحت خودش برای نازنین

 احساس بی آدمهای همان اش خانواده که بود ناراحت

 بود ها وبرادر خواهر آن تنی برادر نیاز پدر بودن

 . کردن می بد هایش بچه با داشتن اما



 اما ها نوه تمام جمله از شد داده همه به ها کادو آن

 به را کادو عصبی محمد که نبودن آنجا انگار آنها

 :گفت و کوبید کمال ی سینه

 هستن خونت هم هاش بچه بود برادرت حسین-

 میاد دلت چطور

 و نیاز نگاه خبر بی جا همه واز متعجب کمال عمو

 .کرد زنش نگاه حرص با و کرد مادرش

 :گفت و را نیاز ی گونه بوسید نازنین

 بیار در سیاهتم پیراهن باش خودت ظبموا-

 چشم-

 زد صدایش مائده که شد جدا نیاز از غم با نازنین

 نازنین-

 :گفت لبخند با مائده که چرخید مائده سمت نازنین

 هست نیاز و تو واسه ناقابله چیزه یه-

 جان مائده کشیدی زحمت-



 عجله با هم با انقدر شد دیر شرمنده کنم می خواهش-

 آورد خونه از رفت طاها رفت یادم اومدیم

 را کادو و چرخید نیاز سمت و زد تلخی لبخند نازنین

 :گفت و گرفت سمتش

 توئه مال این بیا-

 :گفت و گذاشت عقب قدم نیاز

 پوشم می اونجا میام رشت ببر-

 خبر بی جا همه از نازنین و برد زیر به سر مائده

 :گفت

 باشه-

 نگاه بدون نیاز. رفت و کرد خداحافظی دو آن از و

 عاجزانه مائده و گذشت کنارش از مائده به کردن

 .کرد محمد نگاه

 داد پیام سام برای نیاز

 بیا کوچه تو میرم ندارم خداحافظی حوصله-



 ی کوچه وارد رفت بیرون مسجد از صدا بی نیاز

 :گفت آرام و کشید چشمانش زیر دست. شد بغل

 ببینمتون خوام نمی دیگه-

 با سام و چرخید سمتش نیدش را هایش قدم صدای

 :گفت لبخند

 بریم-

 چیزی هر از قبل وسام شدن سام ماشین سوار

 نیاز سمت و برداشت ماشین عقب از پاکتی و چرخید

 :گفت و گرفت

 گلی واسه اینم-

 باز را پاکت گذاشت سرش باالی را عینکش نیاز

 زد لبخند.  بود درونش رنگی سبز زیبای لباس. کرد

 :گفت آرام و

 کار؟ چی خوام می رو بقیه دارم و تور یوقت-

 اومد؟ خوشت-

 :گفت و داد تکان سر آرام نیاز



 ممنون-

 :گفت و زد چشمکی سام

 گردون رستوران سس پر ساالد با کباب دنده امشب-

 خوری؟ می

 :گفت و زد دلنشینی لبخند نیاز

 خورم می-

 زلزله کمربندتو ببند پس-

 حرکت به را ماشین سام و بست را کمربندش نیاز

 آن از که کند خوشحالش که برد را نیاز آورد در

 ...بیاورد در هوا و حال
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 پاسپورتت اینم-

 :گفت و کرد پاسپورت ونگاه خندید نیاز

  آمریکا بریم شو بلند خب-

 :گفت و خندید سام

 مدارکتم اون دارم کار کلی امروز کار سر بریم-

 میز رو از ردارب

 در نگاه متعجب دو هر در به ضربه چند صدای با

 دیدن با کرد باز را در رفت زودتر سام کردن اتاق

 اتاق در که نیاز به نگاهی ساناز. کرد تعجب ساناز

 :گفت طعنه با و کرد بود سام

  نشدم؟ مزاحم-



 خواست. کرد سالم آرام و رفت در سمت سریع نیاز

 :گفت ساناز که برود

 محرم من داداش با پنهانی که هستی دختری چطور-

 شدی

 چپ به را سرش ساناز که کردن تعجب سام و نیاز

 :گفت و داد تکان راست و

 اونم ماه چند بعد باید هستم داماد خواهر مثال من-

  بفهمم من بره در دهنش از مامانم یهو

 اتاقت برو نیاز-

 دشخو اتاق وارد و گذشت ساناز کنار از سریع نیاز

 :گفت و زد خند نیش ساناز. شد

 کنم می احترامی بی زنت به کردی فکر چیه-

 !کنی؟ می غلطی چه اینجا-

 ببینم داداشمو زن داداشمو اومدم معلومه-

 لباس دیدن با. شد اتاق وارد زد کنار را وسام

 :گفت و کشید سوتی نیاز عروس



 گرفتید که لباسم اوم-

 نرفتم در کوره از تا برو بیا-

 :گفت و چرخید سام سمت ازسان

 بده رضایت برو بگم اومدم-

 :گفت و کرد هیستریکی خنده سام

 نه؟ نمیشی آدم-

 ...رض داره گناه شایان-

 بیرون گمشو شو خفه-

 دختری جور وهمان پرید جا از سام فریاد با ساناز

. بود افتاده تپش به قلبش دیوار طرف آن در که

 :گفت عصبی ساناز

 نمیام کوتاه من بیداد و داد با-

 :گفت حرص با سام

 برو گمشو نکن بازی من اعصاب با ساناز....ساناز-



 پنهونی فهمونم می همه به برم می آبروتو بخدا-

 کردید ازدواج

 دم نمی رضایت من بخور خوای می گوهی هر-

 کردی غلط تو-

 موقع همان که زدن سیلی برای رفت باال سام دست

 را گوشی عصبی سام. خورد زنگ میز روی تلفن

 :گفت آرام نیاز که برداشت

 بیا لحظه یه-

 ...چ-

  من اتاق بیا لحظه یه فقط نزن داد-

 غرید و کوبید جایش سر را گوشی سام

 باشی شده گور و گم اومدم-

 عروس لباس سمت ساناز و رفت بیرون اتاق از سام

 پوزخند با و کشید رویش آهسته را دستش رفت

 :گفت

 ببینید خوشی نباید هم شما-



 ماند رنگ صورتی پوشه به نگاهش اتاق در چرخید

 ...کرد بازش و رفت جلو

 بیماره خواهرت گی می خودت تو سام باش آروم-

 می داد سرش چرا داره؟ رفتارو این بیمار یه با کی

 زنی

  نیاز ندارم اعصاب-

 آروم باید تو.  کنه می بدتر اون که اینجوری عزیزم-

 کنی صحبت باهاش

 بده رضایت بیا میگه هنوز نیاز نمیشه مآد اون-

 :گفت و کرد نچی نیاز

 کنی بلند روش نداری حق دستتم سرش نزن داد-

 فریاد دادو نیست نیاز نمیدم رضایت بگو قاطع خیلی

 کنی

. رفت بیرون و رفت در سمت بلند های قدم با سام

 :گفت و داد بیرون را نفسش نیاز

 بگذره خیر به-



 متعجب ساناز نبود با اام شد اتاق وارد سام

 رفت، باال ابروهایش
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  زد خند پوز

 نیستم بده رضایت من فهمیدی-

  رفت نیاز اتاق به باز رفت بیرون اتاق از سریع

 رفتش-

 !چرا؟ عه-



 بودش رفته اتاق رفتم دونم نمی-

  کارمون سر بریم هم ما پس باشه-

 دکتر پیش میرم شهبد با امروز-

 که بودی دیروز-

 گنده ی مرتیکه اون واسه ، من واسه نه امروز-

 :گفت و خندید نیاز

 داره نیاز واقعا کنی می خوب آهان-

 هم روی را لبهایش و کشید لبش روی را رژ نیاز

 :گفت و مالید

 مونه می هتلمون میاد دیگه روز چند یه گفت محمد-

 بگیره خونه تا

 :گفت و برداشت را گوشی چرخید نیاز کرد اخم سام

 میاد داره هستم آشنا من اینجا دید نشو ناراحت-

 :گفت و کرد بازش رفت در سمت حرص با سام

 میزنم زنگ-



 عزیزم باشه-

 در افتاد راه سرش پشت سریع هم نیاز رفت سام

 :گفت و بست را اتاق

 در بشیم جمع هم دور همه باید روز یه میگه محمد-

 بزنیم حرف شماست مال که جون آقا خونه مورد

 :گفت سام و شدن آسانسور وارد

 بزنید حرف خودتون بگو-

 ...گف من اما-

 اذیتت بزنه حرفی یه باز عمت بری خوای می چیه-

 شماست مال خونه این که مخصوصا کنه؟

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 گی می درست-

 مسائل حل استاد کن حلش خودت خان محمد بگو-

 با ونیاز شد باز آسانسور در گرفت اش خنده نیاز

 :گفت و کشید سوتی شلوغی دیدن

 بدبختو من کار فقط ببین جان مدیر اجازت با-



  نکن خسته خودتو-

 باشه-

 رفت پذیرش سمت هم نیاز و رفت سام

*** 

 آی وی این دادم می توضیح من چی هر خدا وای-

 می خودشو حرف فقط فهمید نمی داره فرق هست پی

 زد

 :گفت و خورد را اش قهوه از کمی و خندید سام

 شد؟ چی باالخره حاال-

 ...آری هیچی-

 از کمی نیاز سام همراه تلفن زنگ صدای آمدن در با

 اسم خیره کرد ریز چشم سام و خورد را اش قهوه

 غرید و ماند ساناز

 جواب حرص وبا کنه عصبیم خواد می فقط امروز-

 داد

 خوای می چی ساناز چته-



 تموم تو با من کار بگم زدم زنگ فقط یزمعز هیچی-

 درک به ندادی رضایتم شد

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 چیه؟ منظورت-

 بفهمی وقتی داشت حق البته کرد غش بیچاره زن-

 میزنی رو سکته کرده ازدواج خبر بی دخترت

 زد فریاد و پرید جا از دفعه یک سام

 !ساناز؟ کردی کار چی-

 و کرد ای خنده ساناز و کرد سام نگاه وحشت با نیاز

 :گفت

 عروسی واسه میخوام گفتم رفتم نکردم کاری-

 کنم دعوتتون داداشم

 ساناز-

 :گفت و رفت جلو ترسیده شد بلند جا از نیاز

 شده چی-



 ترسم نمی خشمتم از سام ترسم نمی تو داد از من-

 شدیم یر به یر زدم بهم زندگیتو زدی بهم زندگیمو

 چرا دونم نمی بگو هم ترهدخ اون به جان برادر

 که این جای به دید عروستو لباس وقتی مامانت

 زد خودش سر تو بشه خوشحال

 کرد قطع را تماس ساناز و زد خشکش سام

 ؟:گفت چی ساناز شد؟ چی سام-

 جیبش در دست سریع نیاز. خورد زنگ نیاز تلفن

 از تلفن دهد جواب خواست تا.  بود خانه شماره کرد

 :گفت و کرد سام نگاه گیج نیاز. شد کشیده دستش

 مامانمه بده گرفتی رو گوشی چرا-

 :گفت و گذاشت میز روی را گوشی سام

 نده جواب االن-

 چرا؟-

 :گفت و داد قورت دهان آب سام

 کرده کاری یه ساناز-



 نیاز گوشی دیگر بار کرد می نگاهش منتظر نیاز

 غرید شد مشت دستانش سام و خورد زنگ

 کنم یم نابود سانازو-

 کرده؟ چیکار مگه چرا؟-
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 امید آمد می دلش چطور کرد نیاز چشمهای نگاه سام

 !کند امید نا را نیاز

  بزن حرف سام-

 گفته مامانت به و چیز همه رفته وجود بی اون-



. کرد هضم را حرف آن تا کشید طول زد پلک نیاز

 و گذاشت عقب قدم اباورن شد درشت کم کم چشمانش

 :گفت

 !گی می الکی-

 باش آروم تو فقط کنیم می درستش نیاز-

 :گفت بهت با و نشست سرش روی دستانش نیاز

 اون کردیم رشته همه این! شد؟ خراب چی همه-

 ...وقت اون...وقت

  نیاز-

 نگاه ترس با ونیاز خورد زنگ نیاز گوشی باز

 :گفت و کرد گوشی

 کشتم می...می-

 به را سرش زاری  با خورد سرش پشت واردی به

 نالید داد تکان راست و چپ

 سام شد...تموم-

 :گفت و رفت سمتش بلند های قدم با سام



 همه خودم خودت با نکن کارو این..کنم می درستش-

 کنم می درست چیو

 میشه دیوونه مامانم سام وای...وای-

 زد وفریاد را سام ی یقه زد چنگ

 کردید خراب یزوچ همه...کردید خراب-

 دنبالش به سریع سام دوید در سمت داد هول را وسام

 دور دست کند باز را در نیاز که این از قبل رفت

 :گفت و چسباندش خود به برد کمرش

 نیاز باش آروم-

  مامانم...مامانم-

 غرید حرص با سام که داشت بغض چنان

 ساناز کنم می نابودت-

 :گفت و کشید نیاز صورت روی ودست

 باش آروم لحظه یه کنیم حلش بزار-

 چی! دارم شوهر من فهمید مامانم هان؟ چطوری-

 !بشه؟ درست میخواد



 میشه چی ببینیم رشت ریم می االن باش آروم تو-

 و فشرد سام ی سینه به پیشانی ریخت اشک نیاز

 :گفت آرام

 بخشتم نمی-

 بریم بزار نکن فکرو این االن از-

 بست چشم نیاز

 بخشه نمی منم خود اون-

 را سرش بوسید و فشرد خود به را نیاز سام

*** 

 نیا نه-

  نیاز بیام بزار-

 کنه می بیشتر آتیششو فقط تو اومدن االن نه گفتم-

 :گفت و کرد سام به نگاهی کرد باز را ماشین در

 کن دعا-



 روی کوبید را مشتش حرص با وسام بست را در

  غرید و فرمان

 ساناز نرسه بهت دستم-

 رفت خانه در سمت ترسیده و سست های قدم با نیاز

 عقب قدم. شد فشرده زنگ روی لرزانش دست

 و نشست گوشش در نیایش دویدن صدای گذاشت

 :گفت آرام

 باشه دروغ کنه خدا-

 را عروسش لباس خالی جای وقتی دروغی چه اما

 .دید را میز روی خورده بهم ی پرونده وقتی دید

 شده ریز چشمانی با نیایش و چرخید پاشنه روی در

 سالمی نه داشت ذوقی نه دیگر. کرد می نیاز نگاه

 زد فریاد و گذاشت عقب قدم کرد

 مامان-

 :گفت و کرد باز را در نیما مادرش از قبل

 نیایش؟ کیه-



 :گفت و کرد نیما نگاه چرخاند سر نیایش

 نیاز-

 آمد پایین ها پله از دمپایی کردن پا بدون خشم با نیما

 دیدن با نیاز. رفت وبیرون دوید ار حیاط عرض

 اما گذاشت عقب قدم ترس با برادرش قرمز چشمهای

 .سوزاندش محکمش سیلی لحظه همان

 بودی که همونجایی گمشو-

 وحس گذاشت اش گرفته گر صورت روی دست نیاز

 .کند هم در چهره شد باعث لبش کنار سوزش

 آبرو بی برو گمشو-

 نگاه چرخاند سر شد پایین باال نیاز گلوی سیبک

 بود شده حسینش بابا شبیه چقدر. کرد بردارش خشم

 نیاز که نیما برای بود سخت انقدر خبر این. مرد آن

 شود سیلی بار اولین برای اش مردانه دستان داد حق

. داشت توقع آنها از بیشتر بود کم یکی صورتش بر

 این که خواهری حق در کرد مردانگی برادرش اما

 .بود کرده کاری پنهان گونه



 مادرش دیدن با نیاز که شد کشیده کنار چنان نیما اما

 کوچه آن در مادرش فریاد و پرید جا از ترس از

 پیچید

 نیاز نگذره ازت خدا-

 نیاز صورت و سر روی ظریفش دستهای مشت و

 .بود گرفته سرش دور را دستانش نیاز. نشست می

 دختر تو بشی نابود... کنه ذلیلت خدا-
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 کوبید می هنوز زن آن و افتاد زمین روی نیاز

 و کشید عقب را مادرش باالخره نیما که را دستهایش

 غرید

 کشتیش-

 نزارم براش مو تار یه باید... بکشمش باید-

 می اشک صدا بی نیاز و ریختن بیرون ها همسایه

 و بود داشته نگه را مادرش زور به نیما و ریخت

 زد فریاد

 دیگه برو گمشو-

 اشک از خیس صورت با برد پایین را دستهایش نیاز

 نگاه بود حمله آماده زخمی ببر مثل که مادرش نگاه

 آرام و ایستاد زور به گرفت دیوار به را دستش. کرد

 :گفت

 ببخشید-

 نیما که گرفت آتش بدتر انگار حرف آن با مادرش

 در را ایشموه. رفت نیاز سمت باز داد هول را

 زد فریاد و گرفت دستش



 دختری دیگه کردم ات آق بخشم نمی داری عمر تا-

 ندارم تو اسم به

 شد زخمی زدش باز ومادرش ریخت اشک نیاز

 اما مادرش دستهای به شد کنده موهایش صورتش

 دفعه یک خورد می کتک که گونه همان. نبود مهم

 :گفت زاری با گرفت آغوش در زور به را مادرش

 ...ک کردی می اگه...کردی نمی قبول خداب-

 :گفت تهدید با و رفت عقب شتاب با مادر

 برو نشونی نه باشه ازت نامی نه که جایی ری می-

 نکردی رحم من به تو... عوضیت شوهر همون پیش

 بخشتت نمی اونم...چی بابات اما

 عروس لباس دیدن با که برود داخل چرخید مادرش

 جلوی را لباس و کشیدش حرص با نیایش دست

 :گفت و گرفت خودش

 ...دختر توی شد دستمزدم کی این شدی کی-

 و کرد رها را عروس لباس و کرد قطع را حرفش

 :گفت



 ما نداشتی وقت هیچ هرچند...نداری خانواده دیگه-

 بودیم خیال خوش

 نیما نگاه و کرد خانه وارد را نیایش چرخید نازنین

 :گفت و کرد

 ندارید اسم این به خواهری دیگه هم شما-

 بدون نیما. گرفت دهانش جلوی دست زد هق نیاز

 به نگاهی نازنین. شد خانه وارد نیاز به کردن نگاه

 . کرد کوچه سر نگاه چرخاند سر و کرد ها همسایه

 همان از و شد ظاهر کوچه سر که دید آشنا مردی

 نازنین. کرد تند قدم و کرد نیاز نگاه چطور دید دور

 .بست را در و شد خانه وارد

 لباس زد چنگ افتاد زمین روی در شدن بسته با نیاز

 شتاب با میدوید سمتش سام چطور و را عروسش

 ی گریه صدای. گرفتش آغوش در زد زانو کنارش

 .فشردش خود به بیشتر سام و شد بلند نیاز

 و انداخت دستانش روی را عروس لباس رفت عقب

 چشم جفت ها ده مقابل در گرفت آغوش در را نیاز



 کوچه آن از فشرد خود به محکم را اش گلی کنجکاو

 .برد بیرون

 او تنها که مردی ی سینه به داد تکیه سر نیاز و

 ...بود مانده باقی برایش

 را عروس لباس و صندلی روی نشاندش آرام سام

 نیاز کمربند شد سوار عجله با.  انداخت ماشین عقب

 .رفت ونبیر کوچه آن از سرعت با و بست را

 شد تموم-

 میشه درست بخوابه آتیششون بزار عزیزم نه-

 :گفت و لرزید باز صدایش

 فکری چه وای...شدم غیرت بی میکنه حس برادرم-

 ...م راجبم

 هستن ناراحت فقط اونا کنن نمی فکری هیچ-

 جای سوخت می کرد مچش و دست پشت نگاه نیاز

 آرام و ریخت اشک باز. بود مادرش های ناخن

 :گفت



 بود کم... شکستت دل مقابل در...مامان بود کم-

 تعجب با و کرد نیاز دستهای نگاه چرخاند سر سام

 :گفت

 ...زخ چرا-

 زد وفریاد درشت چشمانش نیاز صورت دیدن با

 زدنت؟-

 حال اما بود ندیده را نیاز صورت هنوز داشت حق

 ...دید

 بخدا بود کم...بود کم-

 نیاز سمت کامل داشت نگه شتاب با را ماشین سام

 سمت را صورتش برد اش چانه زیر دست چرخید

 غرید شده کلید های دندان با و چرخاند خودش

 نرسه بهت دستم کن دعا فقط...ساناز وای-

 گرفت؟ آروم دلت االن بپرسم ازش...دارم دوست-

 خند نیش با و گرفت نیاز گونه کبودی از نگاه سام

 :گفت



 من دست بسپار اونو-

 با سام و افتاد سام دست روی یازن اشک قطره

 :گفت و گرفت آغوش در را نیاز حرص

  بسه خدا تورو-

 یکم فقط کردیم تالش چقدر... شدیم اذیت چقدر-

 بود مونده دیگه

 ببخشنمون تا ریم می انقدر گلی کنیم می تالش بازم-

 بخشه نمی من مامان بخشه نمی-

 بخشه می دخترشی-

 :گفت و زد تلخی لبخند نیاز

 به منم بدبختانه شاید دونم نمی... عمریه مامانم ینهک-

 رفتم اون

 و را اش گونه بوسید کرد جدا خودش از را نیاز سام

 :گفت آرام

 نکن فکرارو این االن از-

 آورد در حرکت به را ماشین



*** 

 :گفت و کرد هتل نگاه نیاز

 کردی رانندگی زیاد جاده تو شب که تو-

 جا؟ این از میاد بدت مگه-

 بود بهتر تهران رفتیم می اما نه-

 بریم فردا کنیم استراحت گفتم سوزه می یکم چشمام-

 شد پیاده هم سام. شد پیاده ماشین از نزد حرفی نیاز

 .رفتن پذیرش سمت شدن هتل وارد هم با و

 خوام می اتاق یه-

 ...د یا یک درجه بله-

 پی آی وی-

 کنید می لطف هاتون شناسنامه حتما بله-

 بده و کارت تلمه صاحب-

 غرید اعصاب بی سام که کرد سام نگاه گیج پسر

 هستم سماوات-



 :گفت و ایستاد صاف سریع پسر

 االن بله...ب-

 :گفت و داد سام دست را کارت

 نود و دویست اتاق هشتم طبقه-

 رفت باال چوبی های پله از گرفت را نیاز دست سام

 .رفتن آسانسور سمت و

 زخمی صورت دیدن با سام شدن که آسانسور وارد

 و کرد موهایش در را دستش کالفه نیاز غمگین و

 :گفت

 نخوردی که شامم-

 نداشتم اشتها-

 نمیشه درست هیچی کارا این با-

 توضیح مامان واسه و چیز همه بود جون آقا کاش-

 داد می

 تونه می که محمد-

 بشه حساب جرم شریک محمدم خوام نمی اصال نه-
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 :گفت و زد خند پوز سام

 بوده جرم ما کار میگی راست-

 :گفت کالفه نیاز

 نکن اذیت دیگه تو-

 گرفت را نیاز دست باز سام و شد باز آسانسور در

 :گفت و کشاند راهرو سمت

 زنم نمی حرف من باشه-

 در و کشید دستگاه روی را کارت ایستاد اتاق جلوی

 .شد اتاق دوار نیاز و ایستاد کنار سام. شد باز
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 گرفت را نیاز دست باز سام و شد باز آسانسور در

 :گفت و کشاند راهرو سمت

 زنم نمی حرف من باشه-

 در و کشید دستگاه روی را کارت ایستاد اتاق جلوی

 .شد اتاق وارد نیاز و ایستاد کنار سام. شد باز

 .کرد رها را خودش و رفت ها مبل سمت خیال بی

 اطراف نگاه که جور همان و آورد در را کتش سام

 :گفت کرد می

 انگار خوبه-



 نگاهش سام مبل، به داد تکیه سر یست چشم نیاز

 است ریخته بهم همه این نیاز دید می که این از کرد

 .شد می ناراحت خیلی

 را دستانش و ایستاد سرش پشت رفت نیاز سمت

 آرام که جور همان و اشتگذ نیاز های شانه روی

 :گفت داد می ماساژ

 رسیده آخر به دنیام انگار بینمت می جوری این-

 :گفت آرام و گذاشت سام دست روی را دستش نیاز

 شد خراب باره یک تالش همه این-

 داری حق-

 می من به خواست می دلش چی هر ساناز کاش-

 کرد نمی کارو این اما کتکم اصال کاش گفت

 :گفت و لرزید آرامش صدای

 گیرم می آتیش دارم...سام شدم خانواده بی-

 :گفت و شد خم عصبی سام

 بگیرن آروم بزار یکم میشه درست نشده چیزی-



 :گفت و را اش شانه بوسید سام نزد حرفی نیاز

 بگیری؟ دوش خوای می-

 نه-

 میام بگیرم دوش یه من پس باشه-

 شد بلند جایش سر از نیاز و رفت حمام سمت سام

. انداخت تخت روی همان آورد در را شالش و انتوم

 جای نداشت هیچ. کرد تاپش و لی شلوتر به نگاهی

 رویش رفت تخت سمت همان برای بپوشد شلوار آن

 حال حتی اما است گرمش کرد می حس. کشید دراز

 . نداشت هم ر کردن روشن کولر

 بودن پاییز دوم ماه اواخر رفت می سرما به رو هوا

 می اذیتش گرما نبود خوب حالش اصال نیاز اما

 .کرد

 را حمام در صدای است گذشته چقدر دانست نمی

 همان با کرد نگاهش سام. نکرد باز چشم اما شنید

 :گفت آرام و رفت نیاز سمت تنش حوله

 که جوری این میخوری سرما-



 که جایی همان را صورتش کرد نوازش ارام شد خم

 نفس. بود زخم هک لبش کنار و بود کرده کبود کمی

 و سیگار پاکت رفت کتش سمت کشید حرصی پر

 پنجره سمت زد آتش سیگاری. برداشت را فندکش

 . رفت

 هوای انگار شتاب پر و بود بزرگ دریا های موج

 .نیار دل مثل بود طوفانی هم دریا

 رفت بسیار های فکر و کشیدنش سیگار از بعد سام

 بود بسته چشمانش فقط که نیازی کنار تخت سمت

 پتو بخورد، نداشت هم قرص حتی شب آن. خوابید

 آغوش در را نیاز و کشید نیاز و خودش روی

 باالخره اما ببرد خوابش سام تا کشید طول.گرفت

 خواب به فهمید هایش نفس صدای از نیاز و برد

 خواب چراغ سوی کم نور نگاه کرد باز چشم. رفته

 ایشه نفرین و مادرش های حرف به آمد ویادش کرد

 نبود دل ته از کدام هیچ عصبانیتش تمام با مطمئن که

 .است شکسته را مادرش دل دانست می خوب اما



 است ممکن کند فکر خواست می وقتی همیشه

 سریع ترسش از بفهمد را چیز همه مادرش روزس

 .کرد می عوض هم را فکرش حتی

 به کنارش را دستش دو هر کف نشست تخت لبه

 ، ریخت اشک فشرد داندن زیر لب. فشرد تخت

 آمد یادش و فشرد هم روی را اشکیش قرمز چشمان

 .برادرش خواهر مند گله نگاه به

 با ریخت، اشک باز و فشرد گلویش به را دستش

 که داشت درد گلویش بغض اما ها اشک آن وجود

 .کرد می خفگی حس

 سام کند فکر اینکه نه کرد سام نکاه چرخاند سر

 .شد نمی گونه این شکا ای اما نداشت لیاقت

 را کولر و برداشت را ریموت شد بلند جایش از

 کرده عرق ی شانه روی کشید دست کرد خاموش

 و کرد باز را شلوارش زیپ و دکمه عصبی و. اش

 . کرد پرت مبل روی اورد در پا از



 را دهانش آب نشست تخت لب باز رفت تخت سمت

 .کرد باز را موهایش کش داد قورت زور به

 را چشمش خورد می صورتش به که بادی از سام

 لب او به پشت که نیاز نگاه متعحب کرد باز نیمه

 و کولر نگاه سرچرخاند وبعد. کرد بود نشسته تخت

 خواب دختر آن و بود صبح چهار. کرد ساعت

 .نداشت

 نیاز-

 و چرخاند سر کرد پاک را اشکهایش سریع نیاز

 :گفت

 جانم-

 یدغر و شد خیز نیم کرد اخم سام

 کنی؟ می گریه داری-

 :گفت و دزدید نگاه نیاز

 نمیاد خوابم فقط نه-



 سمت گرفت را نیاز شانه و سایید هم روی دندان سام

 :گفت بلند صدای با تقریبا و چرخاند خودش

 !کنی؟ می خر کیو-

 :گفت و کرد کولر نگاه باز سام برد زیر به سر نیاز

 روشنه؟ چرا اون-

 برهنه پاهای و نیاز ندیب تاپ به نگاهی سام گرمه-

 شبی به آمد یادش بود بد خیلی نیازش حال کرد، اش

 .بود رفته نیاز دنبال به فرودگاه که

 :گفت و نشست کامل

 دکتر؟ بریم-

 نه-

 ...حا تو نیاز-

 صدای رفت فرو گردنش گودی در چنان نیاز سر

 و فشردش خود به عصبی سام که شد بلند اش گریه

 :گفت

 بسه نیاز-



 اشک باز و برد سام گردن پشت را ستشد نیاز

 کرد پرت را نیاز رفت در کوره از سام و ریخت

 ودر فشرد تخت به را نیاز دست مچ و تخت روی

 .زد فریاد صورتش

 کن تمومش-

 سام و چکید چشم گوشه از اشکهایش بست چشم نیاز

 پایین سر شتاب با و کرد دیوانه اشکها همان با را

 با هایش بوسه و فشرد تدس را، گردنش بوسید برد

 هایش بوسه نشست، می نیاز گردن روی تر حرص

 زیر دختر های اشک ها همان اما بود خشن چند هر

 .آورد بند را تنش

 سمت شد کشید عشقش پر اما خشن های بوسه

 .اشکش از شور لبهای و صورتش

 و گرفت قرار سام کمر روی ارداه بی نیاز دست

 و سام انگشتان رد شد قفل دیگرش دست انگشتانش

 ...فشردشان
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 نگاه ترس با پراند خواب از را نیاز کالغ صدای

 در نگاه نیاز آمد کالغ صدای باز.  کرد اطراف

 غرید و داد بیرون را نفسش کرد تراس

 بیشعور-

 بود خوابیده شکم روی که سام نگاه چرخاند سر

 ظهر سر. کرد ساعت نگاه داد باال را موهایش. کرد

 خودش روی از را پتو و کرد ای خنده تک. بود

 برداشت را سام پیراهن رفت مبل سمت زد کنار



 بارانی هوای دیدن با رفت پنجره سمت. کرد تنش

 :گفت آرام زد لبخند

 پاییز بارون اولین-

 چرخید پنجره جلوی نیاز دیدن با کرد باز چشم سام

 :گفت و مالید را چشمانش

 چنده؟ ساعت-

 :گفت و چرخید سام سمت نیاز

 یک-

 و کش و برد سرش باالی را دستانش نشست سام

 :گفت و داد بدنش به قوسی

 کنی می ضعف بخوریم چیزی یه بریم شو آماده-

 اتاق تو بیارن بگو ندارم حوصله-

 رفت حمام سمت مستقیم آمد پایین تخت روی از سام

 باال را همه پیچاند را موهایش آینه سمت نیاز و

 سمت بست را لباس های دکمه. کرد جمع سرش

 از تماس چند.  داشت برش رفت میز روی گوشی



 کرد سرویس در به نگاهی. داشت محمد طرف

 شد بلند جایش از محمد اسم روی کشید دست وسریع

 جواب ومحمد رفت پنجره لب شد پذیرایی اتاق وارد

 داد

 وروجک تو کجایی-

 :گفت آرام نیاز

 سالم-

 در حوله نیاز ندیدن با آمد بیرون سرویس از سام

 :گفت و انداخت مبل روی را دستش

 گلی؟ کجایی-

 :گفت و شد اتاق وارد سریع نیاز

 اینجام-

 غذا؟ واسه نزدی زنگ-

 بگیرم دوش برم منم بزن خودت نه-

 برو-

 ...رفت حمام به ونیاز رفت تلفن سمت سام



 

 :فتگ و خورد را اش نوشابه از کمی

 بگم؟ چیزی یه-

 :گفت و زد آتش سیگاری سام

 بگو-

 دریا؟ لب بریم-

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ سام

 شنوی؟ می و برق و رعد صدای دیدی؟ هوارو-

 :گفت و گذاشت میز روی را لیوان نیاز

 بریم؟-

 :گفت و زد سیگارش به پکی کرد کج لب سام

 ...می من با خوردی سرما اما بریم بپوش لباس-

 بخورم سرما میاد پیش کم من بخدا خورم نمی-

 پوشیدی مانتو این زیر تاب یه نیست مناسب لباست-

 فقط



 نیست سرد چنان اون-

 :گفت و زد پوزخند سام

 نرو بار زیر شما. بینم می لرزیدنتم-

 از را سام لباس رفت مبل سمت شد بلند سریع نیاز

 رفت نیاز سمت شد بلند هم سام آورد در تنش

 مبل روی از را لباسش نیاز.  برداشت ار پیراهنش

 گرفته نیاز تن بوی که را لباسی بویید وسام زد چنگ

 .بود

 :گفت و داد هول عقب را سام نیاز

 بپوش لباس ور اون برو-

 گرفت آغوشش در پشت از رفت جلو باز خندید سام

 :گفت و

 طاقت دیگه من کنه لجبازی بگم مامانت به برم-

 کردم مردونگی خیلی االنشم تا ندارم

 و را سرش بوسید سام و گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت



 داره حدی یه صبرم-

 :گفت آرام سام برد زیر به سر نیاز

 کنم تمومش-
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 موهای بوسید سام و فشرد هم روی را چشمانش نیاز

 .رفت عقب را نیاز دار نم

 شتاب با چنان و کرد زادآ را اش شده حبس نفس نیاز

 سام شاید. کرد تنش برعکس را تاپش که شد آماده



 بود جدید چنان اما زد را حرف آن سرد خون و آرام

 دوست اصال نیاز و فهمید خوب را آن نیاز که

 لحن از اما بیوفتد اتفاق این موقعیت این در نداشت

 .ترسید سام جدی

 :گفت و پوشید را شالش و مانتو

 شدم آماده-

 :گفت و گرفت نیاز سمت را دستش سام

 باال بزن اینارو-

 :گفت و شد کار به دست نیاز

 پوشی؟ نمی کت مگه-

  نه-

 ...بار اما-

  باش نازکت مانتوی فکر تو-

 خواست سام زد باال آرنج تا مرتب را آستینهایش نیاز

 از یکی برد پیش دست سریع نیاز که برود عقب

 :گفت دلبری اب و بست را سام لباس های دکمه



 میشم غافل تو از درگیره فکرم نکن فکر-

 به باال را اش بینی نوک برد جلو سر زد لبخند سام

 :گفت و زد نیاز بینی به راست به چپ و پایین

 زلزله دونم می-

 بیرون باهم. رفتن اتاق در سمت گرفت را ودستش

 :گفت وسام رفتن

 تدل انگار حاال تهران نرفتیم چرا دیشب که گفتی-

 بریم نمیاد

 :گفت و انداخت باال شانه نیاز

 بریم کنه می خوب آدمو حال اینجا اما نداره فرقی-

 نگران اختیار بی بکنیم نخوایم کارم حتی تهران

 هستیم هتل کارای

 :گفت و فشرد را آسانسور دکمه سام

 خوبه مدیریتش میشه اداره خوب هتل این-

 ایراد بدون مرتبه چیز همه اوهوم-



 به خیره نیاز. شدن وارد دو هر شد باز نسورآسا در

 :گفت آسانسور ی گوشه

 باهات پنهونی چی واسه بفهمه مامانم نظرت به-

 بخشتم می کردم ازدواج

 :گفت و فشرد را دستش سام

 سرخود و دلیل بی فهمه می باالخره اما دونم نمی-

  نکردی کارو این

 :گفت طعنه با سام و داد تکان سر آرام نیاز

 شما که خانِ  محمد کنه کمکت االن میتونه که کسی-

 وقت یه کنی خرابش اینا مامانت پیش نداری دوست

 !نکرده خدایی

 :گفت و کرد سام رخ نیم نگاه نیاز

 تو اونم اگه چی؟ بزنه حرف محمدم نزاشت اگه-

 عموشون دیگه اونو بردارم خواهر سوخت من آتیش

 هام عمه که ماشاهللا دارن؟ کیو دیگه ، ندونستن

 بد کنیم می دوری ازشون ما خوبن که بس عموهام



 خرابش من اونم که محمد یه میمونه ، وقت یه نشن

 ندارن کسو هیچ دیگه کنم

 عصبانیت با خواست ونیاز شد باز آسانسور در

 :گفت اخم با و فشرد را دستش سام که برود بیرون

 که گفتم کنی قهر بعدم بگیری جبهه برام که نگفتم-

 کنه کاری میتونه که کسی تنها موقعیت این وت بدونی

 دندم خودم درک به نگو بگی بهشم خوای نمی اونه

 بشه له غرورم اگه حتی میکنم درست چیو همه نرم

 کنم می بشه کاری هر تو رضایت واسه اما

 :گفت و کرد نگاهش چرخاند سر نیاز

 ...ق که من-

 لب تو االن بودم نگرفته و دستت نیاز نیستم بچه من-

  آسانسور این تو هنوز من بودی دریا

 نیاز رفت بیرون آسانسور از وسام دزدید نگاه نیاز

 سمتش به سریع سام دیدن با هتل مدیر. دنبالش به

 :گفت و رفت

 آمدید خوش خیلی سماوات آقای سالم-



 ها آن از درصدی نمیتوانست که اخمها همان با سام

 داد تکان سر کند کم

 پیش مشکلی یه اومدید که بخو چه سماوات آقای-

 اومده

 به همه مرد و دنبالش به ونیاز رفت می راه سام

 دوید می انگار سام دنبال

 بعدا-

 ...بهت حتما باید سماوات آقای اما-

 غرید و کرد نگاهش خشم با سام

 بعدا گفتم-

 نیاز. رفتن بیرون نیاز با سام و ایستاد دفعه یک مرد

 :گفت سریع

 نشو عصبی-

 نیستم-

 :گفت و زد پوزخند یازن

 نگیر دل به حرفامو فکرامو ریختم بهم خیلی بخدا-



 بی افتاد نیاز صورت روی که باران های قطره

 حلقه را دستانش رفت جلو سریع و زد لبخند اختیار

 .سام بازوی دور کرد
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 :گفت و کرد فرو جیبش در را دستانش سام

 تعجب خیلی کردی طرفداری ازم وقتی بار اولین-

 کل من با انقدر که تو کردم نمی فکرشم یعنی کردم

 کنی و طرفداریم بخوای داری کل

 :گفت و کرد ای خنده تک

 مهدوی جلوی اونم-



 :گفت و خندید بلند اختیار وبی

 منو.  شهرستان رفتم بوده مریض مامانم گفتی-

 کرد بتعج همچین مهدوی کردیم هم نگاه مهدوی

 بزنه حرف تونست نمی

 خنده ی مانده ته با سام برد زیر به سر خندید نیاز

 :گفت اش

 یا بدی نشون خودتو نیستی این اهل دونستم می-

 کنی جلب خودت به منو توجه کارت این با بخوای

 دستم اخالقات دیگه. موند ذهنم تو کارت همین واسه

 تمشناخ می رو تو خودم از بیشتر شاید حتی اومده

 می کفری منو اما بود عادی همه به گفتنات عزیزم

 چی نفهمیدم دیگه عزیزم گفتی که دکتره اون به کرد

 چند که شدم پشیمون انقدری اما زدم حرفارو اون شد

 فکرش از بودم کرده خواهی معذرت که این با شب

 بودم پریشون

 شیرین انقدر سام حرفهای اما بودن شده خیس دو هر

 نبودن متوجه امکد هیچ که بود



 گول خودمو اما شدم می تر وابسته بهت روز هر-

 بدم ادامه زندگیم به نکنم ابراز تونم می که زدم می

 ای لحظه حتی فهمیدم رفتی وقتی نیاز نتونستم اما

  تونم نمی تو بدون

 به چقدر هر که طوفانی هوای آن با باران آن در

 و رعد وصدای میشد بدتر شدن می نزدیک دریا

 دو هر اما نبود کس هیچ پیچید می جا آن در رقب

 .رفتن می پیش هنوز

 را سرش زد عمیقی لبخند ها حرف آن شنیدن با نیاز

 داد تکیه سام ی شانه به

 خونه کجایی دونستم نمی اما ببینمت که رشت اومدم-

 تو روزا میگذروندم دریا کنار شبارو نبودید هم قبلی

 باالخره تا کنم تپیدا بلکه تا چرخیدم می شهر اون

 بودم دریا کنار هم موقع اون دادی تلفنمو جواب

 کردم پیدا حلقه یه موقع همون بیای موندم منتظرت

 یادمه خوب چیزی یه اما نبود مشخص دلیلش



 روی کشید دست چرخید نیاز سمت ایستاد دریا لب

 داد ادامه و نیاز خیس صورت

 نه مونحلق وقت هیچ باشیم باهم کنی قبول تو که این-

 دربیاد انگشتمون از عمد از بخواد نه بشه گم

 :گفت و کرد نیاز انگشتر نگاه گرفت را نیاز دست

 می کاری هر به دست کنم می تالش همین واسه-

 تحت تو یا نگیره من از رو تو کس هیچ که زنم

 میدم قول نیاز، میدم قول بهت بگیری قرار فشار

 درخونتون دم برم روز هر شده کنم راضی مامانتو

 ...پ به بخوای تو اگه بخدا میرم کنم راضیش تا

 را سرش گذاشت سام لب روی را دستش سریع نیاز

 :گفت و داد تکان وراست چپ به

 ارزشه با برام غرورت خوام نمی اینو نه-

 :گفت نیاز که داد تکان سر بست چشم سام

 زیر بزن تونستم می...سام نداره کاری گفتن دروغ-

 همه منه دشمن خواهرت بگم دروغه بگم چیز همه

 زندگیمو که داره مشکل...بیماره بگم دروغه چیز



 نمی خراب مامانم جلوی اینجوری منم بکنم

 باید چون موندم کردم که کاری پای نگفتم اما...شدم

 این با بخوام که نبود آسون رسیدن تو به موندم می

 حاال گفتم...بدم نشون عشق تو خودمو ُبزدلیِ  دروغ

 هر کردم بگو نیاز باش جسور دیگه فهمیده که

  دارم قبول بگید چیزیم

 :گفت و زد خند پوز

 چون اما بشنوی دروغم ترین بزرگ مواقع این تو-

 دروغشو کرده خطا نیست قبول قابل وبرات عزیزته

 وقت اون اما کرد می باور منم مامان...کنی می باور

 بی هتل وقت اون کشیدم می خط رو تو دور باید

 بدون اما خانوادم بود خونه اون وقت اون بود هتل

 خواستم نمی اینو من...تو

 در سر نیاز و کشید آغوش در را نیاز زد لبخند سام

 .کرد رها را بغضش پر نفس برد فرو گردنش گودی

 :گفت سام و شد بلند برق و رعد صدای

 بریم؟-
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 و کرد دریا نگاه کشید باال بینی دبر عقب سر نیاز

 :گفت

  آرومه نا اینم-

 ببرد خواست می را نیاز ی شده خیس شال شدید باد

  غرید و گذاشت سرش روی گرفتش سریع سام

 نشده دعوام هم هوا با تا بریم بیا-



 هتل به هم دست در دست خندید بغضش در نیاز

 و خوابید نیاز شام وقت وتا رفتن اتاق به برگشتن

 ...کرد می صحبت تراس روی تلفنش با دائم سام

 که بچه اون حیف ساناز گذرم نمی ازت ببینمت بگو-

 میشه بزرگ عوضی توی دست زیر

 کرد؟ کار چی نیاز مامان حاال-

 دخترت فهمیدی می شما کنه چیکار خواستی می-

 کردی می کار چی کرده ازدواج پنهونی

 :گفت ناراحت سام مامان

 حاال کشه می چی دختر اون-

 یه اشکه چشمش یه که دختره همون من درد-

 اومده کرده فرار آورده شانس بخدا خون چشمش

 همراه شو خونه برم خواستم می نیاز جان به کیش

 بزنم آتیش خودش

 خیلی نیست خوب حالش اصال ساناز سام باش آروم-

 خوایم می جا همین ترسیده باباتم حتی ترسم می

 دکتر ببریمش



 من حاال بشین حاال بگو بشه آدم بشر نای بعیده-

 باید حیوون اون بگو. میدم رضایت میرم ترسیدم

 سفید دندونات رنگ موهات هم تو بده جون اونجا

 بشه

 کجاست؟ نیاز-

 :گفت و زد سیگارش به پکی سام

 خوابه-

 بزنیم حرف خانوادش با بیایم خوای می-

 آروم گذاشتم خودمم هستن عصبی خیلی االن نه-

 زنم می زنگ شد الزم بزنم حرف برم بعد بشن

 تهران؟ گردید می بر کی-

 گردیم می بر بشه بهتر نیاز حال یکم دونم نمی-

 کاراش این با ساناز دست از-

 تراس لب کوبید را مشتش سایید هم روی دندان سام

 :گفت و

 نرسه بهش دستم فقط-



 داره گناه کنم بازی بچه این با برم من-

 کجاست؟ شوهرش-

 زنگ بابات قراره حاال زنه نمی که حرف دونم ینم-

 بهش بزنه

 اینه شوهر که بدبخت اون بیچاره-

 برم من مادر نخور حرص-

 تماس شهبد با لحظه همان و کرد قطع را تماس سام

 پیچید گوشی در شهبد صدای گرفت

 جانم-

 !انگار شدی آدم-

 :گفت و خندید شهبد

 کردی نمی توجه شما بودم آدم-

 خبر؟ هچ هتل از-

 فقط خانمتون و شما جای امانه و امن در چیز همه-

  خالیه



 شب سه کرایه واسه بود داده پیام یارو این-

 رستوران

 قیمتی همون با پیش ساعت یک همین کردم حلش-

 بودی کرده تصویب شما که

 خوبه-

 میای؟ کی-

 فردا شاید-

 گرفتس صدات-

 باشه هتل به حواست نیست چیزی-

 ؟ نبوده کی-

 نریز ونزب-

 که نریختم-

 نیاز به نگاهی شد اتاق وارد کرد قطع را تماس سام

 بود شب نه کرد، ساعت نگاه چرخاند سر و کرد

 در دست آرام نشست نیاز کنار رفت تخت سمت

 :گفت و کرد موهایش



  زلزله؟ نمیشی بیدار-

 نالید و گذاشت سرش زیر را دستش نیاز

 میاد خوابم-

 بخواب وبارهد بیایم بخوریم شام بریم-

 :گفت و زد لبخند سام که کرد باز چشم زور به نیاز

 حرف و کنی شیطونی دائم هستی وقتی کردم عادت-

 سخته خیلی صدایی بی خوابی اینجوری وقتی بزنی

 گرفت دهانش جلوی را دستش شد خیز نیم نیاز

 :گفت حال بی و کشید ای خمیازه

 میاد خوابم خیلی-

 :گفت و کشید نیاز سمت را خودش آرام سام

 بخوابیم بیا ندارم حرفی-

 مرموزانه که سام نگاه و پرید باال ابروهایش نیاز

 :وگفت رفت عقب سریع و کرد آمد می جلو

 گرسنمه خیلی میده صدا شکمم-



 :گفت و شد بلند خندید سام

 شو آماده پس-

 غرید لب زیر رفت پایین تخت روی از نیاز

 کنه می شوکه آدمو-
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 نزن غر انقدر بدو-



 پیام صدای که برود سرویس سمت خواست نیاز

 میز روی از را نیاز گوشی سام. شد بلند گوشی

 .کرد باز را پیام و برداشت

 کیه؟-

 :گفت و فشرد دستش در را گوشی سام

 نیست کسی-

 چی؟ یعنی وا-

 :گفت و برداشت را کتش سام

 دیگه بدو-

 : گفت و برداشت سمتش قدم مشکوک نیاز

 بود؟ کی-

 :گفت کالفه سام

 شد دیر نیاز-

 و گوشی من بده-

 نیاز-



 بده گوشیمو گفتم-

 :گفت و کوبید زمین روی را کت حرص با سام

 خودش گرفته ازت و وکالت مامان نوشته بود نیما-

 نیست مربوط تو به دیگه میره زمین کارای دنبال

 سر زور به ماند سام هب خیره ثانیه چند زد پلک نیاز

 و شد واردش. رفت سرویس سمت چرخید داد تکان

 سرویس سمت بلند های قدم با سام و بست را در

 :گفت و رفت

 خوبی؟-

 خوبم-

  جان نیاز-

  سام خوبم-

 چرخی و کوبید در کنار دیوار به را دستش کف سام

 غرید خورد

 !کنید؟ نابودش خواین می چیه کارا این آخه-

*** 



 دست غذای ونگاه خورد را آبش لیوان از یکم سام

 :گفت و کرد نیاز نخورده

 نیاز بخور-

 :گفت و داد قورت زور به را دهانش آب نیاز

 نمیره پایین گلوم از کن باور-

 نگاه ونیاز. کشید اش پیشانی به دستی کالفه سام

 همان کرد خواند می و نواخت می زیبا که پیانیست

 خانواده یک که زیمی سمت شد کشیده نگاهش جور

 عشق با که دختری روی ماند ونگاهش بودن هم دور

 .بوسید را اش وشانه گرفت آغوش در را مادرش

 چانه که سام دزدید، نگاه لرزید اش چانه اختیار بی

 و رفت نیاز سمت شد بلند سریع دید را نیاز لرزان

 :گفت آرام

 میام زود-

 هم در که دستانش. رفت سام و داد تکان سر نیاز

 دق داشت چسباند اش پیشانی به را بود شده قالب

 .کرد می حس بیشتر حال را اش پدری بی کرد، می



 چشمهای با چرخاند سر شد بلند باز موزیک صدای

 دیدن با که کرد پیانیست نگاه اشکش از شده سنگین

 به نگاهی وسام شد درشت چشمهایش اختیار بی سام

 آن در تعجب کمال وبا زد برایش چشمکی و کرد او

 خواند خودش هتل رستوران جمع

 

  همسفر ای نشو آسون

 در دربه ای نشو ویرون

  همهمه از بگیر منو

 ببر خلوتت به منو

 

 به را سرش. ریخت اشک و زد تلخی ی خنده نیاز

 :گفت لب زیر داد تکان راست و چپ

 دیوونه-

 همه این نیازش که مرد آن کرد می کاری هر برایش

 نباشد ناراحت



 

  من خاتون کن معجزه

 کن دوباره تولدی

  حادثه به ببر منو

 کن شراره از پر شبا

 

 کرد می سام نگاه لبخند همان با ریخت اشک باز

 می سفید و سیاه های کالویه آن نگاه فقط گاهی وسام

 از. بود ثابت نیازش صورت روی نگاهش اما کرد

 سام همراه که بود آمده خوششان ها خیلی آهنگ آن

 .واندنخ می

 

  میکنی پرپر ستاره

 نکن گریه نازنین ای

  میزنی آتش پروانه

 نکن گریه چنین این تو



 

 اشکهایش شدت گرفت دهانش جلو را دستش نیاز

 بود دردش پر دل برای نه اشکهایش. گرفت سرعت

 که بافت می بهم را زمان زمین که بود مردی برای

 نیاز به را عشقش زیبا چه و بیاید در هوا حال آن از

 ریخت می شوق اشک چنین این که داد می نشان

 

  زده شب ای نکن گریه

 نکن گریه نشین شب ای

  نکن گریه نکن گریه

 من گریز هم خاتون

 

 راه همان از پلک همان با را نیازش تا زد پلکی سام

 هایش گونه روی کشید دست نیاز. کند آرام دور

 سام برای سر لبخند با.  کرد پاک را هایش اشک

 .داد تکان



 

  در به در این برای

 نکن گریه سرزمین بی

  نکن گریه نکن گریه

 من گریز هم خاتون

  در به در این برای

 نکن گریه سرزمین بی

 

 چال و زد لبخند و شورش لبهای روی کشید زبان

 کالفه سام که بود کافی وهمان شد نمایان اش گونه

. کند سفید و سیاه های کالویه همان نگاه بدزدد نگاه

 که اول روز از کرد می اش دیوانه اش گونه چال

 ...کرد اش دیوانه گونه چال آن همه از اول دیدش

 

  میکنی پرپر ستاره

 نکن گریه نازنین ای



  میزنی آتش پروانه

 نکن گریه چنین این تو

 

 :گفت اشتیاق با سام کار آن دیدن با هتل مدیر

 هتل مدیریت از هستن راضی کنم می فکر-

 :گفت و داد تکان سر املع مدیر

 مورد در نیست مناسبی موقعیت االن حال هر به-

 زدن حرف هتل مشکالت

  درسته-

 

  زده شب ای نکن گریه

 نکن گریه نشین شب ای

  در به در این برای

 نکن گریه سرزمین بی

  نکن گریه نکن گریه



 من گریز هم خاتون

 

 

 پاهایش روی کرد قالب هم در را دستانش نیاز

 چه و دانست می صدا بهترین را سام صدای ،گذاشت

 ...برایش بود بخش آرامش

 

  همسفر ای نشو آسون

 در دربه ای نشو ویرون
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 اتاقت اینم-

 ممنون-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 میشه درست چیز همه نباش هیچی نگران-

 سمت یدچرخ و گذاشت کمد کنار را چمدانش محمد

 :گفت و نیاز

 برام سخته-

 :گفت و ایستاد سینه به دست نیاز

 میشه درست کنی صبر یکم-

 افتخار خانم-

 :گفت و داد تکان را اش سیم بی نیاز

 برم باید من-

 میام شب مطب میرم منم-



  باش خودت مواظب باشه-

. بست را در و رفت بیرون ونیاز داد تکان سر محمد

 جواب را سیم بی و شد واردش رفت آسانسور سمت

 داد

 مدیر جناب میام دارم-

 شده بهتر حالش بود گذشته ماجرا آن از هفته یک

 . بود قبال که بود نشده نیازی آن هنوز اما بود

 نگاه و رفت سام اتاق سمت رفت بیرون آسانسور از

 را سام هنوز روز آن و بود صبح ده کرد ساعتش

 دیدن با. شد اتاق وارد کرد باز را اتاق در. بود ندیده

 :گفت و زد لبخند سام

 بخیر صبح-

 اومد؟ عموت-

 دادم نشون اتاقشو ،بردم اومد-

 نداری؟ کاری اتاق اون با که دیگه-

 :گفت و رفت سام سمت شد عمیق لبخندش نیاز



 ندارم کاری نه-

 هست هتل البی بود خاصیم کار-

 خوردی؟ صبحونه هست، بله-

 نه-

 بیارن بزن زنگ نخوردم منم-

 :گفت کالفه سام

 ندارم میل-

 :گفت و ایستاد میزش کنار نیاز

 اعصاب؟ بی شده چی-

 زد زنگ مامانم-

 خب؟-

 :گفت و کرد نیاز چشمان نگاه سام

 کنن بستریش بردن بده حالش خیلی ساناز-

 :گفت تعجب با و پرید باال نیاز ابروهای

 !واقعا؟-



 خورده می قرص خود سر چون گفته دکترش آره-

 ...کرده بدتر حالشو نخورده بوده الزم که قرصاییم

 داد ادامه و شد بلند جایش سر از کالفه

 کنه خودکشی خواسته می دیشب میگه مامان-

  گرفت دهانش جلوی دست بهت با نیاز

 !وای-

 پیشش رفته شوهرش-

 :گفت و رفت سام وسمت شد ناراحت خیلی نیاز

 ...ب هم تو-

 کدوم من  ببینمش ندارم دیدنشو چشم درک به-

 !برم؟ قبرستونی

 باش آروم-

 مامانم و تو چیه جا بی توقع این...نیاز نیستم-

 هفته یک که ناراحتیت این از گذری می تو...دارید

 گذرم نمی من اما کرده زهر بهم و زندگی اس



 االن همین کرده اوت بیماریش گفتی االن همین-

 بیمار آدم یه از من کنن می بستریش دارن گفتی

 حالش تو مثل اگه بله... بشم ناراحت تونم یم چطور

 اما گرفتم می دل به شو کینه صد در صد بود خوب

 دیدم رو تو من که اوایل بدتر حتی بیماره اون سام

 نیاز اما برود عقب نیاز روی روبه از خواست سام

 :گفت و گرفت را دستش سریع

 برو-

 نه-

 سام روز یک فقط-

 نه گفتم-

 االن برو مادرت پدر خاطر به نرو اون خاطر به-

 دارن حالی چه بدونی باید

 نیاز نکن اصرار-

 :گفت و فشرد را سام دست نیاز



 تو رفتن اما کنه نمی عوض تو واسه هیچی روز یه-

 کنه می گرم دل مادرتو پدر

 آمریکا برن خوان می-

 :گفت و کشید سوتی نیاز

 !نمیشه؟ جا این مگه-

 می دیگه روز هس بهتره اونجا گفتن بابام شوهرشو-

  رن

 !میشه؟ چی قانونیش کارای پس زود چه-

 با ازدواجش قبل تا داره آمریکا اقامت ساناز شوهر-

 بود اومده بود ماهی دو کرد می زندگی اونجا سانازم

 کرد ازدواج ساناز با ایران

 خارجی چه گاد مای اوه-

 :گفت نیاز و زد لبخند عصبانیتش میان در سام

 نشببی رفتن قبل برو-

 یکم بابام میره مامانمم کوتاهه مدت یه بمونن نمیرن-

 میره بعدش داره کار



 ببینش برو حال هر به-

 زارم نمی تنها تورو نمیرم-
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 ...محم نیستم تنها که من بابا ای-

 :گفت و کرد عوض را حرفش سام ی برنده نگاه با

 نیست چیزی زمرو یک دیگه نیستم تنها-

 نکن بحثشم نمیرم-

 دیگه نکن بازی لج سام-

 نمیرم تو بدون-



 :گفت و کشید سام کت لب را دستش شد کج لبش نیاز

 ریخت بی بگو اول از اینو خب-

 لبش کمی داد تکان بار چند راست چپ به را سرش

 :گفت و داد جلو را

 همه چیزو همه ندارم نیومدن واسه دلیلی دیگه االن-

 باهات میام فهمیدن،

 :گفت و زد لبخند سام

 کن جمع ساکتو برو-

  باشه-

 را گوشی رفت تلفن سمت سام و رفت در سمت نیاز

 گرفت تماس شهبد اتاق وبا برداشت

 بله-

 بگیر کیش واسه بلیط دوتا-

 کی؟ واسه-

 نیاز منو-



 !دیگه خب اوه-

 شهبد ندارم اعصاب-

 ِکی واسه-

 سریع-

 خبره چه ببینم بزار باشه-

 نشست میز لب و گذاشت جایش سر را گوشی مسا

 اما داشت را خواهرش ی کینه. رفت فرو فکر در

 آدم آن از بود بیمار ساناز. بود نزده بدی حرف نیاز

 بیماری نوع که این و آمد می بر چیز چه بیمار

. داشت فرق سام با گفت مادرش که جور همان ساناز

 عنیی این و دو نوع ساناز اما بود یک نوع سام

 نداشت جایی کینه لحظه آن. خواهرش وخیم وضع

 تلفن پشت که مادری گرمی دل برای رفت می باید

 ...هایش بچه برای ریخت می اشک

 

 !محمد میزنی غر چقدر میام زود-



 !مسافرت؟ تنها تنها همش چی یعنی-

 !محمد-

 بشه تموم تا چیز همه زیر زنم می نیاز کن تمومش-

 :گفت آهسته نیاز

 نشو غیرتی انقدرم بیار طاقت گهدی یکم-

 :گفت و گذاشت کوچک چمدان درون را لباسش

 رفت نمی من بدون سام-

 بهونش شده این اونم-

 که بردارد را عطرش خواست رفت میز سمت نیاز

 گرفت میز لب را دستش سریع. رفت گیج سرش

 :گفت آهسته

 آخ-

 شد؟ چی-

 :گفت و فشرد هم روی را چشمهایش نیاز

 کردم ضعف. ..کنم فکر-



 االن؟ خوبی-

 :گفت و صندلی روی نشست نیاز

 خوبم-

 هتل؟ بیام-

 میشم خوب خورم می چیزی یه االن بابا نه-

 کنید؟ می حرکت کی-

 ..سا که هنوز دونم نمی-

 :گفت آرام  سریع در تیک صدای با

 فعال اومدش-

 اتاق وارد سام. گذاشت میز روی کرد قطع را گوشی

 :گفت و شد

 پروازه گهدی ساعت سه-

 پریده رنگ دیدن با رفت جلو سام داد تکان سر نیاز

 : گفت و رفت جلو نگران دل نیاز ی

 خوبی؟-



 کردم ضعف معلومه خب هست یازده ساعت-

 :گفت و رفت تلفن سمت عصبی سام

 بخوری باید که تو نخورم من-

 مفصل صبحانه سفارش سریع و برداشت را تلفن

 :گفت و گذاشت جایش سر را گوشی. داد

 بیارن؟ صبخانرو تا بخوری نداری چیزی یه-

 :وگفت زد لبخند نیاز

 پاستیله بالشتم زیر-

 نیاز سمت برداشت بالشت زیر از را پاستیل سام

 :گفت اخم با و گذاشت دهانش در ای ودانه رفت

 بخور صبحانه کار سر بیای که این از قبل-

  چشم-

 :گفت و نشست تخت لب سام

  کنم معج چیزی ندارم حوصله-



 بیام بمون روز، یه واسه نیاوردم زیادی وسایل منم-

 خودم چمدون تو بزارم هم تو چیزای اتاقت
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 رابرداشت آرایشش لوازم کیف شد بلند جایش از

 :گفت و گذاشت چمدان درون

 کنم نمی پیدا مدارکامو-

 منه پیش همش-

 آهان-



 چمدان درون که این قبل و برداشت را عطرش

 سام نگاه چشم گوشه واز زد خود به کمی بگذارد

 :گفت و داد جلو را لبش کرد

 دالم دوس-

 روی و کشید خود سمت گرفت را نیاز دست سام

 :گفت و نشاند پاهایش

 ببینی؟ و ساناز میای داری نیست سخت-

 جور همان و برد سام گردن پشت را دستش یک نیاز

 کرد می مرتب را سام ابروهای شدیگر دست با که

 :گفت

 پدر هستم تو همراه فقط من ببینمش من نیست قرار-

 ببینی خواهرتو باید که تویی اون بینم می مادرتو و

 باشم خوددار نتونم ببینمش منم ترسم می-

 کشید سام زبر ریش ته روی را دستش زد لبخند نیاز

 :گفت و

 کنی کل کل باهاش خواد نمی بیماره اون بیاری باید-



 :گفت و گرفت را نیاز دست سریع سام

 نکن شیطونی-

 باال ابرو بار چند و را اش گونه بوسید و خندید نیاز

 خود به را ونیاز کرد ای خنده تک سام و انداخت

 چسباند

*** 

 و بست را کمربندش ونیاز نشستن صندلی روی

 :گفت

 هواییمون سفر اولین-

 :گفت و بست را کمربندش هم سام

 زوری البته و-

 سقوط میکنه کاری خدا ببینم بزار میگه هی بابا ای-

 کنیم

 مهم کنیم سقوطم هستیم هم کنار دومون هر چون-

 میریم می هم کنار نیست

 دارم آرزو هزارتا ده هنوز من بابا برو-



 دم سام که دادن توضیح به کرد شروع مهماندار

 :گفت نیاز گوش

 رو بچه نگاه-

 دو موهای با دختری که وسط ردیف نگاه نیاز

 که زد لبخند برایش. کرد ، کرد می نگاهشان گوشی

 فشرد صورتش به را عروسک خجالت از بچه دختر

 غرید و رفت ضعف بچه برای دلش سام و

 نیاز خوام می بچه من-

 :گفت و کرد اطراف نگاه نیاز

 داره؟ اتاقم اینجا-

 :گفت تعجب با سام

 !چی؟ واسه اتاق-

 و سام به زد اشاره ابرو چشم با و کرد نگاهش نیاز

 :گفت

 خوای؟ نمی بچه مگه-

 :گفت درشت چشمان با سام



 !داره؟ ربطی چه-

 نمیشه که عمومی جای-

 ...فهم نمی-

 خندید گلو در گرفت اش خنده نیاز حرف گرفتن با

 :گفت آرام و داد تکان وراست چپ به را سرش

 میشه فقط االن باشه داشته خصوصی اتاق هم اگه-

 کرد رد رو انعم

 انداخت باال ابرویی سام که گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت و

 نداره گله عوض-

 :گفت لب زیر چرخاند سر نیاز

 با باباش حیاس بی مامانش اگه بچه بود خوش دلم-

 شانس مورد این تو اصال بچه اون نه دیدم حیاس

 نداره

 :گفت و گذاشت نیاز شکم روی دست یکدفعه سام



 نه میریزم پات به دنیارو باشه بچه تو ینا روزی یه-

 میدی بچه یه بهم داری که تو واسه بچه واسه

 لبخند بسته لب با گذاشت سام دست روی دست نیاز

 کرد کج سر  خورد چین چشمانش که زد داری کش

 :گفت و

 شدی مانع بی وقت هر برو داداش داری مانع فعال-

 بریز پام به دنیارو

 صاف سریع نیاز. کرد حرکت هواپیما و خندید سام

 کرد فوت خواند الکرسی آیت لب وزیر نشست

 ...کرد می نگاهش لبخند با سام و جفتشان طرف

* 

 غرید و مالید را کمرش عصبی سام

 بخوره بدید چیزی یه آورد باال رودشو و دل-

 شد می خوب حاال تا باید خورده قرص تا دو آقا-



 باال نیاز ورج وهمان کرد نیاز پریده رنگ نگاه سام

 هیچ اش معده در دیگر که آورد باال انقدر آورد می

 .آورد می باال زردآب فقط نبود

 تکیه سر حال بی کرد پاک را لبش دستمال با نیاز

 نالید و صندلی به داد

 میرم می... دارم-

 :گفت و گذاشت نیاز ی شانه روی دست دار مهمان

 بهتره جوری این بخوابی کن سعی-

 نالید و کرد نگاه سام به دار مهمان هتوج بی نیاز

 نشدم... جوری این...بار اون-

 جوری این گاهی  نیست همیشه حالت این عزیزم-

 میشی

 می اذیت را نیاز داشت دیگر دار مهمان صدای

 :گفت آرام و فشرد را سام دست. کرد

 بره بفرس اینو-
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 باز نیاز برود بگوید دار مهمان به خواست تا سام

 روی کشید دست کالفه سام.  برد پایین سر زد ُعق

 :گفت و نیاز کمر

 بدید انجام تونید نمی که کاری برید-

 نگاهی سام و رفت نیاز حال از ناراحت دار مهمان

 بود مانده دقیقه بیست هنوز کرد اش مچی ساعت به

 .برسند تا

 :گفت زاری وبا مدآ باال کرد پاک را لبش باز نیاز

 بسه... خدا وای-



 حاال ببین بریم گفتی کن ول میگم هی-

 :گفت سام و فشرد هم روی را چشمانش نیاز

 بخوابی؟ یکم تونی می-

 دست سام و کشید گلویش روی دست زد نفس نیاز

 :گفت و گرفت را دیگرش

 گچ عینِ  شده پوستت رنگ آخه ببین-

 :گفت و کرد باز را چشمانش و زد لبخند نیاز

 شدم؟ خوشگل-

 :گفت آرام نیاز و کرد نگاهش چپ چپ سام

 می االن کنی؟ می اذیت خودتو چرا دیگه عادیه-

 میشم خوب رسیم

 رفت بدنت آب همه موند؟ بدنت تو چیزیم دیگه مگه-

 ...خو می آب رسیم می-

 دهانش شد خم سریع و زد ُعق باز حرفش میان در

 نگاه تشساع به عصبی.  گرفت تهوع پاکت در را

 غرید و کرد



 دیگه زمین رو بتمرگ د-

 رسیدن باالخره آورد باال نیاز که دیگر بار چند بعد

 نداشت جان پاهایش حتی نداشت جانی دیگر نیاز اما

 را نیاز سریع سام همان برای بردارد قدم بخواهد که

 حالش و برساند جایی به را او که گرفت آغوش در

 و رسیدن فرودگاه نساورژا به باالخره. کند خوب را

 .کرد وصل ِسُرم نیاز برای دکتر

 :گفت و کرد ِسُرم نگاه جان بی نیاز

 !شکوهی با ورودی چه-

 :گفت و کرد نوازش را نیاز دست سام

 بخوری آب تو بریزم باید داد پودرم سری یه-

 :گفت و کشید هم در چهره نیاز

 خوام نمی اونو خورم می خالی آب-

 نداره طعمی-

 شوره یکم چرا-



 کرد سرم نگاه باز نیاز. داد تکان سر و زد لبخند سام

 :گفت و

 این بیاد زودتر کن باز شیرشو این نیاز جان بیا-

 شدم هالک ُخب میریزه قطره یه ساعتی

 :گفت و خندید سام

 نیستم بلد متاسفانه-

 میدم یادت خودم شو بلند-

 خیال بی نیاز-

 وزهن این گذشته ساعت یک االن ُخب خدا تور-

 نشده نصفم

 خودش سام دهد توضیح خواست نیاز تا شد بلند سام

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز. کرد درست

 کنم اضافه هات لقب به کلکم باشه یادم-

*** 

 !باباته؟ هتل این واو-

 :گفت و داد تکان سر سام



 آره-

 !خفنه دیگه خیلی بابا-

 .شد هتل پذیرش قسمت وارد کرد ای خنده تک سام

 آمدید خوش یلیخ-

 داشتم کار هتل مدیر با-

 ...ال ایشون متاسفانه-

 هستم پسرشون-

 :گفت سریع مرد

 گیرم می تماس باهاشون االن آمدید خوش خیلی بله-

 :گفت و چرخید نیاز سمت وسام رفت عقب مرد

 بشین یکم نیست خوب حالت-

 !هستن آب رو همشون سوئیتا این سام وای-

 :گفت و زد لبخند سام

 ما مال میشه االن یشونیک-

 :گفت و چرخاند پذیرش سمت وسر



 خوایم می خوبم اتاق یه-

 میارن تشریف دارن پدرتونم حتما، بله-

 کرد، پنجره نگاه و گذاشت دهانش جلوی دست نیاز

 :گفت خوشحالی با

 !باشه این بابات هتل کردم نمی فکر-

 ها میشه حسودیم خانم هی-

 !مونده وا دهنم بخدا-

 سام-

 سمتش تفاوت بی پدرش صدای شنیدن با سام

 سام دل افتاد ها اتفاق آن که موقع همان از چرخید،

 خیلی همان برای. نشد که نشد صاف پدرش با دیگر

 :گفت آرام

 سالم-

 :گفت و آمد جلو خوشحالی با سام پدر

 آمدید خوش خیلی-
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 :گفت و رفت جلو سریع نیاز

 سالم-

 :گفت و بوسید را عروسش سر رفت جلو سام پدر

 اومدی خوش دخترم سالم-

 ممنون-

 میاد داره مامانت-

 پیشش رفتیم می خواست نمی-



 نیومده االنم بمونه منتظر بیاد پسرش میشه مگه-

 اومدم زود من شد می آماده داشت چون

 !مادر عزیز...سام خدا وای-

 سمتش قدمی زد لبخند باالخره مادرش دیدن با سام

 آغوش در رفت سمتش عجله با مادرش و برداشت

 گرفتش

 مادر جان اومدی خوش-

 دلش چنان لحظه آن و کرد می نگاهشان لبخند با نیاز

 لبخند آن در اختیار بی که شد تنگ مادرش برای

 .گرفت را دیدش جلوی اشک کرد بغض

 و رفت جلو سریع نیاز دیدن با رفت عقب سام مادر

 سام دید و را سام مادر گرفت آغوش در خودش نیاز

 اشک قطره یک و زد پلکی. است اش خیره چگونه

 .را سام مادر صورت بوسید ریخت، صورتش روی

 دخترم اومدی خوش-

 و کشید اش گونه زیر دست رفت عقب سریع نیاز

 :گفت



 ممنون-

 !اومدید نمیشه باورم-

 :گفت و گرفت را نیاز دست و رفت نیاز سمت سام

 ...وگ بود نیاز راصرا-

 :گفت سام حرف میان در و فشرد را دستش نیاز

 دارید قشنگی خیلی هتل-

 بچهام چهارتا مال من اموال همه دخترم خودته مال-

 هست

 :گفت سام مادر و زد لبخند نیاز

 !جان نیاز پریده رنگت-

 :گفت سام دهد توضیح خواست تا نیاز

 تا بود دب حالش خیلی هواپیما تو کنه استراحت باید-

 بود ِسُرم زیر حاال

 !چرا؟ ِاوا-

 بزنید حرف شام موقع کنن استراحت برن بزار زن-



 :گفت و پذیرش سمت چرخید پاچه دست سام مادر

 بده اتاقشون کارت-

 سماوات خانم بله-

 :گفت و نیاز سمت چرخید

  نمون پا رو عزیزم شو ماشین سوار برو-

 :گفت گیج نیاز

 !چرا؟ ماشین-

 برو ماشین با مادر نداری حال زیاده اهر اتاق تا-

 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

 من... دیگه جای یه ببرینم خواین می کردم فکر-

 شدم اینجا عاشق

 :گفت و کشاند  در سمت فشرد، را نیاز دست سام

 اومده خوشش نه عاشق-

 :گفت و خندید نیاز

 گفت سام که همون بله-



 و انداخت باال ییابرو کوچک ماشین آن دیدن با نیاز

 :گفت

 !عجب... هوم-

 را کارت سام وپدر شدن ماشین سوار نفر چهار هر

 :گفت و داد سام دست

 ببرید لذت اتاقه بهترین-

 :گفت مادرش که نداد را جوابش سام

 همش خوره می که داروهایی خاطر به ساناز-

 خوابه

 کجاست؟ شوهرش-

 ارهبید ساناز وقتی کنه می بازی پژمان با کنارشه-

 میرسهاون به

 آن دیدن با نیاز ایستاد ماشین و کرد پوفی سام

 :گفت شوق با کلبه شکل به سوئیت

 باحاله خیلی-



.  برداشت را چمدانش. شود پیاده نیاز کرد کمک سام

 سوئیت سمت هم با شدن پیاده هم مادرش و پدر

 :گفت مادرش که کرد باز را در سام. رفتن

 جمع هم دور شام موقع کنید استراحت شما میریم ما-

 شیم می

 باشه-

 بزن زنگ داشتی الزم چیزی جان نیاز-

 ممنون چشم-

 ...شد اتاق وارد چرخید سریع ونیاز رفتن ها آن
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 حیرت با ماند باز دهانش باز سوئیت دیدن با نیاز

 :گفت

 !رو جا این سام-

 نیاز بست را در و شتگذا کناری را چمدان سام

 دیدن با رفت اتاق وسط ای شیشه کف سمت سریع

 و کوفت بهم را دستانش ذوق با پایش زیر دریای

 :گفت

 باحاله خیلی اینجا وای-

 کنی استراحت بود قرار-

 با کرد باز را درش رفت تراس سمت ذوق با نیاز

 :گفت گرد چشمان با تراس کنار وان و دریا دیدن

 اروپایی بابا-

 و کرد آویزان آورد در را کتش و کرد ای خنده امس

 :گفت



 نیاز استراحت-

 خوشگله قدر چه اینجا ببین چیه استراحت-

 :وگفت سام سمت چرخید ذوق همان وبا

 بمونیم روز چند نمیشه-

 :گفت و کرد باز را لباسش های دکمه سام

 مونیم می-

 اش گونه برد گردنش درو دست سام سمت دوید نیاز

 :گفت و بوسید را

 باهات بار صد کجاس اینجا میدونستم خودم جان به-

 هوایی چه اصال...اینجا میومدم زدم می جیم

  میشی هالک تابستون خوبه االن هوا خانما خانم-

 عالیه که االنه مهم-

 :وگفتش گذاشت نیاز کمر پشت را دستش سام

 بخواب یکم-

 ببینم رو اینجاها بزار خوبم خدا به-



 نمی چیزی کن استراحت یکم طفق هست اینجا-

 خوری؟

 گفتی نمی زور هواپیما شدن سوار قبل اگه بابا نه-

 که این با االنم نمیاوردم باال همه این بخوریم غذا

 بزار کشه نمی دلم اما میکنه غر غر هی خالیه شکمم

 بخورم کباب با سس پر ساالد یه شب

 :گفت و خندید سام

 بخوری آب باید پس-

 باز را یخچال در رفت آشپزخانه سمت و رفت عقب

 لب را دار پایه لیوانی و برداشت را آب بطری کرد

 :گفت و رفت نیاز سمت ریخت آب لب تا

 بخور همشو-

 سر را آب کرد می اطراف نگاه که جور همان نیاز

 :گفت اش شده بریده نفس با و کشید

 اومدم عمرم... تو که...جایی بهترین-



 بچه چهارتا مال اینجا فتگ که بابا عزیزم بگیر نفس-

 شوهرش ساناز تو و من یعنی هاشه

 :گفت و زد لبخند نیاز

 کنیم زندگی اینجا بیایم-

 میشه؟ چی من هتل-

 زنیم می سر بهش گاهی هم ما کنه اداره شهبد-

 :گفت و کرد باز کامل را لباسش های دکمه سام

 باشم هتلم اون توسعه فکر به باید فعال-

 گیری؟ نمی مکک بابات از چرا خب-

 خودمم خریدم خودم و هتل اون خوام نمی چون-

  کنم درستش باید کمک بدون

 کنی دارش ستاره حسابی میخوای پس-

 آره-

 کسی همون تو خودمونیم اما نکن شک میشی موفق-

 نداری عالقه داری هتل به گفتی که هستی



  بدم انجام درست کارمو باید یعنی شدم واردش وقتی-

 عالقت؟ و-

 مثال ، کشم نمی هام عالقه از دست میدم انجام ونما-

 ،نقاشی موسیقی

 مانتو های دکمه خواست و کرد باز را شالش نیاز

 کشید هم در چهره خودش کردن بو با کند باز را اش

 :گفت و

 آوردم باال که بس گرفتم گند بوی وی وی-

 بخواب بیا بگیر دوش برو-

 بردارم لباس بیار و چمدون پس-

 آماده لباس برات خودم اونجا هست تمیز لهحو برو-

 میزارم

 ممنون باشه-

 :گفت سام که اتاق در چرخید نیاز

 که؟ بری االن تراس رو نداری قصد-

 :گفت و خندید بلند نیاز



 میرم اونجا فردا شبه دیگه االن نه-

 حمامه چپ سمت ای قهوه در اون پس-

 در چهره با که را هایش لباس و شد حمام وارد نیاز

 رفت دوش زیر. انداخت ای گوشه آورد در هم

 متعجب آب شیر ندیدن با کند باز را آب خواست

 زد فریاد

 کنم؟ باز چطوری اینو-

 انداخت تخت روی بود آورده در که را لباسش سام

 :گفت و رفت حمام سمت

 شده؟ چی-

 نیست تو هتل شبیه میشه باز مدلی چه این-

 بده فشار مهولر که اونی هست کلید چندتا ببین-

 :گفت لب زیر نیاز

 این اما میزنی دکمه بعد کنی می باز آب دیدم وا-

 ندیدم مدلیشو



 را ولرم و خواند را گرد های کلید روی شد خم

 :گفت بلند و زد لبخند ولرم آب شدن باز با فشرد

 حله-
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 ویر برشداشت رفت چمدان سمت زد لبخند سام

 های لباس میان در و کرد باز را درش گذاشت تخت

 خودش برای. گذاشت کناری کرد پسند را یکی نیاز

 .پوشیدشان و برداشت لباس هم

 لباس سام-



 :گفت و گذاشت زمین روی را چمدان سام

 بپوش بیرون بیا خب-

 باز را حمام در زد گره محکم را حوله کمربند نیاز

 :گفت و کرد امس به نگاهی. رفت بیرون و کرد

 گرفت خوابم حموم همون تو-

 بکشم سیگار تراس رو میرم من تخته روی لباست-

 ممنون-

 سام که لباسی نگاه رفت تخت سمت ونیاز رفت سام

 که خنکی همی سر. خندید و کرد بود گذاشته برایش

. بود رانش های نصفه تا کوتاه وشلوارش بندی تاپش

 را خیسش موهای پوشید را هایش لباس خیال بی

 بی و خسته انقدر و خزید پتو زیر کرد خشک کمی

 خواب به برگردد سام که این از قبل که بود جان

 .رفت

 بود رفته فرو عمیق خوابی در که نیاز دیدن با سام

 زایی انرژی نوشابه رفت آشپزخانه سمت زد لبخند

. رفت پنجره سمت آمد بیرون برداشت یخچال از



 صدایش از که کرد نیاز نگاه کرد باز که را درش

 .بود عمیق دختر آن خواب اما باشد نشده بیدار

*** 

 اتاق تاریکی نگاه کرد باز چشم تلفن زنگ صدای با

 به و کرد تخت کنار تلفن نگاه چرخاند وسر کرد

 صدای با و برداشت را تلفن برد پیش دست زور

 :گفت الودی خواب

 بله-

 !هنوز؟ خوابید جان نیاز-

 سر کرد موهایش در دست نشست صاف سریع نیاز

 و کرد بود خوابیده کنارش که سام نگاه چرخاند

 :گفت

 شدیم بیدار دیگه یعنی...نه-

 رستوران بیاین دیگه ساعت نیم-

 چشم بله-

 بال بی چشمت-



 :گفت خمیازه با و گذاشت جایش سر را گوشی نیاز

 چنده؟ ساعت مگه-

 :گفت و خندید ساعت دیدن وبا کرد عسلی روی نگاه

 بودم خواب ساعت سه-

 روشن را سرشان باال چراغ و برداشت را ریموت

 بود عمیق خوابش که سام نگاه چرخاند سر. کرد

 کشید باال را خودش داد قلقلکش شیطنت حس کرد

 زیر را موهایش سر شد خم کمی و نشست سام کنار

  غرید و خورد تکانی سام. کشید سام بینی

 نیاز نکن-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 کنم اذیتت خواستم بگو منو-

 :گفت و کرد باز چشم سام

 کنه می شیطونی میشه بیدار تا تو جز به کی آخه-

 رستوران میان دیگه ساعت نیم اینا مامانت پاشو-



 تخت روی گذاشت نیاز سینه قفسه روی دست سام

 :گفت و گذاشت اش سینه روی را سرش و انداختش

 خیال بی-

 :گفت و کرد سام لیدهژو موهای در دست نیاز

 ریخت بی میشه دیر-

 و انداخت نیاز پاهای روی کرد بلند را پایش سام

 :گفت

 درک به-

 اوضاع این با داریم داری زنده شب امشب که پاشو-

 خوابمون

 :گفت و نیاز بازوی روی کشید دست سام

  بهتر-

 باز. ندارد شدن بلند قصد سام واقعا انگار دید نیاز

 بلند پا وسریع انداخت کناری را امس و داد هولش هم

 :گفت و نشست سام شکم روی کرد

 میرما تنها وگرنه پاشو-



 گذاشتم منم-

 :گفت و خندید نیاز

 بیاریم در بازی هندی بیا-

 شد خم کمی نیاز و نفهمید را نیاز منظور سام

 لهجه با کوبید می سام ی سینه به آرام را مشتهایش

 :گفت خاصی

 توانم نمی جا هیچ تو بی من سام بیای باید تو-

 آه...بیای باید...بروم

 خندید بلند صدای با نیاز و شد درشت چشمانش سام

 . کرد خم عقب از را سرش

 پایین زد چنگ را نیاز لباس جلوی دفعه یک سام

 روی روبه درشت چشمان با نیاز صورت. کشید

 :گفت شیطنت با سام و گرفت قرار سام صورت

 االن همین بشی من زن باید تو نیاز نه-

 :گفت سام که برود عقب خواست زده بهت نیاز

 میشه پیروز مرد بعدشم-



 فریاد سام که کوبید سام پیشانی به را اش پیشانی نیاز

 :گفت هم نیاز و کشید دروغی

 ...بشه پیروز کرده غلط مرد-

 :گفت و پرید پایین تخت روی از شد بلند سریع و

 شد دیر بدو-

 برات دارم-
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 به و گذاشت آماده را شلوارش و مانتو خندید نیاز

 :گفت مسخره



  ریخت بی برام داری چی-

 نیاز که آورد در را لباسش آمد پایین تخت از سام

 :گفت و دزدید نگاه

 چمدونه روی ستت لباس-

 خانم نیاز-

 :گفت سام که کرد نگاهش اجبار به نیاز

 بیاد ازسان ممکنه-

 یک مشکوک و افتاد سام بدن به نگاهش نیاز

 خوب انقدر هایش عظله چرا رفت با ابرویش

 سام صورت نگاه شد ریز چشمانش بودن؟ مشخص

 :گفت و کرد

 ندارم بهش کاری-

 :گفت و کشید اش شانه روی دستی سام

 بدونی که گفتم-

. کرد شکمش نگاه شد کشیده پایین نگاهش باز نیاز

 غرید و داد قورت دهان آب



 !آخه؟ میری باشگاه تو مگه-

 :گفت متعجب سام

 داره؟ ربطی چه-

 حمام سمت برداشت را هایش لباس حرص با نیاز

 :گفت و رفت

 پوشم می لباس اونجا اصال من-

  کرد حمام بسته در نگاه مبهوت سام

*** 

 :گفت و فشرد را نیاز دست سام

 هستن شوهرشم و ساناز زدم حدس درست-

 از ذوق با ونیاز سام دیدن با چرخاند سر پژمان

 زد فریاد و پرید پایین صندلی روی

 گلیش با دایی-

 رساند پژمان به را خودش دو با و سام و خندید نیاز

 را پژمان دست رفت جلو نیاز. کشیدش آغوش در

 :گفت و گرفت



 پسر؟ چطوری-

 خوبم-

 ها بچه بیاین-

 و ردک سالم لبخند با نیاز و رفتن جلو نیاز و سام

 همان هم مرد. زد خشکش مرد آن دیدن با ای لحظه

 کرد دو هر نگاه شد هم نزدیک ابروهایش سام جور

 :گفت و

 شده؟ چیزی-

 :گفت و کرد سام نگاه ترس با نیاز

 هیچی...نه-

 دخترم بشین-

 آبش خیال بی و کرد نیاز نگاه خنثی نگاهی با ساناز

 یحت و نشست سام کنار اضطراب با نیاز. خورد را

 خاطره آن انقدر. کند مرد آن نگاه ترسید دیگر

 کرد نمی یادش وقت هیچ کل به که بود شده کمرنگ

 چه و شد زنده چیز همه باز مرد آن دیدن با اما



 های نگاه که دستش بغل مرد از داشت ترسی

 .بود مشکوک حسابی که را سنگینش

 بود شده تنگ برات دلم انقدر گلی خاله-

 :گفت و زد زوری لبخند نیاز

 عزیزم طور همین منم-

 مرد آن اما بود پدرش شبیه پژمان چقدر فهمید وتازه

 هنوز سنش وجود با بود شده تر افتاده جا کمی فقط

 .بود مرد همان هم

 میخوری؟ چی-

 :گفت و کرد سام نگاه گیج نیاز

 چی؟-

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 میخوری؟ چی میگم-

 با...با ساالد...چیز-

 :گفت و فشرد هم روی لب سام



 دونم می خودم-

 نگاه اختیار بی اما نشست صاف چرخاند سر نیاز

 نیاز صورت روی گرداند چشم پارسا. کرد پارسا

 که ساناز نگاه. دزدید نگاه سریع نیاز اما زد لبخند

 .کرد نبود دنیا این در انگار

 کرد نمی را فکرش اصال نیاز کوچکی دنیای چه

 چقدر و ببیند را باشد سام داماد هم آن مرد آن روزی

 .شد شوکه

 آن حضور خاطر به نه خورد را شامش زور به نیاز

 فهمید می هم نفسهایش از که سامی خاطر به مرد

 چرا دهد پس جواب باید اتاق در حال و است کالفه

 .کرد تغییر حالش دفعه یک

 بیرون دریا به مشرف شیک رستوران آن از همه

 سام پدر که بود رفتهگ را پژمان دست نیاز.رفتن

 :گفت

 داریم کارت مادرت منو میای لحظه یه سام-



 سام. زد برایش لبخندی نیاز و کرد نیاز نگاه سام

 پژمان نگاه نیاز. رفتن تر دور کمی پدرش همراه

 :گفت معروفش و بم صدای همان با مرد آن که کرد

 دیدمت نمیشه باورم-

 ها نرده ارکن ساناز اما کرد ساناز نگاه ترس با نیاز

 و کرد اخمی نیاز. کرد می دریا نگاه بود ایستاده

 نداد را مرد آن جواب

 سال یازده که منی از حداقل بود درستی انتخاب-

 بودم بزرگتر ازت

 :گفت مرد که شود دور خواست عصبی نیاز

 نشینی دل و زیبا همونقدر هنوزم-

 داییمه گلی-

 :گفت شپسر به پارسا که کرد پژمان نگاه سریع نیاز

 بشه من گلی بود قرار  زمانی یه داییت گلی-
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 :گفت عصبی نیاز 

 هنوزم که این مثل زنید می بچه به چیه حرفا این-

 هستید توهمی

 :گفت و کرد ای خنده تک پارسا

 ببینم...هست کلماتت تک تک تو جسارت هنوز-

 گرفتی؟ یاد کامل و میخی خط باالخره

 :گفت تهدید با کرد رها را پژمان دست نیاز

 بزنی بهم زندگیمو بخوای زنت مثل نشو-

 ترسی؟ می چی از-



 برادر حساسیت از اما نبوده چیزی چون هیچی از-

 باشی خبر با باید زنت

 همین واسه مرداس بهترین یکی سام البته صد بله-

 وضع اما شدی بخت خوش تو. گم می تبریک بهت

 نببی منو

 بریم نیاز-

 های قدم با و کرد سام نگاه چرخاند سر سریع نیاز

 :گفت و رفت سمتش بلند

 بریم-

 بزنیم قدم-

 آره-

 :گفت و دوید سمتشان پژمان دفعه یک

 میام منم-

 :گفت بلند و گرفت آغوش در را پژمان سام

 میارمش بعد هست ما پیش پژمان-

 :گفت و زد لبخند نیاز



 یابود داییت تنگ دل حسابی-

 کار گفت می دایی پیش ببر منو گفتم بابا به هی-

 دارم

 گلیه خاله منو عروسی بیا زود میری داری-

 پوشم می شلوار و کت منم-

 :گفت سام و خندیدن سام و نیاز

 بشه خوب زود مامانت تا نکن اذیت اونجا میری-

 دایی؟ نمیای تو-

 مونم می منتظرتون جا این من جان دایی نه-

 امس بده کارتو-

 در و رفت سریع نیاز و داد نیاز دست را کارت سام

 سرش پشت و شد سوئیت وارد خودش کرد باز را

 .پژمان و سام

 بوئیدن با نیاز و گذاشت زمین روی را پژمان سام

 :گفت اتاق

 میاد گل بوی-



 :گفت و کرد روشن را کولر سام

 بزارن اتاق تو تازه گل گفتم من-

 که کرد باز را اش نتوما های دکمه و زد لبخند نیاز

 :گفت پژمان

 نیست؟ شما گلیه فقط گلی خاله مگه دایی-

  بله-

 گلی بوده قرار داییت گلی گفت  بابام چرا پس...اوم-

 بشه من

 :گفت نشنیده درست انگار سام و زد خشکش نیاز

 دایی؟ چی-

 گلی خاله گفتم من زیبایی گفت گلی خاله به بابام-

 داییمه

 آن که کرد شده خشک نیاز نگاه چرخاند سر سام

 :گفت خبر بی جا همه از بچه

 بشه من گلی بود قرار زمانی داییت گلی گفت اونم-



 نفهمید نیاز و رفت در سمت پرید جایش از سام

 .کشاند سام جلوی را خودش دوید چطور

 زد فریاد سام

 کنار برو-

 میدم توضیح بره بچه بزار-

 کنار برو میگم-

  نیار در بازی آبرو بی خدا تورو سام-

 کشید عربده بار این

 کنار برو نگو مزخرف-

 :گفت ترس با پژمان و بست چشم نیاز

 دایی-

 سمت و گرفت را پژمان دست شد خم سریع نیاز

 را پژمان و کرد باز را در عجله با کشید خودش

 فریاد و داد هولش نیاز برود خواست سام کرد بیرون

 زد

 ونی؟ت می...جون مامان پیش برو خاله-



 بلدم آره-

 :گفت و کرد خشمگین سام نگاه زنان نفس نیاز

 باش مراقب خاله برو-

 باشه-

 :گفت نیاز که بزند کنار را نیاز خواست خشم با سام

 بدم توضیح بمون لحظه یه-

 زد فریاد و سایید هم روی دندان سام

 کیه؟ اون مگه زد خشکت دیدیش وقتی چرا-

 تو بینی خون ببین باش آروم-

 بزن حرف درک به-

 :گفت و برد باال دست نیاز

 باش آروم فقط اما گم می چیزو همه گم می-

 نه یا میگی-

 بود زبانم کالس استاد پارسا-

 :گفت و زد خند پوز سام



 !پارسا-

 :گفت کالفه نیاز

 نمی نمیاد یادم شو فامیلی حتی کن باور قرآن به-

 بود فتوح بود فتاح دونم

 فتحی-

 بود سالم شونزده من بود تحیف همین آهان...آهان-

 هشت و بیست بود استادم اون بابا رفتن قبل سال یک

 شد عاشقم شد چی نمیدونم اما...اما ساله
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 سریع نیاز که چرخاند سر حرص با زد پوزخند سام

 :گفت

 توضیح ترس بدون بزار نکن کارو این روخدا تو-

 بدم

 و فشرد سام بینی زیر برداشت دستمالی شد خم و

 .داد ادامه

 من نمیزاره وقت هیچ گفت بابامم خواستگاری اومد-

 تصمیم خودم میزاره گفت کنم ازدواج کم سن تو

 بچس هنوز من دختر گفت ازدواج راجب بگیرم

 .خواستگاریش اومدی چطور

 :گفت و برداشت را دستمال نیاز

 گفته دوستام از ییک به پارسا اما همین بودو همین-

 من با داره حق اما دارم دوست نیازو خیلی من بود

 کنه ازدواج انقدره سنیم تفاوت که

 :گفت و گرفت دست در را سام دست



 همه مثل خواستگاری یه هیچی نه بوده خالفی نه-

 داد جوابشو اول همون بابام که ها خواستگاری

 :گفت نیاز و رفت عقب کرد موهایش در دست سام

 دنیا چه کردم فکر این به آره شدم شوکه دمشدی-

 یا باشه دادمادتون باید این آدم همه این میون کوچیکه

 قرار هم راه سد سال همه این بعد که شما عروس من

 گرفتیم

 :گفت و برداشت سام سمت قدمی

 کردی؟ باور-

 :گفت و گذشت نیاز کنار از سام

 میام زود-

 :گفت و گرفت را سام دست سریع نیاز

 کجا؟-

 گردم می بر زود گفتم-

 توروخدا سام-



 بزن زنگ کن عوض لباستو کن ول دستمو نیاز-

 گردم می بر زود منم بیارن میوه بگو

 ...آخه-

 :گفت و کشید عقب را دستش سام

 گفتم چی شنیدی خوب-

 سام دانست می نیاز. رفت بیرون کرد باز را ودر

 سمت آورد در تنش از را مانتو.  ماند نمی ساکت

 بود مطمئن انگار زد نمی شور دلش. چرخید آینه

 باید بود سام او اما زند نمی آب به ُگدار بی سام

 .کوبید می هم پارسا برای را میخش

 بشه خراب مون شب خواستم نمی-

 قدم با. کوبید زمین روی آورد در را شالش عصبی

 ده کرد ساعتش نگاه. زد می قدم اتاق در بلند های

 سمت حرص با. بود نیامده سام هنوز گذشت دقیقه

 غرید و چرخید آینه

 عصبیه االن اون کن کاری یه هان؟ میزنی قدم چرا-



 کاری باید. افتاد تلفن به نگاهش و کوبید زمین بر پا

 عصبی بود مطئن و گشت می بر حال سام کرد می

 .کرد می عوض را هوایش و حال باید است

 و زد زنگ تلفن کنار راهنمای به و دوید تلفن سمت

 را آرایشش و رفت آینه سمت و. داد میوه سفارش

 سرخش رژ کالباسی رژ جای به بار این و کرد تمدید

 را چشمش خط و کشید لبش روی بار چندین را

 گرفت را موهایش طرف دو. کشید قبل از تر کلفت

 بازش موهای روی کرد گیسش سرش پشت برد و

 ار اش ممنوعه عطر رفت چمدان سمت. کرد رها

 که لباسی همان. زد گردنش و موهایش زیر برداشت

 .کرد تن را بود پوشیده غروب

 :گفت خدمتکار و آمد اتاق در صدای

 بودین خواسته میوه-

 میوه رفت در سمت سریع زن صدای شنیدن با نیاز

 و بست را در پا پشت با. کرد تشکر و گرفت را

 .کرد مرتب را چیز همه و گذاشت میز روی را میوه



 چیز همه. چرخید آینه سمت باز کشید ای آسوده سنف

 سمت. پرید جا از در صدای شنیدین وبا بود عالی

 :گفت سام هستی که بگوید خواست تا و چرخید در

 کن باز-

 را در آهسته رفت در سمت لرزان قدمهای با نیاز

 انداخت باال ابرویی نیاز آرایش دیدن با سام. کرد باز

 و بست را در شد وارد. کرد زنیا به سرتاپایی نگاه و

 :گفت ساختگی لبخند با نیاز

 خوبی؟-

 ...تو اما خوبم من-

 :گفت سریع نیاز

 بخور میوه بیا-

  بشورم صورتمو و دست کنم عوض لباسامو باشه-

 باشه-



 برداشت رفت لباسهایش سمت تعجب همان با سام

 بست را چشمانش ونیاز. رفت حمام سمت شان

 داد بیرون را نفسش

 کردم سکته جون خدا ایو-

 همان که زد گازی برداشت خیاری مبل روی نشست

 :گفت سام و نشست صاف نیاز آمد بیرون سام لحظه

 گرمه کن زیاد کولر-

 سام.  برد باال را ودرجه برداشت را ریموت نیاز

 :گفت و نشست مبل روی نیاز کنار

 نکردی روشن تلویزیون چرا-

 :گفت دستپاچه نیاز

 کنم می روشن...االن-

 پایش روی دست سام شود بلند خواست تا نیاز

 :گفت و گذاشت



 رفتم فقط نشد چیزی نترس کردی؟ هول انقدر چرا-

 اون ای کاره هیچ تو بود الزم که زدم حرفایی یه

 .بوده خواستگار

 :گفت و کرد نگاهش نیاز

 پس؟ خوبی-

 اما گرفتم آتیش زد حرفارو اون پژمان که اولش-

 دکر حلش تو توضیح
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 :گفت و کشید راحتی نفس نیاز

 ترسونیدم-

 بود این واسه  بو این آرایش این پس-

 بده مگه دیگه بود تنوع کلی نه...نه-

 نه که بد-

 :گفت و شد بلند سریع نیاز

 کنم روشن تلویزیون بزار-

 :گفت و زد پوزخند سام

 باشم عصبی باید حتما-

 :گفت و گشت کنترل نبالد نیاز

 داره؟ ربطی چه-

 منه دست کنترل بشین بیا پس خب-

 لکنت با و کرد بود سام دست که کنترل نگاه نیاز

 :گفت

 بخورم آب برم من پس-



 :گفت حرص با سام و رفت آشپزخانه سمت سریع

 !نیاز-

 تشنمه خب-

 :گفت و انداخت مبل روی را کنترل سام

 باش راحت تو تراسم رو من-

 :گفت و شد خم اُپن روی از سریع ازنی

 !سام-

 آتش سیگاری. بست را در و شد تراس وارد سام اما

 گرد میز روی آورد در را تیشرتش عصبی و زد

 تراس در نیاز. ایستاد زیبا تراس لب انداخت کوچک

 دهان آب. برهنه هم آن سام دیدن با کرد باز را

 . رفت بیرون داد قورت

 قهری؟-

 فکر به ناراحتم یا عصبی وقتی فقط تو انگار اما نه-

 کردنمی آروم

 بخدا نه-



 نیستم بچه من نیاز-

 بار که کشیدم خجالت کی من نداشتم منظوری بخدا-

 بود شوخی یه فقط این باشه دومم

 :گفت و ایستاد سام پشت

 شدی؟ ناراحت زود انقدر که شناختیم چطور-

 نشدم-

 جا این اومدی که شدی-

 سرش و و کشید سام کمر ویر آرام را انگشتش و

 سینه روی برد جلو را دستش چسباند سام کمر به را

 .گذاشت سام های

 :گفت آرام نیاز و شد مشت سام دست

 اعصاب؟ بی نمیشه سرت شوخی-

 سیگارش سام و سام ی سینه به فشرد را انگشتانش

 نیاز. چرخید نیاز سمت شتاب با کرد رها دریا در را

 برهنه پای های پنجه روی سام از زودتر و خندید

 سام موهای توی را دستانش. برد جلو سر ایستاد اش



 روی گرداند چشم برد عقب سر زنان نفس برد فرو

 .سام صورت

 ...کرد فرو نیاز گردن گودی در سر طاقت بی سام

*** 

 !شده سرد چه-

 از نیست مناسب لباست تو اما همونه نشده سرد-

 یستن خوب لباست گفتم بهت کیشم همون

 و کرد روشن را سام ماشین بخاری شد خم نیاز

 :گفت

  افتاد جونم به لرز-

 خوری می سرما حاال ببینم-

 :گفت ذوق با نیاز

 رفتیم خواهرت بهونه به بود عمرم مسافرت بهترین-

 بود عالی مسافرت این اما

 گفتم زور  به اونم روزه سه شد روزه یه سفر بله-

 کند نمی دل خانم وگرنه بریم



  باش مهاجرت فکر به بود خوب خیلی بخدا-

 پرنده خانم چی دیگه-

  کنیم زندگی اونجا سوئیت همون بریم همین دیگه-

 اونجا بریم چطور تهرانه زندگیم من نیاز-

 :گفت آویزان لبهای با نیاز

 زندگی واسه اگرم حاال کن فکر روش یکم حاال-

 هب رفتن واسه کنیم  استفاده فرصتی هر از باید نریم

 اونجا

 میزنی حرفو همین هم گرما تو ببینم-

 بغض رفت می داشت ساناز ندیدم نکن فکر هی-

 بودی کرده

 و کرد نیاز نگاه چرخاند سر درشت چشمان با سام

 :گفت

 من؟-

 عمت نه-

 باشه دومم بار کردم بغض کی من بابا برو-



 :گفت و داد اش بینی به چینی نیاز

 نکردی بوسشم یه احساس بی-

  بوده بزرگی لطف دیدمش رفتم که همین-

 پدرتو هستی بزرگواری مرد بسیار شما بله بله-

 هتل میاد داره دیگه هفته دو که دریاب

 ترسونی می بچه بیاد خب-

 کوچیکترین بدون هتلشو دیدی حساسه اون نخیر-

 به رو و هتل حسابی باید هفته دو این تو االن مشکل

 کنیم راه

 کنیم می-

 مدیر جناب میکنم شموتال تمام من بله-
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 شد؟ می چی نداشتی زبون این-

 نداشت وجود نیازم هیچی-

 :وگفت کرد نگاهش چپ چپ سام

 بخرم ماشین برات بریم رفت که بابا-

 نشستم که همینه من ماشین چیکار میخوام ماشین-

 برم دارم کجا

 میخرم مخود واسه من بردار اینو میخوای-

 من نخیر تو؟ بودی کی الرج بابا...پولدار بابا-

 رو جام همیشه منم خودت مال این خوام نمی ماشین

 حتی بشونی من جای کسیو مدیونی صندلیه این

 آشنا یا دوست

 میکنم؟ سوار هم کسی من مگه-



 این باشه یادت که کردم مدیونت میاد پیش اما نه-

 خورده من نام به صندلی

 چشم به-

 :گفت و خندید ازنی

 میگه بفهمه بزار که داره دامادی چه نمیدونه مامانم-

 نکردی معرفیش زودتر چرا نیاز سرت بر خاک

 بهتره که دخترش-

 :گفت و زد نمایی دندان لبخند نیاز

 بگو بال نگو دختر بله که من-

 :گفت و خندید بلند سام

 بس؟ و گفتی بال-

 سام برای هتل خود تا نیاز و خندیدن بلند دو هر

 را او کالفه سام شد می ساکت که گاهی و زد حرف

 شیرین های زدن حرف به عجیب کشید می حرف به

 می کالفه شد می ساکت وقتی و بود کرده عادت نیاز

 ...شد



*** 

 ممنون-

 زنگ تلفنش لحظه همان که آمد بیرون داروخانه از

 داد جواب لبخند وبا کرد گوشی روی نگاه خورد

 کترد جناب سالم-

 نیاز؟ کجایی-

 داروهامو خیابون سر داروخونه میرم که گفتم-

 بگیرم

 برات گرفتم می-

 تو؟ کجایی خواد نمی-

  بریم باهم کجایی دقیق بگو هتل نزدیک-

 با. بیاید محمد تا ایستاد و داد محمد به را آدرس نیاز

 جلوی محمد و رفت خیابان لب محمد ماشین دیدن

 .کرد ترمز پایش

 :گفت و داد دست محمد به شد سوار خندلب با نیاز

 نباشی خسته-



  اومدی تنها انگار-

 گفتم بیام زاشت نمی گفتم بهش داشت جلسه یه سام-

 اما برو گفت بخرم قرص باید شده زیاد هام گیجه سر

  میدم ترجیح روی پیاده که میدونی ولی برو تاکسی با

 انگار؟ خریدی جدید سوئیشرت-

 نیست؟ هخوشگل خریده برام سام-

 آره-

 نیاز دارم وجدان عذاب-

 می مدتم این گذروندیم همه این عزیزم باش نداشته-

 گذره

 بگی بهش باید-

 محمد موقع به چیزی هر-

 جلوی را دستش گذاشت پنجره لب را آرنجش محمد

 :گفت و گذاشت دهانش

 مجبور تو خواستم نمی بشه جوری این خواستم نمی-

 کنی کارو این بشی



 :گفت و گرفت را محمد دست برد یشپ دست نیاز

 تنها تو اینو نکن اذیت خودتو انقدر عزیزم میدونم-

 خواستم منم نخواستی

 و برایش زد لبخند نیاز و فشرد را نیاز دست محمد

 :گفت

  پسر خوشگل اخماتو کن باز-

 :گفت و خندید محمد

  ممنون-

 هتل اینم-

 هتلت بگی باید-

 :گفت و خندید محمد

 تنیس دور بله-

 عزیزم نیست دور که بله-

 وارد داد تکان محمد برای دستی شد پیاده ماشین از

 و کرد باز را در رفت سام اتاق به مستقیم. شد هتل

 :گفت



 مدیر آقای سالم-

 خریدی؟-

 بله-

 :گفت و گرفت باال را هایش قرص وپالستیک

 ایناهاش-

 بخور لطفا-

 این میده عذابم داره جور بد خونی کم این بابا آره-

 می مردن به رو قشنگ بود شده تموم که وقتم چند

 رفتم

 نکنه خدا-

 بود طور چه جلسه-

 شهبده با بقیش دادم اوکی من-

 کاریه ساعت پایان-
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  میام دیگه یکم من اتاق برو تو-

 خب میریم هم با-

 میره؟ کی عموت-

 :گفت و کرد کج لبی نیاز

  اومده س هفته یک تازه-

 هتل بره بگو ندارم آسایش من هست اینجا اون-

  دوستم

  سام زشته عه-

 :گفت و برداشت را خودکارش سام



 بریم بدم انجام کارمو تا نکن شیطونی-

 چشم بله-

 میز روی از شکالتی نیاز و رسید کارش به سام

 دقت با داشت که سام نگاه گذاشت، دهان در برداشت

 :گفت و کرد داد می انجام را کارش

 ای جذبه عجب اوف-

 :گفت و آورد باال چشم سام

 نکن شیطونی گفتم-

 گرفت سام سمت قاب شبیه را دستش خندید نیاز

 :وگفت

 بگیرم ازت عکس یه من میده حال ژستت بخدا-

 میزم رو بزارم کنم قابش

 به کرد پوفی وسام آورد در را اش گوشی وسریع

 .گرفت عکس سام از ییچندتا ونیاز داد ادامه کارش

 ایستاد کنارش رفت سام سمت شد بلند جایش از نیاز

 نیم نگاه. کرد بود درگیرش سام که دادی قرار نگاه



 نفسش حرم که کشید نفس حرص با کرد سام رخ

 وبگوید ببندد چشم سام شد باعث

 بشین برو-

 ایستادم کنارت فقط ندارم کاریت که من-

 :وگفت چرخاند سر سام

 کار تونم نمی منه به نگاهت وقتی که مینهه مشکلم-

 کنم

 

 :گفت و انداخت باال شانه نیاز

 نکن خب-

 سر ناز با نیاز که رفت باال ابروهایش متعجب سام

 :گفت آهسته گوشش دم و برد سمتش

 خیال بی کارو-

 و انداخت باال ابرویی برد عقب سر و زد لبخند

 :گفت

 !خیال؟ بی-



 :گفت و اختاند میز روی را خودکارش سام

 شیطونی خود خود تو-

 وتا کشید سام صورت کنار را انگشتش خندید نیاز

 :گفت و داد ادامه گلویش زیر

 خوب؟ یا بده-

 :گفت و گرفت را نیاز دست مچ سریع سام

 عالی فوق-

 :گفت و خندید نیاز

 گرسنمه خیلی بریم-

 دستش از نیاز که برداشت را کتش شد بلند سام

 :گفت و گرفت

 جناب وظیفس-

 کت نیاز و ایستاد نیاز به پشت کرد ای خنده تک سام

 یقه ایستاد رویش به رو چرخید سریع کرد تنش را

 :گفت و کرد مرتب را کت

 خودمی تیپ خوش ریخت بی-



 خودش سمت گرفت را نیاز ی چانه حرص با سام

 غرید صورتش در و کشید

 زلزله کنی می اذیت داری-

 گرفت را سام پیراهن لبه برد پیش دست نیاز

 سام ی سینه روی پیراهن لبه دو بین از را انگشتش

 :گفت و کشید

 بود؟ کجا اذیت مظلومی این به من-

 !نیاز-

 نیاز جان-

 رفت عقب خندید بلند ونیاز شد تیز نگاهش سام

 :وگفته

 اعصاب بی بریم بیا-

 ...کشاند در سمت را وسام

*** 
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 در زدن در بدون داد تکان پرسنل برای سری یازن

 لبخند. بود هم در سام اخمهای. کرد باز را سام اتاق

 :گفت و زد

 که اخالقی بد صبح اول باز-

 :گفت عصبی سام

 زارن نمی واسم اعصاب-

 شده؟ چی-

 نیست بود میزم رو دیشب که دادی قرار-

 !وا-



 گم بود مهمی داد قرار کردم می امضا امروز باید-

 میدم دست از پول کلی بشه

 بود میز رو دیشب باشه میتونه کجا خب-

 نیست معلوم کردن تمیز اتاقو اومدن میگم همینو منم-

 کردن گور و گم کجا اونو

 میشه پیدا نکن اذیت خودتو-

 چشم کالفه و انگشتانش بین سیگار به زد پک سام

 :گفت و را سام ی گونه بوسید رفت جلو نیاز بست

 عصبی منم میکنی اینجوری دیگه میشه یداپ بابا-

 میشم

 :وگفت کرد باز چشم سام

 تو خوابیدیم دیر دیشب کار سر اومدی زود چرا تو-

 که بخوابی میتونستی

 کلی برم االنم نیام؟ من کار سر بیای تو میشه مگه-

 عشقم پیشت میام ظهر دارم کار



 نیاز تلفن لحظه همان رفت ونیاز داد تکان سر سام

 داد جواب سرعت با نیاز و وردخ زنگ

 بله-

 نیستی؟ پیشش-

 نخیر-

 کجایی؟-

 کارم اتاق میرم دارم-

 پیشت میام-

 منتظرتم-

 اتاقش وارد و کرد راهرو ته نگاه چرخاند سر نیاز

 آماده را بود گذاشته کنار محمد برای که کاغذی. شد

 :گفت و زد لبخند نیاز در شدن باز با گذاشت

  بخیر صبح-

 :وگفت بست را در شد اتاق وارد محمد

 خواستم؟ می که چیزی کو-



 شما اصرار به اینم بفرما-

 :گفت و زد لبخند برگه خواندن با محمد

 تره راحت خیالم اینجوری-

 به را انگشتش محمد که کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 :وگفت زد نیاز بینی

  نکن نگاه جوری اون-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 شد راحت خیالت دیگه حاال-

 باشه بزرگ پوله کنه خدا میشه چی بعد ببینیم تا آره-

 :گفت و ایستاد سینه به دست نیاز

 خود بی که تالش همه این نباشه میشه مگه هست-

 نیست

 فشاری تو همش تو بشه تموم زودتر-

 :گفت و داد جلو را لبش نیاز

 کنم می تحمل نداره اشکال تو خاطر به-



 :گفت نیاز که کرد نیاز ی گونه نگاه محمد

 نشه دیر-

 ... و برد جلو سر محمد اما

*** 

 بخوری باید امشب از که قرصایی اینم خب-

 :گفت لبخند با نیاز

 شده؟ خوب یعنی-

 مدتش که خلقه کنترل واسه هم اینا شده خوب بله-

 کنه می خوبش قطعی اما طوالنیه

 جایش سر از وسام کرد سام نگاه لبخند همان با نیاز

 :گفت و گرفت را نیاز دست شد بلند

 دکتر ممنون-

 با نیاز. رفتن بیرون دکتر مطب از شد بلند هم نیاز

 :گفت خوشحالی

 شد تموم دیدی-



 :گفت کالفه سام

 بیام بعدش که بودیم امروز منتظر چقدر-

 خواستگاری

 میشه درست گفتی خودت-

 نشست ونیاز کرد باز نیاز برای را ماشین در سام

 :گفت و بست را کمربندش ماشین درون

 بریم؟ کجا االن خب-

 آزمایشگاه-

 داره بازی آمپول حوصله کی بابا خیال بی-
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  باشی شده بدتر ممکنه-

 بهترم میخورم قرص روزه چند االن-

 حتما قرصا اون کنی غش میخواد دلت باز نکنه-

  نبودن خوب

  کردم غش کی من بابا ای-

 جون آقا مراسم تو-

 بود فشارم از اون-

 هات گیجه سر-

 شده خوب خورم می قرص دوباره وقتی از که اونم-

 یه تا نیست بهتر بده قرص بهت متخصص یه حاال-

 بود شلوغ سرش هم کلی که اورژانس پزشک

 بریم شدم توجیح بابا خب-

 خوبه واست بخوری جیگر میبرمت بعدم-



  کشیده دلم انقدر گفتی آخ-

 بدم چکاب یه میخوام منم اتفاقا آزمایش بریم پس-

 بشیم اوف قراره دوتایی پس-

 بشم اوفت قربون-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 خری؟ نمی بلند شاسی ماشین یه سام-

 :وگفت کرد نگاهش سام

 خودم؟ واسه-

 دارم دوست خیلی اوهوم-

 دیگه هفته میخرم تو واسه اما راحتم این با من نه-

 میخرم بلند شاسی یه برات بیاره شینما دوستم قراره

 نامت به میزنم

 :گفت و آمد کش لبش نیاز

  نامم به چی بابا نه-



 من نام به که نمیشه هست تو پای زیر ماشین وقتی-

 باشه

 ماشین. کرد خیابان نگاه چرخاند سر ذوق با نیاز

 که بود رویاهایی جزء داشت دوست خیلی بلند شاسی

 .بپیوندد حقیقت به کرد نمی گمان وقت هیچ

 بازویش به سر شوق با و کرد سام نگاه چرخاند سر

 . داد تکیه

 :گفت و صورتش کنار کشید دست سام

 خوبیه روز خیلی-

  عالیه-

 :وگفت سام از گرفت تکیه سر ناراحت

 اما خبرم بی خانوادم از نیمه و هفته دو به نزدیک-

 ...تو وجود با

 باهاشون یرمم کن تحمل دیگه یکم نیاز نزن حرفشو-

 بزنم حرف

 :گفت و گذاشت ترمز روی پا و



 بریم اول دکتره مطب هم باال رفیقمه آزمایشگاه این-

 آزمایشگاه بریم بعد دکتر

 بریم-

 دو هر برای دکتر و رفتن دکتر مطب به دو هر

 دوست و رفتن آزمایشگاه به آن بعد. نوشت چکاب

 از زودتر بود شده خوشحال خیلی دیدنش از که سام

 هر شد قرار و گرفت آزمایش ها آن از بقیه وقت

 .بگیرند تماس آنها با بود آماده آزمایش وقت

** 

 جگری چه هوم-

 :گفت و گذاشت دهان در ای تکه

 جا این بیاریم کردم نمی فکر کلک-

 بیایم بار یه ماهی گفتی خودت-

 بخریم هم لواشکا اون از بریم بعد پس-

 خریم می-

 ذرت-



 خریم می-

 :گفت و گذاشت دهان در جگری تکه زبا نیاز

 نیوفتاده دهن از تا بخور پس-

 :گفت و گذاشت دهان در جگری تکه سام

 نیاز-

 نیاز؟ جان-

 داری؟ اعتماد بهم تو-

 البته صد-

 تو باز نباشن چه باشن مخالف همه چه که میدونی-

 منی مال

 میدونم که بله-

 نکنن قبول اینا مامانت بکنم تالشمو اگه حتی-

 میندازم راه واجمونوازد

 :گفت و خورد را دوغش از کمی داد تکان سر نیاز

 طاقت کم آقای بله-



 نیستی؟ اوایل مثل چرا پس-

 سام. ماند سام خیره و افتاد دستش از سیخ نیاز

 دست در را سیخ داشت برش و کرد سیخ به نگاهی

 :گفت و گذاشت نیاز

 هیچ بشی من مال کمال تمام که این از وقتا اون-

 موقعش به بزارم گفتم خودم اما کردی نمی ممانعتی

 االن نه میگی تو میشه حرفش شب تا االن ولی

  نیست وقتش

 :گفت و برد زیر به سر نیاز

 ...ک من اما-

 وقت هیچ منم. گم می چی میدونی خوب نیاز نه-

 باید هم تو چون بدم انجام و کاری زور به نخواستم

 بخوای
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 روی گذاشت دست سام و فشرد دستش در را سیخ

 :گفت و دستش

 اینا مامانت فکر دونم می عزیزم فشاری تحت-

 خاطر به فقط گفتم اینم کنم می درکت کنه می اذیتت

 چیز همه از که کن اذیت خودتو کمتر بگم که این

 باشی داشته ترس برداشتنت قدم حتی

 :گفت و آورد باال سر سریع نیاز

 ندارم ترس-

 :گفت و زد لبخند سام

 گلی دونم می-

 نشدم غافل فکرتم از ای لحظه بخدا-



 شدی نگفتم-

 ...خا به هم موضوع اون-

 زلزله نخواستم دلیل-

 :گفت سام که برد زیر به سر باز نیاز

 افتاد دهن از بخور-

 با کرد جدا سیخ از را جگر ای تکه نارحت نیاز

 هیچ به اما مفصل نهار آن. گذاشت دهان در مکث

 .نچسبید کدام

 داشت دوست که چیزهایی نیاز برای سام که این با

 .نشد خوشحال باید که جور آن نیاز ولی خرید را

 ...خودش کار سر رفت کسی هر بازگشتند هتل به

 به داد تکیه سر و خورد را مسکن قرص نیاز 

 با برداشت را تلفنش کرد ساعت نگاه. اش صندلی

 داد را جوابش سریع محمد. گرفت ستما محمد

 جانم-

 :گفت گرفته صدای با نیاز



 کجایی؟-

 گرفته؟ صدات چرا مگه؟ چطور هتل نزدیک-

 بیا اتاقت میرم-

 برو عزیزم باشه-

 را اش سیم بی و گوشی شد بلند جایش سر از نیاز

 راهرو ته به نگاهی. رفت بیرون اتاق از برداشت

 .رفت آسانسور سمت سریع و کرد

*** 

 :گفت محمد که بست را اش مانتو های دکمه

 نکن اذیت خودتو انقدر-

 بشه انجام سریع باید-

 اشتباهه کارمون میدونی خوب نیاز-

 شده تموم چیز همه که االن نیست دیگه االن نیست-

 کشیدن پس پا بدون میریم آخرش تا محمد نیست

 چی؟ بشی اذیت بیشتر این از اگه-



 محمد نمیشم-

 هستم پات به پا میدونی حال هر به-

 :گفت و داد تکان سر زد لبخند نیاز

 بشه زودتر چی هر باید کرده شک که گفتم فقط-

 خوبه؟ فردا-

 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

 همین تا بشه تموم ماه آخر تا باید اما نمیشه که فردا-

 خیلیه نفهمیده االنشم

 مدارکت-

 برم کش ازش تونم نمی جوره هیچ نگو وای-

  الزمه بتونی باید-

 کنم می سعیمو میدونم-

 وروجک آفرین-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 نداری؟ بقیه از خبر-



 خانواده؟ یعنی بقیه-

 اوهوم-

 میره تهران از داره کامیاب نیستم خبر بی چرا-

 کجا؟-

 جا هر-

 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

 خشن؟ انقدر چرا-

 کرد می اذیتت داشت دیگه-

 :گفت و تخت لب نشست دوباره کرد ریز چشم نیاز

 روز فقط ندیدم وقت چند این و کامیاب اصال من-

 دیدمش سپاری خاک

 :گفت و انداخت پا روی پا محمد

  چیدم دمشو-

 :گفت درشت چشمان با نیاز

 !میگی؟ دروغ-



 فرا داشت بود بافته براش باباش که گلیمی از پاشو-

 زاشت می تر

 :گفت و خندید نیاز

 که نداری سام از کمی دست هم تو دیوونه-

 :گفت و زد پوزخند محمد

 عمر تا که جاش سر نشوندم جوری طاهرم اون-

 ما خانوادگی جمع تو بیاد نکنه هوس داره

 :گفت بهت با نیاز

 !نه-

 کنه اذیتت نداره حق کسی-

 :گفت و کرد بانمکی ی خنده نیاز

 دادی نشون خودتو خوب اومد خوشم نه-
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 نیاز که شد بلند سریع هم محمد شد بلند جایش از

 :گفت

 نشده دردسر برام دوربینا تا برم-

 :گفت و انداخت باال شانه نیاز که کرد اخم محمد

 دیگر است سام-

 بیرون داد تکان دست محمد برای کرد باز را در

 راحت کمی وخیالش بود شده بهتر کمی حالش. رفت

 ...بود شده

* 

 :گفت و پرید پایین باال کشید جیغی



 بیاد کن رد-

 :گفت و خندید سام

 کنی می بازی خوب خداییش-

 :گفت و انداخت غبغبه در بادی نیاز

 گرفتیما کم دست ریخت بی بله-

 ونیاز کرد پرت نیاز سمت آورد در را تیشترش سام

 :گفت و کشید بو گرفتش هوا در

 میده زندگی بوی هوم-

 :گفت و کرد ای خنده تک سام

 زلزله-

 رفت؟ اتاق کدوم بابات-

 هست خان محمد که طبقه همون-

 ریخت بی حسودِ -

 :گفت و برد باال را گوشی و رفت سام سمت

 بزن باختت واسه لبخند یه-



 بین را لبهایش سریع و گرفتش آغوش در سریع سام

 عکس صحنه آن از اختیار بی ونیاز  گرفت لبهایش

 .گرفت

 سام صورت کنار را ودستش آورد ایینپ را گوشی

 . کرد همراهیش و گذاشت

 با وسام کرد سام نگاه زنان نفس برد عقب سر

 :گفت شیطنت

 باشم بازنده همیشه خوام می کال باشه این که باختی-

. رفت گیج سرش دفعه یک اما چرخید و خندید نیاز

 دیگرش دست و گذاشت میز لب را دستش اختیار بی

 و رفت سمتش ترس با سام. تگرف سرش به را

 :گفت

 !خوبی؟-

 :گفت و فشرد هم روی را چشمانش نیاز

 شد شروع باز-

 میشه؟ آماده آزمایش جواب کی پس لعنتی-



 را سام دست برداشت میز لب از را دستش نیاز

 .گرفت

 دادیم آزمایش روزه سه تازه باش آروم-

 نیاز؟ بره گیج سرت انقدر باید چرا-

 ابخد ترسم می دارم 

 شدیده خونی کم نیست چیزی عزیزم نترس-

 خوبی؟ االن-

 خوبم-

 :گفت و کرد سام نگاه لبخند با کرد باز چشم

 خوب حالم خود به خود نگرانی برام همه این وقتی-

 میشه

 :گفت آهسته و نیاز صورت کنار کشید دست سام

 نیاز-

 کرد خم سام دست سمت را سرش لبخند همان با نیاز

 :گفت و



... کنی می صدام اینجوری سام وای...نیاز جان-

 کمه گفتنم جان

 و بوسید را اش گونه برد پیش سر زد لبخند سام

 . کشید پایین را سوئشرتش زیپ

 گردن کشید بو و برد پایین سر کرد مستش نیاز بوی

 خودش تن بوی نبود عطر. را نیاز بوی خوش و نرم

 .را نیاز گلوی سیبک بوسید. سام زندگی بوی بود

 سام گردن پشت دستش افتاد هم روی نیاز انچشم

 .رفت پیش عشق پر اما حریصانه سام و نشست

* 

 اتاق دیدن با کرد اطراف نگاه کرد باز را چشمانش

 روی صبحانه نگاه کشید ای خمیازه. شد خیز نیم سام

 . کرد آویزان ازتخت را پایش لبخند با. کرد میز

 سرش عسری اما رفت گیج سرش کمی ایستاد شد بلند

 .شود رفع گیجه سر آن تا داد تکان را

 رنگ سبز تیشرت آن و دید را خودش که آینه درون

 .رفت سرویس سمت زد لبخند



. شود آماده تا رفت اتاقش به و خورد را اش صبحانه

 زنگ تلفنش که برود خواست شدنش آماده از بعد

 بداد جواب سریع محمد اسم دیدن با. خورد

 بدم جواب تونستم نمی دمبو پیشش دیشب نزن غر-

 اتاقم بیا-

 شدید تنگتونم دل دکتر جناب چشم-

 منه به حواست چقدر دیدم بله-

 حسود-

 من نه اونه که فعال-

 اومدم بمون-

 .رفت محمد اتاق به سریع و کرد قطع را تماس

 ظهر یک ساعت کرد دیواری ساعت به نگاهی سام

 با مه چه هر بود نیامده دیدنش به نیاز هنوز و بود

. داد نمی جواب گرفت می تماس اتاقش و موبایل

 درون دهد تحویلش خواست می که را نیاز مدارک

 را کتش شد بلند میزش پشت از سریع و گذاشت کشو



 در رفت نیاز اتاق سمت. رفت بیرون اتاق از پوشید

 کوفت بهم را در عصبی نبودش، اما کرد باز را

 رفت پذیرش سمت

 ندیدین؟ افتخار خانم-

 نیومده کار سر صبح از-

 دکمه و شد واردش رفت آسانسور سمت سریع سام

 غرید و کرد گوشی ساعت نگاه. فشرد را

 !هنوز؟ خوابی یعنی-
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 های قدم با رفت بیرون عجله با سام ایستاد آسانسور

 ندیدن با کرد باز را در رفت خودش اتاق سمت بلند

 نیاز فهمید میز روی شده خورده ی صبحانه و نیاز

 کجا حال اما خورده را اش وصبحانه شده بیدار

 !بود؟

 وارد کرد باز را نیاز اتاق در و رفت بیرون اتاق از

 .نبود هم آنجا اما شد اتاق

 چرخ اتاق در سایید هم روی دندان ها دیوانه مثل

 غرید و خورد

 !نیاز؟ کجایی-

. خورد زنگ تلفن که برود اتاق در سمت خواست

 گوشی برداشت تا را گوشی رفت تلفن سمت سریع

 را گوشی شد خم حرص با افتاد دستش از خودش

 پیچید گوشی در مائده صدای که بردارد

 جان نیاز الو-



 را گوشی خواست فشرد هم روی را چشمانش سام

 :گفت مائده که جایش سر بکوبد

 اما بزنی حرف باهام نداری دوست میدونم عزیزم-

 چیزو همه وقتی محمد بخوام معذرت ازت زدم زنگ

 ناراحت یا باشم خوشحال دونستم نمی گفت بهم

 های حرف باقی منتظر وکنجکاو کرد ریز چشم سام

 شد مائده

 همچین مامان نمیشد باورم شدم شوکه خودمم اولش-

  شده که کاریه اما بفهمه بابا که این بدون بکنه کاری

 دونست می که بود نفری نوآخری اولین هم محمد

 مائده که گذاشت دیگرش گوش دم را گوشی سام

 :گفت

 حرف باهام خوای نمی میدونم نزن حرف تو باشه-

 ، بزنم بهت رو  حرفایی یه زدم زنگ فقط بزنی

 اصرار به اما بگه و واقعیت تو به ترسید می محمد

 ابراز عشقشو کشید می خجالت حتی گفت بهت من

 به داره دوستت چقدر گفت بهت باالخره اما کنه



 این همه از تر مهم و کرده صبر همه این تو خاطر

 گفتی بهش هم تو فهمیدم وقتی پذیرفتی عشقشو تو که

 می ِکل ها دیوونه مثل نمیشه باورت داری دوستش

 تو واسه محمد از بهتر کسی چه ، براتون کشیدم

 به زمانی یه درسته عزیزم عالیه انتخابت عزیزم

 تو به عشقش باالخره اما داشتی قبولش عمو عنوان

 زنگ خودم داد قرارت تاثیر تحت که بود انقدری

 خواهرش درسته خواستگاریت میام مامانت زنم می

 مال دوتا شما میزارم تموم سنگ واستون اما نیستم

 بودید هم

 :گفت و رفت باال مائده خنده صدای

 دیدی حاال محمدی عاشق هم تو که برات بمیرم-

 تو خوبه خیلی میگه که محمد چی یعنی واقعی قعش

 لپت چال قربون میکنه دیوونه آدمو بریات دل هم

 ...ج عمه برم

 جایی اش تکه هر که شد کوبیده دیوار به چنان تلفن

 آسانسور سمت سرعت همان با دوید در سمت. افتاد

. خورد زنگ دستش در تلفن لحظه همان که دوید



 شماره دیدن با دکر گوشی نگاه آسانسور جلوی

  داد جواب خشم با ناشناس

 بله-

 مبارک شدنت بابا پسر سالم-

 :گفت گیج و شد باز اخمهایش سام

 چی؟-

 آماده آزمایشتون جواب بگم زدم زنگ رسولم بابا-

 خانومت بدم شدنتو بابا خبر خواستم خودم هست

 حاملس

 آن چنان اما گرفت دیوار به محکم را دستش سام

 گرفت آتش جانش تمام که دکر اش شوکه خبر

 .شدن سست زانوهایش

 چطور خورد زمین به ابهت آن با مرد آن چطور

 خشک نگاه پیچید راهرو در خوردنش زمین صدای

 .ماند راهرو قرمز موکت به اش شده



 گوشهایش کرد می حس را  مبهوتش و مات نگاه

 گرفت دیوار به را دستش. گیرد می آتش دارد

 روی محکمی همان به ازب اما شود بلند خواست

 لرزاند را راهرو آن اش عربده و افتاد زمین

 کشمتون می-

 نه و شد آسانسور وارد ایستاد پاهایش روی خشم با

 نفس صدای. دکمه روی کوبید مشتش با انگشت با

 آن باید خدا و پیچید می آسانسور در خشمش پر های

 .رسید می داد به لحظه

 به که محکم مهایقد بار این شد باز آسانسور در

 جلوی رفت، اتاق آن سمت رسید می هم فلک گوش

 .کوبید در به را مشتش ایستاد اتاق در

 نگاه چرخاند سر پرید جایش از محمد که کوبید چنان

 .کرد اتاق در

 کمی را در و ایستاد در پشت رفت در سمت سریع

 می چه بپرسد خواست تا سام دیدن با کرد باز

 .کوبید در هب لگدش با سام. خواهد
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 نگاه چرخاند سر پرید جایش از محمد که کوبید چنان

 .کرد اتاق در

 کمی را در و ایستاد در پشت رفت در سمت سریع

 می چه بپرسد خواست تا سام دیدن با کرد باز

 .کوبید در به لگدش با سام. خواهد

 که برهنه تن هنگا سام و شد پرت زمین روی محمد

 .کرد بود پایش شرت فقط

 :گفت آشنایی صدای ببرد حجوم سمتش خواست تا



 میدی؟ من به لباس یه جان محمد-

 که جایی به باور نا نداشت، اعتماد هایش گوش به

 .ماند خیره آمد آنجا از صدا

 روی خشم با سام اما شود بلند خواست سریع محمد

 ایصد.  کوبید صورتش در مشت نشست شکمش

 اما بزند کنار را سام کرد سعی شد بلند محمد فریاد

 .داشت را شده خورد مرد آن زور درصدی مگر

 به ترس از را نیاز اش عربده و کوبید را مشتش باز

 .کوباند دیوار

 کشمتون می-

 زمین به تمام رحمی بی با گرفت را محمد سر

 .زمین روی شد کوبیده دستش درد از ومحمد. کوبید

 را بود افتاده ای گوشه که لباسهایی حشتو با نیاز

 درد با فریاد و را سام ی عربده شنید باز و کرد تنش

 .را محمد

 را دستانش صحنه آن دیدن با رفت بیرون شتاب با

 .گذاشت دهانش جلوی



 آن به نگاهش اما بکوبد خواست را بعدی مشت سام

 اختیار بی و ،افتاد کرد می نگاهش ترسیده که دختر

 خودش به خواست نیاز تا و برد حجوم زنیا سمت

 در سام محکم مشت شد کوبیده دیوار به بیاید

 .نشست صورتش

 خون رفت باال فریادش دهان در دندانش شکستن با

 زد فریاد سام و ریخت بیرون دهانش از

 بچه آشغال کثافت....نباشیم هم با گفتی همین واسه-

 ...بودی من با و داری شکمت تو آشغالو اون

 کشیدش باال سام اما شد خم هایش زانو درد از یازن

 .ندید دیگر چشمش بار این کوبید مشت باز

 آخ-

 خرابه عوضیه بده جون...کمته آخ-

 به بود شده جاری سرش از که خونی آن با محمد

 آن با چطور و را لباسش زد چنگ شد بلند زور

 را، نیاز نکُشد که برد حجوم سام سمت پوشید حالش

 .کشید عقب گرفت را امس پشت از



 مشتش بیشتری خشم با سام و افتاد زمین روی نیاز

 .نشست محمد شکم در

 پرید بیرون اتاق از ها فریاد آن با ترس با سام پدر

 سام دیدن با اتاق، آن سمت دوید باز اتاق در دیدن با

 شده جان بی محمد رحم بی که وضعش و سر آن و

 شد اتاق وارد هراسان کشت، قصد به هم آن میزد را

 لرزان دستهای با دوید تلفن سمت چیز هر از قبل

  زد فریاد و برداشت را گوشی

 بیست و دویست اتاق بیان نفر چند-

 اما دوید، سام سمت کرد پرت زمین روی را تلفن

 را پیچید می خود به درد از که نیازی لحطه همان

 نداد دست از را وقت اما شد، درشت چشمانش دید

 .رفت سام سمت

 هایش زدن زور اما کند دورش محمد از کرد سعی

 مرد. بود نشدنی مهار پسرش چون بود بیهوده

 بیرون اتاق از دوید بکند تواند نمی کاری دید بیچاره

 .بیاورد کمک تا رفت



 نداشت صورت در سالم جای دیگر که محمدی سام

 زد فریاد و داد تکان را

 کاری کثافت... عموشی که این بهونه به-

 ببین... آشغاال شما بین بود عاشقی و عشق...کردی

 به بفرستمون میخوام... ببین عشقتو ببین اطرافتو

 درک

 و محمد سر بر اش شده زخم مشت شد کوبیده

 زد فریاد درد از محمد کوبید، پایش وسط را زانویش

 کشید عربده سام و

 سزای... خیانته سزای این آشغاال-

 بودی عاشقش نبودی عموش زاده حروم...هرزگیتون

 !من؟ بغل تو فرستادیش

 نفر چهار هر ریخت اتاق در مرد سه با سام پدر

 .دویدن سام سمت

 کشید عربده کرد تقال سام کشیدنش، عقب و گرفتنش

 ها زاده حروم کنید ولم-



 بودن، گرفته را سام زورشان تمام با نفر چهار آن

 راه زمین روی سرش خون پیچید می خود در محمد

 بود تهگرف

 کثافتا کنید ولم...بکشمش باید... کنید ولم-

 .شد بلند زور به گذاشت زمین روی دست نیاز

 نگاه و کرد محمد نگاه میدید که چشم یک همان با

 و برجسته رگهایش بود شده کبود که سامی سمت برد

 زیاد برجستگی از که که گردنی رگ آن از اما

 .میزد بیرون پوستش از داشت

 وار جنون سام و رفت محمد سمت لرزان های قدم با

 .شد بلند بود دار خش بسیار بار این که فریادش

 ...کشمتون می... ها زاده حروم...کشمتون می-

 سام و برد محمد کتف دو زیر را لرزانش دستان نیاز

 .کشید عربده میزد تند که را قلبش گرفت

 کن ولم....بابا...کنید ولم-



 اشک پسرش حال آن با خبر بی جا همه از مرد

 نیاز و را پسرش ی شانه فشرد ، شد روان هایش

 و کشیدش اما سنگین و سخت چند هر کشید را محمد

 مرد چهار آن و افتاد زمین روی زانوهایش برید سام

 دیگر مردی و پدرش و دستش دو هر نفر دو که

 سر لرزید، سام تن چطور دیدن بود گرفته را کمرش

 چنان آورد باال سر فعهیکد و برد زیر به شکسته

 زمین روی را محمد ترس از نیاز که کشید عربده

 افتاد زمین روی هم خودش کرد رها

 گذرم نمی ازت نیـــاز-

 را محمد لباس ایستاد باز نیاز اشک قطره چکید

 .در سمت کشیدش باز و زد چنگ

 شده کشیده اش سینه تا اش بینی خون زد نفس سام

 .کرد نمی حس را قلبش کوبش بود

 عربده سام بار این و کرد سام نگاه آخر لحظه نیاز

 خیره نشان و خط از پر اما بسته یخ نگاه با نکشید

 .نیاز سالم چشم یک همان در شد



 ...شد دور آنجا از کشید باز را محمد نیاز و
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 کنید ولم-

 ، کرد روف سام دست در را سوزن رفت جلو دکتر

 فریاد و بود شده بسته که تختی روی کرد تقال سام

 زد

 کنن بازم بگو...خوبه حالم میدونی-



 :گفت و داد تکان سر دکتر

 قابل غیر آرومی نا فقط تو بده حالت نگفتم منم-

 کنترل

 کشید عربده و تخت روی کوبید سر سام

 بکشم رو زاده حروم اون باید...کنن بازم بگو-

 :گفت آرام و دش خم کمی دکتر

 کنی می خراب چیزو همه داری بفهم سام-

 داشت بود بسته محکم پاهایش و دست که این از سام

 کرد جدا تخت از سر حرصش تمام با و میشد دیوانه

 :گفت و

 واسه نه بستی منو...بیرون میرم جا این از باالخره-

 میرم باالخره اما  بکشم نرمُ  که بستی... بیماریم

 سرم به بندم می َلَچک یه نکشمش کنم می پیداش

 کنم می داری خونه مامانم کنار

 گفت؛ و ایستاد صاف دکتر



 مطب در تو خاطر به حتی منی مهمون که االن-

 قضیه بگی تا میمونی جا این ،انقدری هست تخته

 کجاست؟ دختر اون اصال  کرده یاغیت باز که چیه

 !زده؟ غیبش چرا

 روز در آن مثل را دکتر جواب و بست چشم سام

 با گرفت تماس او با سام پدر وقتی که دکتری. نداد

 در که دید جوری را سام و رساند را خودش سرعت

 .بود ندیده چنین این را کسی اش پزشکی عمر طول

 وحال سام خشم از ترسید می چون شود بستری گفت

 باشد خودش نظر زیر و. شود بدتر که این  بدش

 سام آتش بتواند بلکه، دهد خوردش به را داروهایش

 بود سام او اما. کند مهار کمی نه که خاموش را

 . هرگز...نه مهار اما بود شده تر ور شعله آتشش

 پایش و دست تا کشید می عربده رزو دو بعد هنوز

 چه و بکشد را محمد و نیاز برود تا کنند باز را

 نه بود، جدی حدی به که هایش حرف بودم ترسناک

 و ترساند می را شهبد و پدرش هبلک را دکتر فقط



 چنان این سام که شده چه دانست نمی کسی هنوز

 !است خشمگین

 بیرون اتاق از است رفته خواب به سام دید که دکتر

 :گفت سریع شهبد دیدن با و رفت

 فعال خوابیده-

 نزد؟ حرف-

 نه-

 تا شدم مجبور حتی نیست نیاز گردم می چی هر-

 و نیاز اسم خواستن ینم کال که اونا اما رفتم رشت

  بشنون

 :گفت و داد تکان سر دکتر

 به که چیزی باش مطمئن کنه نمی باز دهن سام-

 به اون  خودش و خودش فقط یعنی مربوطه خودش

 زنه نمی حرفی کس هیچ

 :گفت کالفه شهبد

 نمیاد؟ پیش مشکلی هست که جا این-



 همه به حواسم کنارشم ،منم اتاقه اون تو فقط سام-

 بشه کنترل که هست جا این سام هست چیز

 بشه بدتر ترسم می-

 خودم خونه برمش می شده میشه بدتر ببینم خودم-

 و برد زیر به سر ناراحت و داد تکان سر شهبد

 :گفت

 کرده داغون مونو همه سام حال این-

 :گفت شهبد و نزد حرفی دکتر

 کنم پیداش بتونم بلکه نیاز دنبال میرم من-

 باشه صالح شاید سام نه میگی من به کردی پیداش-

 کجاست ندونه سام

 باشه-

 این از که رفت اتاقی سمت کالفه دکتر و رفت شهبد

 .بود می آنجا باید پس
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 کردی سکوت هفته سه نشدی خسته سام بزن حرف-

! ُبکشیشون بری بزاریم که اینه میزنی که حرفی تنها

 چی روز اون اصال چیه دلیلش بکشی؟ باید چرا خب

 شد؟

 :گفت و کرد مشت دست سام



  خوبه حالم میدونی خوب-

 ...تو-

 گفت؛ و آورد باال دست سریع سام

 از بقیه زارم نمی دیگه خورم نمی زمین دیگه-

 حتی میخورم قرصامو من کنن استفاده سو بیماریم

 زمین که این واسه بگی که چیزی اون از بیشتر

 بمونم خوب باید من رمنخو

 اینه چیه؟ انتقام آتیش این اما خوبه خیلی این خب-

 ترسونتم می که

 چنان کرد دکتر نگاه همیِشگیش قرمز چشمان با سام

 گفت کالفه دکتر که زد خند پوز

 !سام ازت ترسم می-

 نه مربوطه خودم به باقیش دیگه سالمم آدم یه من-

 تو دور یجور برم نزاری که برم بزارن بگو تو،

 نشناسیم دیگه  داری عمر تا که کشم می خط یکیو



 که دکترم یه ِمردم یه من شناسمت، نمی االنم همین-

 نگاهت از چشات از اما زدم کله سر تو امثال با زیاد

 ترسم می

 دست زور با هفتس چهار نزدیک نزاید سرم به سر-

 کافیه دیگه اما داشتید نگه منو بستن پا و

 تنده آتیشتش نوزه... نخوابیده-

 زد فریاد یکدفعه سام

 نیست مربوط تو به-

 باش آروم-

 داری نگه جا این منو نداری اینو حق-

 ...نی سام-

 ببندد چشم دکتر شد باعث اش عربده

 نشنوم اسمشو-

 :گفت و برد باال دست دکتر

 باش آروم ببخشید باشه-



 غرید اش شده کلید های دندان بین از سام

 کنم؟ حلش دیگه جور یا ی؟مید ترخیص دستور-

 کردم کارو این خودت خاطر به من بخدا سام-

 قرصامو از نسخه یه االنم دادی انجام وظیفتو-

 ترخیص برگه بعدم مینویسی

 کنه نابودت انتقام نزار رفیقتم نیستم دکترت االن من-

 :گفت و زد خند نیش سام

 نکن دخالت من کار تو...رفیق-

 :گفت و برد زیر به سر دکتر

 از بخور موقع سر قرصاتو سالمتی تو من نظر از-

 ...نیا قبلش بگیری دست باید خودت بعدش به این

 :گفت و شد بلند جایش از سریع سام ی برنده نگاه با

 علی یا-

 با زد آتش سیگاری سام رفت بیرون اتاق از دکتر

 ان بود چه و کرد اتاق گوشه نگاه شده ریز چشمان

 را آورد می غذا برایش که کسی حتی که پوزخندش



 که چشمانش قرمزی آن نگاهش،. ترساند می

 و انتقام... فهماند می چیز یک فقط بود شده همیشگی

 .انتقام

 چند هر. بودن فهمیده خوب شهبد ، دکتر را واین 

 .نیاز کردن پیدا برای بود فایده بی شهبد های تالش

 تک حتی رفت کرد می را فکرش که جایی هر شهبد

 کرده پیدا آدرس مکافات با که نیاز های یلفام تک

 قطره دو هر محمد نه بود نیاز از خبری نه اما بود

 .بودن رفته فرو زمین در بودن شده ای

 در هنوز ماشینش و خورد می خاک محمد مطب

 کوله جز بردارد هیچ بود نتوانسته نیاز بود هتل

 درون کمدش در زدن چنگ با که لباسش و پشتیش

 درون نیاز مدارک هنوز. بود انداخته پشتی کوله

 دست محمد مدارک هنوز و بود سام میز کشوی

 .هتل پذیرش

 سوراخ کدام در! چیز؟ هیچ بدون دو ان بودن کجا

 !نرسد؟ آنها به سام دست که بودن شده پنهان موشی
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. بودن ایستاده ورودی در جلوی صف به هتل پرسنل

 باز داشت که سام طرف از شهبد دستور به هم آن

 .گشت می

 را پایش شهبد و کرد هتل ساختمان به نگاهی سام 

 :گفت و فشرد ترمز روی

 هتلت اینم-



 ساختمان روی چشم ماشین توی همان از سام

 :گفت و چرخاند

 کنه می تغییر قوانین امروز از-

 :گفت و داد تکان را سرش شهبد

 وایبخ تو چی هر-

 دست. کوفت بهم را ماشین در شد پیاده ماشین از

 و محکم های قدم با بست را کتش دکمه برد پیش

 ورودش با. کرد حرکت هتل سمت درهمش ابروهای

 شلوارش جیب توی دست سام اما. کردن سالم همه

 :گفت و کرد

 نیست کار در ،بخششی اشتباه کار هر امروز از-

  اخراج بزارید پا زیر هتل قانون اخراج مستقیم

 :گفت تر بلند و برداشت قدم

 کار دیگری جای دیگری ممنوع رفتن آبی زیر-

 هتل توی زدن حرف خنده و شوخی ، ممنوع کردن

  ممنوع من



 و کرد آرایشش و تنگ مانتوی با نرگس به نگاهی

 زد فریاد

 ممنوع من هتل تو آرایش یونیفرم کاری دست-

 :گفت و ایستاد نرگس روی به رو و

 اخراجی-

 زد فریاد سام کرد باز دهان تا نرگس

 باهم خشک و تر بشه تخلف ممنوع، کردن بحث-

 برید االن از.کنید جمع حواستون خوب پس میسوزن

 باشه خودتون کار به حواستون کارتون سر

 :گفت بلند و رفت راهرو سمت

 من بفرستن بکنن خام اون کتاب حساب مالی مدیر-

  کنم مهر

 :گفت و دوید سام دنبال به ترسیده نرگس

 ...خوا سماوات آقای-

 نرگس که زد فریاد سرش چرخید سمتش سام چنان

 زد خشکش



 !بیوفتید؟ راه دنبالم دادم اجازه شما به من-

 :گفت وار تهدید آورد باال دست

 اخراجی...نمیشه دوتا حرفم بعد به امروز از-

 کرد می عصبانی سام نگاه مبهوت و مات نرگس

 دور آن از ماه یک که اتاقی سمت ترف باز وسام

 :گفت و ایستاد نرگس کنار شهبد. بود

  برو کولت رو بزار دمتو نظرم به-

 بیارم؟ گیر کار کجا از بدبخت من-

 مرد این بمونی جا این اما هست کار حال هر به-

 کنه می چیکار نیست معلوم

 ...افت خانم اصال شده؟ اینجوری چرا شده چی-

 :گفت سریع شهبد

 برو فقط هیش-

 وارد سام. رفت هم شهبد و کرد ریز چشم نرگس

 با و گذاشت عقب قدم اما کرد اطراف نگاه شد اتاقش

 :گفت شهبد دیدن



 کنن عوض اتاقمو بگو خوام نمی اتاق این-

 اونجا؟ بری میخوای اتاقته اندازه من اتاق-

 خوبه-

 کنن عوض در دم تابلوهای بیان میگم باشه-

 توی های پرونده فقط نیست الزم اتاق وسایل-

 کنن جا جابه کمدارو

 باشه-

 :گفت و کرد باز را در رفت شهبد اتاق سمت سام

 میز روی شده انجام ماه یک این تو که کارایی تمام-

 باشه من

 بیارن میگم باشه-
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 :گفت و نشست میز پشت سام

 برام سانتافه هیوندا ماشین یه بگو عباس بزن زنگ-

 سراغش میرم شب بزاره

 :گفت متعجب شهبد

 ...دا ماشین که تو-

 :گفت سریع سام نگاه با

 بهش میگم-

 از بعدم کنن آماده من واسه هم پی آی وی اتاق یه-

 کنن خارجش اتاقا لیست

 ...قبلی اتاق دیگه یعنی-



 :گفت کالفه وشهبد کرد نگاهش چپ چپ سام باز

 نکن نگاه جوری این بابا باشه-

 واسم بگیر وقت یه آرایشگاه بزن زنگم یه-

 چشم به اینم-

 :گفت و رفت اتاق در سمت شهبد

 کنن شروع برداریو فیلم خوان می راستی-

 کنن شروع بزار-

 بپرسم؟ سوال یه میشه اما... باشه-

 :گفت آرام شهبد و داد تکان سر جواب حای به سام

 این؟ شدی که شدی چی-

 :گفت و زد خند پوز سام

 بشم جماعت همرنگ کنم می سعی دارم.-

 :گفت و شهبد به زد اشاره و

 کنی؟ کمکم میشه... جماعت آهای-

 :گفت گیج شهبد



 !کمکی؟ چه-

 !هستید؟ رنگی چه دقیقا شما بگو-

 که برود بیرون خواست سوالش از پشیمان شهبد

 :گفت یکدفعه

 !رفت یادم وای-

 روی آورد رد جیبش از را ای برگه رفت سام سمت

 :گفت و گذاشت سام میز

 نویدی آقای اوردم که تورو اسم اما بود سخت خیلی-

 بده بهم رو پرینت کرد قبول

 :گفت و برداشت را برگه سریع سام

 دیگه برو-

 پرینت آن نگاه شده ریز چشمانی با سام و رفت شهبد

 موجودی بود نیاز حساب به مربوط که پرینتی.  کرد

 که را بقی وما  بود تومان رهزا دویست فقط کلش

 محمد حساب به بود تومان میلیون پنج سیو حدود

 دستش در را کاغذ زد خند پوز. بود شده واریز



 حساب به ماه هر خودش را ها پول آن. کرد مچاله

 پول چقدر پرسید نمی وقت هیچ و ریخت می نیاز

 .دارد

 نشانه با که کرد پرت سطل سمت را شده مچاله کاغذ

 نگاه خواست. افتاد سطل کنار کاغذ لطشغ گیری

 یادش اش ثانیه به ثانیه لعنتی خاطره آن که بگیرد

 فریادش جای به شد کوبیده میز روی مشتش. آمد

 .فشرد هم روی دندان

*** 

 زده ماشین آن با که موهایی و بود آینه در نگاهش

 کوتاهی که موهایی. افتاد می زمین روی شد می

 دختری های دست. بس و ودب دلیل یک به فقط شان

 حالش دیگر کرد می حرکت موهایش در روزی که

 .خورد می بهم مو آن از

 بیشتر اش برنده مشکی چشمهای کردنشان کوتاه با

 .نشست چشم در



 از تراولی شد بلند سریع شد تمام آرایشگر کار وقتی

 بیرون حرف بی گذاشت میز روی آورد در جیبش

 و رفت کشید می را انتظارش که تاکسی سمت. رفت

 .شد سوار

  

  داشت شکستگی تو قبل که گذاشتی پا زیر رو دلی

 داشت بستگی تو جز کی به عاشق منِ  حال

 !داشت؟ چی تو و من واسه تهش

 

 کوتاهش موهای اما کرد موهایش درون را دستش

 تکیه را سرش. نداشت را انگشتانش جای حتی دیگر

 صدای انندهر. شد شلوغ خیابان خیره صندلی به داد

 با سام شد بلند که خواننده صدای برد باال را پخشش

 و کرد خاموش را پخش شتاب با چرخاند سر خشم

 را حالم کوله کوکه میخواند که خواننده آن صدای

 .کرد خاموش

 



 بود من برای تو قلب تو دنیا تمام از گوشه یه

 بودمن خدای تو چشای میگم ولی کفره

 بود من انتهای شروعت

 

 :گفت و کرد نگاه خشمگین سام به ترس با انندهر

 کردم نمی روشن میومد بدتون اگه آقا ببخشید-

 و تنگ اش بینی های پره که حالی در زنان نفس سام

  غرید و کرد راننده نگاه شد می گشاد

 دارم عجله برو تندتر-

 خیابان نگاه باز چرخاند سر عصبانیت همان وبا

 نگاه را کجا هر کاش نبود خاطره همه آن کاش. کرد

 .آورد نمی یاد به را کار خیانت اوی کرد می

 

  کرده بد هوامو تو هوای روزها این عشقم

 کرده تب دوباره برات یکی



 

 با عباس و شد نمایشگاه وارد شد پیاده ماشین از

 :گفت و شد بلند سریع دیدنش

 داداش پیدایی کم سالم-

 آمادس؟ ماشین-

 خواستی؟ می خشک-

 دادن جواب جای به نداشت اعصاب صالا که سام

 آن دیدن با اما کرد کج سر سایید هم روی دندان

 عباس که شد براق چشمانش چنان. بلند شاسی ماشین

 گفت سریع

 !سام؟ خوبی-
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 کن باور عشقم…  کن باور

 تنهایی نمیشه باورم که

 … اینجایی هنوزم میبینمت

 کن وربا 

 

 محکم و بودن پا سر یعنی بودن خوب بود؟ خوب

 سام نه بود؟ سام که اینی یعنی بودن خوب رفتن؟ راه

 و میشد تر دیوانه ثانیه به ثانیه داشت نبود خوب

 کشیده جنون به خاطراتش با دارد بفهمد نبود کسی

 .شود می

 غرید و ماشین از گرفت نگاه سریع

 هست؟ آماده-



 

 تویعنی دلتنگی

 تو یعنی شورهدل

 …میمیری من بی تو

 تو بی من میمیرم

 

 ...دا خشکشو یه فعال اما نه یا خشک گفتی نفهمیدم-

 :گفت و برد پیش را دستش سام

 سوئیچ-

 االن-

 و انداخت میز روی آورد در جیبش از را چک سام

 :گفت

 حله؟-

 :گفت و گرفت اوج لبخندش کرد مبلغ نگاه عباس

 دادم می تخفیف-



 و بیرون به زد اشاره و گرفت سام سمت را سوئیچ

 :گفت

 اونجاس رخشت-

 :گفت و گرفت را سوئیچ سریع سام

 میام فردا بکن کاراشو-

 باشه مبارکت باشه-

 در گرداند چشم شد ماشین آن سوار رفت بیرون سام

 .کرد دستش بغل صندلی نگاه اختیار بی و ماشین

 

 کرده بد هوامو تو هوای روزها این عشقم

 کرده تب دوباره مبرا یکی

 

 در حرکت به را ماشین و دستش در را فرمان فشرد

 پنجره لب را آرنجش زد آتش را سیگارش. آورد

 .فشرد اش شقیقه به را وشصتش گذاشت



 قسم او اما آورد می درش پا از داشت هایش خاطره

 دیگر که خورد قسم نخورد زمین که بود خورده

 بود محکم بود پا سر. نبود فایده بی تالشش و نبازد

 و دانست می خودش اما برنده همیشه مثل و بود قوی

 .شود می متالشی درون از دارد چطور که خدایش

 نمایان و کرد باز را پیراهنش دکمه دیگرش دست با

 . بود قدغن روزی که را اش سینه کرد

 فرمان روی را دستش زد سیگارش به پکی باز

 روی را چشمانش دستش در انگشتر دیدن با گذاشت

 . فشرد هم

 فرار چیز همه از کرد دور خودش از را چیز همه

 نیمه تا نداشت دل حتی که انگشتر همان جز کرد

 .بیاورد درش که این حال به وای بیاورد انگشتش

 نفس تازه ماشین آن گاز روی را کردپایش باز چشم

 زد فریاد اختیار بی و فشرد

 هرزه... نگذره ازت خدا-



 گوشه را ماشین همراه گوشی هفروشگا دیدن با

 شد فروشگاه وارد.  شد پیاده ماشین از کشید خیابان

 :گفت سالم بی

 خوام می گوشی یه-

 نظرتونه؟ مد گوشی چه آمدید خوش خیلی بله-

 مرد. گفت را گوشی مدل و کرد ها گوشی نگاه سام

 چیز همه کردن چک از بعد آورد برایش را گوشی

 . آمد بیرون روشگاهف از کرد حساب را پولش سام

 از باید که چیزهایی تمام کنار رفت اش گوشیش حتی

 عمر یک سالشان یک خدا آخ. کرد می دور خودش

 در را خاطره همه این چطور خاطره، همه آن با بود

 هم سال صد گذشت با حال که دادن جا سال یک

 !شود؟ نمی فراموش

 انداخت صندلی روی را پاکت و شد ماشینش سوار

 به زود سرعت آن با. آورد در حرکت به را ماشین

 اولین برای خواست می که رفت اتاقی به رسید هتل



 خاطره هر از بود خالی که اتاقی بخوابد درونش بار

 .وفا بی اوی از ای

*** 
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 کرده می کار... هتل تو قبال رسه می نظر به خوب-

 :گفت و گرفت دستش زیر پوشه از نگاه سام

 آدم مهم کرده کار گورستونی کدوم قبال نیست مهم-

 هست؟. بودنشه



 مرتبه چیز همه خوندم ِرزوَمشو-

 حقوق نگران بگو بشیم مطمئن کنه کار باید ماه یک-

 گیریم می تصمیم ماه یک بعد اما دیم می بهش نباشه

 نباشه یا باشه

 باشه-

 :گفت ترس با تقریبا و رفت در سمت شهبد

 اتاقش فقط-

 :گفت و کرد پوشه نگاه باز سام

 بهش بده اجرایی مدیر اتاق همون-

 وسایالش-

 بنداز اتاق همون ببر بعدم جعبه تو بریزید-

 باشه-

 :گفت و کرد ریز چشم شهبد کن وصل اتاقم دوربین-

 که وصله-

 :گفت و آورد باال سر متجب سام



 کرده؟ وصل کی-

  قتهو خیلی چیه هر اما دونم نمی-

 کشیده را سیمش خودش شد بلند جایش سر از سام

 بود؟ کرده وصل را دوربین خودش نیاز یعنی. بود

 کجا؟-

  برس کارت به برو تو-

 رفت پایین که ها پله از رفت زمین زیر سمت سریع

 رژه ذهنش در روزها آن هم باز راهرو آن دیدن با

 مرد دو هر و کرد باز را اتاق در عصبانیت با. رفت

 سر از سریع سام دیدن با ها مانیتور از راقبتم

 .کردن سالم شدن بلند جایشان

 :گفت و شد اتاق وارد سام

  خوام می پیشو دوماه فیلمای-

 قسمت؟ کدوم-

 شده وصل کی از بدونم خوام می اجرایی مدیر اتاق-



 آن در سام کشید طول کمی نشست سیستم پشت مرد

 .کشید می سیگار پشت سیگار اتاق

 افتاده کار از که این از بعد روز سه-

 :گفت و پرید باال ابروهایش سام

 ببرمش بریز-

 االن بله-

 به را دی سی جوان مرد آن و ماند منتظر سام

 :گفت و داد دستش

 همین تا شده وصل که تاریخی از اتاقه همون فیلم-

 امروز

 رفت بیرون اتاق از گرفت دستش از را دی سی سام

 ها پله از گذشت باریک رویراه از عجله همان با

 .رفت باال

 را دی سی نشست میزش پشت سریع شد اتاق وارد

 .گذاشت لبتابش درون



 دختر آن دیدن با کرد عقب جلو را فیلم کمی موس با

 لب صفحه از گرفت نگاه شد فشرده دستش در موس

 .تاب

 چشمانش. صندلی به داد تکیه خشم با شد تند نفسش

 غرید و فشرد هم روی را

 نیست هیچی اون-

 جلو انقدر. کرد صفحه نگاه باز کرد باز چشم وسریع

 آن هنوز که آخری روزهای به رسید تا کرد عقب

 .بود آنجا دختر

 آن نگاه و صندلی به داد تکیه باز کرد ریز چشم

 محمد بعد لحظه چند. کرد شد اتاق وارد که دختر

 سام. داد محمد به نیاز که ای برگه و شد اتاق وارد

 .کرد فیلم تاریخ نگاه داشت نگه را فیلم ریعس

 فشار خودش به کمی و کشید اش پیشانی روی دستی

 .بیاورد یاد به تا آورد



 که دادی قرار آمد یادش خوب هم خیلی آمد یادش

 گم با اما بپردازد بابتش زیادی پول بود قرار سام

 .شد منتفی چیز همه شدنش

 میز یرو را دستش کف و زد هیستیرکی خند پوز

 زد فریاد کوبید

 !نرسه؟ چیزی تو به بره دستم از پوالم ترسیدی-

 بزند فریاد وخواست کوبید تاب لب روی را دستش

 در خواست عصبی. شد شروع فیلم باز لحظه همان

 سر محمد که صحنه آن دیدن با که ببندد را لبتاب

 لب که ریخت بهم چنان بوسید را نیاز و برد جلو

 زد فریاد کوبید زمین یرو برداشت را تابش

 کثافتا-

 این. فشرد سرش به را دستانش بود شده تند نفسش

 جایی هر. بود نکرده پیدایشان گشت چه هر ماه یک

 خانه حتی. نبودن اما بود رفته رسید می ذهنش به که

 هیچ اما رفت بود نشده ویران هنوز که بزرگی پدر

 . کرد نمی آمد و رفت خانه آن در کس



 اما دختر آن مادر های توهین وجود با رفت رشت

 که کسی خانه در حتی نیستن هم آنجا که فهمید

 مائده فقط اما رفت هم روند نمی آنجا بودن مطمئن

 .بودند خانه آن در که شوهرش و وبچه بود

 تا گرفت تماس و کرد پیدا را ایران های هتل تمام

 کند نمی کار آنجا در مشخصات این با دختری ببیند

 .نبود خبری هیچ هن اما

 با شهبد. شد باز در بعد ثانیه وچند شد زده اتاق در

. پریشان سام و اتاق وسط شکسته تاب لب دیدن

 :وگفت کرد سرش پشت دختر نگاه چرخید سریع

 بریم االن بهتره-

 و کرد اخم دختر آن و شهبد دیدن با چرخاند سر سام

 زد فریاد

 بیرون-

 میریم داریم باشه...باشه-
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 :گفت و کرد عصبانی سام نگاه دختر

 بگم چیزی یه من میشه اما-

 :گفت لب زیر شهبد

 دیوونه ی دختره-

 :گفت و کرد شهبد نگاه خشم با سام

 نیست؟ حالیت آدم زبون-

 :گفت و چرخید سریع شهبد



 صحبت مناسب فرصت یه تو بعد کریمی خانم بریم-

 رفت عقب و کرد سام نگاه باز کریمی مخان کنیم می

 :گفت و بست را در سریع شهبد

  بریم یعنی خیال بی گم می وقتی خانم-

 عصبانیه انقدر چرا هتل این مدیر-

 .نزنید کله و سر باهاش زیاد شما-

 :گفت و انداخت باال شانه دختر

 کنم جمع اتاقو وسایالی برم من پس-

  بگید من هب فقط داشتید مشکلی بفرمایید بله-

 حتما بله-

 چرخید ترس با شهبد که کرد باز را در شتاب با سام

 :گفت و

 شده؟ چی-

 اتاق کارت-

 اتاق؟ کدوم-



 غرید عصبی سام

 میخوام چیو میدونی وقتی ندارم زدن حرف حوصله-

 بده انجام سریع

 نداری کاری اونجا با دیگه گفتی که تو اما-

 بیارش-

  باشه-

 با آورد در را کتش سام و دوید اتاقش سمت شهبد

 از را کارت سپرد شهبد دست را کتش شهبد آمدن

 .شد دور شهبد از گرفت دستش

** 

 اما برداشت را قدم اولین و رفت بیرون آسانسور از

 دست او به نفس تنگی حس که راهرو آن بود چه

. شدن می نزدیک هم به داشتن انگار دیوارهایش. داد

 آن سمت بلند های قدم با فشرد دستش در را کارت

 باز در و کشید دستگاه روی را کارت. رفت اتاق

 به کردن نگاه بدون شد اتاقش وارد درنگ بدون. شد

 با را کزایی لباس آن و کرد باز را کمد در چیز هیچ



 کوفت بهم را کمد در.کشید بیرون کمد از خشم

 را نشسته خاک لباس آن پایش زیر که برود خواست

 .دید

. آورد در دختر آن تن از خودش شب آن که لباسی

. آورد باال سر و فشرد دستش در را عروس لباس

 پا خاک و گرد کلی با روز آن صبحانه میز هنوز

 ... بود نامرتب تخت روی پتوی هنوز. بود برجا

 را تراس خوبی به که افتاد حریر پرده به وچشمش

 .شده خشک های گلدان همه آن با داد می نشان

 بهم را در و رفت بیرون اتاق زا چرخید سریع

 مدرک روز هر.  برداشتنش قدم شد سخت اما کوفت

 برای اول از نیاز کرد می ثابت که شد می رو هایی

 . است آمده سام دادن بازی

 نه بار این افتاد راه باز. بره لباس در بوده گرگی

 تسکینش کمی که بکند را کاری رفت اما قوی چندان

 .دهد

... 



. ماند شکسته های وسایل روی گاهشن بست را در

 .شد کشیده زمین روی دستش در لباس افتاد راه

 کرد دیوار روی بزرگ عکس آن نگاه چرخاند سر

 چرا دروغ. بود جانش عکس آن لبخند که آخ

 .پرستید می را دختر آن لبخندهای

. شد چشمهایش خیره رفت دیوار روی عکس نزدیک

 :گفت آرام و کرد کج سر کمی

 بوده؟ دروغ چی همه نمیشه اورمب چرا-

 کنار کشید دست گیش همیشه عادت طبق رفت جلو

 :گفت و کرد خندانش چشمهای نگاه باز صورتش

! هستم؟ معجزه دنبال اماچرا شد ثابت شنیدم، دیدم،-

  ببینم تو گناهی بی از نشونه یه فقط میخوام

 زد فریاد دیوار روی کوبید را دستش وار دیوانه و

 روی آدم ترین کثافت تو...لعنتی نیست...نیست اما-

 دنیا بازیگر بهترین...زمینی

 :گفت و زد پوزخند



 پیدات خودم... بگیری تو بازیگری جایزه نموندی-

 بی بود ستایش قابل کاِرت...کنم می تقدیمت میکنم

 تیزم سام که رفتی فرو نقِشت تو خوب انقدر نقص

 پنهون ازم چیزی که من میفهمی! من...نفهمید هیچی

 خوردم تورو گول مدت همه این نمونده

 داد ادامه زد خند پوز

 هم ، فرستادی دومون هر برای رو دارم دوستت-

 ؟ عدالت یا میکردی خیانت ، اون هم ، من
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 :گفت و داد تکان عکس برای را دستش رفت عقب

 باشی شده قطره اگه حتی میکنم پیدا-

 انداخت عکس زیر زمین روی را دستش در لباس

 لباس روی وقفه بی کرد روشنش آورد در را فندکش

 لباس آن با. بود دختر آن تن در روزی که عروسی

 .کرد طاقت بی را سام و آمد عشوه کرد دلبری

 و لباس نگاه پوزخندش با سام گرفت آتش لباس

 بودند گرفته را جلویش آتش های شعله و عکس

 .میکرد

. است اش خیره چطور که را چشمهایش دید می اما 

 کرد خراب را عکس باالخره لباس آن های دوده اما

 .اش گونه چال نه بود چشم نه دیگر

 روشنش گرفت آتش روی را سیگارش رفت جلو

 :گفت و سیگارش به زد پک کرد

 بوی هنوز...کنم می پیدات میکشم بو سگ مثل شده-

 باش مطمئن میکنم پیدات حفظم از تنتو



 آنجا سوخته لباس آن و شد دور آنجا از زد خند نیش

 .نداشت وجود دیگر که عکسی همان کنار ماند

*** 

 ...پ باید من نظر به سماوات آقای-

 هم وقتی کریمی خانم نکنید تعیین من واسه نباید باید-

 مدرک و دلیل برام صبحم تا شما نه یعنی نه گفتم

 نه گم می بازم بیارید

 :گفت و کرد سام نگاه کالفه کریمی خانم

 هر کنید می رفتار جوری این چرا شما دونم نمی-

 اعتراضی هم اصال هستید مدلی همین دیدمتون وقت

 کنم کمکتون تونم می اما ندارم

 :گفت و زد پوزخند سام

 از اوج تو برد منو کرد کمکم یکی که باری آخرین-

 پایین شدم پرت داد هولم پشت

 نمی پیشنهاد من سماوات آقای نیستن همن مثل همه-

 درست بزرگم مادر که هست معجون یه. بدم خوام



 عالیه هستن عصبی دائم که کسایی واسه میکنه

 کنه می آرومشون

 :گفت و زد آتش سیگاری سام

 کارتون سر بفرمایید-

 ...برات فردا-

 بفرمایید گفتم-

 روی از. شد ساکت دختر آن و رفت باال فریادش باز

 که بزند حرفی چرخید رفت در سمت شد لندب مبل

 پنجره سمت شد بلند جایش سر از سام لحظه همان

 :گفت و رفت

 ببند درو-

. کوفت را در و رفت بیرون حرص با کریمی خانم

 تلفنش لحظه همان که زد سیگارش به پکی سام

 را گوشی رفت میز سمت سریع. خورد زنگ

 داد جواب برداشت

 شد؟ چی-



 هتلتم البی من-

 اومدم بمون-

 بلند های قدم با انداخت سیگاری جا در را سیگارش

 . رفت بیرون اتاق از

 آنکه بدون کریمی خانم و رفت البی سمت عجله با

 :گفت آریا به است سرش پشت سام بداند

 میزنه داد همیشه عصبیه؟ انقدر چرا چشه مدیر این-

 ریخته بی که چقدرم

 اما برود تخواس خیال بی حرفها آن تمام با سام

 .زد آتشش انگار باز آخرش همان آخر حرف

 فریاد سرش پشت و رفت کریمی خانم سمت چنان

 داد ترجیح آریا و پرید جایش از کریمی خانم که زد

 برود پایین

 وراجی؟ یا کنی می کار-



 کرد خشمگین سام نگاه چرخید ترس با کریمی خانم

 مخان که داد تکان وار تهدید آورد باال دست وسام

 برد عقب را اش تنه باال کریمی

 خشک استخدامت مهر هنوز داری دوست نکنه-

 بشی؟ اخراج نشده

 ...آق-

 بیرون میای بود کاری وقت هر اتاقت تو میری-

 بله...ب-

 خانم سر پشت خان پیش روی را دستش کف سام و

 رفت تر باال فریادش اراده بی و کوبید کریمی

 رو کلمه اون نشنوم دیگه-

 :گفت گیج ریمیک خانم

 !چی؟...چ-

 مرد آن نگاه گرفت کریمی خانم از نگاه عصبی سام-

 و رفت او سمت و شد دور کریمی خانم از. کرد

 :گفت



 شد؟ چی-

 کنیا می سکته شدی کبود...بشینیم بریم بیا-

 :گفت و مبل روی نشست سام

 ناصر بگو-

 بابا باشه-

 آب لیوان یک کرد اشاره گارسون به کرد بلند ودست

 :گفت و کرد سام نگاه وباز بیاورد

 دنبالشونی؟ که اینا هستن کی-

 نه؟ یا گی می-

  تونستم اما بود سخت خیلی-

 خب-

 سام سمت سریع ناصر و آورد آبی لیوان گارسون

 :گفت و گرفت

 بگم بقیشو تا بخور یکم-



 روی را لیوان و خورد را آب از کمی حرص با سام

 :گفت و کوبید میز

 بزن حرف-
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 کشور از قانونی غیر دادی بهم که عکسی دوتا اون-

 :گفت و کرد ریز چشم سام نشدن خارج

 !قانونی؟-

  نرفتن هم قانونی نه-



 :گفت و مبل به داد تکیه سام

 هستن جا همین پس-

  ازشون؟ طلبکاری بردارن؟ کاله-

 طلبکارم-

  میکنم پیدا برات من-

 !چطور؟-

 مجرم عنوان به و عکسشون تونیم می دارم آشنا-

 بده خبر دیدشون کی هر که کنیم پخش

 :گفت و رفت باال ابروهایش سام

 میشه؟ مگه-

 :گفت و خندید ناصر

 کرد کاریش میشه خب اما نمیشه ساده نه-

 :گفت و زد خند نیش سام

 بشه پخش روستاها و شهرها تک تک میخوام-

 حله-



 :گفت و ردک هیستریکی خنده سام

 وقت هیچ کنم می جبران برات جوری بشه پیدا-

 نکنی فراموش

 :گفت و انداخت پا روی پا و کرد ای خنده ناصر

 مرد انقدر ندی چیزیم شما هستم رفاقتت خراب-

 نوکرتم که هستی

 چیزی یه فقط-

 چی؟-

 بشه چاب خوام نمی دختره عکس-

 ...ک اینجوری خب-

 پیششه هم دختره کن پیدا رو پسره شما-

 دادی من به که هم عکسی همین نیست مشکلی باشه-

 میدیدن بقیه بدبختی با بود تار خیلی

 :گفت کالفه سام

 میدی؟ انجامش کی-



 یه ای هفته نشدن پیدا میدم هفته آخر تا نباش نگران-

 بشه پیدا تا میشه تمدید بار

 عالیه-

 :گفت و زد لبخند ناصر

 ...خوش اام تاره عکسش که این با دختره میگم-

 کرد نگاهش متعجب ناصر که ایستاد شتاب با سام

 غرید وسام

 حسابت به میریزم قبلیتم کار اون پول بگیر تماس-

 حرفیه چه این-

 و داد تکان سر پایینش و باال و درهم ابروهای با سام

 :گفت

  بخور بده سفارش خواستی چیزی-

 شد دور ناصر از نماند دیگر و

** 

 بشه تمدیری باید هتل اون-



 دست باید داری توسعه قصد که تویی اما داره مدیر-

 سام بشی کار به

 شهبد نیستم برو اونجا من نزن حرفشم اصال االن-

 بشه کنی کاری قشنگ میتونی دستته تو پول االن-

 خوای می که چیزی همون

 بگو بابام به حوصلشو نه دارم وقتشو نه االن-

 ...بعدم دنتدی میاد داره بهتره حالت فهمیده عمو-

 :گفت و کشید سوتی برد هوا رادر دستش

 گاهی تو خودشم هتل قراره تازه آمریکا میره-

  کنی نظارت

 چی؟ تو بابای پس-

 خواهر پیش هست کانادا عازم متاسفانه منم بابای-

 :گفت کالفه سام جان

 این تو اونم کنم اداره هتل چهارتا کیم من مگه-

 دو بشی وندگارم جایی نیست قرار میتونی اوضاع



 و دیگه جای یه روز دور اونجا روز دو اینجا روز

 کنه پیشرفت باید که هتل اون ماه چند البته

 مخمه رو حرفات شهبد-

 میادش امشب بابات بزارمت جریان در بود وظیفم-

 دنبالش میرم-

 :گفت و داد تکان سر تحسین با شهبد

 پیش روز سه ناصر شنیدم راستی...بابا پسر آفرین-

 !بوده اینجا

 :گفت و کرد ریز چشم

 !ناصر؟ باز که شده چی-

 کارت سر برو نیست چیزی-

  خالف یعنی میاد که ناصر اسم-

  نترس-

 پشتم فهمیدم وقتی اصال ترسم می خیلیم چرا دروغ-

 نمیزنی؟ حرف من با چرا مرگته چه تو. لرزید



 :گفت و زد اشاره اتاق در به سام

 این اما دل و درد ییعن میشه زدن حرف پای وقتی-

 از بهتر باید تو زنم نمی حرف وقتی نیست دلم درد

 هیچ به حرفمو من که چیه قضیه بدونی کسی هر

 زنم نمی کس

 :گفت و رفت باال ابروهایش از یکی شهبد

 حرف موضوع یه درمورد تو میدونم فقط من-

 ...نامو اونم نمیزنی

 :گفت سریع و کرد سکوت خودش

 در. رفت شهبد و نگفت هیچ امس کارم سر میرم من-

 غرید عصبی شهبد بست که را

 یعنی کرده؟ چیکار محمد! کردی؟ کار چی نیاز-

 !عمونیستن؟ و زاده برادر مگه اینا ناموسیه؟ قضیه

 .رفت اتاقش سمت داد تکان شتاب با را سرش گیج
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 حالی سر خوشحالم-

 ؟چطوره ساناز-

 میگه مامانت زدم حرف باهاش دیشب خوبه خیلی-

 می نگاهش عشق با چنان دیده رو پارسا تازه انگار

 کنه

 خوبه-

 نیاز با باری چند شدی چی تو نگفتم مامانت به-

 خبر گفتم منم گفت بهم بود خاموش اما گرفت تماس

 ندارم



 زد حرف باهام-

 بهش؟ گفتی چیزی-

 :گفت و کرد پدرش نگاه سام

 !گفت؟ نمی شما به یعنی تمگف می-

 :گفت و داد تکان را سرش گیج پدرش

 شدم گیج دونم نمی-

 اینا؟ مامان پیش رید می اینجا از-

 بیای؟ هم تو خوای می میرم دیگه روز سه آره-

 :گفت و داد پدرش تحویل پوزخندی سام

 دوتای شماس مال دوتاش میشن؟ چی هتال این-

 نه یا برسم بهشون باید منه مال دیگش

 شب؟ اون شد چی-

 نپرس-

 ...ام-

 نپرس گفتم-



 کرده؟ فرار چرا نیاز-

 :گفت حرص با سام

 به زندگیت تو بار یه نیار اسمشم نپرس...نپرس-

 بزار احترام حرفم

 پرسم نمی باشه-

 میای؟ کی بری-

 هتل نگران کشه می طول کنم فکر اما دونم نمی-

 هستم

 تو دیگه دوتای اون خوبه مدیریتش چالوس هتل-

 اینجا با خودم مال میمونه خوبه که هم شما مال کیش

 سراغشون میرم گاهی نباش نگران اما

 بری باید داره مشکالتی یه چالوس هتل-

 :گفت و فشرد فرمان دور را دستش سام

 کنن درستش بده پول-

 کنی نظارت بری باید نمیشه-



 پدرش. کرد بیرون نگاه چرخاند سر حرص با سام

 :گفت و کرد سام ماشین درون نگاه

 شد؟ چی قبلیت ماشین-

 هستش-

 فروشیش؟ نمی چرا-

 شیشه. گذاشت ترمز روی پا نداد را جوابش سام

 صندلی به داد تکیه سر داد پایین را کنارش

 بینمونه حاال که حسی این دونه دونه-

 رسونه می بهم مارو

 

 دستیش بغل پسر برای که دختر آن نگاه چرخاند سر

 منقبض صورتش عضالت اختیار بی. کرد خواند می

 .ماند دختر آن روی برنده نگاهش شد

 :گفت سام پدر که ماند خیره انقدر

 شد سبز برو-

 رفت ماشین آن تا بود خیره هنوز سام اما



 زنن می بوق دارن سام-

 دست رگهای و منقبض فک همان با چرخاند سر سام

 در حرکت به را ماشین بود زده بیرون که گردنش و

 :گفت آرام وپدرش. آورد

 ...ش اون اما بشی خوب تو شد باعث دختر اون-

 را پدرش گوش کرد کر اش عربده

 نگو گفتم-

 :گفت سریع پدرش

 نمیگم دیگه باش آروم-

 و ترساند را پدرش حرصش پر و تند های نفس

 :گفت

 زنم نمی حرفی دیگه من سام برو آروم-

 بین سیگاری نخ و برداشت را سگارش پاکت سام

 :گفت و کرد روشنش گذاشت ایشه لب

 برگرد زود-



 و بود عصبانیت.  خواهشی نه بود التماسی نه لحنش

 تمام با را حرف آن فهمید پدرش فقط اما عصبانیت

 بازوی روی دست همان برای زند می شکستگیش

 :گفت و گذاشت سام

 میام زود-

 :گفت و کند پدرش نگاه نچرخاند سر سام

 سیک به بدم میخوام رو اونجا-

 :گفت سریع پدرش

 کجارو؟-

 خونمو-

 خونته اونجا نه-

  ؟ چی آخر اول نیست دیگه-

 کنی می ازدواج باالخره

 :گفت و زد خندی نیش سام

 با اونجارو نداره جا من زندیی تو دیگه کس هیچ-

 میدم اجاره نهایت یا میفروشم وسایالش



 کنه نمی قبول کسی هر هتله توی چون اما-

 کنن یم قبول هستن خیلیا-

 دونی می صالح جور هر-

 :گفت و سیگارش به زد پک سام

 بدم نشونش رو خونه دیگه روز چند خواستم می-

 دیگر و کرد سکوت سام بد حال خاطر به سام پدر

 .نکرد کنجکاوی
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 شیشه و ماشین سقف روی باران صدای

 بگوید شهبد شد باعث ها

 بارونی عجب پسر-

 :گفت شهبد که داد تکان سر خیال بی سام

 نفرس دو جا این هوای خدایش-

. کرد جاده نگاه باز و کرد نگاهش چپ چپ سام

.  بود کرده گذر دختر آن با آن از ها بار که ای جاده

 آن زیر هم با که بود وقتی همان مثل هوایش و حال

 ...روز آن حرفهای و بودن ایستاده کوه باالی باران

 

  هنوز طاقته بی قلبم برات من

 بود ندارم و دار بردی تو که اون

 رفته در کوره از باز دیوونه این

 هفته هر و روز هر یادته به هنوز



 

 حرف شنید نمی و گذشته در افکارش در بود غرق

 فرعی جاده آن نگاه متعجب شهبد و را شهبد های

 :گفت و کرد

 میری؟ کجا-

 می. داد ادامه راهش به نداد را جوابش سام اما

 خود نه را این. کوه همان باالی برود خواست

 .بود دلش خواست بلکه اش عصبی

 

  میسوزم که آخ کجاشو کردم اشتباه

 دیروزم آدم اون من شدی عوض تو

  چیدی بالمو بال و پر دادم بهت خودم

 ترسیدی چی از نگفتی واست شدم پر پر

 

 



 که جایی همان نگاه فشرد ترمز روی را پایش

 شهبد که این از قبل و کرد بودن ایستاده آنجا روزی

 با داشت فرق باران. شد پیاده ماشین از بزند حرفی

 .آرام و نم نم روز آن مثل نه بود شدید روز آن

 و ایستاد نیاز جای درست رفت پرتگاه لب سمت

 :گفت اش خنده میان در خندید

 که مدار دوستت نویسه می بار چند برات اون حاال-

 کنه؟ ثابت بهت

 

  میزنه آتیش جونو این میکشه خاطراتت

 منه پیش هنوز قلبت بیا ترسیدی چی از

  کنم عاقل تورو آخرم که نتونستم من

 کنم دق اینجا من بازم بری که میخواستی تو

 



 خواست کرد دوستش نگاه شد پیاده ماشین از شهبد

 ترجیح را تنهایی سام. شد پشیمان اما برود سمتش

 را فریادش و را سام ی خنده صدای شنید اما داد می

 بودی؟ ای دیگه کس عاشق اما گفتی عشق از من با-

 برداشت قدم سمتش ترسیده شهبد و برداشت قدم سام

 کشید عربده سام و ایستاد هم شهبد سام ایستادن با اما

 چی از شدی؟ قائم کجا! بزدل؟ هستی گوری کدوم-

 !من؟ یا مرگ ترسی؟ می

 

  آخه بسپارم کی به من

  رو دیوونه توئه خب

 من جز میکنه تحمل کی

 رو خونه این و تو 

  نه نرو نمیتونم من

  نرو نمیتونم من

 آتیش میزنه خاطراتت



 تنو این و جون به 

    

 

 انداختیم روز چه به ببین بیا-

 زد فریاد و کشید پایش زیر گل زیر لگدی

  کنم می پیدات-

 سرش و کرد حس کمرش دور را دستش کرد حسش

 وزیبایش دخترانه صدای و نشست کتفش روی که

 ریخت بی باش آروم-

 کاش ای اما. نبود کس هیچ آنجا اما چرخید خشم با

 خیانت او به که کسی دوری از داشت مرد آن بود

 شد می دیوانه بود کرده

 

  میزنه آتیش جونو این میکشه خاطراتت

 منه پیش هنوز قلبت بیا ترسیدی چی از



  کنم عاقل تورو آخرم که نتونستم من

 کنم دق اینجا من بازم بری که میخواستی تو

 

 وشهبد کشید خیسش و کوتاه موهای روی را دستانش

 :گفت و رفت سام سمت بیاور طاقت نتوانست

 نکن کارو این اما خودتو کن خالی بزن منو بیا-

 زد فریاد پرتگاه سمت چرخید وباز نزد حرفی سام

 ماشین تو برو-

 :گفت و برداشت سمتش قدم باز شهبد اما

 بودم باهات همیشه بودم پات به پا همیشه که من-

 باشه بازم بزار

 اش شانه روی دست وشهبد نداد را جوابش سام

 :گفت آرام گذاشت

  شم می داغون بینمت می جوری این-



 بزند فریاد سرش که چرخید شهبد سمت عصبی سام

 آغوش در ردب سام سر پشت دست سریع شهبد اما

 :گفت دارش لرزش صدای با و کشیدش

 پایین باال گلوت سیبک ببینم... که خودت تو نریز-

 بشه

 وشهبد چسباند شهبد ی شانه به پیشانی زنان نفس سام

 می خوب که دوستش حال برای گریست اختیار بی

 .شود می نابود دارد فهمید

 و فشرد نشست شهبد دیگر ی شانه روی سام دست

 و زد فریاد. پیچید صدایش کوه آن در دز  فریاد

 فریادش هر با و. فشرد هم روی را چشمهایش شهبد

 را شهبد ی وشانه. شکست بیشتر اش مردانه بغض

 .فشرد بیشتر

 :گفت و ریخت اشک او از تر بد شهبد

 ... رفیق همینه-

 شهبد-

 هوم-



 از بدتر کنم می حس چرا...بشم متنفر تونم نمی چرا-

 خوامش؟ می قبل

 عاشقشی چون-

 بکشمش خوام می... اما-

 ...سا-

 نداره عشقمو لیاقت اون... نداره لیاقت بمیره باید-

 شو خیالش بی-

 و کرد شهبد به پشت. رفت عقب زد پوزخند سام

 :گفت و کرد پاک را صورتش دید شهبد

 بکشمش که شم می وقتی خیالش بی-

 کشی نمی-

 :گفت و زد شیطانی لبخند سام

 کشم نمی آره-

 عاشقشی داری دوستش-



 سام کرد رخش نیم نگاه وشهبد چرخاند سر سام

 :گفت

  قدمه یه عشق و نفرت بین مرز-

 داره دوست نیازم-

 نیار اسمشو-

 نزن داد باشه-

 دوست پولو نداشت دوستم وقت هیچ عوضی اون-

 داشت

 مگر گوید نمی سام دانست می چون نپرسید شهبد

 .بخواهد

 هستن نتظرمونم میشه دیر بریم شدی خیس-

 میام برو-

 باشه-

 کرد خیسش شلوار جیب در دست سام و رفت شهبد

 :گفت و

 گیره می عشقتو جای نفرتم زود اما سخته-



 لحظه آن تا چرا بود این اگر! واقعا! زود؟ گفت

 چند ،شدتش هیچ که کمتر عشقش چرا! بود؟ نتوانسته

 ...بود شده برابر
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 لبخند با کریمی خام و کرد امضا را برگه پای سام

 :گفت و برداشت میز روی از را برگه

 تشکر-

 :گفت و گذاشت را خودنویسش سر سام



 شد؟ حل برداری فیلم گروه مشکل-

 واسه پیشتون بیان خودشون بود قرار شد حل بله-

 داد قرار تمدید

 میارن در دارن شورشو-

 کنن می کارشون صدا و سر بی که اینا چرا-

 کریمی خانم اما کرد کریمی خانم نگاه چپ چپ سام

 :گفت و کرد میز به اشاره

 داره تاثیر بخورید-

 که زد آتش سیگاری کریمی خانم به توجه بی سام

 :گفت کریمی خانم

 نیست دهنده تسکین اما کنه آرومتون شاید سیگار-

 هست دهنده تسکین معجون این اما

 خانم که کشید اش شقیقه روی را انگشتش سام

 :گفت کریمی

 ماساژ خودم من عالیه دردتون سر واسه ماساژم-

 ...ام بلدم تخصصی و سر دادن



 به کرد پرواز فکرش اما ماند کریمی خانم خیره سام

 های بوسه به بخشش شفا دست های ماساژ به گذشته

 .ماساژش بعد

 سماوات آقای-

 اخم چنان دفعه یک و برگشت حال به گذشته از سام

 زد فریاد سام و خورد جا کریمی خانم که کرد

 بیرون برو-

 ...اما-

 بیرون گفتم-

 رفت بیرون و رفت در سمت سریع کریمی خانم

 پوفی کریمی خانم و آمد شکستن صدای موقع همان

 :گفت و کرد

 دیوونه-

 ماه سه. کرد زمین خیسی و شکسته لیوان نگاه سام

 نشده عوض سام برای زچی هیچ هنوز و بود گذشته

 .بود عصبانی اول روز مثل هنوز. بود



 برداشت را گوشی خورد زنگ میزش روی تلفن

 بله-

 دارن کار شما با اومدن افتخار خانم پدر-

 :گفت و زد بلند جایش سر از متعجب سام

 اونجا میام-

 بلند های قدم با و رفت بیرون اتاق از عجله با سام

 سمتش سام دیدن با عیدس. رساند البی به را خودش

 :گفت و برد پیش دست و رفت

 سالم-

 :گفت و کرد سعید دست به نگاهی سام

 مونده؟ حرفی-

 :گفت و کشید عقب دست سعید

 عصبانیه نازنین-

 :گفت سعید که زد پوزخندی سام



 دیوونه داره نیست پیداش نیاز فهمیده وقتی از اما-

 ناراحته دستش از هنوز حال این با ولی میشه

 کنم؟ چیکار باید االن من-

 پیش بینتون چیزی مگه ؟ رفته چی واسه خب-

 اومده؟

 نگذاشته حتی که بود که سام واقعا مرد؟ آن بود که

 !بفهمند چیزی دخترشان خطای از نیاز خانواده بود

 دونم نمی دیلیلش منم-

 شوک برام نیاز راجب شنیدم که چیزایی واقعا من-

 بوده بزرگی

 شنیدید؟ چی-

 دزدیده مولودشو عمه طالهای نیاز که نای-

 :گفت درشت چشمان با سام

 !چی؟-

 شدم شوکه منم بخدا-

 !گفته؟ اینو کی چی؟ یعنی-



 چی هر خونمون زد زنگ مولود پیش ماه سه همون-

 دزدتو دختر گفت و کرد نازنین بار خواست دلش

 دزدیده طال کیف یه خونم فرستادی

 غرید و کرد هیستریکی خنده سام

 کنن می زندگی دارن همینا با سپ-

 سخته باورش میکنه دق داره نازنین-

 هستم چیکاره من-

 شوهرشی-

 غرید و گرفت را سعید کاپشن یقه اختیار بی سام

  میشه تموم چی همه دیگه ماه یک تا نیستم-

 خورم می قسم دخترم رو میخورم قسم نیاز رو من-

 حتی داد فریب رو همه اون نکن گناه نخور قسم-

 خانوادش

 حرفم سر من کاره گناه نیاز بگن بشن جمع دنیا یه-

 پیداش گردم می جارو همه خودمم نیست میگم هستم

 کنم می



 :گفت و کرد رها را سعید زد خند نیش سام

 نگران اما شده قایم کرده پیدا سوراخ یه گلت دختر-

 کنم می پیداش من نباش

 داری دوستش-

 بود حرفا این از تر لیاقت بی اون اما داشتم-

 و کرد سعید نگاه و چرخاند رو اما برود چرخید و

 :گفت

 بهتره کنه فراموشش بگو مامانش به-

 مثل شب سه این تو نازنین مادرشه اون میشه مگه-

 تو نیما. نمیشه صاف کمرش. شده ساله هفتاد زنای

 که کسی کی؟ خاطر به شده سفید موهاش سن این

 می آتیششون دکر اشتباهی یه بوده جونشون همه

 چیز همه به زد گند نیاز کارای اما خوابید

 کمرش. بود آمده سرش به چه سام چه؟ سام پس

 به کرد آرامش اما گرفت قلبش بود محکم اما شکست

 ...انتقامش چیز یک امید
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 :گفت سعید که شد دور سعید از قدم چند سام

 یکیو نداره کسیو باش پشتش نک پیداش تنهاست-

 عاشقشی تو اما کوتاست دنیا از دستش که داره

 باش پناهش باش پشتش

 از پوزخند همان با کند نگاهش نچرخید حتی سام

 که دخترش برای اشکی قطره که شد دور سعید

. گفت نازنین وقتی شکست و ریخت بود شده ناپدید

 تیوق کرد نزول پول خودش اسم به سعید برای نیاز



 بود رفته شیر دهان در او خاطر به دختر آن فهمید

 سمتش نازنین که افتاد زمین روی اتاق گوشه چنان

 و کرد نگاه نازنین صورت در که بود سعید و دوید

 :گفت

 کردی بد کرد خوبی عمرش کل اما کرد اشتباه یه-

 نازنین باهاش

 از که دخترش برای ریخت اشک زن آن  قدر چه و

 های حرف اما. شد می دیوانه داشت اش دوری

 ...کرد شوکه را نازنین باز نیاز دزدی و مولود

** 

 :گفت و کرد میز روی نگاه سام

 خب-

 دیدن شمایل و شکل همین به مرد یه پرند نزدیکای-

 نکردیم پیداش گذاشتیم پا زیر و پرند کل ما اما

 :گفت و برد پیش دست سام

 کنید؟ می چیکار االن-



 شده قایم جا هر نباش نگران نهست پرند ها بچه-

 بیرون میاد باالخره

 :گفت لبخند با ناصر که اسلحه روی کشید دست سام

 داره سر درد باشه حواست-

. شد زده اتاق در که رفت باال ابروهایش از یکی سام

 و گذاشت میزش کشوی در برداشت را اسلحه سریع

 :گفت

 تو بیا-

 اما ردک اخم ناصر دیدن با کرد باز را در شهبد

 :گفت لبخند با ناصر

 قدیمی رفیق احوال-

 :گفت ناصر به توجه بی شهبد

 خالیه؟ امشب تاالر چرا-

 چطور؟-

 باشه خالی نباید امشب کردم تعجب-

 هست حاال-



 کنترل را خودش اینکه بدون و کرد ناصر نگاه شهبد

 :گفت کند

 نشو باروت دیگه تو آتیشیه خودش این-

 :گفت و خندید ناصر

 دیم می پس درس پیشش باروته ودشخ این-

 کردی؟ چیکار براش باز-

 :گفت تهدید با و

 من باش مطمئن دردسر تو بیوفته بیاد سرش بالیی-

 میدم لو رو تو

 غرید سام

 شهبد-

 ترس بدون بار این و کرد نگاهش عصبی شهبد

 :گفت

 گفتی چیکار باز بکنه؟ بلده کار چی خالف جز این-

 ...آد این فروشه اسلحه این بکنه

 :گفت وحشت با کرد سکوت



 خریدی؟ ازش چیزی-

 اتاقت برو شهبد-

 !گرفتی؟ ازش چی دیوونه بزن حرف-

 زد فریاد و کوبید میز روی را دستش سام

 بدم پس جواب نیستم بچه من-

 بکشی؟ و کی میخوای... هستی که بخدا هستی-

 نیازو؟

 :گفت اش شده کلید های دندان الی از سام

 نیار اسمشو-

 خند نیش با شد خم کمی رفت سام میز سمت دشهب

 :گفت

 یا خودته کینه خاطر به نیاز اسمشو میگی که این-

 میشی هالک داری نفهمه؟ اسمشو کسی که غیرتت

 ،به انتقام واسه نه نداری خوراک و خواب براش

 ُبکُشیش؟ دنبالش بگردی میخوای بعد! دوریش خاطر

 :گفت و ایستاد صاف شهبد



 بکشی خودتو باید بکشی اونو که این قبل تو-

 زد فریاد شد بلند میزش پشت از شتاب با سام

 بیرون گمشو-

 :گفت و داد تکان سر شهبد

 میرم باشه-

 به دستش کف با برد پیش را دستش دفعه یک اما

 :گفت و کوبید سام ی سینه

 جاست این نیاز-

 :گفت و زد سام پیشانی به را انگشت و

 کنی پاکش اینجاها از بتونی اگه جاست این نیاز-

 میدونی خوب خودتم.  ازش گرفتی انتقامو بزرگترین

 و کردن پیدا نه انداختنشه دور انتقام بزرگترین

 درست هیچی اما بکنی کارو این شایدم کشتنش،

 نمیشه بهتر اما میشه بدتر نمیشه

 نگاه بدون سام و رفت بیرون اتاق از زد را حرفش

 :گفت ناصر به کردن



  برو-

 :گفت و کرد مرتب را کتش شد بلند ناصر

 بود قشنگ سخرانیش-

 کن پیداش-

 نباش نگران-

 های حرف نشست صندلی روی سام و رفت ناصر

 را دختر آن باید اول او.  برایش بود پتک مثل شهبد

 را انتقامش وقت آن کرد می دور جانش و روح از

 .گرفت می

 رفت بیرون اتاق از و شد بلند جایش سر از عصبی

 کرد باز را در زدن در وبدون رفت شهبد اتاق تسم

 :گفت و

 هتل بفرسته و یکی امشب بگو سهیل بزن زنگ-

 :گفت و شد درشت شهبد چشمان

 !کی؟ واسه-

 میدم پولشو من خواستی هم تو من واسه-



 :گفت بهت با شهبد

 میومد بدت کارا این از که تو! کاریه؟ چه دیگه این-

 میاد خوشم دیگه حاال-

 !سام-

 بزن زنگ-

 :گفت کالفه شهبد و بست را در

 !سالم؟ میگه این به دکتر-

 گرفت تماس سهیل با و برداشت را اش گوشی

 پیچید گوشی در سهیل شاد وصدای

 جون شهبد سالم-

 :گفت چندش با شهبد

 جون شهبد کوفت-

 تیپ خوش تو ذوقی بی چقدر-

 سام واسه بفرس امشب و یکی-

 زد فریاد بلند صدای با سهیل



 !چی؟-
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 سام واسه-

 دارم کار کلی من جون شهبد نزار کارم سر-

 بفرس و یکی دیگه کارته اینم خب-

 جون شهبد نبود حرفا این اهل که سام اما-

 میارم باال دارم گفتنت جون این با بشی خفه-

 جون شهبد کردم تعجب بخدا-



 بفرستش-

 :گفت و خندید سهیل

 براش میفرستم ورگلشو ترگل یه خواسته سام چون-

 جون سهیل دمتگرم بگه کنه دعام داره عمر تا که

 چندش برس کارت به برو-

 :گفت و کرد قطع را تماس

 ببینم بشینم نیستم  برو خونه من امشب میدونم نخیر-

 سرشه تو چی پسره این

** 

 یادش و بود پیانو به چشمش برداشت قدم پیانو سمت

 .روز همان در دقیقا قبل سال به مدآ می

 دختر آن ونگاه پیانو خاص چوب روی کشید دست

 ...شب آن در لبخندش نگاهش. آورد یاد به را

 کند اعتراف سام خواست نیاز که بود شب همان

 فهمید وقتی و نرفت خواب به صبح تا سام شب همان

 ...شد حالی چه رفته نیاز



 آن نیاز که کرد جایی همان نگاه و نشست پیانو پشت

 کرد حرکت ها کالویه روی دستش. بود ایستاده شب

 بست چشم و

 

  دورت آدما همه توئه تولد شب

 قبل مثله خوشحالی امشب

 کرد دیوونه منو امشب 

 

 و کرد باز چشم شد پایین باال گلویش سیبک باز

 .داد هدیه او به که گردنبندی به آمد یادش

 می و کرد می نگاهش در پشت از داشت کسی چه و

 احساساتی چطور اعصاب بی اخالق بد مرد آن دید

 .است

 

 زیبایی همیشه که تو توئه تولد شب

 تنهایی تو بدون میگیرم جشن امشب من



 خاطرست مشت یه ازت دلخوشیم تمومه امشب

 ست فاصله ما بین چقدر دست و سوت صدای اونجا

 

 شیطنت هم باز اش گونه چال باز اش خنده باز

. هایش عشوه دلبریهایش ، درشتش مهایچش. هایش

 می بگیرد؟ فراموشی سام که شد می است بس خدا

 .بوده اش زندگی در او نیاید یادش دیگر شد

 

 نیستم من اینکه با مبارک تولدت

  غم نیست و خوشحالی جدیدت عشق کنار

 بگیر محکم دستشو شمع کردن فوت موقع

 سیر دل یه میکنم گریه صبح تا منم

 

 دست ریخت اشک اختیار بی در پشت میکری خانم

 . گذاشت دهانش روی



 وچه بود بسته را چشماهش که بود سامی خیره

 .خواند می و مینواخت سوزناک

 

 روشنه میز روی کیکت هنوز

 پیشمه همینجا کادوت هنور

 

 !هستم کنارت همیشه برای بود گفته

 کجا شد؟ چه عشقش رفت که با رفت کجا شد چه اما 

 ویرانیش حال بود ساخته خودش که را ردم آن تا بود

 ببیند را

 

 باشین خوش هم با که تا کن فوت شمعارو حاال

 پاشید هم از شبه یک که نباش مردی فکر به

 

 گردنش که روز همان مثل درست رفت پایین سرش

 لباسی با عشقش دید وقتی. شکست شوک آن بار از



 خوابیده کنارش بود خودش به مطعلق که قبل شب که

 مرد آن برای لباس همان با اتاق آن در حال و بود

 ...بود

 !بود؟ هم آن از بدتر مگر

 

 توروبرگردونه که خدارو میدم قسم

 خونه این هوای سرده چه نمیدونی

 سرم به باد بخوره تا اینجا از دورشم چقدر

 بزنم داد کنم گریه شم دیوونه چقدر

 

 بیشتر را دستش کریمی خانم و رفت باال صدایش

 کسی هر او فقط نه.  زد هق و فشرد دهانش لویج

 به هتل مدیر ابهت پر مرد سام. شد می آب بود آنجا

 لرزش صدای با خواند می چطور بزرگی آن

 ...دارش

 



 نیستم من اینکه با مبارک تولدت

 غم نیست و خوشحالی جدیدت عشق کنار

 بگیر محکم دستشو شمع کردن فوت موقع

 سیر دل یه میکنم گریه صبح تا منم

 

 نگه ثابت ها کالویه روی که را دستانش صدای

 . پیچید سالن در داشت

 نمی اما! نیست خبری هیچ تاالر چرا گفت شهبد

 شب آن دانست نمی بود دختر آن تولد امشب دانست

 هیچ آنجا باید که بوده خاطره پر انقدری برایش

 . بود نمی خبری

 که عروسی یک کنسلی خاطر به شب همین قبل سال

 چقدر بود کرده کنسل سام خود قبلش روز چند

 خوش نیاز به شب آن فقط که کرد پرداخت جریمه

 برایش ماندنی یاد به تولد یک بتواند که بگذرد

 .بگیرد



 بلندش پاشنه کفشهای با کرد باز را در کریمی خانم

 .رفت سام سمت پیچید می سالن در صدایش که
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 اما. کرد اخم کریمی خانم دیدن با آورد باال سر سام

 :گفت و رفت تر نزدیک کریمی خانم

 بود عالی-

 :گفت و شد بلند عصبی سام

 جا؟ این اومدید اجازه بی حقی چه به-



 باشه شما کار موزیک صدای این شد نمی باورم-

 شمایید دیدم اومدم شدم کنجکاو

 :گفت و گرفت در سمت را دستش سام

 بفرمایید-

 ...با بزارید-

 پرید جایش از کریمی خانم و شد بلند سام عربده

 بیرون گفتم-

 از سریع هست عصبی خیلی سام دید که کریمی خانم

 و زد پهلوهایش به را دستانش سام و شد دور آنجا

 :گفت

  کنم چالشون میخوام هاته خاطره شب آخرین امشب-

 آنجا از عجله با زد چنگ پیانو روی ار را کتش

 .رفت

 

 های دکمه انداخت مبل روی را کتش شد اتاق وارد

 دوازده. کرد ساعتش نگاه و کرد باز را پیراهنش



 اتاق تلفن که بگیرد تماس شهبد با خواست بود شب

 :وگفت برداشت را گوشی سریع و خورد زنگ

 بله-

 اتاقتون بیان خوان می اومدن خانم یه سماوات آقای-

 کنید راهنماییش-

 بله-

 :گفت و کرد زن به نگاهی ریاآ

 اتاق تا برنتون می بفرمایید-

 آریا و شد دور آنجا از عشوه با و داد تکان سر زن

 .بست چشم ناراحت

 و کرد بازش رفت در سمت آورد در را لباسش سام

 تخت روی زد آتش سیگاری. رفت تخت سمت باز

 . خوابید

 سر زیر را آزادش دست کرد خم را زانوهایش

 شنید و سیگارش به زد پک. ماند سقف رهخی گذاشت

 .را زن آن کفش های پاشنه صدای



 اتاق اینم بفرمایید-

 :گفت و کرد باز نیمه در نگاه لبخند با جوان زن

 ممنون-

. شد اتاق وارد داد هول را در زن و رفت خدمتکار

 :گفت و زد نمایی دندان لبخند تخت روی سام دیدن با

 خوبیه شب امشب-

 سر که این بدون و زد سیگارش به پکی سام

 :گفت کند زن آن نگاه بچرخاند

 بشنوم صدا خوام نمی-

 چی؟ دیگه چشم به-

 تازه سام و ایستاد سام کنار برداشت قدم سمتش زن

 وموهای زن آن ی شده آرایش شدت به چهره

 و نبود خودش دست. دید را شالش زیر پریشان

 .رفت هم در اخمهایش

 :گفت آرام شد خم زن

 بدویی دنبالم کنم جذب نظرتو ریجو-



 :گفت و آورد در را شالش و رفت عقب خندید

 گیسوئه من اسم-

 :گفت و کرد باز را اش مانتو های دکمه

 دیگه سامه همون هم اعصابی بی انقدر که تو اسم-

 نشست گوشش در نیاز صدای و زد پلک سام

 ، رسید می من به تو غیر کسی سخته تصورش-

 رابطه باهام تو غیر کسی و کنه بغلم تو غیر کسی

 آغوشمون تو ، تو منو بدون همیشه اینو...باشه داشته

 نداریم کسی هیچ واسه جایی

 گذاشت تخت روی را پایش یک رفت سام سمت زن

 درد از زن که زمین روی کرد پرتش سام چنان که

 .رفت باال فریادش

 آخ-

 شکم در لگدش اختیار بی و آمد پایین تخت از سام

  زد فریاد و شستن زن

  برو گمشو-



 نالید پیچید خود به درد از زن

 روانی

 زن و کشاندش در سمت زد چنگ را موهایش سام

 کرد پرتش سام. شد می بلندتر و بلند جیغهایش

 برداشت را زن شال شد اتاق وارد سریع و بیرون

 :گفت و کرد پرت زن سمت را شال رفت در سمت

 هری-

 کثافت... میارم در پدرتو-

 از تر کثیف اون واسه بفرستم جنازتو نکن کاری-

  خودت

 و انداخت سرش روی را شال و ایستاد زور به زن

 :گفت

 روانی مرتیکه میدم نشونت-

 و آسانسور سمت دوید زن که برداشت خیز سام

 زد فریاد

 بینی می حاال گیرم می ازت پولمو-



 را پذیرش و رفت تلفن وسمت کوفت بهم را در سام

 زد فریاد اریا صدای شنیدن اوب گرفت

 بیرون بندازید رو هرزه این-

 بله بله-

 او به نبود کسی و. کوبید تلفن روی را گوشی سام

 کار قصدت که تو شد چه بگوید و بزند پوزخند

 حرفش یک آوری یاد با شد چه حال بود دیگری

 کرد عمل نیاز به قولش به سام زدی؟ جا چنین

 چطور؟ نیاز اما دنبو کس هیچ جای او جز آغوشش

 !کرد؟ عمل هم او
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 سر و زدم لبخند کشیدم ام آمده بر شکم روی را دستم

 در اختیار بی کردم خندانش چشمان نگاه چرخاندم

 :گفتم و فشردم اش سینه به سر خزیدم آغوشش

 دارم دوستون-

 و بستم چشم تلذ از کرد حرکت موهایم در دستش

 گفتم

 می جفتمون خوایمش می اما بود ناخواسته بچه این-

 خوایمش

 گفتم ذوق با و نشست سرم روی عشقش پر ی بوسه

 تو یا میشه من شبیه نظرت به-

 تو-



 هم روی را چشمانم را اش سینه بوسیدم و خندیدم

 گفتم و فشردم

 موندی کنارم تو فقط دادم دست از رو همه-

 مونم می همیشه-

 و خندید بودم تنش بوی عاشق را تنش کشیدم بو

 :گفت

 میشه قلقلکم نکن-

 خیره صورتش روی گرداندم چشم بردم باال سر

. کرد اخم که کردم بغض اختیار بی شدم چشمانش

 گفتم و دزدیدم نگاه سریع

 نبود خودم دست لحظه یه نکن اخم-

 ناراحت خودتو دیگه نباید نیاز شد تموم چیز همه-

 دار بچه داریم که باشیم خوشحال باید وت منو کنی

 میشیم

 گفتم و دادم تکان سر

 بزنیم؟ قدم بریم بعدش بندی می موهامو-



 عزیزم آره-

 حس چه و کرد شانه نرم را موهایم و چرخاند مرا

 می و کرد می شانه را موهایم وقتی داشت خوبی

 زد می بسته لبهای با که آهنگی صدای. بافتشان

 .بود شیرین برایم

 ومن را گردنم پشت بوسید شد تمام که موهایم بافت

 نشست گوشم دم صدایش و بستم را چشمهایم لذت با

 منه عشق کوچولو مامان-

 اراده بی که حرفش و صدایش بود بخش لذت چنان

 نگاهش ام شده خمار چشمان با سمتش چرخاندم سر

 چشمانم باز. را لبم بوسید آرام لبخند با واو. کردم

 زد باال شکمم روی از را لباسم او و تاداف هم روی

 روی دست. کشید شکمم روی وار نوازش را دستش

 :گفتم و گذاشتم دستش

 شیرینه خیلی-

 عشقم خیلی-



 رویش تاپ بند یک فقط که را ام شانه سر بوسید

 :گفت و خندید که خوردم تکانی. بود

 هنوزم-

 مرا آرام و را ام شانه بوسید باز او و زدم لبخند

 زد خیمه رویم. خواباند بودیم نشسته که تختی روی

 با اما فشردم هم روی را لبهایم زده خجالت من و

 باران صدای صورتم روی گرداند چشم خاصش نگاه

 زد لب او و رسید گوشم به

 عاشقتم-

 لبهایم آورد پایین سر او و بردم موهایش در را دستم

 ...را موهایش زدم چنگ ومن گرفت لبهایش بین را
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 کل دانای

 

 داری؟ کار چی-

 :گفت و گذاشت سام میز روی پولی پاکت آریا

 آوردن آقایی حاج یه اینو-

 :گفت و کرد پول پاکت نگاه سام

 چی؟ واسه-

 قبال گفتم منم میکنه؟ کار اینجا افتخار خانم گفت-

 پولو این تگف داد پولو این اونم کرد می کار اینجا

 نیومدن گذشته ماه چند اما من محضر بیان بودن داده

 آوردم پس پولو منم



 چی؟ محضر-

 ازدواج-

 :گفت و ماند پول پاکت خیره سام

 رفت؟-

 باشید داشته باهاشون کاری شاید بمونن گفتم من نه-

 اتاقم بیاد بگو-

 باشه-

 روحانی لباس با مرد آن بعد دقیقه چند و رفت آریا

 را مرد و کرد سالم سریع سام و شد سام قاتا وارد

 . کرد دعوت نشستن به

 :گفت سام و مبل روی نشست دلنشینی لبخند با مرد

 نیستن اینجا دیگه خانم این-

 فقط من اما دارید ازش ای دیگه آدرس شما حداقل-

 رفتم اونجا که مطب یه با داشتم اینجا از آدرس یه

 بود تعطیل

 :گفت و کرد اخم سام



 بودن؟ اومده ازدواج واسه-

 بود قرار گرفتن وقت بعد هفته سه واسه اومدن بله-

 نیومدن دیگه که بیارن هاشون شناسنامه

 :گفت مرد آن و شد مشت دستش سام

 نیومدن کردم تعجب بود مشتاق دختره هم خیلی-

 پولو باید من اما بشن خوشبخت هستن جا هر باالخره

 بدید ونبهش پولو دیدیشون اگه شما میدادم پس

 :گفت و شد بلند آقا حاج و داد تکان سر سام

 پسرم باشی موفق-

 را در ،  رفت در جلوی تا شد بلند احترامس به سام

 غرید و نشست در کنار مشتش بست که

 نبودم؟ شوهرت من مگه کنید؟ عقد خواستید می-

 بود مونده دیگه روز چند هنوز

 بیدکو دیوار به برداشت را پول پاکت رفت میز سمت

 زد فریاد و

 آشغال کثافت-



 :گفت هراسان پرسنل از یکی و شد باز شتاب با در

 مهدوی آقای-

 :گفت سریع سام

 شده؟ چی-

 تو رفته آهن یه سرش رو افتاده انبار های قفسه-

 شکمش

 ها پله سمت دوید و زد کنار را او در سمت دوید سام

 . دوید پایین را ها پله یکی دوتا و

 زد فریاد آنجا شلوغی وبا ددوی انبار خود تا

 کنار برید-

 نگاه رفت جلو شهبد دین با وسام رفتن کنار همه

 زد زانو سریع شکمش روی خون

 کنی؟ می چیکار اینجا تو دیوونه-

 :گفت و کرد ای خنده تک شهبد

 بایستم کن کمک-



 و ایستاد شهبد کرد کمک و برد بغلش زیر دست سام

 :گفت و کرد نفر چند آن از یکی نگاه سام

 کنید آماده مو ماشین-

 چشم-

 از را شهبد کرد کمک سام و رفت دوید سریع پسر

 :گفت شهبد که آورد باال زمین زیر

 نیوفتاد خودش ها قفسه-

 :گفت و کرد شهبد کرده عرق صورت نگاه سام

 چی؟ یعنی-

 من روی داد هول یکی اونو-

 غرید و ایستاد سام

 کی؟-

 کی نفهمیدم-

 دوربینا-

 شتدا ماسک-



 :گفت تعجب با سام

 چرا؟-

 حتی میومد گاز بوی رسیدم وقتی اما نمیدونم منم-

 ببندمش که رفتم میومد، گازم شیر بودن باز صدای

 طرفش برم خواستم تا دیدم ها قفسه پشت پسرو یه

 کرد فرار بعدم طرفم داد هول رو قفسه

 رفته کجا گرفتنش دوربینا باالخره-

 نبوده پرسنل از بود عادی لباسش اما آره-

 :گفت شهبد اما افتاد راه باز و بود شده گیج سام

 بندازه راه آتیش داشته قصد-

 :گفت بود فهمیده خوب خودش که سام

 دوربینا سراغ بریم برگردیم بزار-

 داری؟ دشمنم دیگه مگه-

 هتل نه خودم سراغ میاد باشم داشته دشمن-
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 بست را در سریع و نشاند صندلی روی را شهبد

 درد با شهبد. نشست فرمان پشت زد دور را ماشین

 :گفت

 به تو یعنی بزنه آسیب اموالت به میخواد که کسی-

 زدی آسیب اموالش

 شهبد شکم نگاه چرخاند سر و زد آتش سیگاری سام

 :گفت و کرد

 عمیقه؟ مگه شده زیاد ات ریزی خون-

 میدی دست از خون کلی ببری انگشتت تو بابا نه-

 بزرگه زخم که این



 :گفت و زد سیگارش به پکی کالفه سام

 نره سر حوصلم میفرسته سرگرمی برام داره خدا-

 دارم سرگرمی کم که نیست

 :گفت و گرفت دردش باز که خندید شهبد

 باشی نداشته خاروندن سر وقت میخواد دیگه خوبه-

 بابا برو-

 

 بخیه را شهبد کمش تا بود نشسته راهرو تو سام

 نگاه چرخاند سر ای بچه صدای شنیدن با. بزنند

 دیدن با که کرد بود مادرش آغوش در ای بچه دختر

 . رفت باال ابروهایش از یکی مادرش

 شد بلند سریع سام اما گرفت او از نگاه اخم با مائده

 :گفت و رفت مائده سمت

 نداری؟ دغدغه خوبه؟ زندگیت-

 :گفت و فتگر شدت هایش اخم مائده

 نیست مربوط شما به-



 :گفت و زد پوزخند سام

  بارید و بند بی خانوادگی-

 :گفت عصبی مائده

 کن صحبت درست-

 انقدر بود خانوادتون تو غریبه پسر که نبودید اگه د-

 نبودید راحت

 :گفت و فشرد خودش به را دخترش مائده

 مربوطه خودمون به اونش-

 غرید عصبی سام

 اون هم اونو هم میکنم پیدات سونبر آشغال اون به-

 ...هر دختره

 بیشعور کن صحبت درست هوی-

 تونی نمی-

 :گفت و زد پوزخند سام

 میدم خبر تو به اول کردم پیداش-



 :گفت مائده که شد دور مائده از

 فقط نیست برادرمون محمد دونست نمی کس هیچ-

 دونست می خودش

 چرخید مائده سمت کرد شلوارش جیب در دست سام

 :گفت و

 پذیرفتید راحت برادرت بچه و تو گفت باالخره-

 داشته دوستش بچگی از محمد-

 :گفت و سایید هم روی دندان سامن

 نزن رو زاده حروم اون حرف-

 و کرد بود آنجا شوهرش که اتاق درون نگاه مائده

 :گفت

 فرار تو دست از که بهتر نداشتی و نیاز لیاقت تو-

 کرد

 :گفت و کرد کج سر مشکوک سام

 هستن کجا داری خبر-

 پرسید باز سام که دزدید نگاه مائده



 کردن فرار میدونی که هستن ارتباط در تو با-

 دست با طاها که برداشت قدم مائده سمت شتاب وبا

 و کرد اخم سام دیدن با آمد بیرون شده پیچی باند

 :گفت

 فرمایش-

 هستن؟ کجا دوتا اون-

 :گفت مسا به و کرد مائده به نگاهی طاها

 فهمیدی می اینا از زودتر بفهمی تو بود قرار-

 رفت باال محیط آن گرفتن نظر در بدون فریادش سام

 بیاره؟ دنیا به شو زاده حروم رفته قبرستونی کدوم-

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش طاها

 بریم مائده-

 :گفت سام که افتادن راه دو هر

 کنم می پیداش قسم بخدا-

 :گفت و چرخید سام تسم طاها



 بخواد دلت باید فقط نیست دور نیاز بکن تالشتو-

 کن آماده خودتو چشماته تو که انتقامی این نه ببینیش

 انتقام ای ذره بدون ببینیش بخت خوش

 دور سام از و گرفت را مائده دست و گفت را این

 یعنی کرد فکر طاها های حرف به گیج سام و شد

 !ت؟اس نزدیک او به نیاز چه
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 بستیم داد قرار که مبلغی اینم-



 و داد تکان سر چک مبلغ به کردن نگاه بدون سام

 :گفت

 باشه شده خواستید می که چیزی اون امیدوارم-

 کمک ما به خیلی بودن تا افتخارم خانم شد عالی بله-

 کردن

 سر حرف بی و کرد قالب هم در را دستانش سام

 داد تکان

 سماوات اقای بریم ما خب-

 داد دست مرد سه آن با و شد بلند جایش سر از سام

 سام آنها رفتن بعد. کرد همراهیشان در جلوی تا و

 .گرفت تماس کریمی خانم وبا رفت تلفن سمت

 داد جواب سریع کریمی خانم

 بله-

 من اتاق بیاین-

 االن بله-



 زد آتش سیگاری گذاشت جایش سر را گوشی سام

 آمد در صدای که گذاشت میزش کشوی در را چک

 :گفت وسام

 تو بیا-

 بدون وسام کرد سالم شد اتاق وارد کریمی خانم

 :گفت دادن جواب

 چیز همه گفتن شده تموم فیلمبرداری کار امروز از-

 مشکل چیزی کنید چک باید اتاقارو باز اما مرتبه

 اضینار اتاقا اون تو رفت مهمون که باشه نداشته

 باشه

 چشم بله-

 کنم حلش بگو من به سریع داشت مشکلی-

 برم؟ زودتر یکم امروز من میشه چشم-

 :گفت و کرد اخم سام-

 نداره؟ کار هتل مگه-



 نگرفتم مرخصی مدت این تو اصال من اما بله-

 فرحزاد بریم میخوام دوستام با امروزم

 دیدن با کرد باز را در وشهبد آمد اتاق در صدای

 :گفت و کرد سام نگاه و زد لبخند یمیکر خانم

 رفیق؟ چطوری-

 :گفت و زد سیگارش به پکی سام

 نمیدم مرخصی نه-

 سریع شهبد که شد آویزان هایش لب کریمی خانم

 :گفت

 چی؟ واسه مرخصی-

 :گفت ناراحتی با کریمی خانم

 فرحزاد دوستام با برم خواستم می زودتر ساعت یه-

 نمیشن راضی سماوات آقای اما

 :گفتش سریع هبدش

 شرط یه به اما میده مرخصی سام چرا-

 :گفت ذوق با کریمی خانم



 شرطی؟ چه-

 بیایم سامم منو-

 و شد درشت کریمی خانم چشمان و زد خند نیش سام

 :گفت

 میاین؟ واقعا-

 نیایم چرا آره-

 نمیام جا اون من نزن حرف من جانب از-

 :گفت کریمی خانم به سام به توجه بی شهبد

 ؟قبول-

 قبوله آره...آ-

 میایم باهاتون سامم منو حله پس-

 :گفت ذوق با کریمی خانم

 ممنون-



 سیگاری جا توی را سیگارش ته عصبی سام

 که رفت بیرون اتاق از کریمی وخانم کرد خاموش

 غرید سام

 گیری می تصمیم من جای باشه آخرت بار-

 دختره اون کنی؟ ثابت خودت به خوای نمی مگه-

 بهترین االن بیرون انداختی اومد هما اون که رو

 موقعیته؟

 بودی اون با که جاهایی و وسایال از میخوای کی تا 

 بساز مجدد خاطره جا همون برو کنی؟ دوری

 شهبد میزنی حرف خیلی-

 بیای باید-

 :گفت حرص با سام

 ندارم حوصله اصال امروز-

 چرا مجردی مرد یه هفته چند االن دیگه ای دیوونه-

 ینمیبر لذت

 کجاست میدونن شوهرش و مائده-



 غرید و کرد نچی شهبد

 ...بخ که نیستی شوهرشم دیگه آخه چه تو به بدونن-

 :گفت سریع شهبد سام وحشتناک اخم با

 چی هر درک به بفرستی که فرحزاد ریم می عصر-

 هست خاطره

 :گفت آهسته شهبد اما نگفت هیچ سام

 نیستا بد هم کریمی خانم-

 کردی پیدا و کیی زود عالیه آره-

 تو واسه که نه خودم واسه بابا نه-
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 فریاد و کوبید میز روی را دستش عصبانیت با سام

 زد

 بیرون کنم پرتت یا شی گم میری-

 :گفت و خندید بلند شهبد

 میشه جایگزین باالخره میدونم-

 چشم تعصبانی از وسام رفت بیرون اتاق از وسریع

 نگاه کریمی خانم صورت در دقیق هنوز او. بست

 .کند مقایسه نیاز با حتی بخواهد که بود نکرده

*** 

 میریم داریم االن است توانستن خواستن ببین-

 حاال بیای نمیتونستی وقت هیچ که جایی فرحزاد

 میریم داریم خوشگال دختر این ماشین دنبال

 را راهنشپی ودکمه کرد روشن را ماشین کولر سام

 :گفت شهبد که کرد باز



 کن بری دل حسابی ول ای-

 و خندید بلند شهبد اما کرد نگاهش چپ چپ سام

 :گفت

 می دل حسابی کنی بری دل اینه باب هیکلت این-

 ...عضل این بره

 نمیشه عادی بخدا نمیشه عادی-

 سر زد می غر همیشه پیچید گوشش در نیاز صدای

 خود به خود دشو می برهنه سام وقت هر اینکه

 اراده بی بود فکر آن در. شود می دگرگون حالش

 .زد لبخند

 با چرخاند سر زد می حرف داشت هنوز که شهبد

 :گفت و زد صورتش جلوی بشکنی سام لبخند دیدن

 خندی؟ می چی به-

 پایین دست و کشید ریشش ته روی را دستش سام

 :گفت شهبد که بست را لباسش دکمه برد

 شهبا نکن استفاده-



 ماشین پشت داد تکان وراست چپ به را سرش سام

 شدن پیاده دو هر. کرد پارک را ماشینش دخترها آن

 :گفت لبخند با کریمی خانم

 اینجا داره خوبی هوای چه-

 بود داده قول خودش به کرد اطراف نگاه سام

 دست که کند چه اما نیاورد یاد به را خاطرات

 . نبود خودش

 پر ونیاز خودش دید می خیابان طرف آن درست

 از رفت می راه عقب عقب سام به رو که را شوق

 که جوری میزد حرف اش عالقه مورد خوراکیهای

 .بود کرده گرسنه هم را سام

 بریم-

 راه آنها دنبال به خیابان سمت همان به نگاهش سام

 خوردنی آن خوردن با چطور دید می را نیاز. افتاد

 جمع را لبش فشرد می بهم را چشمانش ترش های

 از کریمی خانم صدای که زد لبخند وباز کرد می

 .آوردش بیرون هپروت



 اومدید؟ جا این قبال شما-

 و زد لبخند کریمی خانم که داد تکان سر فقط سام

 :گفت

 تونم می یا کنم صداتون سماوات آقای باید هم اینجا-

 سام؟ بگم

 :گفت کریمی خانم که نداد را جوابش سام

 تونید می اما نه یا کردید توجه اسمم به دونم نمی-

 کنید صدام ساغر باشید راحت

 :گفت و کرد شلوارش جیب در را دستش سام

 رفتن دوستاتون-

 ذرت خورید می ذرت هم ،شما بهشون رسم می-

 نداره حرف اینجا

 نه-

 میشید پشیمون-

 :گفت کالفه سام

 نمیخورم-



 بگم؟ چیزی یه میتونم-

 :وگفت کرد نگاهش سام

 بگو-

 به عشقتون جورایی یه قبلی اجرایی مدیر شنیدم-

  میومده حساب

 :گفت سریع ساغر که کرد اخم سام

 بهتون دختر اون که شنیدم اما بخدا ندارم بدی قصد-

 کرد فرار بعدم کرد خیانت

 که نشست ساغر چشم در برنده و تیز باز چشمانش

 :گفت و دزدید چشم ساغر

 هم شما رفته ناو دیگه وقتی بگم خواستم می فقط-

 کنید فراموشش

 گفته؟ اینارو کی-

 ...ن مهم-

 حرف حال در شهبد که رفت باال فریادش سام چنان

 .سام سمت چرخید سریع ساغر دوست با زدن



 !گفته؟ کی گفتم-

 :گفت سریع کریمی خانم

 باشید آروم روخدا تور-

 گفته کی کرده خیانت دختر اون گفته کثافتی کدوم-

 کرده؟ فرار

 :گفت ترس با و سام سمت دوید شهبد

 !شده؟ چی-

 :گفتی و آورد باال دست تهدید با سام

 هتل در ماه دو شده اخراجن پرسنل تمام امروز از-

 تر سوزونم می... میکنم پیدا جدید پرسنل میبندم مو

 در دهنشون از گوهی چه بفهم تا باهم و خشک و

 میاد

 !شده؟ چی-

 :تگف سام کند باز دهان خواست تا ساغر



 کرده خوریارو گوه این که کسی مگر اخراجن همه-

 تر پر گشادشو دهن قشنگ تا من پیش بیاد خودش

 کنم

 نگاهش عصبی سام که ریخت اشک کریمی خانم

 غرید و کرد

 و کنی گوش باید چی بفهمی تا نیستی استثنا هم تو-

 بگی باید چی

 سام-
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 شهبد نگو هیچی-

 نگاه شهبد.  افتاد راه ماشین سمت چرخید سریع و

 :گفت و کرد ساغر

  زدی گند-

 :گفت و ریخت اشک باز ساغر

 کنم کمکش خواستم می بخدا-

 کرد کمکش که کسی آخرین خواد نمی کمک اون-

 بعد متنفره کردنه کمک چی هر از زد آتیشش بعدش

 منتظر حال هر به کنم؟ کمکش خواستم می میگی تو

 بشی اخراج ممکنه شبا

 عصبی سام. افتاد راه سام دنبال دوید و گفت را این

 ماشین درون را خودش وشهبد نشست فرمان پشت

 :گفت زنان نفس و کرد پرت

 تر آروم گرفت نفسم-

 درو ببند-



 سام کند باز دهان خواست تا و بست را در شهبد

 زد فریاد

 پرتت رفاقتمون به زنم می گند بخدا کنی باز دهن-

 پایین کنم می

 باال تسلیم عالمت به را دستش و کشید سوتی شهبد

 شدت همان با هم سام. انداخت باال شانه و برد

 ...زد آتش را سیگارش عصبانیت

* 

 :گفت عصبی سام.  آمد اتاق در صدای

 کن تمومش شهبد-

 :گفت و کرد باز را در شهبد

 کردی؟ جمع چرا رو همه سام بیا کوتاه-

 کردم می دیشب کارو این باید-

 :گفت کالفه شهبد

 گفت چیزی یه اون حاال-



 این وقتی نبود اینجا دختره اون خان شهبد نه...نه-

 باشه گفته بهش یکی باید اومد پیش ها ماجرا

 :گفت و شد بلند میزش پشت از

 ...نیا جان به-

. خورد را خاصش قسم هم باز کرد سکوت یکدفعه

 :گفت و زد خند پوز شهبد

 بگی چیزی دیگه خواد نمی مصممی مشد مطمئن-

 :گفت و کرد جیبش در دست و

 خودکارم میزدم حرف تلفن با داشتم االن راستی-

 رو برگه این دارم برش شدم خم کمد زیر رفت افتاد

 دیدم

 :وگفت گرفت را برگه برد پیش دست تعجب با سام

 هست؟ چی-

 کرده گم که قراردادیه همون میکنم فکر دونم نمی-

 بودی



 درست بله.  کرد برگه نگاه درشت چشمان با مسا

 :گفت زده حیرت بود برگه همان بود

 !بود؟ اونجا چرا ممکنه؟ چطور-

 انداختتش میز رو از چیزی بادی حتما دونم نمی-

 :گفت و گرفت مبل گاه تکیه به را دستش سام

 ...کردم فکر من اما-

 سریع و کرد مچاله دستش در را وکاغذ کرد سکوت

 :گفت

 دارم کار من کارشون سر برن بگو روب-

 :گفت و کرد پوفی شهبد

 از دست بشی سرگردم آوردم چیزی یه خداروشکر-

 برداری اونا سر

 میارم در زده حرفارو این که کسی هر پدر نگذشتم-

 دارم تری مهم کار االن اما

 سی و کرد باز را لبتابش در رفت میزش پشت سریع

 :گفت و آورد در کشو از را دی



 دیگه برو-

 را دی سی باز وسام رفت و داد تکان سر شهبد

 را داد محمد به را برگه نیاز که قسمتی همان گذاشت

 شد بلند عجله با بود چه برگه آن اما. کرد نگاه باز

 هایی اتاق جز هم محمد اتاق. رفت بیرون اتاق از

 با برود خواست می حال اما بود قرنطینه که بود

 می یاد به را روز آن لحظه هب لحظه بود سخت اینکه

 .چیست برگه آن فهمید می باید اما آورد

 

 نمیشد اما نیاورد یاد به کرد می سعی شد اتاق وارد

 تمام رفت کمد سمت عصبی. دید می را چیز همه

 با.  نبود ای برگه هیچ اما ریخت بیرون را وسایل

 وبرش رفت سمتش سریع تخت روی کاتولوگ دیدن

 پرتش شتاب با عقد سفره های عکس دیدن با داشت

 زد فریاد کرد

 آشغاال-

 غرید و کرد کوتاهش موهای در دست



 بوده؟ چی برگه اون-

 

 بعد هفته دو

 

 کنی باز درو نداری حق-

 در نگاه آورد باال سر متعجب صدا شنیدن با سام

 سام و شد باز شتاب با در لحظه همان که کرد اتاق

 درون سریع بدشه پرید جا از در پشت مرد دیدن با

 را شهبد کرد سعی سام. دوید سام سمت آمد اتاق

 تمام با شهبد اما را مرد آن ُبکُشد تا بزند کنار

 زد فریاد سام ، داشت نگهش زورش

 آره؟ بکشمت اومدی خودت پای با-

 در مشتش برد حجوم محمد سمت زد کنار را شهبد

 مشت. شد کوبیده در به محمد نشست صورتش

 .شد اتاق وارد مائده که رفت باال بعدیش



 بکوبد را بعدی مشت خواست مائده به توجه بی سام

 کشید محمد جلوی را خودش بغل بچه سریع مائده اما

 :گفت و

 بزنه حرف بزار-

 سایید هم روی دندان و کرد مائده بچه به نگاهی سام

 :گفت و

 زد فریاد اختیار بی و بمیره باید فقط اون-

 ...هر اون-

 شد باعث خورد سام دهان بر ئدهما محکم سیلی

 العمل عکس خواست تا و شود درشت سام چشمان

 :گفت او از تر خشمگین مائده دهد نشان

 ! ببند دهنتو-

 سام بزنم حرف بزار-
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 :گفت و کرد محمد نگاه خشمگین سام

 بالت؟ سپر بشه که اُوردی اینو-

 :گفت سریع مائده

 میومدم باید منم اما بیاد تنها خواست می اون-

 :گفت و زد پوزخند سام

 جزای وگرنه نمیشه بلند زن رو دستم که حیف-

 دادم می کارتو

 و داد دیگرش دست را دخترش و زد خند پوز مائده

 :گفت

  هست معرکه شصتت ضربه تو مردونگی دیدم-



 :گفت دو آن حرف میان در محمد

 خیلی اتاقم گوشه ، کنار کشید ومن مامان بود سالم ده-

 کاری اینکه با ترسیدم اولش زد می حرف آروم

 تنبیه باید که کردم کاری ترسیدم می اما بودم نکرده

 بشم

 :گفت زیر به سر و نشست مبل دسته روی

 نزدیک خواهرات به کنی سعی باید محمد گفت-

 اشتباهی کار مگه مامان چرا گفتم کردم تعجب. نشی

 سر نیستی، محرمشون تو چون نه گفت مامان کردم؟

 گفت گرفت دستمو مامان میگه چی که نیاوردم در

 اما نیووردم دنیات به شاید محرمی همیشه من واسه

 اما بشی هام بچه محرم تا میدادم شیرت کاش بچمی

 بدم شیرت نتونستم که بود اقبال و بخت از اینم

 :گفت عصبی سام

 نگو قصه-

 :گفت حرص با مائده

 کن گوش-



 کرد می داری خود خیلی کرد مائده نگاه خشم با سام

 بی محمد. بود آغوشش در بچه خاطر به بیشتر و

 :گفت دو آن عصبانیت به توجه

 خندید بهم فهمید اونم میگه چی مامان نفهمیدم بازم-

 بگم بهت باید اما فهمی می بعدا حرفارو این گفت و

 شده چی پیش سال ده

 آمده در ماه چند این رد که ریشش روی کشید دست

 :گفت و بود

 تو که بچه چندتا با بزرگ شکم یه بود باردار مامان-

 چون بود کار سر بابا. گشتن می دورش خونه

 دردش مامان. بود اجبار بود شده دولت استخدام

 بچه بیمارستان برد مامانو رسوند خودشو بابا گرفت

 شخواهر یا برادر با مادرشون تا موندن خونه هم ها

 اما زایمان واسه زوده گفتن بیمارستان تو برگرده،

 بر باید بابا. برسه وقتش تا موند می جا همون باید

. بره خواست نمی اما بود اجبار چون گشت می

 نمی زایمان مطمئنه برگرده تا بره گفت بهش مامان

 .میره میشه راضی بابا باالخره. کنه



 یلیخ بیمارستان تو میارن زائو زن یه شب همون

.  داد می جون داشت زیاد ریزی خون از داشته درد

 باید هنوز مامان. بود پسر یه اومد دنیا به بچش

 روی پیاده بیمارستان راهروی تو میموند منتظر

 تو آوردن بچش و زن اون برسه وقتش تا میکرد

 شو بچه سرشون باال رفت حالش اون با مامان اتاق

 شدید مامان ردد موقع همون مبارکه: گفت و کرد ناز

 .زایمان واسه بردنش شد

 زد آتش سیگار نشست پشتش رفت میزش سمت سام

 نگاه باز و کرد اسلحه به نگاهی کرد باز را کشو در

 .کرد محمد

 اوردن مامان دختر، یه اومد دنیا به مامان بچه-

 های نیمه. بود پسرش با زن اون که اتاقی همون

 زن اون یدد برد نمی خوابش درد از مامان که شب

 مامان سمت کرد بغل بچشو اومد پایین تختش از

 بچش به بخواد ازش میخواد کرد فکر مامان رفت

 حرف زن اینکه قبل برد پیش دست زد لبخند بده شیر

 زن بده شیرش خواست تا گرفت ازش رو بچه بزنه



 مامان. برم باید دارم نگه بچمو تونم نمی من گفت

 مال من بچه میگه زنم اون چرا میگه میکنه تعجب

 اما کرد صیغه شب یه واسه منو که حاجاقاست یه

 شو بچه مرد اون شدم حامله شد چی دونم نمی

 .زیاده مشکالتم نمیخوام منم نخواست

 داد ادامه و کرد مائده نگاه آورد باال سر محمد

 اما بزرگه خدا براش کن مادری خودت گفت مامان-

 مامان. ستنی من جای جا هیچ بچه با گفت زن اون

 گرفت دستشو زنه بزنه و پرستار صدای خواست تا

 کنم زندگی تونم نمی بچه با من توروخدا. گفت و

 رو بچه رفتم من ببینن هم اینا نگو کس هیچ به هیچی

 پرورشگاه میدن

 :گفت زد خند پوز محمد

 فرار زن اون مامان زدنای صدا وجود با کرد فرار-

 تو بچه نگاه اما کنه صدا پرستار خواست مامان کرد

 خبر واسه نشد باز دهنش سوخت دلش کرد بغلش

 ندیدن با اتاق تو اومد پرستار یه باالخره اما.  دادن



 مامان بپرسه خواست تا کرد تعجب بغل تخت زن

 پرستار به مقدار چه نگفت مامان.  کرد صداش آروم

 که کنه خالف کرد قبول شد وسوسه انقدر که داد

 دنیا به بچه بده نشون که بده تغییر و مدارک تمام

 .بوده قلو دو اومده

 نگاه را کشویش درون که سام نگاه شد کج لبش شهبد

 :گفت کالفه محمد کرد کرد می

 رعایت نیستم خانواده اون واقعی بچه فهمیدم وقتی-

 ولی شدم نمی خواهرام چشم تو چشم حتی کردم می

 صدام وقتی بود بازیم هم داشت فرق نیاز...نیاز

 دستامو وقتی بدم براش و جونم داشتم دوست یکردم

 نمی اما بکشم عقب دستمو کردم می سعی گرفت می

 ...گر دستاش شد

 را اتاق آن افراد همه میزش ریختن بهم و سام فریاد

 صورتی و تمام عصبانیت با سام و کرد زده حیرت

 کرد می محمد نگاه خشم با شده کبود

 داد هادام زیر به سر دزدید نگاه محمد



 به عشق، یه من میدونست عموش منو نیاز اما-

 بتونم که ایران از میرم گفتم حسم به غلبه خاطر

 عشقم نداشت فایده اما باشم نداشته حسو این دیگه

 نشد کمتر شد تر بزرگ

 زد فریاد میز روی کوبید دست عصبی سام

 سو که این واسه بودی عوضی که این خاطر به-

 آشغال کردی می استفاده
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 نیاز

 



 (پیش ماه شش)

 

 پرسیدم سریع و آمدم بیرون اتاق از محمد با

 بدی؟ تحویل باید رو خونه چرا-

 نیاز الزمم پول-

 چرا؟-

 بدم پس باید حاال بودم گرفته قرض مو مطب پول-

 باشم داشته پولشو که نگرفته انقدر کارم هنوزم

 میشه؟ حل بدی پس رو هخون-

 به بدن بزرگ وام یه قراره گفت زد زنگ دوستم نه-

 مشخص مبلغش دارن زدن مطب قصد که دکترایی

 نیست

 آهان-

 مطبو در باید وگرنه میشه دیر برسه پوله تا اما-

 بدم تحویل ببندم

 بد چه بابا ای-



 نیاز میشم داغون دارم روز چند این-

 یه منم بزرگه اخد نخور غصه حاال برات بمیرم-

 میکنم کمکت دارم پول مقدار

 خواست پول تو از کی نخیر-

 مال پول بگم نیستم ابروت و چشم عاشق من حاال-

 پسر آق قرِض  عنوان به خودت

 میشه چی ببینم بزار حاال-

 عمو باش نداشته غم داری و نیاز اینکه خالصه-

 کوچولو

 :گفت و زد لبخند محمد

 دهنز زنگ حسود آقای تا برو-

 وگفتم دادم جلو را لبم

 تونه می کنه حسودی داره دوست-

. رفت و داد تکان برایم دستی و زد ام بینی به محمد

 محمد ناراحتی فکر اما سام اتاق رفتم سریع هم من

.  ببینمش ناراحت انقدر نداشتم دوست کرد می اذیتم



 آقا وقتی از داشت را هوایم خیلی سام روزها آن

 غصه گذاشت نمی بود کنارم دائم بود مرده جون

 اصرارم ومن بود شده بدتر وضعش محمد. بخورم

 باید گفت می محمد ولی بیشتر او به دادن پول برای

 فقط سام به گفتن با دانستم می ومن بگویم سام به

 کردن خرج حق خودش سام شود می بیشتر حسادتش

 می حسابم در که پولهایی آن بود داده را خودم به

 به توانستم می پس. بود خودم به مطعلق ریخت

 . بدهم عمویم به قرض عنوان

 دیگر که ام خانواده گذشت می سخت چه روزها آن

 سام های زمزمه اگر که بخدا خواستن نمی مرا

 مدت این سام اما. آوردم می کم نبود هایش ونوازش

 .کرد ثابت قبل از بیشتر را خودش

 چقدر دمفهمی می نگاهش از بردم اتاقش به را محمد

 است ناراحت

 اتاقت اینم-

 ممنون-



 گفتم و زدم لبخند بود ناراحت صدایش

 میشه درست چیز همه نباش نگران-

 همان را چمدان رفت کمد سمت برداشت را چمدانش

 :گفت و گذاشت گوشه

 برام سخته-

 تالشش همه این داشت حق.  ایستادم سینه به دست

 .شد یم امید نا نباید محمد اما میشد دود داشت

 میشه درست کنی صبر یکم-

 آمد ام زندگی صدای و شد بلند سیمم بی صدای

 افتخار خانم-

 وگفتم دادم تکان را سیمم بی

 برم باید من-

 میام شب مطب میرم منم-

 باش خودت مواظب باشه-



 این. رفتم بیرون اتاق از من و داد تکان سر محمد

 پول کاش کرد می ناراحت هم مرا محمد غم از حجم

 سام به شد می کردن کمک برای داشتم بیشتری

 کنم بیشتر خودم را حساسیتش ترسیدم می اما بگویم

 ...نبود پولی ها پول آن برایش که سام وگرنه

 

 و گذاشتم چمدان درون یکی یکی را هایم لباس

 گفتم صدایش شنیدن با گذاشتم گوشم دم را گوشی

 شدم مزاحمت ببخشید-

 مراحمی-

 کیش میریم یمدار بگم زدم زنگ-

 مسافرتات این با آوردی در شورشو نیاز-

 مریضه خواهرش داره احتیاج بهم سام-

 بری داشتی جرات بود زنده جون آقا-

 !میزنی غر چقدر میام زود

 مسافرت تنها تنها همش چی یعنی-



 گفتم کالفه

 !محمد-

 

 که بود کرده بهانه هم را این بود عصبی محمد

 نمی که او اما روم می مسافرت سام با دارم زیادی

 را چیز همه ام خانواده شده تمام چیز همه دانست

 گفتم کردنش آرام برای همان برای اند فهمیده

 نشو غیرتی انقدرم بیار طاقت دیگه یکم-

 گفتم و گذاشتم چمدان توی دیگری لباس

 رفت نمی من بدون سام-

 بهونش شده این اونم-
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 آن هایش بهانه همان برای مردم می گرفت ام خنده

 چه بود داده دست از را عشقش که تلفن پشت مرد

 گانه بچه های بهانه همان دیوانه من که فهمید می

 .هستم سام

 که بردارم را عطرم میخواستم رفتم میز سمت

 می گیج سرم بود روزی دو رفت گیج سرم یکدفعه

 شدتش لحظه آن اما آوردم نمی ودمخ روی به رفت

 گفتم آخی و گرفتم میز لب به را دستم که بود زیاد

 :گفت دلواپس محمد که

 شد؟ چی-

 گفتم و کشید تیر دلم زیر فشردم هم روی را چشمانم

 کردم ضعف... کنم فکر-



 :گفت نگرانی دل همان با محمد

 االن؟ خوبی-

  گفتم و نشستم صندلی روی

 خوبم-

 هتل؟ بیام-

 گفتم سریع اما بود نگرانم همیشه معرفتم با مویع

 میشم خوب خورم می چیزی یه االن بابا نه-

 کنید؟ می حرکت کی-

 ...سا که هنوز دونم نمی-

 خیلی محمد روی سام ترسیدم در تیک صدای با

 همان برای کنم اذیتش نداشتم دوست بود شده حساس

 گفتم سریع

 فعال اومدش-

 تمام روزها آن بود ناراحت هم او شد اتاق وارد سام

 برایشان دستم از کاری کاش بودند ناراحت اطرافیانم



 توانستم نمی کاری دادن دلداری جز اما آمد می بر

 .بکنم

 می کاری باید سام حال آن با کیش به سفر از قبل اما

 از کمی که مرد آن برای بود کافی دلبری یک. کردم

 . کند کم ناراحتیش

 رابطه داشتم دوست اما بود شده زیاد شاید مان ربطه

 باشد رفت هم شناسنامه در مان اسم که روزی اصلی

 در و بودیم قانع جفتمان سطحی های رابطه همان به

 رابطه طعم هنوز چون شاید شدیم می غرق لذتش

 بود چه هر ها رابطه آن اما بودیم نچشیده را اصلی

 .سام و من برای بود کننده دیوانه

*** 

 رژه سرم در که فکری از اول رگشتیمب که کیش از

 محمد چند هر کردم می اجرا باید را رفت می

 را چیز همه مامان وقتی چرا که شد می ناراحت

 بود سخت چه و. نبود ای چاره اما نگفتم او به فهمید



 ام خانواده و من بین نکند دخالت که کردنش راضی

 .کنم حلش سام همراه توانستم می خودم

 نکرد قبول اولش خواستم او از را کار آن وقتی اما

 عنوان به را سام دیگر که ام خانواده گفتم وقتی اما

 باالخره موقت چه باشم دائم عقد چه دانند می شوهرم

 را سام که کرد قبول محمد دانند می من شوهر را او

 را عقدمان کارهای تمام خواستم می کنم غافلگیر

 یک گویمب را چیز همه سام به آخر در و بکنم

 . واقعی سوپرایز

 چیز همه شدن تمام برای داشتم ذوق چقدر خودم و

.  سام بزرگ های دغدغه از یکی دادن وپایان

 ... من شادی یعنی اش خوشحالی

 زدم لبخند خورد زنگ تلفنم آمد بیرون داروخانه از

 ریخته برایش را پول باالخره میزند زنگ دانستم می

 بودم

 دکتر جناب سالم-

 نیاز؟ یکجای-



 داروهامو خیابون سر داروخونه میرم که گفتم-

 بگیرم

 برات گرفتم می-

 تو؟ کجایی خواست نمی-

 پاهایم روزها آن راستش بیاید دنبالم به که خواست

 داشت تاثیر انقدر خونی کم یک واقعا نداشت جان هم

 !داشت؟ ناخوشایند احساس بدنم کل که

 دست محمد به شدم ماشین سوار آمد دنبالم به محمد

 گفتم و دادم

 نباشی خسته-

 من دنیای دانست می خوب چه! اومدی تنها انگار-

 او بدون جایی داشت هم تعجب گرفته شکل سام با

 .بودن

 گفتم بیام نمیزاشت گفتم بهش داشت جلسه یه سام-

 اما برو گفت بخرم قرص باید شده زیاد هام گیجه سر

 ترجیح و روی پیاده که دونی می ولی برو تاکسی با

 میدم



 :گفت و کرد سوئیشرتم نگاه محمد

 انگار؟ خریدی جدید سوئیشرت-

 نیست؟ خوشگله خریده برام سام-

 آره-

 :گفت کالفه محمد

 نیاز دارم وجدان عذاب-

 در سام اینکه برای بود پول آن خاطر به دانستم می

 ها پول اون سام خوردم می قسم چه هر نبود جریان

 حرف هم باز ندارد آن هب وکاری داده من به را

 پول آن به کوتاهی مدت اینکه با. زد می را خودش

 بود ناراحت حال این با داد می پس و داشت احتیاج

 گفتم همان برای

 می مدتم این گذروندیم همه این عزیزم باش نداشته-

 گذره

 بگی بهش باید-



 پس را پول محمد وقت هر گفتم می نباید االن نه

  گفتم می میداد

 محمد موقع به چیزی هر-

 پنجره لب را آرنجش شد بیشتر کالفگیش محمد

 :گفت و گذاشت

 مجبور تو خواستم نمی بشه جوری این خواستم نمی-

 کنی کارو این بشی

 وگفتم گرفتم را دستش بردم پیش دست

 تنها تو اینو نکن اذیت خودتو عزیزم میدونم-

 خواستم منم نخواستی

 گفتم و زدم لبخند نوم  فشرد را دستم ناراحت محمد

 پسر خوشگل اخماتو کن باز-

 بابا انگار بود ناراحت او نداشتم را ناراحتیش طاقت

 :گفت و خندید باالخره محمد. بود ناراحت حسینم

 هتل اینم.. ممنون-

 گفتم بود عقدمان که دیگر هفته چند اُوردن یاد به با



 هتلت بگی باید-
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 :گفت و خندید محمد

 نیست دور بله-

 گفتم و گرفتم خود به ای قیافه

 نیست دور که بله-

 با دادم تکان محمد برای دستی شدم پیاده ماشین از

 با که مردی پیش بروم که شدم هتل وارد سرعت



 شده که. بودم شده هالکش دوری ساعت نیم همان

 چه ساعت نیم خواستمش می گونه آن که مرد آن بود

 ستون او به رسیدن برای میشدم دلتنگ باید که بود

 برسم هتل به تا شمردم می را خیابان کنار برق های

 اتاقش به عجله با وجودم تمام بد حس آن وجود وبا

 .بروم

* 

 گرفتم اش جذبه پر ژست از را ها عکس آن وقتی 

 .خواست را آغوشش ام دیوانه دل

 آن نگاه تادمایس کنارش رفتم سمتش شدم بلند جایم از

 چنان عطرش بوی اما کردم دستش زیر داد قرار

 چه داد قرار آن نفهمیدم اصال که زد ام بینی زیر

 دانستم می.  کردم ریختش بی رخ نیم نگاه. بود

 نفس حرص با من و شد هم همان کنم می اش کالفه

 .کشیدم

 :گفت و بست چشم سام

 بشین برو-



 گفتم شیطنت با

 ایستادم کنارت قطف ندارم کاریت که من-

 کرد نگاهم اش مشکی چشمهای آن با چرخاند سر

 :گفت

 کار تونم نمی منه به نگاهت وقتی که همینه مشکلم-

 کنم

 گفتم انداختم باال شانه

 نکن خب-

 رفت باال اش مردانه فرم خوش ابروهای کرد تعجب

 صدای با گوشش دم بردم جلو را سرم ناز با ومن

 گفتم آهسته

 خیال بی کارو-

 کردم تحریکش خودم که مست انگار و بود دیوانه

 با وباالخره. نبود مهم هیچ برایم داشتم دوست اما

 و اتاقش به رفتیم هم با شد کار خیال بی سام کارهایم



 چه و افتاد اتفاق داشتم را انتظارش که چیزی همان

 .بود خوبی شب

 خیلی سام نبود خوبی روز اصال روز آن فردای اما

 و بود شده گم که دادی قرار خاطر به بود ناراحت

 نمی شیطنت کاش دانستم می مقصر را خودم من

 گذاشت می کشو در را داد قرار آن سام حداقل کردم

 و داد قرار برای محمد اصرار هم طرف یک از

 دو وهر کنم تنظیم من بود خواسته که پولی رسید

 اطمینان نباید عمو من به حتی میگفت کنیم امضا

 آمد اتاقم به محمد و کردم آماده را برگه هم من کنی

 ناراحت من اما شد خوشحال دادم دستش را برگه

 . داد می عذاب را خودش داشت همه این که بودم

 دوست فقط و بود بزرگ وام آن خبر منتظر محمد

 .شود حل مشکالتش تمام که باشد بزرگی پول داشت

 ام گونه نگاه برگه آن از بود شده خوشحال که محمد

 گفتم ومن کرد

 نشه دیر-



 :گفت و کرد فوت را ام گونه آورد جلو سر اما

 گوَنته کدوم بپرسم نزاشتی-

 گفتم و کشیدم ام گونه روی دست خندیدم

 از پر که منم کردی فوت سریع پرسیدی می خب-

 آرزو

 برم من خب-

 بال عمو بسالمت برو-

 رسیدم کارم به هم من. رفت خندید محمد

* 

 انقدر شد جمع خیالم شده بهتر سام فتگ وقتی دکتر

 سام. بزنم توانستم نمی حرفی هیچ که بودم خوشحال

 بود شده وقت بی و وقت که هایم سرگیجه خاطر به

 نکردم قبول اولش ببرد آزمایشگاه به مرا داشت قصد

 هم کمی آخر بودم ترسیده هم خودم رفتم می باید اما

 باشد یخاص بیماری ترسیدم می داشتم تهوع حالت

 .کردم قبول هم همان برای شود بدتر شوم خیالش بی



 سنگ هم باز سام رفتیم فرحزاد به آزمایش از بعد

 خریده جیگر خیلی شکمو منِ  برای بود گذاشته تمام

 بهم را دویمان هر روزش آن های حرف اما بود

 را اصلی رابطه گفت می زیاد وقت چند آن ریخت

 دست باید بود مانده دیگر چقدر مگر اما کنیم برقرار

 مانده دیگر هفته دو فقط عقد روز تا کردم می دست

 از بودم نتوانسته هنوز را ها مدارک چند هر بود

 .بروم کش سام

 بود کرده ناراحت خیلی را سام انگار من مقاوت اما

 دهد توضیح توانستم نمی که بود این مساله آن بدی و

 اما آمد مزبان نوک تا حرفم بارها لحظه آن چند هر

 از اما. است تر قشنگ باشد سوپرایز همان گفتم

 فرحزاد آن زیاد که شدم ناراحت انقدر سام ناراحتی

 .نگذشت خوش من به

 کاش زدم می حرف محمد با باید رسیدیم که هتل به

 بهتر شاید انداختم می تر جلو را عقد روز شد می

 .شد می



 شد می گرمم انقدر چرا دانستم نمی رفتم اتاقش به

 گذاشتم تخت روی آوردم در را ام مقنعه و مانتو

 . آمد محمد تا نشستم مبل روی

 :گفت دیدنم با شد که اتاق وارد

 پریده؟ رنگت-

 گرممه-

 میزنی یخ سرما از بیرون دختر تو میگی چی-

 گرممه کنم چیکار خب-

 نداری؟ تب-

 وگفتم گذاشتم ام پیشانی روی دست

 برم باید بزنم حرف بیا ندارم-

 گفتم من و نشست رویم روبه محمد

 بندازه جلوتر هفته یک بگو محضر برو-

 !نیاز-

 ناراحته خیلی سام محمد من جان-



 نیست چیزی دوهفته-

 نمی که هم توضیح چیست مشکل میدانست چه او

 بدهم توانستم

 دوست فهمه می تیزه اون کرده شک سام محمد-

 نده هدر تالشم همه این بشه غافلگیر دارم

 بگو خانوادت به اینو حداقل نیاز بده رمونکا-

 گفتم که همینی نکن درگیر خودتو انقدر محمد-

 :گفت محمد که بستم را ام مانتو های دکمه شدم بلند

 نکن اذیت خودتو انقدر-

 بشه انجام سریع باید-

 اشتباهه کارمون میدونی خوب نیاز-

 اینکه از اش تکراری های حرف آن از شدم خسته

 همه بود شده تمام چیز همه اما. هست اهاشتب کارم

 عقد باید پس کردم ازدواج من دانستن می خانواده

. کردم می راحت را وسام خودم خیال و میکردم

 گفتم محمد به همان برای
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 کل دانای

 

 :گفت زده خجالت محمد

 بخدا شده عاشق نیاز گفت وقتی بابا ایران برگشتم-

 نیاز گفت بابا اما رسیده آخر به دنیا کردم حس

 اینکه نه مگه گفتم خودم به عاشقه نیاز خوشحاله

 کمکش پس خوشحاله االن مهمه برات خوشحالیش

 منو این بودی بیمار تو اما بشه خوشحال بیشتر کن



 هر نیاز اما نشه اذیت نیاز وقت یه که ترسوند می

 حالش سام گفت می تادایس می ام سینه تو محکم بار

 بار هر میکنم کمکش من میشه ترم خوب خوبه

 به... نزنم حرفی بهش دیگه که بست می دهنمو

 کسی بود محکم اون که انقدری داشتم ایمان عشقش

 باشه محکم عشقش تو اینجوری ندیدم و

 خراب چیزو همه و کردی باز کثیفتو دهن تو اما-

 کردی

 نه-

 نه-

 محمد زدن را حرف آن زمان ،هم هم با ومحمد مائده

 :گفت

 به چیزو همه بود گرفته دلم خیلی بابا مرگ قبل-

 مائده بزنم حرف یکی واسه داشتم احتیاج گفتم مائده

 با کرد تشویقم شدید محرم بهم دوتا شما نداشت خبر

 عاشقشم نیستم عموش بگم بهش که بزنم حرف نیاز

 بود خبر بی جا همه از داشت حق مائده اما نه گفتم



 بود لج منم با-

 :گفت سریع مائده

 کردید می خواستگاری آدم مثل شدم بد که رفتی کج-

 کردیم؟ می قبولتون نباید چرا

 :گفت و شد بلند کالفه محمد

 می خودش نگم نیاز به اگه کرد می اصرار مائده-

 بشه عوض من به دیدش نیاز خواستم نمی اما گه

 کنار دوتارو ماش دیگه اما بودم عاشقش اینکه با بخدا

 دگرگون گرفت می دستامو دیگه بودم پذیرفته هم

 گناهمو فقط ها حس این دونستم می چون شدم نمی

 بهش کرد کاری مائده اصرارای اما میکنه بیشتر

 ...گفتم بگم دروغ

 :گفت طعنه با مائده و کرد سکوت محمد

 گفته چیزو همه نیاز به گفت-

 :گفت گیج و شد بلند حرص با سام

 !چی؟ نییع-



 :گفت و گذاشت مبل روی آرام را بچه مائده

 همه پذیرفته نیازم زده حرف نیاز با گفت من به-

 عاشقشه که گفته نیازم گفته عشقش از چیزو

 :گفت لکنت با و شد درشت چشمانش سام

 نمیفهمم...نم-

 بزنه حرف نیاز با بخواد مائده کردم نمی فکرشم-

 مائده با تخواس نمی جوره هیچ نیاز که مخصوصا

 نیاز به مائده بود جمع خیالم همین واسه کنه آشتی

 نمیزنه حرفی

 که چرخید می ومائده محمد روی نگاهش ناباور سام

 :گفت مائده

 نیست عموش محمد دونست نمی نیاز-

 نگاه گیج هم شهبد و رفت فرو بزرگی شوک در سام

 اسلحه دیدن با رفت سمتش سریع کرد زده بهت سام

 ...گذاشت عقب قدم رست با کشو در
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 نیاز

 

 پیش ماه شش

 

 تموم چیز همه دیگه که االن نیست دیگه االن نیست-

 پس پا بدون ریم می آخرش تا محمد.  نیست شده

 کشیدن

 چی؟ بشی اذیت بیشتر این از اگه-



 آن های کتک هایشان حرف بود مادرم منظورش

 دیگر و گذشت آنها دیگر نبود همم اما روزشان

 بود نمانده چیزی

 محمد نمیشم-

 هستم پات به پا من میدونی حال هر به-

 گفتم و دادم تکان سر زدم لبخند

 بشه زودتر چی هر باید کرده شک که گفتم فقط-

 :گفت دیوانه محمد

 خوبه فردا-

 گفتم و گرفت ام خنده

 همین تا هبش تموم ماه آخر تا باید اما نمیشه که فردا-

 خیلیه نفهمیده االنشم

 مدارکت-

 برم کش ازش تونم نمی جوره هیچ نگو وای-

 الزمه بتونی باید-



 الزمه بتونی باید-

 کنم می سعیمو میدونی-

 وروجک آفرین-

 * 

 اتاق دیدن با کردم اطراف نگاه شدم بیدار خواب از

 نگاه شدم خیز نیم. افتادم قبل شب یاد زدم لبخند سام

 بودنش فکر به برای بمیرم کردم میز یرو صبحانه

 نه امد می گیر دیگر رویای مردهای آن از مگر

 . بود من برای هم آن بود یکی دنیا در که بخدا

 لباسهایش. زدم لبخند تنم در گشادش تیشرت دیدن با

 .کرد می مستم بویش پوشیدم می شب که را

 همان روی رفتم اتاقم به صبحانه خوردن از بعد

 زنگ محمد که بروم خواستم پوشیدم را مفرم لباس

 بی وچون زد زنگ بار چند قبل شب به آمد یادم. زد

 وگرنه نفهمید شکر وخدارا نفهمید سام بود صدا

 گفتم دادم را جوابش سریع. شد می خراب شبمان

 بدم جواب تونستم نمی بودم پیشش دیشب نزن غر-



 اتاقم بیا-

 تمگف بیاورم درش عصبانیت از اینکه برای

 شدید تنگتونم دل دکتر جناب چشم-

 منه به حواست چقدر دیدم بله-

 حسود-

 من نه اونه که فعال-

 گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 اومدم بمون-

 آسانسور به را خودم دو با رفتم بیرون اتاق از سریع

 کشید تیر دلم زیر باز اما. فشردم را دکمه رساندم

 .دیگر بود چه ها درد آن لعنتی

 زدم که در رفتم اتاقش سمت رفتم بیرون انسورآس از

 :گفت و کرد باز را در سریع

 بدم خبر دیگه ساعت نیم تا گفته بهم بدو-

 چیو؟-



 بچینن بیان فرمودین دستور که عقدی سفره-

 گفتم ذوق با

 ببینم بده ول ای-

 را کاتالوگ. ایستاد کنارم آمد سمتم کاتالوگ با محمد

 هم در چهره کرد تماذی محمد عطر بوی. کرد باز

 بردم عقب سر کشیدم

 خوبه این داری قبول منو نظر اگه-

 باال محمد بوی از داشتم اما کنم تمرکز کردم سعی

 باال داشت بودم خورده صبحانه که چه هر آوردم می

 :گفت محمد که فشردم ام سینه روی را دستم. آمد می

 ببینش-

 تمدس محمد که کردم رنگ طالیی عقد سفره آن نگاه

 بی و شود باز دهانم شد باعث کارش همان گرفت را

 و محمد دست ، کاتالوگ  که بیاورم باال چنان اراده

 را کاتالوگ سریع محمد اما. شود کثیف هم لباسش

 :گفت ترس با تخت روی کرد پرت



 نیاز شد چی-

 ...بخخ...وای-

 شد چت تو میشه تمیز اینا نیست هچیزی

 محمد. خورد بهم حالم کرد خودم نگاه چندش با

 :گفت و آمد جلو سریع

 اما کرد باز را ام مانتو های دکمه عزیزم باش آروم-

 و زدم ُعق باز کرد بد را حالم بیشتر محمد نزدیکی

 سمت بروم خواستم تا من و رفت عقب سریع محمد

 زیر لباس اما نبود زیاد. آوردم باال باز سرویس

 .شد کثیف هم ام مانتو

 نگاه زنان نفس. دیگر بود هچ آن گرفت ام گریه

 :گفت محمد که کردم محمد

 حموم برو نکنیا گریه-

 ...آخه-

 شدی ویروسی حتما نیست چیزی برو نیاز برو-



 لباسم خواستم نمی رفتم دوش سمت رفتم حمام سمت

 کشیدم لباسهایم روی کردم خیس را دستم بیاروم را

 هایم لباس عصبی. شدم خیس ولی شد تمیز اینکه با.

 آویزان حمام توی کن خشک روی و آوردم در را

 گفتم زده خجالت و کردم

 میدی؟ من به لباس جان محمد-

 سمت ترس با رسید گوشم به محمد فریاد صدای اما

 چرخیدم نیست تنم هیچ امد یادم اما رفتم حمام در

 نبستم را ام مانتو ودکمه کردم تنم را ها لباس همان

 بیرون وحشت با دمشنی را سام عربده دفعه یه ی که

 بود نشسته برهنه محمد روی که سام دیدن با پریدم

 نگاه سام نگاه و گذاشتم دهانم روی را دستانم ترس با

 فاتحه جا همان بخدا که ترساندم چنان اش خونی

 خواندم را خودم

 

 [۱۴:۲5 ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 



 5۸۳_پارت#

  

 

 

 

 

*** 

 اردیو به کنم فرار خواستم تا آورد حجوم سمتم

 خورد فکم در چنان سنگینش مشت شدم کوبیده

 سرم بر را دنیا دردش و دندان شکستن صدای

 دهانم از ودندانم خون. رفت باال فریادم. کرد خراب

 لرزاند بیشتر را تنم سام فریاد و ریخت بیرون

 بچه آشغال کثافت....نباشیم هم با گفتی همین واسه-

 ...بودی من با و داری شکمت تو آشغالو اون

. شد خم زانوهایم که شدم شوکه چنان حرفش آن با

 دختر هنوز که من! بود؟ چه بچه! بچه؟ گفت؟ چه



 حس ای لحظه! داشت؟ امکان مگر اصال! بودم؟

 سام لحظه همان که هستم عمیق کابوسی در کردم

 و خورد صورتم در اش بعدی مشت و کشیدم باال

 یدمند هیچ چشم آن با دیگر و گرفت درد چشمم چنان

 ...را لباسش زدم چنگ درد از

 آخ-

 خرابه عوضیه بده جون...کمته آخ-

 به سام! گفت چه. کرد می کر را گوشم زد می کاش

 !بودم؟ کرده کار چه مگر! گفت؟ چه من

 رها مرا سام و گذاشت سام ی شانه روی دست محمد

 سام نگاه افتادم زمین روی. رفت او سراغ کرد

 اما کردم کشت می را محمد داشت واقعا که وخشمش

 زد؟ می را عمویم داشت چرا. نداشتم شدن بلند توان

 بد حالش باز نکند بود؟ چه بچه!  شده دیوانه باز چرا

 !شده؟

 اما کردن نگاهم کردم در جلوی کارگر دو نگاه

 ما راجب حال نبود؟ بود آبرویی بی این. رفتن سریع



 چه داری ببین بیا خودت به سام. کردن می فکر چه

 !کنی می

 درد از. شد اتاق وارد هراسان که دیدم را سام پدر

 یک کردم می حس پیچیدم خود به دندانم و فک

 باال خون باز. کرده ورم سرعت به صورتم طرف

 .کرد کمک درخواست سام پدر شنیدم و آوردم

 اما کند می تالش دارد سام پدر دیدم آوردم باال سر

 فشردم زمین ویر را دستم. بود فایده بی دانستم می

 به کمرم کشید می تیر دلم زیر. نشستم صاف کمی

 .کرد می درد شدت

 کمرم روی دست رفت بیرون عجله با سام پدر

 ترساندم سام عربده صدای که گذاشتم

 عشق..کردی کاری کثافت...عموشی اینکه بهونه به-

 ببین اطرافتو ببین...آشغاال شما بین بود عاشقی و

 درک به بفرستمتون میخوام...ببین عشقتو

 سام های حرف از چنان شد آوار سرم بر هم دنیا 

 یکی که مشتهایش روی نگاهم که شدم زده حیرت



 نشست می محمد صورت روی دیگری از پس

 ...ماند

 آمده در کجا از ها این هایش؟ حرف ان چه یعنی

 تا آورد در شوک از مرا محمد آور درد فریاد. بود

 زد فریاد مسا کنم باز دهان خواستم

 حروم...هرزگیتون سزای...خیانته سزای این آشغاال-

 بغل تو فرستادیش بودی عاشقش نبودی عموش زاده

 !من؟

. افتاد هم روی سالمم چشم هایم گوش کشید سوت

 داشت سام! داشت؟ امکان مگر! نبود؟ عمویم محمد

 بوده؟ عاشقم محمد چه یعنی گفت؟ می چه

 عقب را سام و شدن اتاق وارد مرد سه با سام پدر

 سام. کردم افتاد زمین روی که محمد نگاه. کشیدن

 را سام خبر همان جز چیز هیچ نه گفت؟ می دروغ

 شد بلند باز سام فریاد. کند نمی یاغی گونه این

 ها زاده حروم کنید ولم-



 بعد و را محمد میکشت گرفتنش نمی نفر چهار اگه

 اش هنشست خون به چشمهای گرفت نمی آرام او مرا

 .گرفت می آرام نفر دو ما ریختن خون با

 خبر چه دانستم نمی چه را نشسته بهت در من اما

 های نگاه و نه یا دارد حقیقت سام های حرف است

 .ترساندم می بیشتر سام

 کثافتا کنید ولم...بکشمش باید... کنید ولم-

 گیج سرم ایستادم زور به فشردم زمین روی را دستم

 را سام عصبانیت دیدم. مکمر کشید تیر رفت

 می رها اگر که اش برجسته های رگ از وترسیدم

 درنده شیر مثل سام. مارا کشت می درنگ بی شد

 باز قفس در کرد می تقال که بود شده وحشی باغ در

 .گیرد آرام  ِبَدَرد تا شود

 سام. افتاد محمد به نگاهم اما برداشتم قدم در سمت

 رحم سام کشت می را او بروم میدانستم کشتش می

 می گرفتار را خودش و محمد به نه من به نه نداشت

 .کرد



 دیوانه دل اما داشت حق سام نبود عمویم اگر محمد

 !بیوفتد؟ دردسر به سام خواستم نمی که چه من

 مرا او بود گوشم در گفتنش خرابه صدای هنوز

 که بود کرده هایی فکر چه سام دانست می هرزه

 !زد؟ من به ار حرف آن راحت انقدر

 زد فریاد وار دیوانه او که رفتم محمد سمت

 ...کشمتون می...ها زاده حروم...کشمتون می-

 تمام با بردم محمد کتف دو زیر را دستانم ترسیده

 سام وباز. کشیدمش داشتم درد کمر اینکه با زورم

 .کنند رهایش خواست التماس با بار این

 سر سام رچطو دیدم ای ولحظه را محمد کشیدم باز

 آن با آورد باال سر نکشید ثانیه به و افتاد زیر به

 از. کشید عربده اش شده وحشتناک بسیار صورت

 .افتادم زمین روی پشت از کردم رها را محمد ترس

 گذرم نمی ازت نیاز-



 نمی وقت هیچ که را حالش آن مردم می کاش بمیرم

 اصال که حالش آن با مرد آن برای اشکم چکید. دیدم

 .نداشت تازگی ایمبر

. رفتم در سمت را محمد لباس زدم چنگ بار این

 بینی خون دیدم کردم چشمانش نگاه آخر ی لحظه

 آن با چشمانش. بود کرده پیدا راه چطور راکه اش

 تنم به سرمایش که بست یخ چنان بست یخ اما خشم

 .کشیدم باز را محمد گرفتم نگاه. لرزاندم نشست

  منالید کارگر دو دیدن با

 کنید کمک-
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 پا روی نای که را ومحمد ما سمت دویدن دو هر

 اما بروم خواستم. کردن بلند را نداشت ایستادن

 گفتم دارم لرزش صدای با کردم محمد نگاه چرخیدم

 !گفت؟ می...راست-

 :گفت درد با و زد هق ناله با محمد

 ...ببخ-

 پرت صورتش در را ام نشسته خون به دهان آب

 های عربده صدای بشنوم تا نایستادم ودیگر. کردم

 به را خودم دو با. لرزاند می را ساختمان که را سام

 را دکمه. انداختم درونش را خودم رساندم آسانسور

 افتاد ام کرده ورم وچشم صورتم به نگاه. فشردم

 خرابه-

 سام فتنگ سام نه فشردم هایم گوش روی را دستهایم

 .زد نمی را حرف آن من به



 هرزه یک را تو زد تو به را حرف آن نیاز زد

 بچه اما گذاشتم شکمم روی دست اختیار به. دانست

 من نبودم حامله که من گفت بچه مورد در سام چه؟

 .نداشت امکان این بودم باکره هنوز

 اتاقم سمت سرعت همان با شد باز آسانسور در

 برداشتم را ام پشتی کوله .شدم اتاق وارد دویدم

 و انداختم کوله درون لباس تکه چند رفتم کمد سراغ

 بستم بود باز که را مانتو های دکمه چرخیدم هراسان

. انداختم سرم روی را کالهش کردم تن را سوئیشرتم

 مدارکم تمام. ببرم که داشتم چه اما رفتم میزم سراغ

 دنبو درست دیگر ماندن آنجا اما. بود سام دست

 مرا دیگر سام رفتم می باید. بود نمانده برایم آبرویی

 نیاز دیگر یعنی هستم خراب گفت وقتی نداشت باور

 .بکشد مرا خواست می فقط نیاز بی

 مخصوص آسانسور به را خودم رفتم بیرون اتاق از

 .رفتم بیرون هتل از عجله با رساندم ها خدمتکار

 بر امان دندانم درد بود گرفته شدت دردش دلم زیر

 باید. برداشتم قدم آرام گرفتم دیوار به را دستم. بود



 جان پاهایم بخدا اما رفتم می بیرون محوطه از

 داشتم دوست که بود زیاد انقدر صورتم درد نداشت

 .بزنم فریاد

 شلنگ زدم زانو کنارش باغچه کنار آب شیر دیدن با

 گرفتم صورتم سمت مستقیم را آب آوردم باال را

  اشقیع و عشق-

 سرم در پیچید می هنوز هایش حرف

 

 دنبالم بگردی میبینم روزو اون

 دارم دوست هنوز همه از بپرسی

 

 نباشیم؟ باهم گفتی همین واسه-

 چه. زدم هق نکشیدم عقب را آب گرفتم دندان به لب

 خرابه مرا ساده انقدر چطور سام؟ راجبم کردی فکر

 حرف با چنین این ناکرده جرم به نبود قرار نامیدی؟



 من بفهمی نخواستی سام نشنیدی. بزنی زمینم هایت

 !نپرسیدی؟ نه یا دانم می هم

 با کوبیدم زمین روی دست شد رها دستم از شلنگ

 به اصال نه بودم نشده ثابت. زدم ضجه ام بسته دهان

 .هرزه شدم برایش ساده انقدر که نشدم ثابت او

 

 برام ازت موند چی کنم، فکر این به

 کجام تو بدون کنی، کرف این به

 

. کردم بلند زمین از زور به را ام شده خیس زانوهای

. کردم بلند ساختمان آن نگاه چرخاندم سر اما ایستادم

 گرفت، دست در را سرنوشتم که ساختمانی

 با حال و دهد ام بازی توانست خوب که ساختمانی

 رفت آبرویم. کرد نابودم صاحبش رحمی بی نهایت

 آدم کل در خبر دقیقه پنج از کمتر و ها آن جلوی

 .پیچید می هایش مهمان حتی هتل های



 جلوتر را سوئیشرتم کاله برداشتم، قدم گرفتم نگاه

 ...دادم ادامه راهم به کشیدم

 

 شکست؟ از موند چی برات کنی نگاه

 شکست سرت پشت شب یه که ُپالیی

  

 هنوز هایش عربده صدایش شدم می دیوانه داشتم

 و بستم برا هایم چشم. چرخید می مسر در وهنوز

 درست افتادم شمارش به نفس بلکه کشیدم عمیق نفس

 معده و بود شده بدتر ام گیجه سر. شد نمی اما شود

 .کشید می تیر دیگر طرف از ام

 به افتاد ای مغازه ویترین جلوی سکوی به نگاهم

 روی وسر گذاشتم زانویم روی را دستم. نشستم زور

 . دستم

 

 کنی فرار کجا خودت زا ندونی



 کنی چیکار باید دلت با ندونی

 

 دندانم ریزی خون و بود دهانم در خون طعم هنوز

 را دهانم خون کنار آوردم باال سر. نداشت تمامی

 چیز همه گیجه سر از اورد باال سر.  ریختم بیرون

 .دیدم می تار را

 خوبه؟ حالت دخترم-

 گفت دیدن با زن که کردم افتاده جاا زن نگاه

 صورتت آخ-

 سریع زن که شوم بلند خواستم بردم زیر به سر

 :گفت

 نداری صورت به رنگ بخوری بدم آب یه بمون-
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 برگردی چجوری کنی فکر این به

 کردی گمم کجا خودت از بپرسی

 

 سمت را لیوان نشست کنارم آب لیوان با سریع زن

 باال بود طبیعی غیر لرزشش که ستمد. گرفت دهانم

 :گفت زن که گرفتم دستش از را لیوان رفت

 دکتر بری باید نیست خوب حالت-

 گفتم و کردم آب لیوان نگاه

 نداشت باورم-



  و گرفتم زن سمت را لیوان خوردم را آب از کمی

 .بود سخت برایم کردنم باز لب فکم درد از

 

 شب نیمه یه شاید سرد، روز یه شاید

 عقب به برگردی بشه، بخواد لتد

 

 :گفت و ایستاد هم زن و ایستادم زور به

 باش مواظب-

 چطور نبود؟ عمویم محمد چطور دادم، ادامه راهم به

. بود مانده پنهان همه از مهمی آن به چیز چنین

 عمویم میدادم؟ جوالن آغوشش در من نبود عمویم

 پدرم برادر چون گذاشتم می پاهایش رو سر نبود

  د؟بو

 آورد؟ من روز به چه ها کاری پنهان و ها دروغ آن

 پیشانی به بودن خرابه اَنگ حتی که من با کردید چه

 ! شد خورده ام



 

 شکست؟ از موند چی برات کنی نگاه

 شکست سرت پشت شب یه که ُپالیی

 

 خانه نه دیگر. بروم داشتم را کجا کردم اطرافم نگاه

 گرفته آسمان نگاه. ماندن برای جایی نه داشتم ای

 .نشست گلویم به بغض باز کردم

 برم کجا-

 مرا دیدن چشم که بودن کسانی همان که فامیلهایم

 باهم دو هر که عمویم دو خانه بروم کجا حال نداشتن

 عمه دو خانه یا بودن رفته مسافرت به خانواده همراه

 !میزدن؟ تیر با را ام سایه که هایم

 

 کنی فرار کجا خودت از ندونی

 کنی چیکار باید دلت با ونیند

  برگردی چجوری کنی فکر این به



 کردی گمم کجا خودت از بپرسی

 

 ...مولود اما رفتم نمی وقت هیچ مائده خانه

 می باید هم جایی چه زدم خند پوز دردم َفک آن با

 باید حال دانست نمی خانواده الیق مرا که کسی رفتم

 جا نم به شده که هم شب یک برای بگیم رفتم می

 .بدهند

 بهتر خوابیدن پارک. رفتم نمی هم جا آن من نه اما

 . بود او خانه از

 بود؟ شده ارام یعنی. سام پیش رفت فکرم اختیار بی

 را خودم بار واین بود آمده دنبالم شاید ؟ بود دنبالم به

 گذاشت نمی سام. ام کرده آماده حتمی مرگ برای

 تمام ارب این زدم می اگر که بزنم حرف ای کلمه

 .کرد می خورد دهانم در را هایم دندان

 

 شب نیمه یه شاید سرد، روز یه شاید



 عقب به برگردی بشه، بخواد دلت

 عقب به برگردی ، عقب به برگردی
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 و برداشت سمتش قدمی کرد زده بهت سام نگاه مائده

 :گفت

 گناهه بی آدم تنها نیاز-



 :گفت و کرد هیستریکی خنده اختیار بی سام

 چی که بدید تحویلم دروغ اومدید! کردید؟ فکر چی-

 ...هر ی دختره اون من که بشه؟

 شد بلند مائده فریاد

 گناهه بی گفتم-

 زد فریاد او تر بد سام

 عوضی اون بچه بود خبر چه اتاق تو روز اون پس-

 دونستم نمی مقدسه مریم  حتما کیه مال

 :گفت سریع شهبد که کرد محمد و شهبد نگاه مائده

 کن صدام داشتی کارم بیرونم من-

 :گفت اش مردانه بغض با محمد

 قرض من به پول مقدار یه اون...کردیم نابود نیازو-

 تو که خودش حساب پول داشتم وجدان عذاب من داد

 نیاز اما بگه بهت گفتم.  بود داده  بهم کردی پرش

 جور هر دادی اجازه بهش تو و خودشه پول گفت

 میگه بهت گفت اما کنه خرج و پول داره دوست



 پولو بهش اینکه واسه منم بگه هم میخواست

 بینمون رسید و قرارداد یه کردم اصرار برگردونم

 اون من اصرار خاطر به اما شد ناراحت کنه تنظیم

 کمکم خیلی اما نبود بزرگی پول شاید. کرد کارو

 برگردونم بهش لوپو دادم قول کرد

 جاهای نگاه شهبد و ریشش روی کشید دست محمد

 محمد. کرد محمد صورت جای جای روی زخم

 داد ادامه و کرد تازه نفسی

 حاال گفت من به چید می عقدتون تدارک داشت اون-

 کنید دائم عقد بهتره فهمیدن چیزو همه خانوادش که

 من به. کنه خوشحالت کنه غافلگیرت میخواست اما

 بیاد تونست نمی زیاد چون کردم کاراشو منم فتگ

 دو بود قرار. کردم می کاراشو براش من بیرون

 مدارک به فقط کنید عقد لعنتی روز اون بعد هفته

  بود احتیاج

 چیزی توانست نمی حتی اصال بود شده گنگ سام

 :وگفت ریخت اشک اختیار بی محمد اما بگوید



 بودی ردهک باهاش بحثی چه روز اون دونم نمی-

 برم خواست ازم بود ناراحت خاطرت به خیلی

 خب اما بندازم جلو عقد روز بشه بلکه کنم صحبت

 سفره بود قرار. شد نمی بود شده ریزی برنامه چون

 نمی اتاقم اومد زدم زنگ روز اون کنه انتخاب عقد

 باال کردیم می نگاه کاتالوگ داشتیم شد چی دونم

 کثیف خودشو هم منو هم اورد باال بد خیلی. اورد

 بازم اما کردم باز مانتوشو دکمه کردم کمکش. کرد

 منم حموم رفت اون حموم بره خواستم منم اورد باال

 اومدی تو بعدم کنم عوضشون که اوردم در لباسامو

 :گفت و افتاد صندلی روی سام

 میداد نشون اینو آزمایشش بود حامله اون...دروغه-

 :گفت سریع محمد

 ...تع منم-

 بیرون برو-

 :گفت عصبی مائده که کرد مائده نگاه تعجب با محمد

 بیرون برو زدی حرفاتو-



 ...ام-

 بیرون برو نداری کاری اینجا دیگه تو بسه-

 :گفت و شد بلند سریع سام

 ...ک اون بگه باید بره نداره حق-

 برو محمد-

 که بود دنبالش به خواست سام رفت در سمت محمد

 :گفت مائده

 کجاست نیاز ونهنمید کسی-

 مائده که کردن مائده نگاه تعجب با سام و محمد

 :گفت

  برو محمد بگم بار چند-

 به نگاهی ومائده. رفت بیرون کرد باز را در محمد

 :گفت و کرد اش بچه

 اومد بیرون اومد هتلت از اینکه بعد شب یه نیاز-

 خوبی حرفای خواهرم بود بد خیلی حالش. من خونه



  خبر ازش روحشم نیاز که الییط. بود نزده بهش

 برداشته نیاز گفتن شد گم نداشت

 :گفت مائده و کشید سرش روی را دستش سام

 خیلی طاها بزنه حرف حتی تونست نمی خونم اومد-

 چی نمیدونستم منم نیاز حال خاطر به بود ناراحت

 اون با اونم بود خاموش گرفتم تماس محمد با شده

 . ترسوند می منو وضع

 با اون اما شده چی پرسیدم ازش اتاق تو بردمش

 چشم با بود سرد خیلی بود سرد گرفت دستمو ترس

 که شدم می دیوونه داشتم ریخت می اشک سالمش

 محمد شده چی فهمیدم تازه گفتم چیزو همه باالخره

 کرده ازدواج تو با گفت وقتی گفته دروغ منم به

 رفت بچه سمت رفت کنار سام روبروی از مائده

 پاکتی درونش از و برداشت بچه کنار از را کیفش

 :گفت و برداشت

 داشت دختره هنوز اما ست حامله گفتی تو گفت بهم-

 حدس بود تجربه بی نیاز داشت حق میشد دیوونه



 نیاز نبود زدن کوفت سر وقت اصال شده چی زدم

 پرسیدم ازش لرزید، می پاش و دست میزد حرف

 .بوده چقدر تو با رابطش
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 می باید کردم اصرار اما بگه شد نمی روش اولش

 فقط بوده زیاد رابطه گفت وقتی فهمیدم می تا گفت

 حال این با خبره چه فهمیدم بوده مونده اصلی رابطه

 . خودم دکتر مطب ببرتمون گفتم طاها به سریع



 از بیچاره دختر اورد باال باری چند نیاز جا همون تا

 می طرفم یه از میوفتاد پس داشت استرس و ترس

 .بکشیش بخوای سراغش بیای تو ترسید

 را پاکت عصبی وسام کوبید سام ی سینه به را پاکت

 عکس دیدن با کرد بازش گرفت دستش از

 :گفت گیج نبود مشخص چیزی که سونوگرافی

 !چیه؟ این-

 بکارت وجود با بارداری نوشته برگه اون پایین-

 سالم

 :گفت گیج سام

 !نمیارم در سر که من-

 :گفت و زد پوزخند مائده

  بیاری در سر نبایدم-

 :گفت حرص با کوبید سام سینه به عصبی و



 دختریشو اینکه بدون شده حامله نیاز اینکه یعنی این-

 باعث کردی تو که کارایی یعنی بده دست از

 شده حاملگیش

 عقب میقد مائده ضربه وبا پرید باال ابروهایش سام

 :گفت بغض با مائده و کرد برگه آن نگاه باز گذاشت

 بالرو اون و داشت شکمش تو رو تورو بچه اون-

 اوردی سرش

 مائده نگاه درشت چشمان با امد باال سرش چنان سام

 :گفت و گذاشت عقب قدمی مائده که کرد

 بخشتت نمی وقت هیچ نیاز-

 !بود؟ من بچه...بچه-

 :گفت و داد تکان وراست چپ به را سرش مائده

 بزرگ باید زد می حرف ازش نیاز که عشقی اون-

 اون دیدن من حرفای با که بود می حرفا این تر

 بگیری ازش زدنو حرف مجال صحنه

 :گفت مائده و خورد دیوار به رفت عقب عقب سام



 برو نمیشه باورت هست برگه پایین دکتر آدرس-

 موقع دستت زیر که دختری اون بپرس سراغش

 که همونی بگو بود چی مشکلش شد بیهوش اینهمع

 آخر که همون کرد می گریه مطب همون تو ساعتها

 بغضش با شکمش رو گذاشت دست خندید گریش

 غریب شهر تو وقت اون. عشقمه بچه گفت خندید

 شد سقط بچش خوشحالیش بعد روز چهار تنها و تک

  حد از بیش ترس و استرس خاطر به

 آخر ضربه مائده و افتاد زمین روی خورد سر سام

 زد سام به را

 کجاست دونه نمی کسی نگرد نیاز دنبال-

 را آرنجش کرد جمع شکمش درون را پاهایش سام

. گذاشت سرش روی را دستانش گذاشت پایش روی

 :گفت و گرفت آغوش در را دخترش مائده

 کشید کنی فکرشو که و زجری هر مدت این تو نیاز-

 خون همه اون با تنها و تک غریب شهر تو بچه سقط

  رفت و نشد ماهشم یک بچه اون که چند هر ریزی



 :گفت و فشرد آغوشش در را اش بچه

 خانوادشو کشیدی گند به زندگیشو بود شوم قدمت-

 فرش به عرش از کردی آبروش بی گرفتی ازش

 دار پول هان؟ کرد؟ چیکار تو با اون اما کشوندیش

 می زندگی کنی چیکار بودی بلد اصال اما بودی

 بشینی میز این پشت داد انگیزه بهت کی چیه دونستی

 پات به پا کی بشه خوب حالت که کرد کمکت که

 اون تو خاطر به فقط کرد تحمل چیزو همه اومد جلو

 تا میکنه جمع پول ذره ذره داره االنه همین

 بهت بده کردی پرداخت تو که بدهکاری

 :گفت و رفت در سمت

 کردیم اذیتش ما همه دادی دست از رو فرشته یه-

 صالحشو فقط اما دونم نمی سوا شماها از خودمو

 خواستم می

 مبهوت و مات وسام رفت بیرون و کرد باز را در

 را ها خبر آن و مائده های حرف گوشه همان ماند



 زدن بهم چشم یک در را سام و گفت می یکی یکی

 ...کرد مات و کیش
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 :گفت کالفه شهبد

 کارت اتاق این تو افتادی هفته یک میمیری بدبخت-

 نمی ضعفم بیچاره خوردن آب کشیدن سیگار شده

 کنی؟

 در را سیگارش شد بلند گرفت دیوار از تکیه سام

 گفت و کرد خاموش جاسیگاری



 میز رو بزار لبتاب-

 عقب نباید بفهم هست تو نظر زیر هتل چهارتا سام-

 بهش خریدی و لعنتی هتل اون ساله یک حدود یبکش

 باید که بابات هتل درک به اون اصال نزدی سر یه

 اومدی بار یه فقط که شمالم هتل بری

 شد؟ چی-

 چیکار خوای می و لیست این آخه-

 :گفت عصبی سام

 کار به دست خودم باید نمیکنه باز دهن عمش چون-

 بشم

 می طورچ توئه دست مدارکش نمیگی مگه دیوونه-

 کنه؟ کار ای دیگه هتل تو تونه

 :گفت و زد پوزخند سام

 نه؟ میکنن کار قانونی غیر جاها خیلی-

 نمیگن اسمشو هم اونا باشه رفته قانونی غیر اما بله-

 باش نداشته چیا این به کاری تو-



 و هتل این بتونم من بود گفتن ما از حال هر به-

 بوسه می خودتو دست دیگه تای سه بچرخونم برات

 کن تعطیل خودمو هتل-

 :گفت درشت چشمان با شهبد

 !چی؟-

 کنم درستش که حوصلشو نه دارم وقتشو نه االن-

 کار هتل اون تو نفر چند میدونی سام خیال بی-

 بی خاطر به کنی کارشون بی کار از میکنن؟

 خودت حوصلگی

 اش توسعه خوام نمی اصال بردار سرم از دست پس-

 بمونه شکلی همون بزار بدم

 نکن کارو این اما بمونه جوری همون بزار باشه-

 بعد میدیم بهشون مرخصی ماه چند گفتی ،نهایتا

 بیاریمشون دوباره تعمیراتم

 بکن خواد می دلت کاری هر-

 نبر القل رو بقیه نون سرت به زده تو میکنم که بله-



 :گفت شهبد که کرد باز را لبتابش سام

 به تکشون تک شماره و لیست لبتاب همون تو-

 هست هتلشون اسم همراه

 باشه-

 بخورش گذاشتم برات هم غذا بیرون بیا اتاقم این از-

 و بست را چشمانش و زد آتش سیگاری باز سام

 :گفت

 اتاقش تو پامو کشم می خجالت حتی شهبد سخته-

 بزارم

 از اما تو برم میخوام میرم اتاقش در دم تا شب هر

 چیکار کجاست ناال دونم نمی. نمیرم سیاهم روی

 پوست همه این چطور من چطوره حالش میکنه

 نشدم آواره که کردن چیکار باهام قرصا شدم کلفت

 :گفت و زد خند پوز شهبد

 قبل مثل باید مگه بکن؟ اطرافت و خودت به نگاه یه-

 این تو خودتو داری ؟ بزنی دیوار و در به خودتو



 ضمن در کشیدی چی همه از دست میکنی خفه اتاق

 نزدی خسارت کم اولم روز

 :گفت و گذاشت میزش روی دستِ  روی سر سام

 کنم نمی حسش اصال ازم دوره خیلی-

 بگذره یکم بزار-

 کار گناه پیش هفته یک تا گذشته که ماه شش گذشته-

 االنم میشدم دیوونه دوریش از داشتم وجود این با بود

 ماه شش. گیرم می آتیش دارم گناهه بی فهمیدم که

 میکنم نگاه جارو هر که منی واسه نیست کم دوری

 بینمش می

 ناراحته فقط عاشقته هنوز نیاز-

 بهم حالش از نشناس خدا مائده اون کاش داره حق-

 گفت می

 با باید کنی پیداش خوای می اگه سام بمون پا سر-

 تو غم زانوی نشستن اتاق این تو بری پیش قدرت

 اگه نیاز کن رفک این به اصال. نداره فایده گرفتن بغل

 اون روی مگه بره ممکنه کجا بره بخواد جایی



 کجا بفهمی بتونی شاید کن فکر یکم نداشتی شناخت

 رفته

 نیست تهران پس دیگس شهر یه گفت-

 بکش سیگار فرت و فرت اینجا نشین سخته کارت-

 کردنش پیدا واسه تالش هم بکن کارتو هم

 :گفت و برداشت میز روی از را کارتش سام

 برام میری اتاق تو ببرن گوشیمو بودم تهگف-

 بیاریش؟
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 قبلیت؟ گوشی-

 آره-

 با بشی رو روبه باید نیار در بازی بچه سام پاشو-

 میشه برابر چند انگیزت اتاقش برو پاشو چیز همه

 :گفت و افتاد کنارش اش شده دراز دست سام

 که نمیرفتم این خاطر به قبل تا هست ساده تو واسه-

 ذهنمه تو که گناهی اون وجود با نکنم حس شو بو

 میام در پا از اتاق اون تو برم االن ببخشمش

 لبخند گذاشت سام ی شانه روی دست رفت جلو شهبد

 :گفت و زد

 می برنامه برات بگو منو شدی عاشق انقدر کی-

 عاشق آقای نگو دامنت تو بندازم و کریمی خانم چیدم

 در نیازش واسه جونش هنوز اتفاقا اون همه وجود با

 رفته می



 دستش از را کارت شهبد و زد سیگارش به پکی سام

 :گفت و گرفت

 باالخره اما میرم نیست خوب حالت چون دفعه این-

 بری باید خودت

 را لبتابش سام. رفت شهبد و داد تکان سر سام

. کرد پلی و بود درونش دی سی هنوز کرد روشن

 را لبتاب نشد عصبی بار این اما صحنه همان زبا

 سر رفتن جلو و صفحه به زد زل بار این نکرد پرت

 این دلیل خواست می اما نداشت شک دیگر. محمد

 محمد کرد حس هم باز اما. بفهمد را تفاهم سو همه

. نیاز خندان چشمهای و محمد سر شدن کج. بوسیدش

 به ددا تکیه سیگارش به زد پک باز کالفه سام

 گوشه تلوزیون مانتیور به نگاه ای لحظه صندلی

 و محمد تصویر دیدن با برد جلو سر سریع افتاد اتاق

  چند هر زد عقب را فیلم سریع سیاه صفحه در نیاز

. نبوده کار در ای بوسه هیچ که دید اما نبود واضح

 و داد تکان راست و چپ به را سرش و زد خند پوز

 :گفت



 قضاوتم گفت...شکوندی تو یگل دل سام زدی گند-

 کردی هم تو...میشه تموم بد کنی

 تراس لب رفت تراس سمت شد بلند میز پشت از

 کرد شهر شلوغی نگاه و سیگارش به زد پک ایستاد

 :گفت و

 کنم پیدات چطور خاشاک و خار همه این میون-

 گلی؟

** 

 :گفت طاها و گذاشت سام جلوی بشقابی مائده

 تکجاس دونیم نمی هم ما-

 :گفت و کرد عصبی خنده سام

 ...اما هستم کجا نگید گفته دونم می-

 نگفته کنید باور اما گیره می تماس ما با گاهی نیاز

 هم اینو هست دیگه شهر یه دونیم می فقط رفته کجا

 گفت خودش

 گفت و فشرد چشمانش روی را انگشتانش سام



 کجاست؟ ماهه هشت-

 داد تکان سر و زد لبخند طاها. کرد طاها نگاه مائده

 سام به راحت خیال با هم مائده باشد راحت مائده تا

 :گفت

 زد زنگ پیش روز سه نیاز-

 :گفت و کشید جلو مبل روی را خودش کمی سام

 !خب؟-

 :گفت و زد لبخند مائده-

 ...اما نبود خوب حالش اینکه با-

 :گفت سریع مائده و بست چشم سام

 گفت می شما واسه تنگیش دل از-

 :گفت و کرد باز چشم یعسر سام

 !واقعا؟-

 آتیش دلمو صدای حاضرم گفت حال این با اما آره-

 برنگردم دیگه اما بزنم



 دست را بچه طاها و شد بلند جایش سر از کالفه سام

 :گفت و سپرد مائده

 بخشه می دیر نیاز-

 :گفت و کشید گردنش پشت دستی سام

 کرد می درک خوب که اون نیست؟ زیاد ماه هشت-

 جای کسی هر بودم موقعیتی بد تو من نفهمید اچر

 کرد می کارو همین بود من

 داد شما به و حق زد می حرف ما واسه اون-

 بزنه؟ حرف نموند چرا رفت چرا پس-

 اتفاقای تمام وقتی بود خسته نیاز کردی؟ می باورش-

 دلمون مائده منو کرد تعریف برامون و مدت این

 تو پناهش و پشت همه دختر این واسه گرفت آتیش

 حرفا اون جز داشت توقع تو از و چیزی هر بودی

 کرد می قطع پامو و دست زد می کاش گفت می نیاز

 زد نمی بهم حرفارو اون اما

 :گفت و دخترش سر روی کشید دست مائده



 گرفته افسردگی نیاز-

 به طاها بار این که چرخید مائده سمت متعجب سام

 :گفت مائده و کرد اخم مائده

 بقیه رو اینم گفتیم چیزو همه که ما-

 :گفت سام به رو و

 از یکی که بوده بد حالش انقدر جنینش سقط از بعد-

 هست چیزیش نیاز فهمه می قیافش رو از همکاراش

 اونم نمیزنه حرفی نیاز اما زنه می حرف باهاش

 گفت دکترم روانکاو بره می زور به و نیاز خودش

 گرفته شدید افسردگی نیاز

 پرده برد سمتش قدم چرخید پنجره سمت شتاب با سام

 را اش مردانه لبهای و فشرد مشتش در را حریر

 .فشرد هم روی

 :گفت آرام مائده

 حرفاش از یعنی بهتره حالش االن کنم می فکر-

 فهمید میشه
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 و گذاشت اش شانه روی دست رفت سام سمت طاها

 :گفت

 گفت ما به اومد که گرفت تماس کی با دونم نمی-

 بازم اما کاری چه پرسیدیم ازش کرده پیدا کار

 بهش خوام نمی سراغتون میاد سام گفت نزد حرفی

 ندونید هیچی که گم نمی بهتون بگید دروغ

 :گفت اش شده بم صدای با سام



 هتل تو کردن کار فقط بده انجام نبود بلد کاری اون-

 بود بلد

  شد اذیت خیلی نیاز ولی یمدون نمی-

 تونسته مدارک بدون چطور منه دست مدارکش-

 بشه؟ استخدام جایی

 بوده آشنا کرده پیدا کار واسش بوده کی هر-

 کشید عمیقی نفس کشید صورتش روی دست سام

 :گفت و چرخید طاها سمت

 میزنه؟ زنگ کجا از-

 میزنه زنگ کنه می روشن گاهی خودش گوشی از-

 :گفت و داد تکان سر سام

 پیداش بره هم دنیا سر اون بگید زد زنگ دفعه این-

 کنم می

 گرده نمی بر لجبازی با نیاز-

 :گفت و زد خند پوز سام

 بازیه لج عاشق شیطون دختر اون اتفاقا-



 و رفت در سمت سام و کردن هم نگاه طاها و مائده

 :گفت

 بدید خبر منم به زد زنگ-

 حتما-

 :گفت سریع مائده

 نازنین زدم زنگ یروزد راستی-

 :گفت لبخند با مائده که کرد ریز چشم سام

 فکر گفتم بهش چیزو همه کافیه کاری پنهان دیگه-

 به کرد گریه خیلی بیاد کنار اینجوری کردم نمی

 نیاز خاطر

 بعدش؟-

 نازنین و نیاز دونم می فقط دونم نمی بعدشو-

 هم مثل بودنشون ای کینه این همه مثل اخالقشون

 نیازه یعنی ببخشه و نیاز نازنین وقتی هست دیگه

 بخشه می باالخره



 خودشم کرده جونمو قصد دادنش دق این با که فعال-

 میدونه خوب

 ماشینش سوار. رفت کرد تشکر طاها و مائده از سام

 نالید و گذاشت فرمان روی سر کالفه شد

 بسه بخدا...نیاز شد ماه هشت-

 هنوز هم یطرف از شد می دیوانه داشت دیگر سام

 نتواند دیگر و برود دختر آن اتاق سمت ترسید می

 بعد که پایش زیر ماشین همان مثل دقیقا. کند تحمل

 زیر نیازش عطر بوی نشست درونش وقتی ماه چند

 می خود سمت نیاز همیشه که ای آینه زد اش بینی

 که ای وسیله آن. دید می درونش را خودش کشید

 را اش گوشی دبو کرده نصب نیاز برای خودش

 از بود پر که داشبوردی. بگذارد شیطنتهایش برای

 بود خریده احتیاط برای سام خود که موهایی کش

 درون های لواشک و پاستیل. بود گذاشته آنجا

 .داشبورد



 یکی یکی را هایش خاطره. نبود کننده دیوانه ها آن

 در را نیاز ی خنده صدای آورد؟ نمی رویش به

 حتی و اش وقفه بی های زدن حرف شنید می ماشین

 خاطره آن تمام.  را ها گرفتن آغوشش در مهابا بی

 به دیوار اتاق دو آن حال به وای کرد نابودش ها

 به را سام که پر انقدر بود پر خاطره از که دیوار

 جا آن به ترسید می همان برای کشید می جنون

 . برود

*** 

 سام برای که ای هفته سه گذشت هم دیگر هفته سه

 تماس مائده با هنوز نیاز و گذشت سال سه اندازه به

 تماس بود شده بار یک دقیقه سام کار. بود نگرفته

 .بود خاموش دائما که نیازی با گرفتن

 زد فریاد آورد پایین گوشش دم از را گوشی کالفه

 کن روشنش المصب-

 بار هر با که عکسی اش گوشی روی عکس نگاه

 هنوز او. افتاد می مه روی چشمانش کردنش نگاه



 روی عکس یک دیدن با چطور! نبود؟ بود بیمار هم

 این با اما شد می دگرگون حالش چنان آن گوشی

 به مربوط عکسی. باشد عکس آن خواست می حال

 عکسش که اش غافلگیرانه بوسه آن با بود آخر شب

 .گرفت نیاز را

 می حس ماه ُنه گذشت از بعد را لبهایش طعم هنوز

 از شتاب با.  شد نمی سیر ازش که ای هبوس کرد

 را گوشی رفت بیرون اتاق از شد بلند میزش پشت

 آسانسور سمت گذشت راهرو از فشرد دست در

 را نیاز سراغ که دختری صدای شنیدن با اما رفت

 عجله با دختر دیدن با چرخید سریع. گرفت می

 رفت سمتش

 کنه می کار جا این افتخار خانم کردم می فکر من-

 ...کر می کار جا این بله-

 دارید؟ چکارش-

 :گفت و کرد سام نگاه دختر

 ببینمش اومدم دوستشم من-



 :گفت امید نا سام

 نیست جا این اون-

 :گفت آرام و کرد ریز چشم دختر

 هستید؟ سام شما-

 :گفت و رفت باال ابرویش یکی سام

 بله-

 :گفت و زد لبخند دختر

 دیده تاحاال هن دیدم ازتون عکسی نه اصال بخدا-

 که بود کرده توصیفتون خوب انقدر نیاز اما بودمتون

 شناختمتون

 !گفت؟ چی مگه-

 ازش اومدم فقط من بگه میتونه چی عاشق یه-

 دیگه؟ گید می بهش شما کنم خواهی معذرت
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 برد زیر به سر سار شرم دختر و داد تکان سر سام

 :گفت و

 طول اما بده بابام به بود قرار انگشتر بابت پول یه-

 بهش پیام یه بودم ناراحت خیلی پیش هفته چند کشید

 جا این میام گفتم نزدم بهش خوبی حرفای دادم

 برم می آبروشو

 :گفت آرام دختر که کرد اخم سام

 معذرت ازش کلی بعدشم بودم عصبی خیلی بخدا-

 فقط ریخت رامب پولو پیش هفته یک اون اما خواستم

 کشیدید زحمت خیلی ریختم براتون پول  داد پیام یه



 دختر و سایید هم روی دندان شد مشت دستش سام

 :گفت

 هم جا این اما بخوام معذرت ازش جا این اومدم-

 معذرت پشیمونم واقعا من بگید بهش میشه نیست

 میخوام

 نه-

 :گفت حرص با سام که آورد باال سر متعجب دختر

 انقدر خودتونم که دادید بهش امتونپی تو چی-

 ناراحتید؟

 پشیمونم گفتم که من-

 زد فریاد چرخید سام

 ...هممون کنیم اذیتش باید هممون-

 می داشت خدمتکار که داری چرخ میز به لگدش و

 رویش های کی خورا تمام و میز  شد، کوبیده برد

 . شد زمین پخش



 بلند های قدم با سام و کرد زمین نگاه متعجب دختر

 عصبانیت با شد آسانسور وارد شد دور دختر از

 به نشست مشتش شد بسته که در فشرد را دکمه

 زد فریاد آسانسور دیوارک

 کردیم اذیت... کردیم اذیتش-

 در دستش از ای ثانیه که دستش در انگشتر خیره

 ...ماند بود نیاورده

 

 پای دلم روزی یه گمونم

  میدونم بمیره عشقت 

 میره تو عشق پای داره جوونیم

  و نباشی کنارم میترسم

 میترسم بگیره بارون

 

 که اتاقی سمت رفت بیرون شد باز آسانسور در

 دست در را کارتش. رفت بود زده دریا به دل دیگر



 در کشید دستگاه روی را کارت و کشید نفس فشرد

 .فشرد در چوب چهار به را دستش شد باز که

 

 میاد روزی یه نگفتی

 نگفتی بگیره مگری تو بی 

 نگفتی نمیره یادم تو خاطرات دیگه 

 نگفتی بمیره باید تنهایی توی دلم

 

 همان اتاق بوی با شد اتاق وارد داد هول را در آرام 

 .کرد می را فکرش که شد

.  بود اتاق آن در هنوز بویش که نبود کم ماه نه آخر

 آن شد نمی. بود رفته بین از بو آن حداقل شد نمی

 آن از زیاد آخر روزهای آن نیاز که هممنوع عطر

  رفت؟ می بین از کرد می استفاده

 

 



  بودم داده قول که من سر اومد چی

 دوباره امشب که برنگردم دیگه

 کردم گریه چشات یاد به

 دیگه نداره تمومی انگار که

 دردم تو بی 

 

 گوشه دیدن با برداشت قدم باز بست را اتاق در

 توان ی دیواره آجر به آجر انگار اتاق آن ی گوشه

 افتاد آرایشی وسایل به نگاهش. ریخت می پایین سام

 .بود ریخته بهم میز روی که

 

  سرم میشه چی امشب یه

  بذارم تو شونه روی رو

  روی از دیگه رو سرم

 ندارم بر هات شونه



  که بخوابم جوری یه

 روزگارم بره یادم

 

 

 برداشت را بود باز درش که عطری رفت میز سمت

 روی بماند پا سر نتوانست و بویید وجودش تمام با

 فشرد مشتش در را عطر شیشه. نشست صندلی

 دیگر.آرایش میز روی شد کوبیده دیگرش  دست

 آن و داد می جان داشت نداشت، را دوریش طاقت

 بد رسید می او به دیگری از پس یکی که هایی خبر

 .گرفت می را جانش همه از تر

 

 

  که من سر اومد چی

  برنگردم دیگه بودم داده قول

 یاد به دوباره امشب که



 کردم گریه چشات 

 نداره تمومی انگار که

 دردم تو بی دیگه 

 

 نیاز، و خودش فرزند و افتاد تخت روی نگاهش

 روی چکید اشکش اما خندید اختیار بی. گالبتون

 اشک آن نخواست سریع همیشه مثل ودیگر صورتش

 نگاهش و برداشت را عروسک شد خم. کند پاک را

 باز فشرد آغوشش در را عروسک خندید باز کرد

 :گفت و ریخت اشک

 شده؟ تنگ دلت خوای؟ می مامانتو هم تو-

 نالید و را عروسک لباس زد چنگ

 می منم...قرارشم بی منم... شده تنگ دلم منم-

 خوامش

 :گفت و کرد جدا آغوشش از را عروسک

 بخوابیم؟ مامانی جای بریم-



 

 

 رو سرم میشه چی شبام یه

 بذارم تو شونه روی 

  روی از دیگه رو سرم 

 ندارم بر هات شونه

  که بخوابم جوری یه

 روزگارم بره یادم

 

 روی رفت گالبتون با گذاشت جایش سر را عطر

 فرو نیاز بالش در سر کشید دراز رویش نیاز تخت

 در هایش اشک گذاشت.  نیاورد باال سر دیگر و برد

 داشت ماه نه بعد پُرش دل.  شود ومح نیاز بالشت

 .گرفت می آرام کمی

 دارش لرزش مردانه صدای با بالشت همان در

 کرد زمزمه



 تنت از را ها آغوش داغتریـن-

 لبانت از را ها بوسه ترین شیرین و

 میکشم بیرون

 میخواهمت که روزهایی تمامِ  تالفی به

 ... نیستی و
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  نیاز

 



 پیش ماه ُنه

 

 میری؟ داری که کاریه چه بگو القل خب-

 خوبه کارش-

 طاها بزار بمون بیشتر یکم حالت این با آخه-

 برسونتت

 نکن اذیت مائده نه-

 کرد؟ پیدا کار واست بود کی این-

 می شناسی می منو آشناهای همه تو مگه خب مائده-

 پرسی؟

 جون داری درد دندون از بستس هنوز ببین تو چشم-

 نزاشته برات جونی که هم بچه اون میدی

 گفتم و کشیدم شکمم روی دستی ایستادم صاف

 نباش نگران-

 کن قبول پولو این-



 خوام نمی پول نکن اصرار مائده نه-

 نداری پولی هیچ تو نیاز-

 دست از را هزاری پنج اسکناس برد پیش دست نیاز

 :گفت و کشید بیرون مائده

 میدم پس بهت حسابم به بزن کرایه واسه فقط این-

 :گفت حرص با مائده

  شدی جوری این چرا تو-

 پول بی حتی میام بر خودم پس از نیازم من-

 کنه نمی پیدات سام-

 گفتم و زدم خند پوز اختیار بی

 پیدام سریع گشتن به کنه شروع کافیه اون میکنه-

  میکنه

 بگو بهش حقیقتو بمون-

 گفتم و زدم لبخند



 تو االن سام شدم آبرو بی من اما نکرد بدی ارک سام-

 کنه باور حرفمو نیست موقعیتی

 :گفت و آمد بیرون اتاق از طاها

  بری زاشتم نمی بود شب اگه-

 نیست شکر خدارو-

 خداحافظی هرسه از و بوسیدم را نازش دختر گونه

 ام شانه روی را پشتیم کوله. رفتم بیرون کردم

 دادم تکیه دیوارش به .شدم آسانسور وارد انداختم

 عزیز این باز آشفته آن در. شکمم روی کشیدم دست

 اما کردم نمی حسش. بود آمده دعوت بی چه دل

 .داد می من به خوبی حس

 هوای دیدن با. رفتم بیرون شد باز آسانسور در

 گفتم و زدم لبخند بارانی

 حدس بزار هوم... پسر؟ یه دختری حاال خب-

 پسر میزنم حدس داری تو که بابایی اون با...بزنم

 باشی



 روی باران ریز های قطره گذاشتم کوچه درون پا

 سرم روی را سوئیشرتم کاله. نشست صورتم

 فشردم داشت ورم که صورتم روی را دستم انداختم

 بود درست. کرد می اذیتم داشت خیلی دردم دندان و

 نمی اما ببرد پزشکی دندان به مرا کرد اصرار مائده

 خواستم نمی اما بودم شق کله مائده نظر زا خواستم

 .باشم کسی ِدین زیر

 گفتم و کردم بودن باز که هایم کفش بندهای نگاه

 ندارم باور هنوز خودم چون مامان بگم سخته-

 وقتی اما دخترم هنوز که صورتی در باشم باردار

 دیگه هستم یعنی گفته دکتر

 گفتم و زدم لبخند

 گفت... کوچولو یاومد هست هفته سه گفت دکتر-

 ناخونی سر یه اندازه

 گفتم و بردم آسمان به سر

 نابود دنیامو اما میریزه پامون به دنیارو گفت بابات-

 کرد



 گفتم و شدم خیابان رو پیاده وارد

 ریزی خیلی هنوز چون...اوم بزارم؟ چی اسمتو-

 مورچه... بگم بهت بزار

 وگفتم کردم رویم روبه نگاه کردم ای خنده تک

 تمام داریم دوست همدیگرو خیلی بابایی ومن-

 اما نشیم دور هم از وقت هیچ که زدیم زورمونم

 هم عمه حرفای به...نیست کس هیچ دست سرنوشت

 نبوده شوم من واسه قدمش اصال بابات نکن گوش

 اجبار نه زور به نه خواستم منم خواست اون چی هر

 بودن هم با قسمتمون انگار فقط بود بخواهی دل همه

 ...نب

 گرفتم دیوار به را دستم درد از کشید تیر دلم زیر

 فشردم هم روی را سالمم چشم. ایستادم جایم سر

 .را ام مانتو زدم چنگ

 غریدم شد کم دردم که کمی

 خوبی حال مامانت مورچه نکن اذیتم تو-

 میکنه دق داره بابات دوری از مامانت...نداره



 راهی فشردم ستمد در را خانه آن کلید افتادم راه باز

 رفتم می آنجا به شد می که هم کوتاهی مدت باید نبود

 آن در بود درست. شوم کسی مزاحم نداشتم دوست

 داشتم؟ هم دیگری جای مگر اما نبود هیچ خانه
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 زور به کردم فرو قفل در را کلید کردم اطراف نگاه

 که نبود بزرگی پدر دیگر .داشت بدی صدای چرخید

 کشتی بوق انگار در شدن باز با.  بزند روغن در به



 صدای زدگی زنگ از لوالها آمد در صدا به

 قدم کردم برگ پر حیاط نگاه. کردن ایجاد ناجوری

 دل گذاشتم باران از شده خیس های برگ روی

 گفتم و گرفت بیشتر ام گرفته

 بودم اینجا عاشق من مورچه جونمه آقا خونه اینجا-

 ...دیگه رفت جون آقا وقتی از اما

 بود خیس ها برگ اینکه با بستم را ودر کشیدم آهی

 ساختمان سمت. داشتن خش خش صدای هم باز اما

 .کردم باز را در و کردم فرو قفل در را کلید. رفتم

 وگفتم زدم لبخند نشسته خاک به نفره سه مبل دیدن با

 هست اینجا چیزی یه شکر خدارو بازم-

.  کردم شومینه نگاه بود سرد خیلی اما بستم را در

 بودم خریده راه در که کبریتی رفتم سراغش سریع

 بود سخت کردم باز را شومینه گاز آوردم در را

. کنم روشنش توانستم باالخره اما کردنش روشن

 موکت زمین روی گفتم آتش باالی را سرم دستهای

 . نشستم شده



 خواستم می تا فایده چه اام آمد می خوابم چقدر

 برید می را امانم دلم زیر دردر و دندانم درد بخوابم

 .پریدم می خواب از

 که هر یعنی بود دلم زیر در درد همه این چطور

 حال چند هر دارد؟ درد گونه این شود می باردار

 .شده روز چند این از بیشتر خیلی

 و گذاشتم سرم زیر را کیفم آوردم در را سوئیشرتم

 خودم روی را وسوئیشرتم و خوابیدم شومینه کنار

 :گفتم و کردم آتش نگاه. انداختم

 یکم فقط نیست چیزی نباشیا ناراحت جون آقا-

 یکم... شدم آبرو بی یکم فقط... اومده پیش سوتفاهم

 نمی منو دیگه مامانم... دادنم جلوه بدکاره همه پیش

 هاتم بچه...اس تشنه خونم به خواد نمی سامم...خواد

 کنارم طور چه نیست بلد اونم که مائده جز به که

... زندگیم به زد گند محمد پسرت... هست پشتم باشه

 جون آقا نیست اما هست مائده مقصر بگم خوام می

 زندگیمو اون مقصره محمد خود نیست مقصر مائده



 رو دیگه روز دو شد نمی رو االن کشوند جا این به

 ...میشد چی عموق اون دونست می خدا شد می

 گفتم و بستم را ام شده گرم چشمان

 سوال یه فقط سوال یه کاش اما داشت حق خیلی سام-

 اما بیارم باال خون تا زد می انقدر کاش پرسید می

 ...کا...زد نمی حرفو اون بهم

* 

 از شد می کوبیده حیاط در به که هایی لگد صدای

 و کردم ای شیشه در نگاه ترس با پراندم خواب

 را تنم آمد کوچه توی از که ای عربده ایصد

 .لرزاند

 عوضی کن باز درو-

 کردم می کوچه در نگاه دویدم در سمت زده وحشت

 می پایم و دست. لرزید می در اش ضربه هر با که

 نگاه پریدم جا از یکدفعه در شدن باز با و لرزید

  کردم اش نشسته خون به چشمان و کبود صورت

 عجله با. دوید خانه سمت او و گذاشتم عقب قدم



 مرا و شد خانه وارد. دویدم ها پله سمت چرخیدم

 از افتادم پله روی.  انداخت گیر پله چهارمین روی

 زدم فریاد ام بچه ترس

 نکن-

 فریاد و فشرد گلویم روی را دستش زد خیمه رویم

 زد

 بیاری؟ دنیا به رو زاده حروم اون بچه خوای می-

 خرابه کثافط

  اوی اما بدهم را جوابش کردم سعی زدم پا و دست

 می کم نفس داشتم. کجا جان بی من و کجا زور ُپر

 فریاد درد از نشست شکمم در مشتش که آوردم

 ...زدم

 دست سریع بود، شده صبح کردم نگاه اطراف به

 زدم فریاد درد از گذاشتم شکمم روی

 خدا...وای-



 صورتم بود؟ واقعی دردم که بود چه کابوس آن

 شکمم روی را دستم شدم خیز نیم بود عرق زا خیس

 نالیدم فشردم

 ...مور...شده...چی-

 روی سرم کشیدم جیغی که کشید تیر دلم زیر چنان

 درون را دستم. بود زیاد پایم بین خیسی. افتاد زمین

 ...کردم فرو شلوارم

 وحشت دستم خون دیدن با آوردم بیرون که دست

 کردم شکمم نگاه شدم خیز نیم زده

 خوبه حالش...خوبه...نشده چیزی نه...نه-

 سر شد روان اشکهایم موکت روی خون دیدن با

 زدم فریاد کوبیدم موکت روی

 نه...خدا...نه-

 

 [۱۴:۲5 ۲۷.۰۲.۱۹, ]جنون

 



 5۹۴_پارت#

  

 

 

** 

 خانه آن در نداشت شارژ گوشیم میدادم جان داشتم

 کردم کیفم درون دست. دادم می جان ذره ذره داشتم

 درزش جای از. آوردم بیرون را سفیدم تیشرت

 تمیز شلواری کردم تایش کردم پاره را لباس گرفتم

 .آوردم بیرون

 روی. کردم می تالش خودم باید نبود کسی که حال

 اما بودم گرسنه. شدم جمع خودم در کشید دراز مبل

 جا اتاقم میز کشوی در را پولم کارت نداشتم پولی

 که گرفتم مائده از که پولی و بودم من بودم گذاشته

 دست. بودم داده اتوبوس کرایه چون بود کم هم ان

 بود گذاشته برایم مائده که کیکی کردم کیفم درون



 نگه بعد برای را وبقیه خوردم کمی. آوردم بیرون

 .داشتم

 عجیبی درد با دادم دست از راحتی همان به را بچه

 می داشتم دوست اما. بود شده کمتر کمی حال که

 خود نبودن وجود با خواستم می را سام ی بچه ندما

 .  نیاید بچه آن دید صالح خدا انگار اما. سام

 با کشیدم می دردی عجب و بود زیاد ام ریزی خون

  چرخاندم سر. شد می خارج بدنم از که خونی هر

 بی اما کردم شومینه جلوی شده کثیف موکت نگاه

 .بستم را چشمانم. گرفتم نگاه خیال

 با باید شاید که دردی گذراندم درد با را زرو دو

 بی تنهایی در اما گذراندم می مراقبت و مسکن

 را یکی مدام کردم پاره که لباسی با گذراندم امکانات

 .کردم می استفاده دیگر ویکی شستم می

 دیگر و شد می سوراخ ام معده داشت گرسنگی از

 نخورم غذا هم روز چند که نبود قبل مثل روزها آن

 .بیاورم دوام



 به را خودم اما رفت می گیج سرم ایستادم پا سر

 از کردم مرتب سرم روی را شالم. رساندم حیاط

 کجا تا دانم نمی سستم پاهای آن با. زدم بیرون خانه

 ویالیی های خانه با بود خیابانی بود چه هر زدم قدم

 .شیک

 و کردم کرد می صحبت همراهش تلفن که زنی نگاه

 ای چاره. بود گرفته دستش روی هک کیفش نگاه

 نبود؟

 ترسیدم می نبود خوب حالم افتادم راه زن سر پشت

 از مردم می داشتم درک به اما شود رو دستم

 با بود باز بختانه خوش کیفش در رفتم جلو. گرسنگی

 کنارش از سریع کیفش در ای قهوه پولی کیف دیدن

 را حواسش بازویش به مالیدن آرنج یه با و گذشتم

 که زن. قاپیدم را کیف دیگرم دست با کردم پرت

 زد می حرف تلفن با که جور همان نشد متوجه اصال

 :گفت

 می فکر چرا کرد ازدواج که خوشحالم من اتفاقا-

 ناراحتم کنی



 من از که کردم کم را سرعتم زن حرف خیال بی

 باز را ودرش کردم دستم در کیف نگاه. شود دور

 به نگاهم اما. زدم لبخند ها پول چک دیدن با کردم

 چه داشتم من. گرفتم دندان به لب افتاد دستم در حلقه

 خوردم را پولش و دزدیدم را کیف کدام کردم؟ می

 کار این تفریح برای من مگر باشد؟ دومم بار این که

 دزدیدم کیف گرسنگی یک برای حال کردم؟ نمی را

 کنم؟ سیر را شکمم که

 بده سشپ نیست تو کار این نیاز نه-

 زدم فریاد بردم باال سر وقفه بی

 خانم-

 تکان هوا در را کیف. چرخید سمتم و کرد مکثی زن

 گفتم و دادم

 افتاد شما کیف از این-

 آورد پایین گوشش از را تلفنش باالخره زد لبخند زن

 .آمد من سمت

 عزیزم مرسی-



 کنم می خواهش-

 :گفت و کشید چرمش روی دستی گرفت را کیف زن

 ارزشه با خیلی برام یفک این-

 گفتم و زدم لبخند زور به

 باشید مراقبش-

 سریع من که کرد صورتم نگاه ریز چشمان با زن

 :گفت و گرفت را بازویم سریع زن اما بروم چرخیدم

 شده؟ طور این خوشگلت صورت چرا-

 گفتم و ندادم را جوابش-

 برم باید-

 :گفت و فشرد را بازویم زن

 مژدگونی پس ارزشه با برام کیف این گفتم بهت من-

 دم می بابتش

 انقدری نکردم مخالفت.  کردم نگاهش چرخاندم سر

 برای بگیرم مژدگانی بودم راضی که بودم الزم پول

 .ام نکرده کار



 و دل کرد باز را کیفش در کرد رها را بازویم زن

 شکمم روی را دستم اختیار بی گرفت درد کمرم

 :گفت زن که فشردم

 خوبی؟-

. نشستم ای پله روی رفتم عقب عقب ندادم را شجواب

 :گفت و آمد سمتم زن

 عزیزم؟ داری مشکلی-

 گفتم هایش سوال از کالفه

 برید نه-
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 پریده رنگتم آخه-

 گفتم و شدم بلند عصبی

 خانم خیال بی-

 :گفت و آمد دنبالم بله زن که افتادم راه

 بدم پولتو بمون-

 خوام نمی-

 کنی می لج چرا دخترم بابا ای-

 گفتم و ایستادم حرص با

 ...خو نمی گفتم-

 زن ی شانه روی دست اختیار بی رفت گیج سرم

 را دیگرم دست سریع زن. نخورم زمین که گذاشتم

 :گفت و گرفت

 نیست خوب حالت تو-



 باال مرا سریع زن که شدن تا زانوهایم زدم نفس

 :گفت و نشاند مرا برد گردی ای پله سمت کشید

 بیارم ماشینمو برم بمون-

 دیوار به دادم تکیه سر حال بی من و رفت دوید زن

 . شد می خوب حالم خوردم می نان تکه یک کاش

 دیوار از سر. دویدن صدای و آمد ماشین صدای-

 آن. زدم خند پوز رویم روبه ماشین دیدن با گرفتم

 قرار رویم روبه دق آینه مثل سفید بلند شاسی ماشین

 :گفت و گرفت را بغلم زیر زن و بود گرفته

 ریزیته خون خاطر به-

 :گفت و کرد نگاهم زن که کردم زن نگاه بهت با

 بود شده خونی پله شدی بلند پله رو از وقتی-

 :گفت زن که بستم چشم

 گفتم و کشیدم عقب را دستم عزیزم شو بلند-

 خوبم-

  هستی بازی لج دختر چه-



 بمخو گفتم-

 :گفت و کرد نچی زن

 بری باید خطرناکه میره داره ازت که خونی این-

 دکتر

 یاسی-

 گفت زن که کردیم تیپ خوش مرد نگاه زن آن و من

  کمک بیا عزیزم-

 زن به رو و کرد من به نگاهی آمد سمتمان مرد

 :گفت

 عزیزم ترسوندیم که تو-

 :گفت و فشرد مرا دست زن

 نیست خوب حالش-

 ورژانسا بزن زنگ خب-

 خوبه حالم من نه... نه-

 گفتم و شدم بلند جایم از



 ممنون-

 :گفت و گرفت را بازویم باز زن که بروم خواستم

 نسیت خوب حالت فهمم می اما نیستم پزشک من-

 سرده خیلی بدنت

 یاسی-

 با. کرد می زن آن نگاه چپ چپ که کردم مرد نگاه

 هشنگا آن آوردم یاد به را خودم سام صحنه آن دیدن

 هم روی درد با را چشمانم. اش مشکی چشمهای با

 گفتم بغض با فشردم

 خانم خوبم-

 خونتون برسونیمت بزار باشه خب-

 زن. بردارم قدم توانستم نمی چون نکردم مخالفت

 :گفت و کشید ماشین سمت آرام گرفت را دستم سریع

 کن رانندگی تو علیرضا-

 :گفت و زد لبخند که کردم زن نگاه زده خجالت

 میزارم پتو پات زیر-



 پتویی ماشین پشت از شد خم کرد باز را در سریع و

 سوار کرد کمک و کرد پهن عقب صندلی روی

 فرمان پشت مرد آن. نشست کنارم هم وخودش. شوم

 آهسته خیلی و گرفت را دستم باز زن و  نشست

 :گفت

 بود؟ ماهت چند-

 :گفت لبخندش با زن که کردم نگاهش متعجب

 حفظم از حالتاشو تمام داشتم سقط زیاد-

 گفتم آرام

 شد می تموم ماهش یک امروز میموند اگه-
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 :گفت و شد محو لبخندش زن

 کجاست؟ شوهرت...عزیزم متاسفم-

 که زن مخالف سمت چرخاندم سر و ندادم را جوابش

 :گفت مرد

 برم؟ کجا-

 ...خیابون-

 بی کردم سعی اما کرد می اذیتم زن سنگین نگاه

 .نگاهش به باشم توجه

* 

 ممنون س کوچه همین-

 گفتم و نشستم صاف من و ایستاد ماشین

 کشدید؟ زحمت-

 :گفت و گرفت را دستم گرمش دستهای با زن



 خوبه برات بخور جگر-

 جگر بخواهم که داشتم پولی چه من گرفت ام خنده

 بخورم هم

 باشه-

 :گفت و گرفت سمتم تراولی زن

 مژدگونی اینم-

 خوام نمی گفتم-

 :گفت و سمتمان چرخید مرد

 کنه نمی ولت وگرنه جون دختر بگیر-

 :گفت زن

 علیرضا ارزشه با برام کیفه اون-

  فهمیدن اینو همه عزیزم میدونم-

  پرسید یکدفعه زن

 سالته؟ چند-

 گفتم حال بی



 پنج و بیست دیگه ماه چند-

 :گفت و خدید زن

 بزرگترم ازت لسا پونزده من-

 در را پول زن که کشاندم ماشین سمت را خودم

 :گفت و گذاشت سوئیشرتم جیب

 پیشت باشه-

 دیدن با که شوم پیاده خواستم کردم باز را ماشین در

 در سریع غریبه مردی با خانه در جلوی عموکمال

 گفتم لکنت با و بستم را

 ارزشه؟ با انقدر...کیف این چرا...چرا-

 بودم زن آن جواب منتظر و بود کمال عمو به نگاهم

 جلوی نگاه هم او کردم نگاهش نداد جواب زن اما

 :گفت شوهرش که کرد می بزرگ پدر خانه در

 دادم هدیه بهش من پیش سال هشت اینو-

 گفتم و کردم مرد نگاه

 !همین؟-



 :گفت زن که خندید مرد-

 بازم اومد بازم دادم رد جواب خواستگاریم اومد-

 نه گفتم کال اومد

 !چرا؟-

 :گفت و کرد بزرگ پدر خانه در به باز نگاهی زنگ

 بری؟ باید که ایه خونه اون-

 نگاه جایی به سریع هم شوهرش و بود تیزی زن

 گفتم من و کرد اشاره همسرش که کرد

 ببخشید-

 گفتم سریع من و کرد نگاهم مشکوک مرد

 این منو نباید عمومه اون نیست خاصی چیز بخدا-

 ؟ببینه جا

 کجاست؟ جا این مگه-

 بزرگم پدر خونه-

 گفتم کالفه ومن کردن همدیگر نگاه مرد و زن



  سخته توضیحش-

 :گفت سریع مرد

 بودی؟ انداخته کیفتو مطمئنی عزیزم-

 مشکوک هم زن خود که کردم زن نگاه ترس با

 را دیگر مشکلی تحمل دیگر خدا نه. کرد نگاهم

 که شوم یادهپ خواستم کردم باز را در سریع نداشتم

 :گفت مرد

  بشه پیاده نزار یاسی-

  گفت مرد و گرفت را دستم زن

 پلیس بزنم زنگ بزار-

 گفتم وحشت با

 !چرا؟ پلیس-

 گفتم التماس با من و کرد روشن را گوشیش مرد

 آقا کنم می خواهش-

 با گذاشت گوشش ودم گرفت شماره خیال بی مرد

 گفتم و کشیدم جلو را خودم التماس



 کنم می خواهش...دارم مشکل خیلی من بخدا-

 التماس با بزند حرف خواست وتا گفت الویی مرد اما

 گفتم

 کن قطع یاسیت جون-

 گفت عصبی زن و کرد نگاهم عصبانیت با مرد

 نزار محلش بزن زنگ علی-

 نکردم کاری که من... نه روخدا تو نه-

 بزن حرف علی میده تشخیص پلیس اینو-

 آن صندلی به را ام شده مشت دست افتادم گریه به

 زدم فریاد و کوبیدم مرد

 کنید می اذیتم همتون چرا... نکردم کاری من-

 صندلی روی پیشانی کشیدم شکمم روی را دستم

 گفتم و فشردم

 میرم... ندارم کاری-

 دزدیدی؟ کیفشو-



 گفتم زده خجالت

 شدم مجبور...نخورم چیزی روزه سه-

 چرا؟-

 گفتم شد ماشین سوار عمو دیدم وقتی آوردم باال سر

 برم؟ زارید می... رفت عموم-

 تنهایی؟ اینجا-

 ...ب-

 و گذاشتم سرم روی را دستم رفت سیاهی چشمانم

 ...نفهمیدم هیچ دیگر

* 

 نگاه گیج. بود رفته خواب دستم کردم باز چشم

 زن. کردم تعجب زن آن دیدن با که کردم اطراف

 :گفت و زد لبخند

 خوبی؟-

 هستیم؟ کجا-



 ستانبیمار-

 گفتم؟ کالفه

 چرا؟-

 نخوردن چیزی و زیاد ریزی خون از تو چون-

  شدی بیهوش

 :گفت زن که کردم سرم نگاه

 رعایت و بهداشت چون کردی عفونتم گفت دکتر-

 نکردی

 :گفت و شد خم و

 کردم تعجب خیلی سالمه بکارتت گفت بهم وقتی-

 :گفت زن که کردم باز چشم سریع

 آسیب بدون دونستم نمی اومدم رفتم دکتر همه این-

 بشی باردار میشه هم بکارت به رسیدن

 :گفت و زد لبخند زن که گرفتم دندان به لب

 عزیزم سالمی هنوز بوده کوچیک خیلی نطفه چون-



 :گفت و خندید زن که بستم خجالت با را چشمانم

 هستی حیایی با دختر میده نشون این-

 که؟ بدی تحویلم خواستی می-

 بی من خب اما بدیم تحویلت گه می هنوزم شوهرم-

 حاال اما نرسوندی ما به که شری چون شدم خیال

 اینجا امشب باید چون پیشت بیاد آشنا یه بگم بگو

 بمونی؟

 اصال نه-

 :گفت دکترت واجبه عزیزم-

 گفتم عصبی

  اوردینم چرا-

 ...که این یا نامزد؟ یا داری شوهر-

 گفتم سریع من و کرد سکوت

 شدیم جدا هم از اما دارم نامزد-

 بود؟ اون مال هم بچه-



 :گفت زن که دادم تکان سر

 پول پسره حتما دارید پول پسر دنبال دخترا شما-

 شدی جدا ازش نداشت حسابی درست

 گفتم و خندیدم اختیار بی

 نه-

 چی؟ پس-

 عمم؟ بزنم زنگ دارید تلفن-
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 داری؟ کسیو پس-



 اونارو خواد نمی دلم  داره کوچیک بچه اما دارم-

 کنم خودم مشکالت گیر در

 ضمن در کار سر رفته علیرضا هستم من که حاال-

 شدم کنجکاو زندگیت راجب یکمم

 :گفت و کرد کج سر زن که خندیدم باز

 اونو؟ تو یا کرد ول رو تو اون-

 گفتم و شد محو لبخندم

 دونم نمی-

 :گفت و نشست تخت روی کنارم زن

 عاشق من داشته دلی چه کرد ول رو تو اون اگه-

 باش مطمئن... قشنگه خیلی هات خنده شدم لپت چال

 کنه می دق بیوفته هات خنده به یادش وقت هر

 :گفت سریع زن و کردم بغض

 کنی؟ می دق داری هم تو یعنی بغض این-

 خونه دیوونه راهی یا بکشتم که دنبالمه دونم نمی-

 شده



 :گفت و کرد ریز چشم زن

 بزنی؟ حرف داری دوست-

 گفتم و دادم تکان سر

 خیلی-

 کرده گل کنجکاویم منم خوب چه-

 وجود با. بود نکرده کمکم کم اما بود غریبه زن

 را کار این اما دهد پلیس تحویل مرا میخواست اینکه

 . آورد بیمارستان به ومرا نکرد

 داستان یا گفتم می سوزناک زیادی من دانم نمی

 به نیازی که بود سوزناک خودش انقدری ما زندگی

 را هایش اشک. نداشت هم کردن تعریف سوزناک

 او گفتم می چه هر من و کرد می پاک دستمال با

 خودم های اشک پایش به پا ریخت می اشک بیشتر

 .میریخت

*** 

 



 که بودم یاسی کار عجب در و بود گذشته هفته یک

 او اما گذشت هفته یک. کرد باورم که نکرد رهایم

 کنم سیر را شکمم زدم را کیفش که بود زنی همان

 نمی نیستم خور حرام من آوردم یاد ای لحظه فقط

 سر را زن آن خدا ام پشیمانی آن خاطر به شاید دانم

 .داد قرار راهم

 بود نتوانسته وقت هیچ که بود مهربانی زن یاسی

 و شد سقط اما شد حامله بار چندین شود دار بچه

 شوهر. دارد نگه بچه تواند نمی بود گفته قطعی دکتر

 می زندگی مادرش با تنها او و شد جدا او از اولش

 بار بود شده عاشقش سابقش شوهر خاله پسر. کرد

 فامیل خاطر به یاسی اما آمد اش خواستگاری به ها

 اینکه تا.  کرد نمی قبول نشدنش دار بچه و بودن

 .خواهد نمی بچه اصال که گفت علیرضا

 عاشق چقدر هم خودش گفت اما پذیرفت سخت ییاس

 زنده و مرد می گفتنش نه بار هر با و بود علیرضا

 .شد می



 بگیرد شکل بتواند هایی دوستی چنین نمیشد باورم

 من برای نیست پذیر باور که چیزی هر انگار اما

 دوستی آن از هم این ام حاملگی از آن. آید می پیش

 نیاز-

 سمتم را گوشی یاسی که کردم نگاهش چرخاندم سر

 :گفت و گرفت

 چطوره؟ این-

 گفتم و کردم کوچک مغازه آن نگاه

 کار؟ واسه-

 دیگه اوهوم-

 کنم؟ چیکار اونجا من آخه-

 آشنا نداری مدرک گی می که تو بشو هتل خیال بی-

 تیر با تو سایه که ریخت بی  آقای اون جز نداری هم

 زنه می

 یاسی-

 میاد رضاعلی االن خوبه بگو باش زود-



 اخه؟ اونجا کرد میشه چیکار آخه دونم نمی-

 کنیم می فکری یه بده اوکی تو-

 هستی خودت که اونجایی داری همش تو یاسی آخه-

 گردی می

 میشی دور تهرانم از دیگه بهتره خب-

 نمیام اونجا گفتم که من اما-

 که هم تو باالس آمدش در این عزیزم جان نیاز-

 برات من که ای وهمی آب پول میخوای حساسی

 کرایه کنی  کار اونجا تونی می بدی پس خریدمو

 من به بدی مغازتم

 چی؟ نداشتم مشتری اگه-

 انتخاب برات جارو بهرین من عزیزم میشه مگه-

 چند کوچیکه اینکه با مغازش خود میدونی کردم

 هست؟

 اصال دیگه پس-

 بده کرایشو که ،میگم هم تو خب-



 :گفت و خندید یاسی که کردم کج لب

 کنه می درستش زنم می حرف علیرضا با-

 بخدا زشته-

 اما بدونه زندیگتو از یکم شاید اون نیاز نیست-

 داده قرارش تاثیر تحت مقدارم همون

 تری دیوونه منم از تو-

 گفت؟ چی جان دکتر خانما خانم-

 گفتم و کردم میز روی های قرص نگاه زدم خند پوز

 خودم حاال اون دست دادم می قرص روزی یه-

 تنهام که تفاوت این با شدم قرصی

  شد امید نا باز-

 سریع بود شوهرش خورد زنگ دستم در تلفنش

 :گفتح و انداخت سرش روی را شالش

 دور شهر این از بهتره اتفاقا سفر واسه باش آماده-

 بگیری آروم بلکه میشی

 گفتم و زدم خند پوز



 یاسی خوشه دلت-

 :گفت و رفت در سمت

 بخور اس شومینه نارک غذات-

 ممنون-

 جان نوش-

 مبل روی و خوردم را هایم قرص من و رفت یاسی

 تنگ دل روز به روز. کردم سقف نگاه. کشیدم دراز

 . شدم می ترش

 گفتم و بستم چشم

 سام-

 جانم-

 گفتم و زدم لبخند

 باشه؟ چی اسمش بشه دختر بچه-

 نفس-

 گفتم و خندیدم



 چی؟ باشه پسر-

 سپهر -

 سام-

 عزیزم مجان-

 و خندید که کردم چشمانش نگاه گرفت اوج لبخندم

 :گفت

  زلزله نخند-

 ...را گردنش بوییدم خزیدم آغوشش در

 سریع آوردم بیرون رویا از ای گربه ناله صدای

 بی و آمد گربه دو صدای بار این. کردم حال درِ  نگاه

 گفتم و خندیدم اراده

 !کنید؟ می بری دل دارید هم شما-
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 خودش گوشی سریع خورد زنگ میزش روی تلفن

 داد جواب برداشت را تلفن و گذاشت میز روی را

 بله-

 سالم-

 :گفت سریع مائده صدای شنیدن با سام

 زد؟ زنگ-

 نه-

 :گفت مائده که بست چشم سام

 بابام ی خونه بیای باید-



 :گفت و کرد ریز چشم سام

 !چرا؟-

 فهمی می ابی-

 و ایستاد زد می حرف مائده با که جور همین سام

 :گفت

 میام االن-

 چنگ را کتش گذاشت جایش سر عجله با را گوشی

 :گفت شهبد دیدن با رفت بیرون اتاق از زد

 میام زود جایی تا میرم من-

 !نباشه کار در برگشتی میترسه آدم عجله این با-

 ادامه را راهش شهبد به دادن جواب خیال بی سام

 ...داد

 یادش فشرد می گاز روی را پایش راند می عجله با

 آن بابت بود کرده پرداخت جریمه چقدر بود رفته

 خاطر به وهمه بود طومار یک که خالفش همه



 این که لحظه آن اما. هایش عکس با بود باال سرعت

 .نبود مهم چیزها

 هم به را در شد پیاده عجله همان با ایستاد کوچه در

 و کوبید را در تا. دوید بزرگ پدر خانه سمت وفتک

 :گفت زنان نفس سام کرد باز را در طاها

 !شده؟ چی-

 :گفت و فشرد آغوشش در را دخترش طاها

 خراب خونرو بیام قراره گفتن زدن زنگ دیشب-

 ببینه خونرو بیاد آخر بار واسه خواست مائده کنن

 :فتگ طاها و بست را در و گذاشت حیاط در قدم سام

 برادر فقط نیومده اینجا کسی ماهه یازده به نزدیک-

 از اونم که اورد یکیو قانونی کارای برای مائده

 نرفتن داخل اصال دیدن بیرون همون

 :گفت و کرد حیاط نگاه سام

 !خب-

 بوده اینجا نیاز-



 چنان سرش خبر آن و مائده صدای شنیدن با سام

 مائده. گرفت درد گردنش رگ که مائده سمت چرخید

 :گفت و اومد پایین پله دو از

 بوده جا این رفتنش قبل نیاز-

 !چطور؟-

 :گفت و برد زیر به سر و کرد طاها به نگاهی مائده

 شده سقط بچش اینجا-

 خانه نگاه چرخاند سر و پرید باال ابروهایش سام

 قدم اما شود خانه وارد سریع خواست می. کرد

 یک رانگا قدمش یک هر بود شده سنگین هایش

 .بود چسبیده پایش به کیلویی صد وزنه

 و بود خاک بوی. گذاشت اول پله روی را پایش

 کرد، حس را عزیزش بوی ها بو آن در اما ماندگی

 خانه در قدم گرفت در چوب چهار به را دستش

. نفره سه مبل یک جز به آنجا در نبود هیچ. گذاشت

 و شومینه دیدن با کند نگاه را اطراف چرخاند سر



 نردیکش. داشت ای تیره و بزرگ ی لکه که موکتی

 رسید گوشش به مائده صدای شدکه

 هست خون لکه اون-

 را چشمانش. لکه روی کشید دست زد زانو سام

 ...افتاد هم روی

 

 

 

 شانه یکدفعه اما گرفت مشتری سمت را ظرف نیاز

 را چشمانش. شد رها دستش از ظرف کشید تیر اش

 عصبی دید را سام هچهر ای لحظه فشرد هم روی

 غرید میز روی کوبید دست

 بردار سرم از دست-

 .کردن می نیاز نگاه تعجب با زن دو هر

 

 اشتباه یه با ببین



 ناکجا به کشیدیم

 بود شوم تو قدم بود دور من راه

 جا یه رفتیم هرکدوم

 

 سام

 آورد باال سر کرد فرو موکت در را هایش ناخون

 کنار تنها چطور شنیاز کرد تصور کرد شومینه نگاه

 از را اش بچه امکانات ای ذره حتی بدون شومینه آن

 چشم ومائده رفت باال وارش دیوانه فریاد. داد دست

 این در خوب. فشرد گلویش روی را دستش بست

 برای زد آتش و آب به را خودش سام دید وقت چند

 ...اش گلی کردن پیدا

 

  شب یه دادم دست از تورو

 کرد دیوونه دوریت منو

 مجنون شدم هرچی بود کم انگاری



 چشات اون با ندیدم 
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 نیاز

 جای  آن در گرفت آعوش در را زانوهایش

. گذاشت زانوهایش روی سر کردو کز همیشگیش

 چرا بود؟ شده شکسته انقدر سامش چهره چرا

 در چهره آن باید چرا بود اشک از خیس صورتش

 دگر گونه آن و گرفت می شکل باره یک به ذهنش

 .کرد می گونش

 :گفت آرام و کرد دستش در حلقه نگاه



 ریخت بی بکن زندگیتو-

 رها را بغضش کرد سعی و را گردنبندش زد چنگ

 .کند

 

 دوتارو ما دست نامرد دنیای آخرش

 کرد وا همدیگه از

 انگار بودی خوابی مث 

 کرد بیدار خواب از منو اومد یکی

 

  سام

 

 و گرفت دهانش جلوی ودست چکید مائده اشکهای

 مائده نزدیک طاها. شد خمیده سام سر چطور دید

 را بچه گریه با مائده. بگیرد را بچه زد اشاره رفت

 سام و رفت سام سمت طاها.  رفت وبیرون گرفت

 زد فریاد



 !کشید؟ چی تنهایی... تنها-

 سام-

 ِبرید-

 کنن خراب خونرو بیان میخوان-

 ...خ می...خوام می فقط... مونم نمی زیاد-

 و کرد سکوت زمین روی شد کوبیده دستش کف

 ...رفت بیرون خانه از حرف بی طاها

 

  پره دلم من عزیزم ازت

 میخوره غصه امشب عشقت این

  نذاشت زندگی خواستیم هرچی ما

 نداشت فرصتی اومد بد هی

 

 نیاز



 اشک اختیار بی دندانش خالی جای کشید زبان

 زده زل او به که کوچک سگ آن دیدن با ریخت

 دیوار با داد تکیه سر زد بغضش آن در لبخندی بود،

 شنید را آشنایش صدای که سرش پشت آهنی

 خوشگله کجایی-

 دیدن با شد بلند آرام کرد پاک سریع را اشکهایش

 :گفت و زد لبخند یاسی

 سالم-

 :گفت و کرد ریز چشم یاسی

 کردی؟ گریه-

  گفت و خندید یاسی اما دزدید نگاه

 کنی نمی فراموش تو گفتم من که نداره کردن فرار-

 اون هام ثانیه تک تک هست؟ شدنیم فراموش مگه-

 بود

 :گفت و کرد کج لبی یاسی



 بوسه قراریاش، بی دستاش، ، تنش بوی آغوشش،-

 هاش

 غرید و چرخید عصبی نیاز

 !بسه-

 

 دوتارو ما دست نامرد دنیای آخرش

 انگار بودی خوابی مث دکر وا همدیگه از

 کرد بیدار خوابت از منو اومد یکی

 

 سام

 جایی همان داد دیوار به تکیه زد آتش را سیگارش

 می را اش تنهایی بود داده تکیه ها بار نیاز که

 کرد دراز را دستش و سیگار به زد پک. گذراند

 موکت روی لک به ماند خیره گذاشت زانویش روی

 می زجر داشت چطور دید کرد، تصور را ونیازش

 .اش تنهایی در کشید



 کوبید دیوار به را سرش پشت و سیگارش به زد پک

 نالید و

 ...گلی کشیدی چی-

 

 دوتارو ما دست نامرد دنیای آخرش

 انگار بودی خوابی مث کرد وا همدیگه از

 کرد بیدار خوابت از منو اومد یکی

** 

 پشت ساعت به نگاهی آمد بیرون اتاقش از شهبد

 سمت. بود کرده دیر سام نظرش از کرد دستش

 با است سرش پشت کسی کرد حس اما رفت پذیرش

 گرفت نگاه خیال بی زده ماسک پرسنل از یکی دیدن

 جایی را پرسنل آن نظرش به اما برداشت قدم باز

 شهبد کنار از پسر آن و شد آرام هایش قدم. بود دیده

 :گفت سریع شهبد اما گذشت

 هستید؟ شیبخ چه به مربوط شما-



 بچرخد شهبد سمت کامل که این بدون ایستاد پسر

 :گفت

 انبار-

 :گفت و کرد ریز چشم شهبد

 !نیست فرمی این لباسشون انبار بخش اما-

 :گفت و چرخید پسر

 برم باید دارم کار-

 یادش ای لحظه و کرد پسر رفتن نگاه متعجب شهبد

 بود باز گاز شیر که سری همان دید کجا را پسر آمد

 سمت دوید و رفت باال فریادش. بود پسر همان آن

 .پسر

 وایسا-

 شهبد و گذاشت فرار به پا شهبد صدای شنیدن با پسر

 زد فریاد

 بگیرینش-
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 خودشان به نگهبانا تا و دوید پسر دنبال به سرعت با

 زد فریاد شهبد و دودید بیرون پسر بیایند

 لشدنبا برید-

 از یکی و رفتن پسر دنبال به نگهبان دو و شهبد

 گرفت را پسر پشت از بود تر زرنگ که ها نگهبان

 و گرفتش زنان نفس رساند پسر به را خودش شهبد و

 زد فریاد

 پلیس... بزن زنگ-

 :گفت و داد تکان سر نگهبان

 ...بل-



 نگاه متعجب سه هر خطر آژیر صدای شدن بلند با

 با و کرد پسر نگاه سریع شهبد. کردن ساختمان

 زد فریاد درشت چشمان

 آتیش-

 کرد می تقال که را پسر شهبد و دویدن نگهبان دو

 حال در همه. برد ساختمان سمت کردن فرار برای

 زد فریاد شهبد و بودن فرار

 کن خبر نشانی آتش-

 را گوشی سریع و کرد پرت مبل روی را پسر

 .گرفت تماس سام با آورد بیرون

 شومینه در را سیگارش تلفنش صدای شنیدن با سام

 داد جواب و کرد پرت

 بله-

 برسون خودتو گرفته آتیش هتل-

 :گفت بهت با و شد درشت چشمانش سام

 !چی؟-



 بیا فقط-

 عجله با کرد خانه به دیگر نگاهی شد بلند سریع سام

 ...رفت بیرون

*** 

 بدبخت بیاد باال آتیش نشانی آتش این کجاست پس-

 شیم می

 زد فریاد چرخاند سر بیعص

 بریزید خاک بیشتر-

 کنیم؟ باز آب خودمون-

 بشه دیر ترسم می بهتره اینجوری آره-

 اش خالی جای دیدن وبا پسر سمت چرخید عصبی

 زد فریاد

 !کرد فرار-

 دور خیلی که پسر دیدن  با دوید ورودی در سمت

 زد فریاد بود

 در جلوی نگهبانی بزن زنگ-



 بی دوید می که پسری دین با گذشت نگهبانی از سام

 می دارد شهبد دید که فشرد گاز روی را پایش خیال

 برای را دستش شهبد و کرد پسر به نگاهی باز دود

 پسر آن دنبال به شهبد زد حدس سام و داد تکان سام

 نزدیک و فشرد گاز روی را پایش باز دود می دارد

 شتاب با پسر و کرد باز را ماشینش در یکدفعه پسر

 .رفت باال ش فریاد و شد پرت عقب به

 :گفت و خندید شهبد

 پسر ول ای-

 را ماشین هم سام و برد باال را هایش قدم سرعت

 زد فریاد شهبد شد پیاده و داشت نگه

 زد آتیش هتلو اون-

 اش یقه برد حجوم سمتش کرد پسر نگاه خشم با سام

 نشانی آتش های ماشین لحظه همان و گرفت را

 صورت در مشتی آنها به توجه بی مسا اما رسیدن

 :گفت و زد فریاد درد از پسر که کوبید پسر

 ام کاره هیچ... من بخدا-



 زد فریاد و ایستاد سام پشت زنان نفس شهبد

 چطور مردمو بینی می کثافت زدی؟ آتیش چرا-

 کردن وحشت

 غرید و سایید هم روی دندان سام

 !گفت؟ کی-

 :گفت بود ترسیده که پسر

 بکنم کارو این... دادن ولپ من به-

 نشان آتش به نگاهی سام و کردن تعجب وشهبد سام 

 شهبد.  کرد بودند شده کار به دست سرعت با که ها

 فریاد باز و کوبید پسر پهلوی در لگدی سام از بدتر

 زد

 !؟ خواسته کی-

 کشیدش باال سام که شد خم زانوهایش درد از پسر

 غرید باز

 بزن حرف-



 دختری یه از میدونم فقط...فقط...ونمد نمی...بخدا-

 میخوان پول

  زد فریاد سام بار این و کردن هم نگاه شهبد و سام

 دختر؟ کدوم-

 :گفت و افتاد گریه به پسر

 یارویی یه پول دختره گفتن...دونم نمی من بخدا-

 منو که... کسی این به میداده پولشو باید اونم.. نداده

 هم... بزنم آتیش رواینجا هم گفت... اینجا فرستاد

 کنم پیدا دختررو
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  زد فریاد بار این سام

 !دختر؟ کدوم-

 و اورد در عکسی کرد جیبش در دست سریع پسر

 را پسر که گرفت آتیش چنان نیاز عکس دیدن با سام

 و افتاد جانش به لگد و مشت با و انداخت زمین روی

 .بود فایده بی پسر دادن نجات برای دشهب های تالش

 نزن...زن...ن...آقا...آق-

 چیه دردشون ببینیم بزار سام کشتیش-

 زد فریاد زنان نفس سام

 پیشش ببر منو-

 ...گیرن می تماس... فقط بخدا...اخ-

 آمده سرش به چه نبود معلوم که هتلش به نگاهی سام

 :گفت شهبد که گرفت را پسر یقه شد خم و کرد

 اومد سپلی-



 پسر گوشی پسر های جیب در کرد دست سریع سام

 هتل سمت و زمین روی کرد پرتش کرد پیدا که را

 :گفت و رفت

 بده تحویلش-

 خواست گذشت جمعیت ازدحام از رفت هتل سمت

 زد فریاد سام و نگذاشتن که شود هتل وارد

 اومد سرش به چه ببینم بزارید هتلمه-

 بیاد باال زمین زیر از نذاشتن میشه مهار داره-

 شهبد نگاه چرخاند سر و کشید ای آسوده نفس سام

 ونگاه. کرد داد می پلیس تحویل را پسر داشت که

 :گفت و رفت سمتشان کرد ترسیده مردم

 نیست نگرانی جای-

 سماوات؟ آقای شد تموم دیگه یعنی-

 در را پسر گوشی و عکس و داد تکان سر سام

 دستش در رپس تلفن موقع همان که فشرد دستش

 داد جواب و کرد شماره نگاه سریع لرزید



 بله-

 دادی؟ انجام کارتو-

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 کشیدی آتیش به هتلمو که... میخوای پولی چه-

 و نباخت را خودش اما خورد جا خط پشت مرد

 :گفت

 دست پولش گفت یارو  خواستم می پول یکی از من-

 دختره دنبال میخوام پولمو منم نمیدید بهش شماس

 هستم

 زد فریاد سام

 برسه که میزارم نه میرسه نه دختره به دستت-

 دارم نمی بر سرتون از دست ندید پولمو تا-

 می گفته بهت اینو که کسی اون زاده حروم بیشرف-

 براش ریختم پولو من کنه خوری سگ پولتو خواسته

 هست مدرکشم

 زد فریاد باره یک مرد



 !گذاشته کار سر منو-

 دهن از هتلمو خسارت آخر ذره تا میکنم یداتونپ-

 بیرون میکشم گشادت

 هستم کی من نمیدونی تو نرو تند پسر آقا هوی-

 گذاشته کارم سر که کسی این اما کنی نمی پیدامم

 با گشتگی پدر من قبل اون اگه میبینه کارشو سزای

 اون... تو سراغ فرستاد کرد شیر منو که داشته تو

 بدی پول تو تا بکشیم دختررو گفت حتی

 را هتل البی که محکم شیشه به را لگدش چرخید سام

 زد فریاد و کوبید گذاشت می نمایش به

 کشمش می... کثافت-

 تو واسه اومد اضاف من از چیزی اگر-

 شیشه به را گوشی عصبی سام و شد قطع تماس

 ...کوبید

*** 



 همه این نیست بس... مونده کارا کن تمومش..  سام-

 نرسیدن نتیجه به گشتن

 :گفت و داد شهبد دست کرد امضا را چک سام

 خواستی می که چکی اینم-

 ببینی زمین زیر اون تو رفتی اصال خیال بی سام-

 !شد؟ تعمییر چطور شد چی

 حله بری که تو-

 یکی اون هتل بریم بیا نیاز هتل رفتن همه این بجای-

 هستن تو منتظر داره مشکل صد که

 رشت برم باید-

 و رفت باال صدایش بار این و شد عصبی هبدش

 :گفت

 نیست اونجا بشه؟ چی که رشت بری-
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 خانوادش پیش میرم دونم می-

 :گفت سام و کرد ریز چشم شهبد

 بگیرم کمک اونا از یکم میخوام-

 ...م مگه اما-

  شده نرم گفت می مائده-

 :تگف و زد خند نیش شهبد

 بیش دیوونه یه بخدا نخوری، قرصارو اون اگه-

 اون سام. دنبالشی هنوز اما گذشته ساله یک نیستی

 تو دست بابات هتل بزنی سر بهش بری باید هتل

 کن درک یکم سپرده



 :گفت و داد تکان سر سام

 میریم برگشتم رشت میرم-

 :گفت و زد لبخند بار این شهبد

 خوبه-

 حاله چه در نزمی زیر ببینم میرم االنم-

 طول ماه دو بوده جا همون فقط آسیبا شکر خدارو-

 روز مثل شده چیز همه بود عالی کارشون اما کشید

 اول

 :گفت شهبد که داد تکان سر سام

 شاید بمون منتظر نمیکنی پیداش نگرد نظرم به سام-

 برگشت خودش

 :گفت و زد پوزخند سام

 تونم نمی اما میموندم منتظر تونستم می اگه-

 باشی؟ نگشته مونده هم جایی-

 آشناهاشون رشت، توی دوستاش خونه جاها خیلی-



 !نبود؟ هم اونجا اگه-

 :گفت کالفه سام

 کنم پیداش کن دعا خوندن یس آیه جای-

 نمی نماز که من بخدا میکنم دعا وقته خیلی که من-

 نیاز این میکنم دعا میخونم نماز وقت سر االن خوندم

 بگیری آروم یکم تو بلکه بشه پیدا خانم

 :گفت و خندید شهبد که کرد نگاهش چپ چپ سام

  بارون تو اونم فرحزاد میری تنها تنها-

 :گفت و کرد باران نگاه ایستاد پنجره کنار سام

 همیشه واسه نیاز که کزاییه روز همون دیگه هفته-

 رفت

 شلوارش جیب در را دستانش ایستاد سام کنار شهبد

 :گفت و کرد فرو

 بده چقدر تو حال میدونه اون-

 میومد دونست می اگه دونه نمی-



 میدونی اما تو حال این از ناراحتم خیلی من سام-

 خیلی درسته اومد، پیش که دوری این به راضیم

 گرفتی می سخت نیاز به اما داری دوستش عاشقشی

 پیداش شاید کن فکر خوب روزارو این من نظر به

 فکر قبلت کارای به قبلش اما. تالش همه این با کنی

 کرد، می اذیت اونو که چی هر بدی تغییر کن سعی

 اعتماد بهش اوایل راستش سام، نبود کسی کم نیاز

 با اما اومده جلو پولت خاطر به کردم می فکر نداشتم

 می فراری دوستت من کردی می تو که کارایی اون

 اون. میکنه کمکت گفت می موند می اون ولی شدم

 حدی به دختر اون خورد باهییاشت قرص که شبی

 سوخت حالش به دلم من که ترسیده

 :گفت و کرد سام رخ نیم نگاه

 نبود مهم براش خودش حال بود تو نگران اون اما-

 انقدر. اوردم ایمان عشقش به درصد صد بود همونجا

 یه بود شده برام پریناز عشق که بود قشنگ عشقش

 مزخرف چیز

 :گفت و داد بیرون را نفسش سام



 تک تک به نکردن؟ فکر چیا این به میکنی فکر-

 نگاهام حتی به کارام به کردم فکر حرفام

 نتیجه؟-

 فهمی می نتیجشو کنم پیداش-

 :گفت و کوبید سام کمر به را دستش خندید شهبد

  کنی می پیداش میدونم-

 :گفت و کرد موهایش توی دستی سام

 ببینیم زمین زیر بریم-

 بریم-

 ساخت در دقت همه آن از و دید را زمین زیر سام

 کارگرها به و امد خوشش خیلی سابقش مثل و مجدد

 هر جیب در دیگری پول مزدشان دست بر عالوه

 .کردن می دعا سام برای هم آنها و گذاشت نفر

 آمد بیرون هتل از کرد حافظی خدا شهبد از سام

 .آورد در حرکت به را ماشین و شد ماشینش سوار
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 شماره دیدن با خورد زنگ تلفنش که شد دور هتل از

 داد جواب سریع مائده

 ...بل-

 زد زنگ نیاز-

 :گفت و کشید خیابان گوشه را ماشین شوق یا سام

 !گفت؟ چی-

  بود خوب خیلی حالش-



 :گفت مائده و گفت شکری خدا بست چشم سام

 کردم حس صداش تو دلتنگیو اما-

 :گفت باز مائده و زد لبخند سام

  کرد مکث دنبالشی شما گفتم وقتی-

 !خب؟-

 سام اگر گفتم پیش وقت چند چون خوبیه نشونه این-

 انقدراین کرد بیداد و داد اونم چی باشه دنبالت

 دنبالته واقعا سام گفتم که بار این اما نزنم حرفارو

 کرد عوض رو حرف و نگفت چیزی

 :گفت مائده که کشید ریشش ته روی را دستش سام

 بزنم بهش دست رو یه شدم مجبور-

 : گفت کنجکاو سام

 چی؟-

 ...سام حال فقط گفتم کردم مکث حرفام تو-

 :گفت و خندید مائده



 چطوره؟ حالش گفت، چطور یهو دونی نمی-

 مائده و آمد کش لبخند برای لبش ها مدت از بعد سام

 : گفت

 شماله نیاز کردم حس من دیگه چیز ویه-

 :گفت و نشست صاف امس

 !چطور؟-

  میومد دریا موج صدای-

 :گفت مائده و خندید اختیار بی سام

 جاهاس همون مطمئنم بود واضح دریا موج صدای-

 ممنون-

 زد زنگ نازنینم ضمن در-

 اونجا میرم دارم-

 :گفت و زد لبخند مائده

 باشید موفق-



 در حرکت به را ماشین وباز کرد قطع را تماس سام

 :گفت و اورد

 زلزله باش منتظرم-

 از چند هر کرد جاده نگاه فشرد گاز روی را پایش

 جاده آن داشت دوست اما شد می تر طوالنی راه آن

 را نیازش جز آورد نمی یاد به ای خاطره هیچ که را

 .را شیطنتش را هایش حرف

 کمی کاش ای و بود خاموش گرفت تماس نیاز خط با

 اما. بود وشنر نیاز خط تا زد می زنگ زودتر

 .نکنند صحبت هم با دو آن بود آن تقدیر انگار

*** 

  سال یه بعد خاموش تلفنه به میزنم زنگ هنوز

 شمال میرم تنها دارم بازم من خالی جات

  دوتا ما ی واسه تنگه دلشون ها جاده

 بازیا این ماله نیستم من برگرد من عشقه

  هنوز بستم دل تو به هنوز وابستم بهت



 بسوز ساده دله دل روز یه دیبرگر کاش

  

 زده چادر آنجا روزی که جایی نگاه گرفت تماس باز

 کرد می اعالم که زن آن صدای و کرد بودند

 .پیچید ماشین در است خاموش

 پرت صندلی روی را گوشی کرد باز را ماشین در

 چرمش کاپشن شدن خیس با شد پیاده ماشین از کرد

 دل روزی نیاز هک کرد جایی همان نگاه چرخاند سر

 ...برایش کرد بری

 

  هنوز بستم دل تو به هنوز وابستم بهت

 بسوز ساده دله دل روز یه برگردی کاش

 

 بود جالب و کرد بود کرده پا به آتش که جایی نگاه

 باز. بود مشخص سال یک گذشت بعد آثارش هنوز



 چرخید کالفه اما کرد بود چادر قبال که جایی نگاه

 .کرد باز را ماشین در

 آوری یاد با نداشت را طاقتش توانست نمی او نه 

 اش گلی هوای جانش تمام چادر آن درون خاطرات

 .کرد می را

 

 آورد طاقت جور چه سالو یه ساله، یه اش لحظه یه

 دلت

 مشکلت بوده چی بگو بیا خب من عشق

 

 آنجا از سرعت با و آورد در حرکت به را ماشین

 هم باز و گرفت را نیاز شماره عصبی و شد دور

 دقیقه پنج باز و شد نمی خسته او اما بود خاموش

 تحمل و صبر شاید دوری این. گرفت تماس دیگر

 سریع چیزی هر سر که بود برده باال انقدری را سام

 .شد نمی عصبی

 



  عشق اونقد بشه تموم میشه مگه شده چی

 زده پر دلت از دفعه یه چجوری دلت از

 

 چال به ماند خیره کرد اش گوشی صفحه نگاه

 :گفت آرام لپهایش

 میدم جون دارم من...میاری طاقت داری چجوری-

 باال چتش اسنپ که گوشی صفحه روی کشید دست

 عکس به آمد یادش اما برود بزند خواست آمد

 آشنا نظرش به که فیلمی دیدن با شد واردش هایشان

 .فشرد رویش را دست نیامد

 که کرد چه مرد آن به کرد چه کلیپ آن که وای و

 زد فریاد و کشید خیابان گوشه را ماشین

 اتاق بیام نمیگی مگه...لعنتی بیام کجا پس...کجایی-

 کجایی پس...بغلی

 نالید و گذاشت فرمان روی سر

 بسه سام جان نیاز بسه-



 

  هنوز بستم دل تو به هنوز وابستم بهت

 بسوز ساده دله دل روز یه برگردی کاش

 

 [۱۷:۳5 ۲۸.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 6۰۴_پارت#

  

 

 

 

 در جلوی. شد کوچه آن وارد و شد پیاده ماشین از

 مثل نیایش. فشرد زنگ روی را دستش ایستاد خانه

 سام دیدن با کرد باز را در بافتش کاله آن با همیشه

 :گفت و رفت باال ابرویش یک



 !سالم-

 :گفت و شد خم سام

 هست؟ مامانت سالم-

 

 شد خانه وارد دوید خانه سمت و داد تکان سر نیایش

 کشید موهایش در دستی سام. داد خبر مادرش به و

 .کند مرتبشان کمی که

 با آمد بیرون خانه از کرد سر را چادرش نازنین

. کرد سالم سریع سام و رفت در سمت باران دیدن

 :گفت و کرد سالم نازنین

 داخل بیاین بارونه-

 ...نم مزاحم-

 بفرمایید-

 خانه اما گذاشت خانه درون قدم و نکرد مخالفت سام

 بوی حتی میکرد حس. نبود آنجا دیگر نیازش که ای



 داشت امد و رفت خانه آن در نیاز که قبل با حیاط آن

 .داشت فرق

 بفرمایید میاد دیگه ساعت نیم کاره سر سعید-

 با نوید. شد خانه وارد آورد در را کفشهایش سام

 اش زهم با بسیار رفتن راه آن با کنان خنده ذوق

 :گفت و رفت سام سمت

 دَ  دَ -

 در زودتر سام کند بغل را نوید خواست تا نازنین

 :گفت و کشیدش آغوش

 میریم هم دَ  َد-

 میشید اذیت-

 راحتم نه-

 :گفت سام که رفت آشپزخانه سمت نازنین

 بیاین لحظه یه میشه ندارم میل چیزی-



 هم نازنین بار این چون بود شده راحت کمی سام

 سام و چرخید نازنین. قبل دفعات با داشت فرق

 :گفت را نوید صورت بوسید

 میخوام آشناهاتون با نیاز دوستای آدرس-

 :گفت و برد زیر به سر نازنین

 گشتم جارو همه خودم-

 :گفت امیدانه نا حرف آن با سام

 !نبود؟ نشونی هیچ-

 نداشت خبر ازش َکس هیچ نه-

 نمیره کسی هیچ خونه آبجی-

 نیایش های رفتار سام نظر از. کرد نیایش نگاه سام

 پا نشست مبل روی. داشت نیاز به زیادی شباهت

 :گفت و انداخت پا روی

 روی باید کنه می قهر وقتی آدم گفت می همیشه بهم-

 کسم هیچ نگیره کمک کس هیچ از وایسه خودش پای

 میتونی هم اونا بدون بدونن همه که نکنه خبر



 نیایش سمت کامل و گذاشت زمین روی را نوید سام

 :گفت و چرخید

 گفت؟ می چی دیگه-

 وقتی اما نشو ناراحت داری سعی تا گفت می-

 که بده نشون العمل عکس جوری شدی ناراحت

 ناراحتی حد چه تا بفهمه طرفت

 :گفت نیایش که بردن زیر به سر نازنین و سام

 باز جایی یه قهرت های ته ته اون که گفت اینم-

 معنایی هیچ آشتی بی قهر چون بخشش واسه بزار

 نداره

 :گفت و کرد نیایش نگاه آورد باال سر سام

 واسه جا که شده ناراحت خیلی اینبار خواهرت-

 نزاشته آشتی

 :گفت و انداخت باال شانه نیایش

 داره حق شما کار با مامان و نیما کار اون با-

 :گفت گرد چشمان با سام



 کردم؟ چیکار میدونی مگه-

 :گفت و گرفت دندان به لب نازنین

 نوشتی؟ مشقاتو-

 :گفت نازنین به توجه بی نیایش

 داشت شمارو فقط نیاز اما... اما نمیدونم کامل نه-

 کردید اذیتش که هم شما

 مشقات جان نیایش-

 شید می پشیمون بعد کنید می کاری یه شماها چرا-

 نمیشه کردید؟ کارو این چرا که کنید می گریه.

 ناراحت خواهرمو سخته انقدر کنید؟ فکر موقع همون

 نگیرید تصمیم براش زود نکنید

 نازنین به و ریخت اشک شد بلند مبل روی از نیایش

 :گفت

 همیشه واسه نیاز وقتی اما...نگفتم َکس هیچ به من-

 کرد می گریه فقط...خوابم تو اومد بابا رفت

 :گفت و رفتا نیاز اتاق سمت قهر حالت به



  کنه قهر داشت حق نیاز-

 :گفت سریع نازنین. کوبید بهم را اتاق ودر

 نیاز دوری از ناراحته-
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 :گفت و کرد نوید نگاه سام

 دریا صدای باشه شمال ممکنه نیاز گفت می مائده-

 شنیده

 کنم نمی فکر-



 :گفت کالفه سام

 بزنم دور اطراف یکم میرم-

 نیاز اتاق بسته در اهنگ سام که نزد حرفی نازنین

 :گفت و کرد

 بزنم حرف باهاش تونم می-

 چند رفت اتاق سمت سام و داد تکان سر نازنین

 اتاق آن به بود سخت چند هر زد اتاق در به ضربه

 کرد باز را در. رفت جلو نیایش خاطر به اما برود

 اما گذاشت جلو قدم نیاز تخت روی نیایش دیدن وبا

 همان برای آمد یادش به اتاق در شب آن خاطرات

 :گفت کالفه

 کردیم اذیت خواهرتو همه ما داری حق تو-

 همیشه میخواد تورو خواهرم دونستم می من-

 نگفتم کسی به اما میزد حرف تلفنی تو با میشنیدم

 :گفت و کرد تخت روی به نگاهی سام

 کنیم می دلجویی ازش همه کنیم می پیدا خواهرتو-



 نکردی؟ پیداش ساله یک-

 باشم نگشته که نیست جایی-

 اتاق در چرخاند چشم سام و ریخت اشک نیایش

 :گفت

 نکن گریه کنم می پیداش-

 شده تنگ براش دلم خیلی-

 ناخود و نشست اش لبه آرام ایستاد تخت کنار سام

 نیاز شیطنت. گرفت قرار زمان آن در انگار آگاه

 ترس.  زد خیمه رویش و خواباند را سام وقتی

 هم با لذت اما نیاید کسی وقت یه ینکها از جفتشان

 خاطرات آن آوری یاد بود سخت چقدر  بودنشان

 .شیرین بسیار

 کنید پیداش روخدا تو-

 حال زمان به داد تکان شتاب با را سرش سام

 :گفت و برگشت

 کنم می-



 :گفت و چرخید سام سمت کامل نیایش

 پیشش بیام تا بگو من به همه از اول کردی پیداش-

 باشه-

 :گفت سریع سعید دیدن با نیایش و شد باز اتاق در

 بابا سالم-

 وبا امد جلو سعید چرخید سعید سمت و شد بلند سام

 داد دست سام

 آمدید خوش خیلی-

 ممنون-

 بگردی اطرافو میخوای میگه نازنین-

  خب آره-

 ریم می هم با-

 نکشید زحمت شما-

 پیداش سریع دارم دوست منم خود نیست زحمت-

 جا همین برمیگردیم شبم گردیم می ریم یم کنیم



 ...الز نه-

 دامادش عنوان به تورو نازنین غریبی اینجا تو-

 اینجا بیای حقته پس پذیرفته

 نیستیم محرم دیگه نیاز منو اما-

 :گفت و خندید سعید

 نامحرمه؟ چی دلتون-

 :گفت سعید که برد زیر به سر سام

 بیا خونه مسافر عنوان به نیستی داماد باشه-

 :گفت سعید و نزد حرفی سام

 کنیم پیدا ازش نشونی بلکه دنبالش بریم بیا-

 و کردن خداحافظی نازنین از رفتن بیرون دو هر

 با اما نداشت تمامی بارانی وهوای بود عصر. رفتن

 گشتن کرد می را فکرش سعید که جا هر حال این

 نازنین خانه در طرف آن از نشونی یک از دریغ اما

 گفته نازنین چه هر بیاید سام بود منتظر یعصب نیما



 گوشش در نیما نیست ها کار این وقت دیگر بود

 .بود نرفته

 :گفتر بلند و کرد باز کلید با را در سعید

 هللا یا-

 :گفت خشمگین سام دیدن با کرد باز را در سریع نیما

 چیه؟ خجالت میدونی-

 غرید وسعید کرد نیما نگاه سام

 !نیما-

 :گفت و آمد پایین ها پله از نیما اما

 می فکر اون چون کردید ازدواج هم با یواشکی-

 اصال کردی؟ چیکارش اما داری لیاقتشو تو کرد

 نمی شد کوچیک همه جلوی چون رفت؟ چرا میدونی

 از خاطرش به من که مردیه همون این بگه تونست

 نابودم مرد همین اما دادم دستشون از و گذشتم همه

 کرد
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 که جور همان باران زیر در نیما و نزد حرفی سام

 زد فریاد شد می خیس

 مرد یه بودم مطمئن خواهرم گوش تو زدم وقتی-

 پشتش ، پشتتم بگه هست مرد یه کنه آرومش هست

  کردی؟ چیکار تو اما باشه

 باور چیز همه بی محمد اون با رو مائده حرفای

 کردی؟

 نیاز؟ به اعتماد بود این 

 :گفت بار این سام



 خوردم چوبشو-

 زد فریاد و گرفت اش گریه بار این نیما

 کجاست؟ خواهرم-

 میگه که هیمنجور میکنه؟ چیکار داره کجاست االن 

  نه؟ یا خوبه حالش

 رفت باال اش گریه صدای نیما و برد زیر به سر سام

 :گفت و

 هست مرد یه من واسه خواهرم-

 و گرفت آغوش در را سرش رفت نیما سمت سعید

 :گفت

 میشه پیداش-

 میشیم دیوونه داریم دوریش از هممون ساله یک-

 میکنه داره تالششو همه سام-

 زیر در که سامی کرد سام نگاه برد عقب سر نیما

 بود ایستاده خمیده سری با باران

 



 صورتمو دارم دوست

 من میزنم حرف ازت وقتی 

 شدی دور خاطراتت با

 هست من نزدیک هنوز اام 

 

 کنی؟ می پیداش-

 چه و داشتن امید سام به فقط همه اورد باال سر سام

 خودش وقتی بدهد قول همه به بخواهد سام بود سخت

 .هست ناامید هم

 :گفت و کشید باال بینی اورد باال سر اما

 کنم می پیداش-

 شدیم خیس هممون گفت سریع سعید و زد لبخند نیما

 داخل بریم

 

  تلخی همه با شیرین طعم اون



 میرفتی کنارم از آروم تو داشتی

  بازم اومدی یادم قشنگ چه

 میلرزید قلبم میشدی دور یادمه

 

 بود خالی نیاز جای فقط و بودن جمع هم دور همه

 خوردن زور به هم را آن لقمه دو کدام هر که شامی

 که سام خصوصا رفت نمی پایین گلویشان از چون

 می حس خوب را نیازش الیخ جای جمع آن در

 .کرد

 

  چیدم هم کنار قشنگ چه ببین

 هامونو خاطره همه

  قلم از ننداختم چیزم کوچکترین

 بارونو نم نم همون حتی

 



 گوشی آن با باز و خورد را چایش از کمی سام

 است خاموش بگوید بود منتظر گرفت تماس خاموش

 هر که پرید جایش از چنان بوق صدای شنیدن با اما

 .کردند سام نگاه زده حیرت نفر هارچ

 :گفت و کشید موهایش در دست دستپاچه سام

 بده جواب...بده جواب-

 

  میگیرم آتیش دارم قشنگ چه ببین

 دل و جون با برات من گریه زیر

 خواستم چقد واست میره جون داره قشنگ چه ببین

 دل و خون با نری

 

 بوق دیگر که همین اما سکوت و بود سکوت

 صفحه نگاه باور نا شده برقرار تماس یعنی دنمیخور

 :گفت سریع ارتباط دیدن با و کرد گوشی

 نیاز؟ میشنوی صدامو-



 دستپاچه سام و ایستادن سریع نفر چهار هر بار این

 :گفت

 یک...کجایی بگو...عزیزم کجایی... نیاز-

 بسه بخدا... سال یک...سال

 راست مائده کرد تیز گوش سام بود سکوت هم باز

 دم را گوشی سام. میامد دریا موج صدای گفت یم

 :گفت و گذاشت دیگرش گوش

 ...بده جواب نیاز...  هستن منتظرت خانوادت همه-

 

 چیدم هم کنار قشنگ چه ببین

 هامونو خاطره همه 

 قلم از ننداختم چیزم کوچکترین

 بارونو نم نم همون حتی 

 

 رفت در سمت سریع و کرد چشم همه آن نگاه

 :گفت و شد دور خانه از پوشید ار کفشهایش



 همه بابت خوام می معذرت... شنوی می دونم می-

 نیاز...کنم جبران رو همه بزار میخوام معذرت چیز

 خدا رو تو نیاز... ندارم دوریتو تحمل دیگه بخدا

 بده جواب

 

 میگیرم آتیش دارم قشنگ چه ببین

 دل و جون با برات من گریه زیر 

 خواستم چقد واست میره جون داره قشنگ چه ببین

 دل و خون با نری

 

 با و گرفت جان انگار و شنید را نفسهایش صدای

 :گفت بغض

 صاف کمرم نیاز... نگیرشون ازم... جونمه نفسات-

 ...جوا سام جان... نمیشه

 و کوبید درخت به را دستش سام بوق تک صدای با

 زد فریاد



 لعنتی نکن قطع-

 :فتگ آرام و ماند سام خیره نازنین

 اورد کم چون کرد قطع گذاشت تاثیرشو حرفات-

 :گفت نازنین که نازنین سمت چرخید سام

 شنیدن دقیقه یک همین صدات تنگ دل... تنگه دل-

 کرده آرومش صدات

 چی؟ من اما شد آروم اون...زد می حرف اونم کاش-

 

  بازم تو یاد با قشنگ چه

  من شدم آدم همون

 آسون آدما این یادمه

 نه میشدن رد ازم 

  میگشتم ات پی هی

 ها کوچه تو تو دنبال و

 مونده هنوز تو خاطرات



 جا خونه این توی 

 

 :گفت و زد لبخند نازنین

 نیاز تخت رو گفت سعید بندازم جا میخواستم-

 بخوابید

 ونازنین داد تکان سر و کرد موهایش در دست سام

 به داد تکیه و زد آتش سیگاری سام. شد خانه وارد

 غرید و زد سیگارش به محکمی پک درخت

 معرفت بی-

 

 چیدم هم کنار قشنگ چه ببین

 هامونو خاطره همه 

 قلم از ننداختم چیزم کوچکترین

 بارونو نم نم همون حتی 

 



 به چطور گذارند تخت آن روی چگونه را شب آن

 چقدر و کرد می حس را نیاز چرخید می طرف هر

 دقیقه ده هر که بود نیما و کشید سیگار اتاق آن در

 که ای پنجره و میشنید را سام فندک صدای بار یک

 .سیگار بوی بردن بین از برای بود باز

 

 میگیرم آتیش دارم قشنگ چه ببین

 دل و جون با برات من گریه زیر 

 خواستم چقد واست میره جون داره قشنگ چه ببین

 دل و خون با نری

 

 بود خسته نکردن وپیدا گشتن همه این از بود خسته

 نه اگر کند پیدایش سام خواست نمی نیاز اینکه از

 ...نبود هیچ اما داد می شده که هم نشانه یک
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 نداره حرف بابات نبودن با اینجا مدیریت خداییش-

 اشتباه کار یه از دریغ

 :گفت و کشید سوتی شهبد و شد ماشین سوار سام

 شد؟ چند سکعرو این کرایه-

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین خیال بی سام

 کنن؟ آماده چیزو همه گفتی-

 کمی کرد نگاه ماشین بغل آینه در کرد کج سر شهبد

 غرید و کرد مرتب را موهایش



 عالیه هواش اینجا زمستونم تو المصب-

 :گفت و زد لبخند سام

 هواش و آب از خیلی بود اومده که موقع اون نیازم-

 اومد وششخ

 :گفت و کرد آسمان نگاه شهبد

 بیاد بارون گمونم-

 :گفت و کرد ساحل به نگاهی سام

 میشه طوفانی هم دریا پس-

 :گفت و کرد ساختمان به اشاره شهبد

 هتلت اینم-

 خند پوز کرد نواز چشم چندان نه ساختمان نگاه سام

 :گفت و زد

 داره کار خیلی-

 میشه رقابت قابل بشه خوای می که چیزی اون اگه-

 دریا روش به رو اینکه خاطر به اینجا و هتال بقیه با

 داره زیادی برد هست



 من که اینی اما میشه تموم کارش ماهه سه گفتی تو-

 میکشه طول بیشتر ماهم شش بینم می

 :گفت و ایستاد کشید باال را خودش زد پوزخند شهبد

 کجای... میدن تحویلت ماهه سه داری تو که پولی-

 میشه آب بزاری سنگ رو پول جان برار کاری

 در اینکه بدون شهبد اما شد پیاده ماشین از سام

 غرید سام که پرید پایین کند باز را ماشین

 زیادیته شیشم و دویست همون-

 بخر اینا از یکی بده ماشینتو دوتا خداییش-

 و کرد ساختمان به نگاهی برداشت را عینکش سام

 :گفت

 خرم می بخواد نیاز-

 :گفت و داد تکان تاسف نشانه به را سرش هبدش

 رشت که دیروزم تا بیابم کجا از خانم نیاز االن-

 هیچی به هیچی بودی

 کنم می پیداش نباش نگران-



 اما داشت مشکل ساختمان اینکه با شدن هتل وارد

 :گفت و رفت پذیرش سمت سام. بود مدرن چیز همه

 اومدن سماوات آقای بگید محمدی آقای به-

 لحظه یه بله-

 :گفت و کرد سام نگاه شهبد

 کرد کاری دست هم اتاقارو باید من نظر به-

 :گفت و داد تکان سر سام

 بشه درست باید ُبن و بیخ از-

 بساز دوباره بریز خوای می-

 باید که ساخته قدیمی یکم فقط محکمیه ساختمون نه-

 کاردان دست داد

  اشیدب هم جیب فکر به اما سماوات آقای بله بله-

 نباش نگران-

 باشی جریان در گفتم چیه نگرانی بابا نه-

 میکنن راهنماییتون بفرمایید-



 :گفت و کرد تشکر شهبد

 پرواز بلند سماوات آقای بفرمایید-

 جلسه و رفتن خدمتکار دنبال به شهبد همراه سام

 مدت این بود آن حرفشان آنها و کشید طول کمی

 سام و دارن ناهگ بشن کار بی پرسنل و زیاده زمان

 بخواهد ساختمان وقتی ندارند دیگری چاره میگفت

 و باشد پذیرا مهمانی نمیتواند دیگر شود تعمیر

 دادن انجام برای کاری پرسنل نباشد هم مهمانی

 .ندارند

 :گفت و برد باال دست ها بحث آن از کالفه سام

 فکری اگه کنم تعمییر جارو این باید من حال هر به-

 بگم باید نه میگید فقط که نه هم اگر متمخد در دارید

 بشه درست حتما باید هتل این میخوام عذر
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 اون نگران ما مختار و هستید هتل این صاحب شما-

 هستیم هتل کارمندای عده

 جایش سر از زدن حرف ساعت دو از خسته سام

 :گفت و کرد شهبد نگاه و شد بلند

 بشه تعمیر هتل باید اما کن کاری یه خودت-

 :گفت سریع شهبد

 ببینم کنم فکر یکم من بخوره سرت به بادی یه برو-

 کرد میشه چیکار

 پیراهنش های دکمه از یکی رفت بیرون اتاق از سام

 برای اما سوخت می دلش هم خودش. کرد باز را

 انجام را تعمییرات و تغییرات آن باید آنجا توسعه



 صورتش به که بادی با رفت بیرون هتل از .میداد

 را گوشی. زد آتش سیگار و کشید عمیقی نفس خورد

 هم باز اما گرفت تماس نیاز با باز اورد در جیبش از

 .بود خاموش

 نگاه باز زد سیگارش به پکی و برداشت قدم کالفه

 و داد تکان تاسف نشانه به را سرش و کرد ساختمان

 :گفت

 محوطه این ورودی این بشه وضع باید هم نما حتی-

 اساسی تغییرات به داره نیاز

 داد جواب دکتر اسم دیدن با و خورد زنگ تلفنش

 بله-

 سالم-

 دکتر سالم-

 میاد؟ باد صدای کجایی-

  کیش-

 تفریح به همیشه به به-



 بزنم هتال به سر اومدم بود کجا تفریح-

 میای؟ کی-

  میام زود اما نیست مشخص-

 بیا منم پیش اومدی باشه-

 !چرا؟-

 حال هستی وضعیتی چه تو ببینم میخوام هیچی-

 چطوره روحیت

 :گفت و ایستاد دریا به رو سام

 نشدم دیوونه نترس-

 هستی کنی کاری هر که اون-

 :گفت و کرد شلوارش جیب در دست سام

 چطوره؟ پسرت-

 عالی خوب-

 :گفت و زد لبخند سام

 نگرفته؟ تماس خانمت با نیاز-



 همتاسفان نه-

 و افتاد راه باز کرد پرت زمین روی را سیگارش

 :گفت

 خوبیه؟ حس شدن بابا-

 دنیا حس بهترین-

 هم دنبال به که ای بچه چند نگاه زد لبخند باز سام

 :گفت دکتر و کرد دویدن می

 گم می تبریک بهت واقعا و میکنی تجربش هم تو-

 شکستت منتظر کن باور شدم امیدوار بهت خیلی

 زمین که داشتی خاصی قدرت یه رانگا اما بودم

 نخوردی

 خشکش گلوی تا داد قورت دهان آب زد پوزخند سام

 :گفت و شود تازه

 زمین ، بکنم پیداش اینکه واسه اونه خاطر به اینا-

 کنه بلندم نمیتونه کسی بخورم



 کنار سرد آب های نوشیدنی از پر یخچال دیدن با

 :گفت دکتر و رفت سمتش دکه

 خیلیا اما داشتی انگیزه شاید گیرن کم دست خودتو-

 ندارن امید دیگه خورن می زمین باز دارن انگیزه

 بشن بلند

 :گفت دکتر و نزد حرفی سام

 منتظرتم اومدی-

 باشه-

 فعال-

 از معدنی آب و گذاشت جیبش در را ی گوش سام

 اورد در جیبش از را کارتش و اورد در یخچال توی

.  نبود کسی اما برد جلو را کارتش رفت دکه سمت

. کشید سر را آب و کرد باز را بطری در خیال بی

 در آب که شد شوکه سام چنان و آمد باال فروشنده

 آن نگاه درشت چشمان با شد پاشیده بیرون دهانش

 . کرد دختر



 ای لحظه برای دو هر قلب و ایستاد دنیا ای لحظه

 شد فراموش و ماند هم خیره دو هر چشم. ایستاد

 و یکدیگر دیدن از مبهوت و مات زمان، و مکان

 از آب بطری شد باعث که دو هر دستان لرزش

 زدن پلک همان و زد پلکی نیاز. شود رها دستش

 .موقعیتش به برگردد بود کافی

 قدم درشتش چشمهای و رویش روبه مرد دیدن با 

 سریع و خورد سرش پشت قفسه به که گذاشت عقب

 ها دیوانه لمث سام. بگذارد فرار به پا که چرخید

 سام کرد باز را در تا نیاز زد دور را دکه و دوید

 با ماند خیره او به ناباور و گرفت قرار رویش روبه

 :گفت آمده بند زبان

 !نیاز...نی-
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 :گفت اخم با و گذاشت عقب قدم نیاز

 کنار برید-

 کمرش پشت دست شتاب با که نشنید انگار سام اما

 بویید سام و کرد تقال نیاز. کشیدش آغوش در برد

 تقالی و فشردش می خود به محکم را جانش تمام

 .بود فایده بی نیاز

 زد وفریاد داد هولش عصبی نیاز

 کن ولم-

 زد فریاد سام نشسته غم به چشم دیدن با

 برو-

 ...گذشته سال یک! نیاز-



 زد فریاد و داد هولش باز نیاز

 گذشته هک درک به-

 !نیاز-

 ...خرا بگو تو...نگو تو اسممو نگو-

 پیشانی خشن نشست نیاز دهان روی کامل سام دست

 :گفت و چسباند نیاز پشانی به

 نکن ترم سیاه رو نگو روخدا تور نگو-

 :گفت و داد هولش باز نیاز

 یکی تو که آبرویی دارم آبرو اینجا نکن آبروم بی-

 من نداری ردنشوب حق اینجا اما بردیش همه جلوی

 بفهم دارم آبرو

 :گفت گیج و کرد دکه آن نگاه سام

 میکنی؟ کار اینجا...اینجا-

 :گفت زنان نفس نیاز

 کارگر نه مدیرم نه...  خودمم نوکر خودمم آقای-



 شوک هنوز گرفت در چوب چهار به دست سام

 بعد را نیازش کرد نمی فکر وقت هیچ و بود دیدنش

 روی چرخاند نگاه. ندببی آنجا در مدت همه این

 خیره نیاز چپ چشم به نگاهش و نیازش صورت

 !بود؟ چه چشمش سفیدی کنار قرمز لک آن ماند

 نشو کارم مزاحم برو-

 آن نگاه گذاشت عقب قدمی سام. کوفت بهم را ودر

 زد لبخند اسمش دیدن وبا کرد دکه

 خانم گلی پنیر و چیپس-

 :گفت و کرد کج سر

 میکنم راضیت خورم ینم تکون اینجا از دیگه-

 زلزله

 چطور و بود همان بویش بود همیشه مثل تنش بوی

 .تنش گرمای با بوییدنش با گرفت جان

 ای نوشابه سام که بود پایین نیاز رفت دکه سمت باز

 :گفت و کرد باز را درش برداشت



 با ببینی نبودی که سالی یک گشتم، دنبالت سال یک-

 انتظار اصال دم،ایستا می پا سر چطور ناامیدی هر

 کردم تصور همینو باشی دلتنگم هم تو ببینمت نداشتم

 کردم آماده خودمو همین واسه داشتم تصور تنفرتو

 تا کن تحمل محلیشو کم بشنو حرفاشو انقدر سام گفتم

 پشیمونی بفهمونی بهش

 :گفت و خورد را اش نوشابه از کمی

 بود؟ اینجا مدت همه این من زن-

 نیستم زنت من-

 :گفت و زد پوزخند سام

 دستته تو هنوز حلقه چرا پس-

 وبا رفت هم در صورتش کرد دستش نگاه نیاز

 غرید و انداخت کنار آورد در را حلقه حرص

 نیست تو مال-

 را دکه در کسی لحظه همان و رفت باال ابرویش سام

 :گفت و زد



 کن باز درو نیاز-

 سریع نیاز. کرد ریز چشم سام و کرد در نگاه نیاز

 دیدن با کرد باز را در رفت در سمت شد لندب

 هم در اخمهایش سام و کرد سالم سریع علیرضا

 :گفت و زد لبخند علیرضا. رفت

 بود زیاد کارم اومدم دیر ببیخشید دنبالت اومدم-

 :گفت و زد پوزخند سرش پشت شخص به نیاز

 انباری بزاریم یخچالو کنید کمک-

 باشه-

 چرخید ونیاز کوبید میز روی را نوشابه عصبی سام

 :گفت و زد پوزخندی

 بهتره بری من نظر به-

 :گفت سام دیدن با علیرضا

 خواستین؟ می چیزی-



 به نگاهش و کرد علیرضا به سرتاپایی نگاه سام

 بیرون ونیاز شد مشت دستش.  ماند دستش در حلقه

 :گفت و کرد جمع را بان سایه رفت سام سمت آمد

 دادن پولشو خوردن نوشابه نه-

 پوزخند کرد سام کرده کبود پوست رنگ نگاه وباز

 :گفت و را دکه در کرد قفل و زد

 بریم-

 زد صدایش سریع سام که برداشت قدم

 نیاز-

 همان مثل که گفتنش نیاز آن بود چه اما نچرخید نیاز

 اما نیاز جان بگوید داشت دوست که بود هایی موقع

 :گفت و کرد سام نگاه متعجب علیرضا و نگفت هیچ

 !میدونی؟ کجا از اسمشو تو-

 :گفت علیرضا به توجه بی سام

 نیست چیزی همچین که بگو-
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 باال ابرویی چرخید سام سمت سینه به دست نیاز

 :گفت و انداخت

 کوبی نمی مشت سریع میپرسی سوال بینم می هوم-

 کنی ناکار طرفتو

 سخت چه و شد تر محکم اش شده مشت دستان سام

 به نگاهی نیم نیاز. بود داشته نگه را خودش بود

 :گفت و کرد سام مشت

 نیستی که نکن چیزی به تظاهر-



 حرص با سام و کرد می دو آن نگاه گیج علیرضا

 :گفت و گذاشت جلو قدم

 نیست؟-

 علیرضا و خورد زنگ علیرضا تلفن لحظه همان

 داد جواب لبخند با دراورد را گوشی سریع

 عزیزم جانم-

 :گفت علیرضا که کرد علیرضا نگاه سام

 میارمش دارم دنبالش اومدم عزیزم اره-

 سام که بچرخد خواست برد گردنش پشت دست نیاز

 :گفت

 به تونیم نمی هم غیر به منی مثل هم تو میدونستم-

 کنیم فکر کسی

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 تونم می من اما نتونی شاید تو-



 صدای که کرد جیبش در دست زد پوزخند اینبار سام

 به آرام علیرضا و رسید گوششان به برق و رعد

 :گفت نیاز

 سامه؟-

 :گفت و کرد علیرضا نگاه نیاز

 بریم-

 :گفت بلند سام که افتادن راه باز

 گمت دوباره اینکه واسه میدونی نیاز کردم پیدات-

 سایه میشم نکنم

 :گفت علیرضا اما نزد حرفی نیاز

 کرد پیدات خرهباال-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 دیره خیلی اما-

 :گفت و خندید علیرضا

 نشونی هیچ اون چون نیست دیرم همچین نظرم به-

 نداشت تو از



 توی و کرد باز را ماشین عقب در خیال بی نیاز

 مهمان لبخند دور همان از سام و نشست ماشین

 سر از فریاد و کشید ها شن در لگد وچنان لبهایش

 نگاه متعجب بودن آنجا که کسانی که رفت باال ذوقش

 و کردن بود شده ساله هجده پسر شبیه که مرد آن

 آسمان به سر برد سرش پشت را دستش دو هر سام

 : گفت و برد

 نوکرتم خدا-

 را ماشین در جای به و دوید هتل سمت و گفت را آن

 را ماشین سرعت با و ماشین در پرید کردن باز

 در حرکت به را ماشین سرعت تمام با و کرد روشن

 یک تحمل دیگر که برود نیازش دنبال به که اورد

 فشرد گاز روی را پایش. نداشت را اش دوری لحظه

. برد تر باال را سرعتش و را مرد آن ماشین دید و

 از دیگر حال که شهبد به توجه بی سام و بود شب

. رفت ماشین آن دنبال به بود امده بیرون هتل

 سر نیاز و مرد آن ماشین کنار رسید شینشما



 چشمی پشت ماشین آن پشت سام دیدن با چرخاند

 :گفت و خندید علیرضا که کرد نازک

 نیست کن ول دیگه-

 سر سام و کرد رویش روبه نگاه خیال بی نیاز

 دل چقدر که وای و کرد نیازش رخ نیم نگاه چرخاند

 در کامل روز شبانه یک داشت دوست و بود تنگش

 هفته روزها بود کمش روز یک نه بگیرتش آغوش

 برای هایش دلتنگی کردن جبران برای بود کم ها

 با اما خواست می را آغوشش دلش که روزهایی

 را خودش حال و کرد می سپری بویش و ها لباس

 .کند ثابت نیاز به را خودش میخواست و دیده

 سام و داشت نگه اش خانه جلوی را ماشین علیرضا

 شیک ویالیی خانه آن به نگاهی. ایستاد تر ورد کمی

 :گفت و کرد ریز چشم و کرد

 !کین؟ اینا-

 دیدن با ببندد را در چرخید شد پیاده ماشین از نیاز

 بهم را در حرص با شیک بسیار ماشین آن پشت سام



 کرد باز را در زود یاسی در سمت چرخید و کوفت

 :گفت ذوق با نیاز دیدن با

 خانم دادی ارافتخ روز ده بعد-

 :گفت علیرضا که بزند حرف خواست نیاز

  بگیری قبلی وقت باید االن از کنم فکر عزیزم-

 :گفت و کرد شوهرش ونگاه کرد کج سر یاسی

 !چطور؟-

 :گفت و شد خانه وارد عصبی نیاز

 بفرما بگی نیستی بلد-

 لبخند علیرضا که کرد شوهرش نگاه متعجب یاسی

 :گفت آرام و زد

 نزار سرش به سر مشبا نظرم به-

 چرا؟-

 اومده سام-

 :گفت ذوق با و شد درشت یاسی چشمان



 !کی؟-

 :گفت و کرد اشاره کوچه  با ابرویش با علیرضا

 نکرده ولش هم لحظه یه-

 کوچه های ماشین نگاه کرد بیرون سر سریع یاسی

 میکرد نگاهش که سام و سام ماشین دیدن با کرد

 :گفت و زد لبخند

 کرد پیداش خان ریخت بی پس اوه اوه-

 :گفت و خندید علیرضا

  دریاب اونو برو-

 :گفت بلند و شد خانه وارد ذوق با یاسی

 خانم گلی روشن دلت و چشم-

 اش پیشانی به را دستش کف نشست مبل روی نیاز

 های شانه روی را دستانش شد خم یاسی که فشرد

 صورتش به را صورتش کنار شد خم گذاشت نیاز

 :گفت و چسباند

  کنم می حس قلبتو ضربان-



 نداشتم انتظارشو اصال-

 بگو دلت از-

 نیست خبری هیچ-

 :گفت و خندید یاسی

 اون نگاه اما نیست حناق که دروغ خودت قول به-

 کن رو به رو
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 نیسته خبری هیچ مال گلیت گل های گونه این



 :فتگ و زد پس را یاسی کالفه نیاز

 گرسنمه-

 شب نه االن میخوردی شام شب دوازده که دیروز تا-

  خوای؟ می غذا من از

 بکشه سیخ به کبابارو علیرضا بمونی باید تازه

 :گفت و خندید یاسی اما کرد پوفی نیاز

  گلی نیاز-

 و خندید بلند یاسی که کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 :گفت

 ریخته بی اون مخصوصا گفتن گلی نبود یادم-

 سمت خندید بلند یاسی و گرفت شدت اخمش یازن

 :گفت بلند و رفت اشپزخانه

 تو نیست علیرضا اینجا بیای وقتی تو بود خوش دلم-

 تو بیام باید همش من میای زور به که هم تو هستی

 جا ذره یه اون



 یاسی انگار نه انگار و مبل به داد تکیه سر نیاز

 که کرد فکر ای لحظه آن به و میزد حرف داشت

 جا از داشت که دلی و دید مدت همه آن بعد را سام

 .آمد می در

 :گفت و مبل به کوبید سر عصبی

 باشی شده تموم باید شدی تموم گفتم نه-

 

** 

 :گفت و زد آتش سیگاری سام

 نباش نگران-

  نبودی گشتم رو جزیره این کل نباش نگران چیو-

 شهبد-

 بله-

 کردم پیداش-

 :گفت متعجب شهبد



 !نیازو؟-

 اوهوم-

 !میگی؟ جدی-

 آره-

 !؟ چطوری کجا؟-

 هنوز دستم شهبد کردم نمی فکرشم حتی که جایی-

 لرزه می

 چه تو معلومه دیگه ویبره رو رفتم االن من واال-

 هستی حالی

 :گفت و خانه آن به ماند خیره زد لبخند سام

 نمیزارم تنهاش هم لحظه یه دیگه-

 کرد؟ می چیکار اینجا آخه-

 داشت دکه یه ونمنمید خودمم-

 خدا میگن میاین بهم خیلی دیوونه تا دو شما خداییش-

 شما قضیه میکنه جور هم واسه رو تخته و در

 تمام و چلید و خل جفتتون دوتاس



 گرد چشمان با شهبد که خندید بلند اختیار بی سام

 :گفت

 !خندید؟ اینجوری کی-

 دلقک برو-

 :گفت و خندید بلند شهبد

 شکر خدارو بودم خندت این ظرمنت بود وقت خیلی-

 این بچسبیش سفت داری حق کردی پیداش داداش

 میره در دستت از زرنگه زبرو زیادی آهو بچه

 :گفت شهبد که صندلی به داد تکیه سر آسوده سام

 میکشی؟ کوفتیو اون باز داری یا خوردی؟ شام-

 خیال بی-

 میای در پا از که اینجوری خب-

 عزرائیلم که دارم جونی االن من نباش نگران-

 بگیره نمیتونه

 :گفت و خندید بلند شهبد

 جان رفیق بدورد پس خب-



 حیاط از که دودی نگاه و کرد قطع را تماس سام

 میکرد دل دل. کرد آمد می باال شوهر و زن آن خانه

 چه خانه آن در من گلی هستید که شما بپرسد برود

 به آرامش و کشید می عمیق نفس مدام اما کند می

 کرد می زمزمه خود با و داد می خودش

 میکنه چیکار داره میدونه عاقله نیاز-

 بود شده دیوانه  حسابی گرفت می ارام دلش مگر اما

 مبادا که بخرد سیگاری پاکت برود ترسید می و

 .برود دیگری جای نیازش

 کوچه در صدای که گذاشت هم روی را چشمانش

 و کرد زن آن و نیاز نگاه کرد باز چشم سریع آمد

 باز سام ماشین دیدن با نیاز. دیدش غروب که مردی

 :گفت آرام خندید یاسی اما گرفت حرصش

 بخور حرص کم پس نمیشه خسته ریختت بی این-
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 علیرضایش کنار جلو یاسی و شد ماشین سوار نیاز

 :گفت بست می را کمربندش که جور همان نشست

  پولداره خیلی خان ریخت بی این اباب-

 :گفت و صندلی روی داد لم نیاز

 اما بود پول ریخت بی این قبل من اصلی معیار قبال-

 حساب به معیار اصال دیگه پول خواستمش وقتی

 نیومد

 ذاشت نمی معیار واسه جایی که کش تی آقای بله-

 :گفت و فشرد را یاسی ی شانه نیاز

 بزن حرف شوهرت با-



 علیرضا به یاسی و خندیدن بلند علیرضا و یاسی

 :گفت

 عزیزم-

 جانم-

 با نیاز و گذاشت علیرضا ی شانه روی سر یاسی

 علیرضا و خندید ریز یاسی و چرخاند سر حرص

 سالگی چهل در که زنش های شیطنت برای مرد می

 که زن آن و. کرد می پا به غوغا دلش در حسابی

 وجود با است ساله چهل کرد نمی فکر کسی هیچ

 شکسته هیچ اش چهره اما ازدواجش اولین شکست

 سی از بیش میددیدش که هر حال که بود نشده

 .کرد نمی حساب

 سر سریع سام ماشین دیدن با چرخاند سر آرام نیاز

 :گفت و چرخاند

 خوابم می اونجا من میفهمه االن-

 ما ی خونه بمون که گفتم-



 خانه هم شب یک اما بفهمد سام داد می ترجیح نیاز

 بود شده صمیمی خیلی چند هر نماند شوهر و زن آن

 نه بود کرده زیاد را آمدش و رفت نه مدت آن در اما

 های اصرار وجود با بود مانده آنجا شب یک حتی

 گاهی که غرورش آن و دیگر بود نیاز اما یاسی زیاد

 .کرد می دیوانه را یاسی

 ممنون نه-

 میگی همینو همیشه-

 اصرار انقدر چرا نمیکنه قبول ونیمید جان یاسی-

 کنی می

 :گفت و نشست صاف یاسی

 می کجا زنش ساله یک بفهمه پسره بزار هم حاال-

 خوابیده

 نیستم زنش من-

 :گفت و چرخید نیاز سمت یاسی



 که کسی اون بعدم نیستی زنش که ماهه چند فقط-

 این نکنم فکر میاد سرمون پشت داره پشت اون

 خودش مال رو تو اون باشه مهم براش موضوع

 شرعی غیر چه شرعی چه میدونه

 می را آنها تمام نیاز نبود ها حرف آن گفتن به الزم

 بود پروا بی نبودن محرم که موقع همان سام دانست

 فقط موضوع این البته چیزها آن به بود توجه بی و

 هم مستانه برای حتی کرد می صدق نیاز مورد در

 رد را مرز و حد که ودب نیازش فقط. نبود اینگونه

 .بود کرده

 را ماشین در نیاز و داشت نگه را ماشین علیرضا

 :گفت سریع یاسی اما کرد باز

 دلم همیشه حال این با بودی هتله این پیش اینکه با-

 مرد اون با حاال اما نیوفته برات اتفاقی میزد شور

 اینجا از هم لحظه یه میدونم نمیزنه شور دلم اصال

 نمیشه دور



 پیاده ماشین از و داد بیرون حرص با را نفسش نیاز

 .شد

 و کرد سام ماشین به نگاهی و شد پیاده هم یاسی

 :گفت

 تهران روزی چند بریم شاید-

 :گفت و بست را ماشین در نیاز

 بگذره خوش-

 تو پیش فکرم بار هر میگذره خوش واقعا ایندفعه-

 راحته خیالم االن اما بود

 میرم من نره اینجا از اگه این یاسی تو میگی چی-

 :گفت و کرد ای خنده تک یاسی

 بری جایی یارو اون بدون لحظه یه تونستی اگه-

 قبول حرفت باشه

 کنیا می اذیتم خیلی امشب-

 :گفت و گرفت را نیاز دست یاسی



 بودم چیز همه شاهد من سال یک این چون شاید-

 رویاهات اشکات شاهد گرفتنات نفس تک تک شاهد

 شاهد... نشست می لبت به لبخند همونا اب فقط که

... هستی حالی چه میدونم االنم بودم زجرات

 میدادی اونم به و حق تو نرفته که یادت اما نبخشیدی

 را نیاز گونه برد جلو سر یاسی اما نزد حرفی نیاز

 :گفت گوشش دم آرام و بوسید

 از تو ریخت بی اون میگفتی ازش که شیطنتی ندیدم-

 که خوام می وجودم تمام با اما کرد می خود بی خود

 بودی چی بودی قبال که کسی اون ببینم

 :گفت و برد عقب سر

 میریم فردا ِبَدن مرخصی علیرضا به-
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 باشید مواظب-

 طور همین هم تو-

 برات میریزم ماهو این اجاره-

 :گفت و شد خم نیاز اما کرد نگاهش چپ چپ یاسی

 میرید دارید باشید مواظب-

 چشم-

 نگاهی یاسی.  شد دور و داد تکان هردو برای دستی

 :گفت و شد ماشین سوار کرد سام به

 راحته دیگه خیالم-

 :گفت و خندید علیرضا

 صمیمی دوست شد حاال شد شروع کیفت دزدی از-



 و کرد کرد می باز را دکه در که  نیاز نگاه یاسی

 :گفت

 درستیه آدم نیاز فهمیدی خوب هم تو-

 :گفت و آورد در حرکت به را ماشین علیرضا

 وقت هیچ نرفت هرز دلش نه چشماش نه پاکه-

 :گفت و زد لبخند یاسی

 داره حق پسر اون-

 شد پیاده ماشینش از سریع وسام بست را در نیاز

 :گفت و رفت دکه سمت

 بودن؟ کی اونا-

. کرد آویزان آورد در را شالش و مانتو نیاز

 :گفت و اورد در را شلوارش

 چه تو به-

 :گفت و کرد آسمان نگاه سام

 کجاست؟ خونت شهر تو-



 :گفت باز و پوشید را شلوارکش زد پوزخند نیاز

 چه تو به-

 ، رفت کوچک سینک سمت برداشت را مسواکش

 :گفت حرص با سام

 خونت نمیری چرا پس وقته دیر-

 :گفت کفی دهان با نیاز

 چه تو به-

 شد خم شست را دهانش نیاز و بست چشم سام

 به نشست رویش.  کرد پهن و برداشت را دشکش

 .زد کرم خشکش دستهای

 نیاز که داد تکیه دکه در به زمین روی نشست سام

 :گفت

 دخالت منم کارای تو جانت بابا هتل برو شو بلند-

 نکن

 :گفت و در به داد تکیه سر سام

 زارم نمی تنهات هم لحظه یه-



 باال را اش بسته موهای هاو قفسه به داد تکیه نیاز

 نمی بود وقت خیلی کرد محکمش کرد جمع سرش

 آغوش در زانو هم او. بماند باز موهایش گذاشت

 :گفت و گرفت

 بکنم زندگیمو منم بزار بکن زندگیتو برو-

 تویی من زندگی-

 نیستی تو من زندگی اما-

 میگی دروغ-

  ماینجا ساله یک چرا پس میگم دروغ اگه-

 لجبازی خاطر به-

 میدونی خوب خودتم نیستم لبجباز من-

 اینجا اومدی همین خاطر به شدی ناراحت اما-

 دارم آبرو شیرینه برام زندگیم این به کردم عادت-

 نگران ندارم و هیچکس و هیچی دغدغه دارم آرامش

 دکه این و خودمم فقط نیستم کسی

 :گفت و زد آتش سیگاری سام



 کنی؟ ندگیز من بی تونی می-

 کردم-

 اما گذروندم منم ، من مثل گذروندی فقط نکردی-

 متحرک مرده یه مثل

 :گفت و کرد پوفی نیاز

 راضیم بخدا کنم می زندگی قشنگ دارم وقته خیلی-

 نیست؟ مهم من حال-

 نیست-

 کشیدم چی سال یک این تو میدونی-

 :گفت و زد پوزخند نیاز

 کن ریفتع جایی اون از فقط کن تعریف میخوای-

 دادی جا تختت تو رو هرزه زنای که

 شد رها دستش از سیگار شد درشت چشمش سام

 :گفت و گذاشت در روی دست زد چرخی

 چیه؟ حرفا این...این-
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 :گفت قوی صدای با اما ریخت اشک نیاز

 اومد تیپ اون پریشون موهای اون با زنه اون حتما-

 بود دروغ سماوات آقای اتاق

 در دست عصبی شد بلند جایش سر از سریع سام

 :گفت و برد موهایش

 نبود دروغ نه-



 به فشرد را دستش فشرد هم روی را لبهایش نیاز

 :گفت سام که زانویش

 نبود اتاقم تو هم دقه پنج بود لجبازی سر از اون اما-

 کجا از تو اصال...اصال... بیرون کردم پرتش

 !میدونی؟

 :گفت و کشید نفس نیاز

 زدم تو قید همونجا از-

 زد فریاد و کوبید در به رفت در سمت سام

 به لجبازی روی از بخدا زدم پسش قرآن به میگم-

 باکسی میتونم تو جز به بگم اینکه به... بود خودم

 نتونستم بخدا نشد اما...باشم

 داشتی قصدشو اما-

 قصد باشه زندگیم تو یادت میشه مگه نداشتم قصدشم-

 باشم داشته کارو این

 بهم نزار برو مهمه برات من آرامش اگه سام برو-

 بخوره



  نیاز نمیرم-

 از بگیر یاد ازش و چیزی یه اما کرد بد محمد-

 که میکرد کمک بود خوشحال من خوشحالی

 خودش عشق تو که صورتی در بشم تر خوشحال

 سوخت می

 منو اما نداشتی دوستش تو چون نیستم محمد من-

  نمیشم محمد من پس دارم منم داری،

 ناراحت خیلی اولش شاید حقیقت شنیدن وجود با-

 بعدش اما بدم دست از تورو شد باعث چون شدم

 میدونستم عموم فقط و محمد چون بود عادی برام

 پرسم می االن حتی نذاشت تاثیری حقیقت دونستن

 چطوره؟ حالش ازت

 :گفت و شد مشت دستانش سام

 ازش خبرم بی-

 خوب میره نزنه آسیب من به اینکه واسه میره اون-

 شناسمش می



 می حرف باهمم کجاست خونت ببینم بریم بیا نیاز-

 زنیم

 اتاق کارم زندگیم منم هتلت برو نمونده حرفی-

 هست دکه همین تو همش خوابم

 :گفت و شد درشت چشمانش سام

 نمیگی؟ جدی-

 رفته یادم و کردن شوخی وقته خیلی-

 و نشست در پشت زد آتش سیگاری باز صبیع سام

 :گفت

 بهم که زد حرفایی یه اتاقم اومد شهبد روز اون-

 جوره هیچ نمیتونم دارم دوستت وار دیوونه بفهمونه

 از که اینه انتقام بزرگترین گفت کنم فراموشت

 خواستم می خودم به منم کنم پاکت روحم و وجودم

 تولدت شب اون بود خیال فقط اما میتونم کنم ثابت

 بهت داشتم دلم تو که ای کینه وجود با میشد مگه بود

 که نکردم نگاه زن اون به من اصال نکنم فکر



 درصد یه نکن فکر حتی نیاز...اومد یادم حرفاتو

 کردم خیانت بهت

 اما نگفت هیچ و فشرد زانویش روی پیشانی نیاز

 :گفت سام

 از دونم نمی که بدهکارم بهت خواهی معذرت انقدر-

 و نپرسیدم ازت اینکه از کنم شروع یکی کدوم

 و داشتی شکمت تو منو بچه اینکه از کردم قضاوت

 رو دستم اینکه از کردم و فکر ترین مزخرف

 از بچمونو تنهایی تو اینکه از نشست نازت صورت

 نبودم پیشت احمق من و دادی دست

 سام-

 جانم-

 بهم آرامشمو نخواستم خواهی عذر ازت من برو-

 نزن

 تو جام همیشه واسه ماه یک نه برم که برو نگو-

 تیمارستانه

 :گفت و آورد باال سر متعجب نیاز



 !چی؟ ماه یک-

 تیمارستان تو رفتی تو که شبی همون از ماه یک-

 بودم

 :گفت سام که رفت باال ابرویش نیاز

 هفته دو که دارم زیاد حرف انقدر سال یک واسه-

 کمه هم

 :گفت خیال بی نیاز

 زاره نمی تاثیر منم نظر رو بشنوم نیستم ومکنجکا-

 برات کنم جبران بزار-

 بچه نه آبروم نه نداره وجود جبرانی قابل چیز هیچ-

 غرورم نه رفتم دست از ی

 میشه جبران همش-

 آدمو نفر سیصد دهن جلوی هتلت تو تونی می-

 ندونن بدکاره منو که بگیری

 بدونن کردن غلط دونن نمی-

 :گفت و زد خند نیش نیاز



 بشو بده چهره تغییر روز یه اما نمیرسه گوشت به-

 میشنوی چیا ببین کارمند

 میدونی کجا از تو-

 خبره چه میدونم بودم همونا جز منم-
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 :گفت کالفه و کریمی خانم حرف به آمد یادش سام

 درک به حرفشون-



 فکره میده آزارم ردمم نگاه من اما بگم چی نمیدونم-

 نه چون اینجام چرا اما میده آزارم سرشون توی

 پاک منو شهر تو انقدر کنه اذیتم که نگاهی نه حرفیه

 بشه مطمئن که میاد شبا گاهی پلیس که میدونن

 نیست مشکلی

 :گفت معصومش صدای با

 نگیر ازم آرامشمو-

 رفت آرامشت شدی عاشقم که روزی از-

 :گفت سریع نیاز

 کشش اون دیگه االن اما نشدم پشیمون وقت هیچ-

 ندارم و قبل

 چی؟ داشتنمون دوست چی عشقمون پس-

 ازش متنفرم-

 بالشت روی سر نیاز و افتاد هم روی چشمانش سام

 :گفت و گذاشت



 تو رو همه داشتنی دوست نه داره وجود عشقی نه-

 اومدم گذاشتم جا اتاق همون تو هتل همون

 :گفت و زد لبخند سام

 واسه خودمو نمیشم ناراحت حرفات کدوم هیچ از-

 در زبونت از که چیزیم هر منتظر کردم آماده اینا

 کوچیکته دل حرف مهم کنم نمی باور میاد

 خاموش را دکه چراغ و نداد را جوابش دیگر نیاز

 :گفت آرام و کرد

 خوابیدنه هتل بهتره خوابیدن در این پشت-

** 

 و نشست ایشج سر کشید ای خمیازه کرد باز چشم

 از کرد اخمی دیشب آوردن یاد با کشید خمیازه باز

 لباس شست را صورتش و دست. شد بلند جایش سر

 قبل شب. بست را بندش پیش و پوشید را کارش های

 را چیز همه بیاید دنبالش به بود قرار علیرضا چون

 می باز را همه باید امروز حال و بود کرده جمع

 . چید



 سمت. گذاشت جایش سر ردک جمع را رختخوابش

 باز اما داد هول را در کرد باز را قفلش و رفت در

 هوا به سام آخ صدای که داد هول باز متعجب نشد

 رفت

 تر آروم...آخ-

 :گفت گرد چشمان با نیاز

 !اینجایی؟ هنوز تو-

 خشک گردنش ایستاد و گرفت در به را دستش سام

 تصور دیدن با و کرد باز را در نیاز. بود شده

 پشت انباری سمت و زد پوزخندی سام آلود خواب

 را یخچال همه از اول و کرد باز را در رفت دکه

 سریع سام ببرد دکه جلوی تا داد هول و آورد بیرون

 :گفت نیاز که رفت سمتش

 نیست کمکت به الزم-

 دستش که گرفت را یخچال دیگر طرف سام اما

 ار دستش شتاب با نیاز اما نشست نیاز دست روی

 :گفت خیال بی سام اما کرد سام نگاه اخم با کشید



 دیروزیه؟ جای همون-

 را سام جواب و رفت انبار سمت اخم همان با نیاز

 آورد بیرون را اش پایه و پالستیکی گرد میز. نداد

 میز رفت و گذاشتشان هم روی و دکه جلوی رفت

 را میز دو اطراف صندلی هشت. آورد هم را دیگر

 می نوشابه داشت صبح اول که سام یدند با. آورد هم

 رفت جلو و داد تکان تاسف نشانه به را سرش خورد

 و یخچال روی که کرد باز را بزرگ بان سایه

 کرد باز را دکه ی دریچه. اندازد بی سایه میزهارا

 :گفت سام که

 شیک و ساده خیلی-

 لیست سام و شد اش دکه وارد شد دور او از نیاز

 :گفت و کرد نگاه را فروخت یم نیاز که چیزهایی

 خوام می اسنک یه-

 :گفت سام که کرد اخم نیاز

 میدم پولشو بنداز راه تو مشتری-

 :گفت حرص با نیاز



 نیومده خریدام بقیه و تازه نون هنوز-

  خانم گلی سالم-

 نیاز که کرد سال و سن کم پسر نگاه نیاز و سام

 :گفت

 دکه تو بیارشون سالم-

 چشم-

 پسر دید و رفت جلو کمی کنجکاو مسا و رفت پسر

 آورد بیرون بزرگ پالستیک سه ماشین توی از

 از پولی نیاز و گذاشت دکه توی را همه برگشت

 :گفت و زد لبخند پسر برداشت دخلش

 تا میدید پول بهم وقت هر خوبه همیشه شما دست-

 برکته پر برام روز اون آخر

 :گفت طعنه با سام رفت پسر و زد لبخند نیاز

 خوب روزمون هست برکت پر غذاهاتونم ببینیم-

 باشه



 سام و شد کار به دست و کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 پرید باال ابروهایش دکه سمت کارگر ای عده آمدن با

 خودش هتل همان پرسنل فهمید هایشان لباس از

 .هستند

 کدام هر شاداب و شاد خیلی و رسیدن دکه به همه

 :گفت دختری و کردند سالم نیاز به جدا جدا

 اسنک تا پونزده-

 باشه-
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 برد باال ابروهاشو از یکی سام بقیه سمت رفت دختر

 :گفت و

 داریا مشتری خوب-

 سرعت با و کرد دستش در را هایش دستکش نیاز

 کارش بود کرده پیدا وقت چند آن در که باالیی عمل

 سس دو کنارش که را نکاس اولین و اد انجام را

 سام سمت دکه سکوی روی بود گذاشته نفره تک

 برداشت را ظرف سام. رفت بعدی سراغ و گذاشت

 :گفت پر دهان با و زد گازی اش داغی وجود با

 مشتری انقدر همین واسه س مزه خوش... هوم-

 داری

 نیاز چشم قرمزی به نگاهش باز و زد را بعدی گاز

 :گفت پر دهان با و افتاد

 قرمزه؟ چرا چشمت-

 و فشرد دستش در را بود دستش در چاقو که نیاز

 :گفت و دوخت سام چشمان در را سردش نگاه

 بهش خورده غیرت خوش یه مشت-



 گرفت او از نگاه نیاز و شد ریز چشمانش سام

 جایش سر را ظرفش سام و. داد ادامه را کارش

 رفتنش به نگاهی نیم نیاز. شد دور دکه از گذاشت

 :گفت بلند اما دکر

  آمادس دوتا-

 باز و گذاشت جلویش سکوی روی را ظرف دو هر

 .کرد آماده هم سر پشت هم

 با گرفت لبش جلوی را اش شده مشت دست سام

 :گفت حرص

 انداختم؟ روز این به چشمشو زدم من زدم؟ من-

 این خودش اینکه از. خورد بهم خودش از حالش

 :گفت می دلش در ، آورده اش گلی سر بال همه

 شد بلند تو رو دستم که غیرتم بی داری حق-

 زد گوش به جون آقا های حرف به آمد یادش و

 . برد زیر به سر دریا به رو زده خجالت و هایش



 همان از نیاز و کارش آن با شد بیزار خودش از

 .شد خمیده هایش شانه چطور دید دور

 روی عرق آستینش با و داد تحویل را اسنک آخرین

 گاز دو اسنک به نگاهی. کرد پاک را اش انیپیش

 زباله سطل در و داشت برش کرد سام ی زده

 .انداخت

 اما بود ابری هوا بود روزی چند کرد آسمان نگاه

 در ماکروفر از را خودش اسنک. آمد نمی باران

 تلفنش با دارد سام دید و نشست صندلی روی آورد

 .خورد را اش صبحانه خیال بی. کند می صحبت

 را هایشان پول خوردن را اسنکشان که آنها همه

 دستمال نیاز. کارشان سر رفتند و کردند حساب

 .کند تمیز را ها میز تا رفت وبیرون برداشت

 :گفت و رفت سمتش سام

 میان دارن خانوادت-

 :گفت سام و ایستاد حرکت از نیاز دست

 تنگته دل خیلی نیایش-



 :گفت و کرد نگاهش چرخاند سر نیاز

 بیان خواست نمی دلم نم-

 میکنه دق داره مامانت-

  گمشو برو گفت خودش مامانم-

 بود عصبی میگفتی خودت-

 یه به شدم مجبور داشتم احتیاج اونا به که روزایی-

 کنم اعتماد غریبه

 !نیاز-

 هر کردن اشتباه اونا بوده درست من کار نمیگم من-

 رنظ از بله اما بود درست خودم نظر از من کار چند

 نزدن چرا رفتار این چرا واقعا اما بود اشتباه اونا

 دیگه تو بگن کنن پرتم آشغال یه مثل اینکه تا بکشنم

 این اما بود مرگ من حق نیستی خانواده این دختر

 دور اما بود بیشتری کتکای من حق...نبود کارشون

 نبود انداختنم

 :گفت و دستش در را دستمال فشرد



 واسه بود خانواده یه خور غصه که کسی با-

 بد زیادی کار این کرد می کاری هر خوشبختیشون

 کار عمرمو تمام اما کردم اشتباه کار یه اگه من بود

 چون خوامشون نمی دادم انجام واسشون درست

  نخواستنم

 :گفت و داد ادامه کارش به چرخاند سر

 ایستادم خودم پای رو اونارو نه میخوام تورو نه-

 هم اونا بدون بفهمونی همه به که کردی قهر جوری-

 تونی می

 :گفت سام که کرد سام نگاه نیاز

 گفتی اینو نیایش به-

 !زدی حرف باهاشون خوب بینم می-

 :گفتش و گرفت خود به ای قیافه سام

 بزنم حرف بایدم هستم خانواده اون داماد باالخره-

 و کرد پرت میز روی را دستمال حرص با نیاز

 :گفت



 ندارن دامادم ندارن گیبزر دختر اونا-

 قدم حرص با نیاز و برداشت نیاز سمت قدم سام

 را نیاز بازوی برد پیش دست سام اما گذاشت عقب

 کاری بخواهد نیاز تا و کشیدش خود سمت و گرفت

 .بوسید را نیاز چشم کند

 :گفت آرام و برد عقب سر وسام زد خشکش نیاز 

 ... اما... نیست پذیر جبران... شرمندتم خیلی-

 غرید رفت عقب سریع نیاز

 بزنی دست من به نداری حق-
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 را در و شد دکه وارد شد دور سام از بلند های قدم با

 زیر اون نیاز و رفت دکه سمت سام. کوفت بهم

 .نشست

 دکتر؟ رفتی-

 یادم همیشه تا بمونه یادگاری میخوام برم باید چرا-

 شدم قضاوت چطور باشه

 هستم زده خجالت بخدا جان نیاز-

 درمون نشد برام تو خجالت-

 بشم درمون بزار-

 خوام نمی درمون نشو زخم برو تو-

  جان نیاز-

 جان نگو من به-



 :گفت و زد لبخند سام

 بیاد تنها میخوام مامانت از-

 نیان اصال بگو خوام نمی-

  ببینتت داره دوست-

 ندارم دوست من اما-

 چی؟ یایشن-

 :گفت آرام سام و کرد سکوت نیاز

 بیان؟ نیایش با مامان-

 :گفت و آمد باال حرص با نیاز

 !میکنی؟ مامان مامان چیه-

 و گرفت لبش جلوی را دستش گرفت اش خنده سام

 :گفت

 !بیاد؟ نیایش با مامانت-

 ندارم کسو هیچ حوصله نخیر-

 زنی؟ می حرف باهاش-



 :گفت و چرخید نیاز

 بخوام دارم گوشی بشی واسطه تو دهنکر الزم-

 بیاد کسی نمیخوام بگو فقط میزنم حرف

 بیان دیرتر میگم میزنم زنگ اوکی-

 لبخند شهبد دیدن با کرد کج سر سام آمد سوت صدای

 :گفت و کرد دکه نگاه تحسین با شهبد و زد

 بخدا کاسبیه و کار خوب بابا نه-

 :گفت لب زیر و کرد شهبد نگاه نیاز

 اومد اینم بود کم خودش-

 :گفت و کرد نیاز نگاه شهبد

 نگو گشتیم می دنبالت آسمونا تو خانم نیاز سالم-

 .بودیم غافل ما و بودی ورا همین

 :گفت شهبد و گفت آرامی سالم نیاز

 و زد هتل اون اتاق از رو شازده این کردی چیکار-

 خوابید اینجا

 :گفت شهبد به سام اما کرد سام نگاه نیاز



 شد؟ چی-

 از یکی تو میرن گروه هر ماه چهار تا شده حل-

 برگردن بشه تعمیر هتل تا میکنن کار هتال

 خوبه-

 :گفت و کرد هتل نمای نگاه شهبد

 میادا چشم به خیلی کنه تغییر نما این-

 :گفت سام که کرد هتل نگاه نیاز

 هم وسایالرو تمام هتلو کنن خالی بگو زودتر پس-

 کنن جمع جا یه همینجا

 نباش نگران باشه-

 :گفت و کرد بود متعجب نگاهش که نیاز نگاه سام

 تغییر هم یکمی کنیم تعمیر میخوایم و هتل این-

 :گفت و چرخید خیال بی نیاز

 چه من به-

 توئه مال یعنی منه مال که هتلی دیگه چرا-



 باز دهان با و کرد هتل نگاه چرخید متعجب نیاز

 :گفت

 !بود؟ تو هتل این-

 :فتگ و خندید سام

 اصال بودیم سرگرم انقدر بار اون داری حق-

  سراغش نیومدیم

 دلش در و کرد ابری آسمان نگاه و زد پوزخند نیاز

 غرید

 هتل کنار بیاری منو باید جا همه این جون خدا آخه-

  این؟

 دنبالم میکردم فکر بگو منو کرد پیدام چرا پس بگو

 !بود تصادفی چیز همه نگو میگشته

 :گفت و کرد لب به پوزخند نیاز نگاه شهبد

 از برس بهش نمیخوره تکون اینجا از دیگه این-

 اون دریا تو میره که حمومشم نشه هالک گشنگی

 تو غذاشم بغله همین که دستشوییم. نیست سرد چنان



 زمینی سیب گونی رو کنارا گوشه همین کنی تکمیل

 میخوابه
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 دستش شهبد. گرفت اش خنده نیاز اما کرد اخم سام

 :گفت و کوبید سام پشت به را

 انگار که درگیریات به هم شما برسم هتل به برم من-

 برس داره کار خیلیم



 و کرد خداحافظی نیاز از وشهبد داد تکان سری سام

 کرد می درد که گردنش پشت به دست سامم. رفت

 :گفت و کشید

 حموم؟ میری کجا-

 چه؟ تو به-

 رفتی؟ که دیشبی خونه حتما-

 !نیاز؟ کیه اون اصال 

 میدی؟ پنیر و چیپس یه خاله-

 :گفت و کرد بچه دختر نگاه نیاز

 خاله آره-

 سال یک بعد... میخوام منم-

 بخوری تو بدم هی نیست زیادی من وسایالی-

 میدم پولشو-

.  گرفت نیاز سمت اورد در جیبش از را کارتش و

 را پول و کشید دستش از را کارت حرص با نیازم



 تک سام که گرفت سام سمت را کارت کرد حساب

 :گفت و کرد ای خنده

 حفظی هنوز رمزشو-

 گفت ناسزا خودش به لب زیر و چرخید عصبی نیاز

 درست پنیر و چیپس کاسه دو شد کار به دست و

 دختر به سام که گرفت سام و بچه دختر سمت و کرد

 :گفت بچه

 ؟شناسی می رو خاله تو-

 اوهوم-

 اخالق؟ بد یا اخالقه خوش-

 :گفت آرام بچه دختر

 خوشمزس خیلی ایناش اما اخالق بد-

 :گفت و ایستاد صاف خندید بلند سام

 اخالقی بد میگه بچه کردی کار چی-

 :گفت و نشست پایین رفت باز نیاز



 ناز تونم نمی...بزنم لبخند نمیتونم فقط...  هیچی-

 بکنم تونم نمی تظاهرم حتی...بکشم و کسی

 :گفت سام و رفت بچه دختر

 گلی همون میشی هم تو بشه درست چیز همه وقتی-

 وقت هیچ-

 بکشم ناز اومدم-

 بکشی که ندارم نازی-

 :گفت و زد لبخند سام

 می ناز رو تو سرتاپای که بپرسی من از باید اینو-

 نازی از پر هنوز اما تلخیات این وجود با بینم

 :گفت و کنارش آهنی وارکدی به داد تکیه سر نیاز

 بگیریم؟ نادیده میشه...بری میشه سام-

 نه-

 سام-

 جانم-



 :گفت و بست چشم

 ...آرامشمو بهم نریز... آرومم تنهایی-

 :گفت و برد زیر به سر سام

 بودم آرامشت زمانی یه-

 نمیخورم غصه کسی واسه نیستم قبلی آدم دیگه من-

 کنم کمک نمیتونم کس هیچ به

 لبخند بکنم کاری هر حاضرم که قسم هات خنده به-

 خوام نمی هیچی ازت من صورتت به برگردونم و

 یک این جبران به خوام می باشی کنارم اینکه جز

 بخرم ناز منم و کنی ناز عمر آخر تا سال

 خوام نمی-

 دکه این پشت من عمرم آخر تا اگه حتی نمیرم من-

 تو اون هم تو باشم

 صدای که فشرد مه روی را چشمهایش کالفه نیاز

 آمد یاسی

 گلی نیاز-



 میز پشت رفت ها میز سمت برداشت را ظرفش سام

 نیاز و بود یاسی به حواسش تمام اما نشست

  خونه کلید این-

 گردید برمی کی-

 میمونم بیشتر جمعِ  خیالم که حاال-

 همینه باشی داشته خونه جا دوتا وقتی دیگه بله-
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 دار برش داشتی الزم خونس پارکینگ تویپ ماشین-

 بری ور اون اینور دوچرخه با نیست الزم

 جلوی که یاسی نگاه چرخاند سر گرد چشمان با سام

 کرد سام به نگاهی هم یاسی. کرد بود ایستاده دکه در

 :گفت و

 میام االن من-

 :گفت و گرفت را دستش سریع نیاز

 یاسی کن ول-

 دارم کارش بابا چه تو به-

 با نیاز و رفت سام سمت کشید عقب را دستش

 .کوبید زمین بر پا حرص

 ایستاد شد بلند سام و ایستاد میز کنار یاسی

  سالم-

 چیزی یه اومدم فقط دارم عجله من ببخشید سالم-

 بگم

 بفرمایید-



 :گفت آرام یاسی

 داره چی واسه نمیدونم پوالشو لجبازه مقدار یه نیاز-

 نمیخره قرص یه خودش واسه که همیکن جمع

 :گفت و کرد ریز چشم سام

 چی؟ واسه قرص-

. میگم بهتون دارم همین واسه مهمه برام نیاز جون-

 شده خون کم خیلی هم داشته که سقطی خاطر به نیاز

 ماه شش گفت دکتر شده کم بدنش ویتامینای هم

 باید گفت دکتر اما دکتر بردمش زور به بسه بخوره

 واسه بعدا هم بده خودش واسه هم بده ادامه

 نمیخره نیاز گرونه قرصاش چون اما بارداریش

 :گفت آرام یاسی و کرد اخم سام

 به میتونید بهتر شما اما نرسید بهش زورم من-

 گمونم

 : گفت یاسی و داد تکان سر سام



 نیاز سر از دست برید گفتم بهتون میگم االنم-

 بردارید

 باشه-

 غرید و کرد اخم شد دور یاسی

 سیریشیه چه نمیره برو میگم چی هر-

 نمونی جا پروازت از برو میکنم َدِکش خودم-

 گفت باز و را نیاز ی گونه بوسید یاسی

 .رفت و باشد خودش مواظب

 چقدر. نشست میز پشت باز سام و بست را در نیاز 

 سقط آن خاطر به بعدش نیازحال. کشید می خجالت

 .نداشت خبر چیز هیچ از سام و بود کرده

** 

 روی پا کشید دراز نیاز  استراحت موقع و بود ظهر

 روی را پایش داد لم صندلی روی وسام انداخت پا

 :گفت و گذاشت میز



 برنج یعنی نوشتی اینجا که همینه غذاهات-

 نمیخوری؟

 و گذاشت چشمانش روی را ساعدش زد پوزخند نیاز

 :گفت

  هتلتون بفرما خواد می برنج دلت-

 خودم نه فتمگ تو واسه-

 میری میشی خسته باالخره-

 دارم خوبیم حس خیلی نمیشم خسته که من-

 :گفت و نشست صاف سام اما نزد حرفی نیاز

 !نبودم؟ کسی با من که کردی باور نیاز-

 :گفت و زد غلتی خیال بی نیاز

 انجام میخواستی اینه مهم نیست مهم نبودنت یا بودن-

 بدی

 :گفت و ترف دکه سمت شد بلند سریع سام



 گفته کی هر گفته بهت کی اینارو ببینم بگو اصال-

 بیرون دقیقه پنج بعد رو زنیکه اون گفته بهت اینم

 انداختم

 گفته-

 !کیه؟-

 کنی اخراجش بری که-

 بدونم میخوام فقط کنم نمی-

 انگار خوشگله کردی استخدام من جای که دختریم-

 :گفت و خندید سام

 !حسادت؟ یعنی این-

 :گفت و زد خند نیش نیاز

 بختیت خوش آرزوی یعنی این-

 :گفت نیاز که کرد اخم سام

 دارم کار کلی ظهر از بعد بخوابم میخوام-

 میاد خوابم منم-



 هتل بفرما-

 و نشست زمین روی دکه به داد تکیه خیال بی سام

 :گفت

 راحتم همینجا-
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 :گفت و زد آتش سیگاری

 قبول اما نبود دلش تو دل اینکه با مامانت زدم زنگ-

 نیان فعال کرد



 دیگه اونا واسه تو باش نداشته بهشون کاری دیگه-

 ای غریبه

 خودم از بیشتر سری هر که انقدره زبونات زخم-

 نداره اشکال اما میشم متنفر

 نبودم بلد-

 به داد تکیه سر ، سیگارش به زد پک کشید آهی سام

 دختر آن اما کند استراحت نیاز تا کرد سکوت دکه

 به زد غلت چه هر بود شده ربوده او از خواب هم

 نرفت که نرفت خواب

** 

 گوشه همان سام و شلوغ نیاز سر و بود غروب

 با نیاز و کرد می نیاز کارهای نگاه بود ایستاده

 از میشد دیوانه داشت و میداد انجام را کارش حرص

 .سام های نگاه

 چمدان رفت سمتش دید دست به چمدان را شهبد سام

 حرص با گرفت سمتش را برگه وشهبد گرفت را

 :گفت



 که رفت نمی در تو اون میومدی دقیقه یه-

 را خودکار و گرفت دندانش بین را خودکار سر سام

 گذاشت را خودکار سر و کرد امضا را برگه کشید

 :گفت و گرفت شهبد سمت

 حله-

 سام کنه نمی که فرار-

 نکنه فرار ینیهتضم چه-

  چی؟ کنه فرار باز بخواد اگه نمیشه نرم اصال این 

 کنم نمی ریسک اصال

 جا همون بشین برو بابا باشه-

 دکه کنار شد دور شهبد از برداشت را چمدانش سام

 :گفت و ایستاد

 اورد و چمدونم-

 غرید و کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 دادی؟ دست از عقلتو-



 :گفت و آورد بیرون شچمدان از تیشرتی شد خم سام

 نمیشم دور اینجا از که گفتم-

 :گفت و انداخت اش شانه روی را تیشرت

 کنم عوض لباسمو اونجا میزاری-

 نخیر-

 باز را پیراهنش دکمه دو و انداخت باال ای شانه سام

 دختر دو پنیر و چیپس هم نیاز بود خیال بی او کرد

 گرفت سمتشان را

 بفرما-

 کرد ریز چشم. گرفتنش برای نیامد باال دستی اما

 باز های دکمه دیدن با کرد دنبال را دختر دو نگاه

 صدای با و سایید هم روی دندان. سام ی شده

 :گفت بلندتری

 هست آماده بفرمایید-



. کردن نیاز نگاه سریع و آمدن خود به دختر دو هر

 یکی آن اما گرفت نیاز از را ظرف دخترها از یکی

 . کرد باز را دیگرش دکمه امس و کرد سام نگاه باز

 :گفت عصبی نیاز

 !نیست؟ جاش اینجا نمیفهمی-

 شدیدش اخمهای دیدن وبا کرد نیاز نگاه متعجب سام

 دو آن نگاه اختیار بی رفت باال ابروهایش از یکی

 که ها آن از یکی ی خیره نگاه دیدن با که کرد دختر

 نیاز نگاه گرفت اش خنده.  چرخید می بدنش روی

 :گفت و کرد

 ندارم دیگه جای-

 بدون سام و کرد باز را در قفل شد خم عصبی نیاز

 ودر زد دور را دکه سریع بگوید چیزی نیاز اینکه

 اطراف نگاه کنجکاو شد که دکه وارد. کرد باز را

 غرید نیاز که کرد

 دارم کار باش سریع-



 ای گوشه را لباسش کرد باز را هایش دکمه بقیه سام

 :گفت و انداخت

 کنم تجربه خوابیدنو اینجا خواست لمد-

 کمد درون شد خم بست را شده باز چیپس نیاز

 کارش سام ببیند چرخاند سر ایستاد صاف. گذاشت

 نگاه است خبری پایش پایین کرد حس که شده تمام

 قفسه لب به را دستش سام کار دیدن با و برد پایین

 . گرفت

 را کفشش بندهای بود نشسته برهنه ی تنه باال با سام

 چشمکی برد باال سر شد تمام که کارش. بست می

 :گفت و زد نیاز برای

 بودن من منتظر کفشتم بندای-

 :گفت اخم با و دزدید نگاه نیاز

 بپوش لباستو-

 نیاز به را خودش کمی لبخند با ایستاد شد بلند سام

 عقب را اش تنه باال حرص با نیاز که کرد نزدیک

 :گفت و کشید



 رونبی برو بپوش-

 برد نیاز گوش نزدیک را لبش کمی کرد کج سر سام

 :گفت و

 !ببینی؟ تونی نمی هنوزم-

 نمی سر حتی فشرد قفسه به بیشتر را دستش نیاز

 :گفت و زد لبخند سام. کند سام نگاه چرخاند

 گلی دارم دوست خیلی-

 یک در رفت عقب کرد ای خنده وسام زد نفس نیاز

 که استیلیپ شد خم کرد تنش را تیشرتش حرکت

 .داد تکان هوا در برداشت را بود دشک روی
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 نخوردم دیگه رفتی تو وقتی از-

 و گرفت در سمت را دستش و ایستاد صاف نیاز

 :گفت

 بیرون-

  زلزله بخوای تو چی هر-

 دهانش در را پاستیل از ای دانه و رفت بیرون سام

 :گفت و ایستاد دکه رکنا رفت باز گذاشت

 هستنا زیاد خیلی مشتریات-

 نپرونیشون تو اگه-

 میشن بیشتر خانمت مشتریای فقط ، که پرن نمی-

 و زد چشمکی سام اما کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 :گفت

 دارن دوست مربع مربع خانم گلی مثل ها خیلی-



 خم سریع و گرفت بغضش گذشته آوری یاد با نیاز

 دهانش جلوی دست نبیند را بغض آن سام تا شد

 کرده اش دیوانه خاطرات آن کم مدت آن در  گرفت

 .زد می آتشش زبان با سام حال بود

 ...میگ همش دلتنگته خیلی گالبتون گلی نیاز-

 بسه...بسه... بسه-

 نیاز. کرد می نگاهش زده مات نیاز جیغ آن با سام

 دستش جلوی آهنی سکوی آن روی کوبید را دستش

 :گفت عصبی بسیار و

 بگی خاطراتمون از دیگه خودام نمی...خوام نمی-

 میخوره بهم خاطره همه اون از حالم

 :گفت و کوبید باز را دستش

 بهم حالم اطرافیانم ی همه از تو از خاطراتم از-

 بهم حالم تو خواهانه خود داشتن دوست از... میخوره

 میخوره بهم حالم اطرافیانم تمام ادعای از... میخوره

 بسه خوردم ضربه همتون زا...



 سکو آن روی میکوبید که همینجور را دستانش

 :گفت شمرده شمرده

 نداره...کشش...دیگه... نیاز-

 دستان روی دست سریع سام و میزد نفس نفس

 :گفت و گذاشت نیاز دار لرزش

 باش آروم-

 نالید رفت زیر به سرش نیاز

  نیست؟ داره خنده روزم و حال-

 نیاز شد، نمی عصبی نیاز! کجا ارفتار این کجا نیاز

 آروم نیاز ، رفت نمی در کوره از نیاز نمیزد، داد

 کرد می نوازش نیاز کرد می

 :گفت و سام چشمان در زد زل آورد باال سر

 وقت هیچ... انداختی روز این به منو تو...کردی تو-

 تو پشتم اما خوردم زخم همه از...بخشمت نمی

 کردی منم اوردی سرم همه از بدتر تو اما... بودی

 خودت عین روانی یه



 و کشید عقب را دستانش نیاز و شد شل دستانش سام

 :گفت

 ببخشمت تونم نمی بری که میخوام دلم ته از-

. شد اش خیره زنان نفس نیاز و گذاشت عقب قدم سام

 از یکی نیاز و شد دور نیاز از چرخید شتاب با سام

  رفت؟ یعنی. رفت باال ابروهایش

 !کرد؟ را خودش کار نیاز های حرف

 :گفت و چرخید شتاب با سام اما

 سیگار میرم دارم رم نمی جا هیچ من-

 که بفروشی سیگارم دکه این تو چطوره...بخرم

 برم راه همه این نشه سختم

 هیستریکی خنده و پرید باال ابرویش دو هر نیاز

 :گفت تر بلند و کرد باز را دستانش سام. کرد

 هم تو منو. باز با باز کبوتر با وترکب میگن همیشه-

  دیوونه دوتا هستیم هم مثل



 سرش کنار را دستش سام و میکردن سام نگاه مردم

 هم باز. رفت ماشینش سمت دوید داد تکان نیاز برای

 .نشست فرمان پشت پرید کردن باز در جای به

 جا همان شد پایین باال گلویش سیبک جا همان اما

 برای نریزد اشک باشد یقو تا بست را چشمانش

 و حال سر نیازِ . بود آمده روزش به این که گلی

 حال و شد هتل آن وارد دغدغه بی دختری شاداب

 شده عصبی و افسرده دختری که آمد روزش به چه

 !بود؟

 شد دور آنجا از سرعت با کرد روشن را ماشینش

** 

 ماشین صدای که کشید میز روی را دستمال نیاز

 ورودی در از بار این سام دید اورد باال سر. آمد

 .است آمده ساحل

 بیاید ماشین با نداشت حق کسی آنجا در زد پوزخند

 می دلش جا هر هتل آن صاحب بود سام او اما

 .بایستد توانست می خواست



 پیاده ماشین از برد باال کمی را موزیک صدای سام

 موزیک آن اما برود چرخید شد تمام کارش نیاز. شد

 دستش در را دستمال و کرد میخکوبش شجای سر

 .فشرد

 

 شدم جدا تو از خواستم نمی

 بودی خونه گل توی گلی تو

 مات آخرشم که دیدی گلی

 بودی شده گم دنیام توی

 

 ماشین عقب صندل روی از را بزرگ گل آن سام

 نگاه ایستاد رویش به رو رفت نیاز سمت برداشت

 نیاز سمت را گل زد لبخند اما کرد نیاز سرد چشمان

 خودش سام که برود خواست کرد اخم نیاز. گرفت

 گل دسته از گل شاخه یک. کشاند نیاز جلوی را

 دست کرد کوتاه را اش ساقه آورد بیرون بزرگ

 جلو را دستش سام اما کشید عقب سر نیاز برد پیش



 فرو شالش درون نیاز سر کنار را گل و برد تر

 زمین روی برداشت سریع را گل کرد اخم نیاز. کرد

 .کرد پرت

 

 کی نباشم من بگو تو گلی

 چشماش روی تورو میزاره کی

 جونت پای آب میریزه کی

 آفتاب جلوی تورو میزاره کی

 

 را اش ساقه باز آورد بیرون دیگر ای شاخه سام

 گل تر عصبی نیاز بار این برد پیش دست کرد کوتاه

 روی فشردش مشت در زد چنگ سام دست از را

 دست زد لبخند سام. زمین روی دکر پرتش زمین

 روی کرد پرشان پر زد وچنگشان گلها روی کشید

 .رفت عقب عقب ریخت زمین
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 گلبرگ داد ادامه کارش به وسام کرد ریز چشم نیاز

 در سمت عقب عقب ریخت زمین روی را گل های

 .خواند هم او بار واین رفت دکه

 

 که ترسم می گلی

 بری و بمیری شی پژمرده 

 تو باز بره خاری اگه گلی

 کولی منه میمیرم تنت 

 



 داشت بیشتر سام و بود آمده در لرزش به نیاز دستان

 و رفت جلو باعجله برداشت قدم. کرد می اش دیوانه

 ای گوشه را گل های شاخه و ایستاد در کنار سام

 که برود داخل خواست کرد باز را در نیاز گذاشت

 اعتراض خواست تا نیاز. کشید جلو را خودش سام

 گردنبند دیدن با زد کنار را نیاز شال لبه سام کند

 .زد لبخند نیاز

 

  میشم خاکت بیا گلی

 نری پیشم از تو میشم ساکت

 بیاد بارون کنم می دعا کلی

 گلی سرت روی 

 

 جلو سر نخورد تکان سام اما زد پسش عصبی نیاز

 .چسبید در کنار دیوار به. اشتگذ عقب قدم نیاز برد

 عقب برو-



 بوسید برد پایین سر نیاز بودن جدی به توجه بی سام

 را اش سینه ی قفسه لبش نرمی که را گردنبندش گل

 لیوان و خورد تکان دستش اختیار بی نیاز. کرد لمس

 کف دستش بغل فر ماکرو روی مصرف یکبار های

 .ریخت دکه

 

 مونده خاطره کلی گلی

 جات به خونه نای توی 

 دیگه وامونده دل این

 نمیخواد تو جز کسو هیچ

 

 چشمهای نگاه شیطنتش پر لبخند با برد عقب سر سام

 :گفت و نیاز چشمهای به زد اشاره کرد نیاز عصبی

 نترس اما هستن خیلیم نیستن، خشمگین نکنی فکر-

 هم تو بودم تو من روزی گرفتم یاد خودت از بودنو



 منم...نیومدی کوتاه ات ترس وجود با وقت هیچ من

 خوشگل اعصاب بی گلی نمیام

 و کرد باز را مشتش برد نیاز سر باال را دستش

 ریخته نیاز صورت روی قرمز و سفید های گلبرگ

 اش گلی صورت به لذت با وسام بست چشم نیاز. شد

 به را سام کرد باز چشم عصبی نیاز که کرد نگاه

 زد فریاد و داد هول عقب

 ونبیر برو-

 

 ترسم همه  گلی

 بگیرنت تورو که اینه از

  که دستی اون بشکنه

 بچیندت تورو میخوادش

 

 :گفت و ایستاد صاف سام



 دادم گوش آهنگو این بار هزار صد چند دونم نمی-

 حتی بود همین ماشینم آهنگ تنها تو عشق به فقط

 بگیرم انتقام ازت میخواستم وقتی

 :گفت و کرد باز کامل را در

 واسه تلخیات واسه هات بیراه و بد واسه موخود من-

 اما...  بودم کرده آماده زدنات کتک حتی زدنات پس

 نمیارم کم خودت جان به... نیاز نمیارم کم

 

 که ترسم می گلی 

 بری و بمیری شی پژمرده 

 تو باز بره خاری اگه گلی

 کولی منه میمیرم تنت 

 

 گردنبندش سمت دست حرص با نیاز و رفت بیرون

. شد زخم گردنش پشت که کشیدش حرص با  دبر

 بیرون کرد پرتش نیاز و شد پاره گردنبند آن زنجیر



 به نگاهی سام. کوفت بهم را در و شنها روی

 هنوز داشت برش زمین روی از شد خم کرد گردنبند

 در و بوییدش لذت با. داشت را نیاز تن گرمای

 .فشردش مشتش

 

  میشم خاکت بیا گلی

 نری پیشم زا تو میشم ساکت

 بیاد بارون کنم می دعا کلی

 گلی سرت روی 

 

 بی و کشید را بان سایه کرد تعطیل را دکه باز نیاز

 هم سام. کرد قفل را در و شد دکه وارد سام به توجه

 در پشت بود گرفته نیاز خود از که اسنکی آن با

 گازی و ریخت اسنک روی را گوجه سس. نشست

 :گفت پر دهان با و زد آن به

 بودی نکرده درست اسنک برام حاال تا-



 بود داده تکیه سام که دری همان به داد تکیه هم نیاز

 و زد دیگر گازی سام.  زد گاز را خودش اسنک و

 :گفت

 مشتری همه این همینه واسه س مزه خوش خداییش-

 خانم گلی داری

 :گفت سام که خورد را اش نوشابه از کمی نیاز

 ردارمب نوشابه رفت یادم لعنتی-

 :گفت چرخاندو سر کمی و

 من؟ میدی تو نوشابه از یکم اعصاب بی هی-

 نه-

 خسیس-

 را اش نوشابه از کمی باز رفت ای غره چشم نیاز

 :گفت و خورد

 زنت نکردی اونو چرا خوبه خیلی که کریمی خانم-

 :گفت و زد خند نیش سام



 تو بارم یک حتی من نگفت میداد خط که اونی-

 نکردم نگاه مستقیم کریمی خانم صورت

 :گفت و زد اسنکش به گازی نیاز

 فرحزاد رفتی باهاش ،اما نکردی صورتش نگاه-

 :گفت و خندید سام

 کیه؟ میداده بهت خبرارو که کسی این بگو من جان-

 نگفته که دروغ-

 نه-

 :گفت و زد پوزخندی نیاز

 نمیگی دروغ خوبه-

 دعواش کریمی خانم با سام نگفت بهت طرف اون-

 شد؟

 :گفت کنجکاو نیاز

 خب؟-

 :گفت و خندید بلند سام



 نداشت خبر موضوع این از جاسوست پس آ آ-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 کنی توجیح میخوای چیو االن کردی کاری همه-

  بکنم غلط من نکردم-

 نخواب در این پشت انقدر برو شو بلند-

 کنی بیرونم تونی نمی که اینجا از میخواد دلم-

 را ظرفش شد بلند و خورد کامل را اسنکش زنیا

 سام که خزید جایش در و زد را مسواکش شست

 :گفت و زد آتش سیگاری

 میکنی؟ خروپف جدیدا نیاز-

 :گفت و کرد در نگاه گرد چشمان با نیاز

 نه-

 شنیدما خروپف صدای من اما-

 الزمه خیلی پزشکی گوش برو-

 :گفت و سیگارش به زد پک و خندید بلند سام



 ها موقع اون مثل دارم دوست...نیاز آغوشتم دلتنگ-

 کنم بوت کنم بغلت صبح تا

 کرد بود افتاده دکه ی گوشه که سام پیراهن نگاه نیاز

 :گفت آرام سام و

 گلی بخوابی خوب-

 

* 
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 نگاهش که سام به توجه بی و کرد روشن را تلفنش

 پیچید گوشی در پیرمرد صدای گرفت تماس کرد می

 بله-

 هستم گلی دالوری آقای سالم-

 :گفت و خندید سام

 هستی؟ گلی گفتی جا همه-

 :گفت پیرمرد و کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 نزدی؟ زنگ چرا دخترم سالم-

 بودم گرفتار روز دو این ببخشید-

 اوردم برات دخترم بیا-

 رسونم می خودمو ظهر تا من چشم-

 ترمدخ باشه-

 :گفت سام و کرد قطع را تماس نیاز



 اون کنی فراموش منو خاطرات میخواستی مثال تو-

 گلی؟ گذاشتی اسمتو وقت

 چه تو به-

 :گفت و انداخت باال ای شانه سام

 نمیشه؟ پیدا پنیر بساِطت بندو اون تو-

 :گفت و برداشت را کارد نیاز

 نمیدم تو به اما هست-

 خوردیم مرغ و گوشت اسنگ که بس مردیم بابا-

 خب بده پنیر

 داری رو خیلی-

 نکردی؟ درست حاال تا پنیر اسنک-

 :گفت حرص با نیاز

 کنم ونمی نکردم نه-

 اگه دیگه کمه مشتریات همین واسه خب بابا ای-

 یه چون میشه بیشتر مشتریات بزنی پنیر اسنک

 عالیه ی صبحونه



 :گفت و برداشت را دلمه فلفل شد خم کرد پوفی نیاز

 دارم خودمو مشتریای من-

 :گفت و رفت ماشین سمت سریع سام

 گلی میام االن-

 پررو همه این سام قبال کوبید اش پیشانی بر نیاز

 !بود؟ شده چه نبود

 ایستاد دکه جلوی برگشت سریع و خرید رفت سام

 : گفت و کرد ساعتش به نگاهی

 بود نوشته رویش که مقوایی نیومدن مشتریات هنوز-

 گرد چشمان با ونیاز چسباند دکه روی را پنیر اسنک

 :گفت

 پنیری اسنک کجا من نوشتی پرت و چرت چرا-

 !کنم؟ می درست

 :گفت و گرفت باال را خریدش پالستیک سام

 کنی درستش باید فقط خریدم وسایلشو-

 :گفت و گرفت باال را دستش در کارد نیاز



  ِبکَِنش-

 تو میکنم درست من نکن درست تو اصال نشو خشن-

  دستگاه تو بزار قطف

 نکرده الزم-

 میدی من به پنیر اسنک یه خاله-

 و خندید بلند وسام کرد بچه دختر نگاه متعجب نیاز

 :گفت

 االن عمو آره-

 :گفت و زد در به آرامی ضربه رفت در وسمت

 نکن معطل و مشتری عزیزم کن باز-

 آرام کمی تا کشید عمیق نفس بست را چشمانش نیاز

 .بگیرد

 سام خواست وتا کرد باز را در حرص با رفت جلو

 گرفت سام چشمان سمت را کاردش نیاز بزند حرف

 :گفت و



 چون اینم کنی کار وایسی کنارم میزارم نکن فکر-

 رو مقوا اون میری بعدش کردم قبول هست بچه

 میکنی

 :گفت و برد عقب سر سام

 شدی خوشگلی اعصاب بی خشن چه اوهو-

 به زد اشاره به سام ماا سایید هم روی دندان نیاز

 :گفت و سینک

 بشورم دستامو باید-

 کنی دست باید دستکش-

 چشم بله-

 دست اول و. گذاشت زمین روی را هایش خرید سام

 با کرد دست را هایش دستکش و شست را هایش

 :گفت شیطنت با بند پیش دیدن

 میخوام اینا از منم-
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 نیاز. برد می لذت سام خورد می حرص نیاز چه هر

 سام که کرد سام سر حرص با و برداشت را بند پیش

 :گفت و چرخید

 ببندش میشه کثیف دستام-

 که بست محکم چنان را بند پیش بندهای کفری نیاز

 چرخید نیاز سمت آورد در دهانش از را زبانش سام

 چرخید سریع نیاز. کرد نگاهش شده چپ چشمان با

 تیز آن و بود سام اما نبیند سام را اش خنده که

 . بودنش



 را پنیر و آورد در را خریدهایش شد کار به دست

 کمی ریخت رویش کرد خرد گوجه مالید نان روی

 تست نون ریخت رویش هم کنجد و دانه سیاه و نمک

 گفت و گرفت نیاز سمت و گذاشت رویش را

 دستگاه داخل بزارش-

 دوتای سریع سام و گذاشت دستگاه داخل را آن نیاز

 :گفت و کرد درست دیگر

 دوتا ما واسه اینم-

 های مشتری آن کند اعتراض خواست تا نیاز

 :گفت زبانی چرب با سام و رسیدن قبل روزهای

 عالیه صبحونه واسه میزنیم امروز از پنیرم اسنک-

 سام ران در را دستش در کارد داشت دوست نیاز

 :گفت لبخند با دختر که کند فرو

 خوریم می پنیر اسنک امروز هممون پس-

 :گفت لبخند با وسام شد درشت چشمانش نیاز

 خانم باشید منتظر پس-



 از نگاه دلبربا چشمانی با شد تر عمیق لبخندش دختر

 ی خنده نیاز. شد دور آنجا از و گرفت سام

 :گفت و چرخید سام سمت کرد هیستریکی

 میکنی؟ غلطی چه داری-

 :گفت و گرفت سمتش را بچه دختر اسنک سام

 جان نوش عمو بخور-

 مرسی-

 می درست را بعدی های اسنک که جور همان و

 :گفت کرد

 کنم می درست سالم غذای-

 بیرون برو نکنی که میخوام-

 :گفت و گرفت دندان به لب چرخاند سر سام

  بدی تحویل باید پنیر اسنک تا پونزده زشته-

 بیرون برو گرفتم یاد خودم-

  کردم درست من اینو زرنگی نچ..نچ-



 سام بیرون برو-

 کنم درست خودم باید منه اسنک این عزیزم نه-

 دستگاه و هست تو ی دکه تو چون حاال بدم تحویل

 !چطوره؟...پنجاه پنجاه پولش تو

 آبرو بی نرود باال جیغش که گرفت دندان به لب نیاز

 آدم همه آن جلوی شود

 درونش را ها اسنک دستگاه سمت رفت خودش سام

 چرخاند سر بود شده نزدیک نیاز به چون و گذاشت

 :گفت و کرد نیاز عصبیه صورت نگاه

 عاشقتم-

 :گفت و گرفت او از حرص همان با را نگاهش نیاز

 دارم آبرو اینجا بودم گفته بهت عقب برو-

 :گفت و انداخت باال ای شانه سام

  دارم دوست زنمی-

 ایستاد صاف نیاز. ددا انجام را کارش بقیه چرخید و

 :گفت و گرفت سمتش را آماده اسنک سام و



 بخور-

 خوام نمی-

 میگیرم پولشو بخور-

 !شدی؟ پررو همه این کی-

 هوا در انداخت باال را دستش در ی گوجه خندید سام

 :گفت و گرفتش

 شد بیشتر برابر چند عشقم وقتی از-

 مگر جا ذره یک آن اما برود بیرون خواست نیاز

 :گفت کالفه برود سام پشت از نستتوا می

 هستیم تو این دونفرم چقدره مگه اینجا-

 نیاز. چرخید سمتش سام که شود رد خواست زور به

 سام اما کرد اخم بود چسبیده او به سام  اینکه از

 :گفت و گذاشت نیاز پهلوی روی را دستش خندید

 همینجا عمر اخر تا نظرم به شدم دکه این ای شیفته-

 میخوای تو سری هر... هتال اون پدر گور مکنی کار



 تو شده ایم لحظه چند واسه اما بزنی غر بشی رد

 بغلمی

 کنار برو-

 :گفت و نیاز صورت روی گرداند چشم سام

  شده تنگ موهات واسه دلم-

 کنار برو گفتم-
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. رفتگ شدت واخمهایش افتاد سام گردنبند به نگاهش

 از کرد رها شتاب با را نفسش نیاز و رفت کنار سام

 فشرد اش سینه ی قفسه روی دست. رفت بیرون دکه

 .غرید و

  میاد بدم ازت-

 که شد دکه وارد نیاز و داد را ها مشتری اسنک سام

 :گفت سام

 بری داشتی احتیاج اومدم من خوبه عزیزم-

 دستشویی

 از پر شتبردا را برقی کتری او به خیال بی نیاز

 :گفت و کرد روشنش گذاشت جایش سر و کرد آب

 بیرون برو شد تموم کارت-

 چسبه می اسنکه این با میخوام چایی منم-

 میدم بهت بیرون برو-

 بخوریم همینجا دیگه باشیم دوست بیا-

 بیرون برو میفهمی؟ میشم خفه دارم-



 میرم بعد میخورم چایی-

 سام. دمر آن دست از شد می دیوانه داشت دیگر

 که زیر آن نگاه و نشست کوچکی پایه چهار روی

 :گفت و کرد خوابید می نیاز

 دنجیه جای-

 منتظر و گذاشت لیوان دو در ای کیسه چای نیاز

 کرد دریا نگاه سام به توجه بی و بیاید جوش آب ماند

 وسایل بین چرخید می کنجکاو چشمانش هم سام و

 .نیاز های

 و گرفت دست در را اول لیوان نیاز آمد جوش آب

 برداشت را دوم لیوان. گرفت سام سمت کرد پرش

 پشت از که کاغذی ی گوشه شد خم متعجب سام که

 نقاشی دیدن وبا کشید بیرون بود مشخص بالشتی

 :گفت و شد درشت چشمانش خودش عکس سفید سیاه

 !کشیده؟ کی اینو-

 کرد هول نقاشی آن دیدن با چرخاند سر سریع نیاز

 دستش از لیوان رفت باال فریادش صدای یکدفعه اما



 دستش. گذاشت میز روی را کتری سریع و شد رها

 میداد تکان را دستانش. بود سوزانده جوش آب با را

 لیوان و کرد رها را نقاشی سام. کرد می فوتش تند

 .شد بلند سریع گذاشت ای گوشه را چایش

 دیوونه کردی چیکار-

 :گفت سوزش با نیاز

 سوختگیه ادپم پایین او-

 با نیاز برداشت پماد قفسه توی از شد خم سریع سام

 دست سام اما بگیرد را پماد که برد جلو دست درد

 را دستش نیاز اما گرفت دست در را نیاز ی سوخته

 را دستش باز نکرد رها را دستش سام.  کشید عقب

 :گفت و گرفت

 !میکنی؟ لج داری کی با-

 :گفت عصبی کرد نیاز دست روی قرمزیه نگاه

 سوخته بد دکتر بریم-

 میشه خوب پماد با-



 زده تاول االنم همین بوده جوش خیلی آب نمیشه-

 خواد نمی میگم-

 غرید و فشرد را نیاز دست مچ عصبی سام

 نیستی حریفم یکی تو چیا این تو میدونی-

 رفت باال صدایش و رفت عقب نیاز

 میشه خوب پماد با چون نمیام-

 بیرون سام دست از را پماد و کشید عقب را دستش

 :گفت و کشید

  بسوزه برام دلت تو نکرده الزم-

 و رفت هم در ها موقع همان مثل دقیقا اخمهایش سام

 جلو سام اما کرد باز را پماد در گرفت نگاه نیاز

 را دستش باز کشید بیرون نیاز دست از را پماد رفت

 و کشید نیاز دست روی را پماد خودش و گرفت

 :گفت

 از نه البته هستی تو میارم کم جلوش که کسی تنها-

 عشقم روی از ترس روی



 سام و کرد داد می انجام را کارش که سام نگاه نیاز

 :گفت و کرد فوت را نیاز دست کمی

 ندارم تو ناراحتی طاقت دیگه چون میارم کم-

 ناراحتم اینجایی وقتی تا-

 :گفت و آورد باال سر سام

 از من داره فرق گم می من که اونی با ناراحتی این-

 میرم اینجا

 :گفت و زد نیاز ی سینه به را انگشتش و

 اینجا از نه-

 دریا نگاه دو هر و شد بلند برق و رعد صدای

 :گفت و کشید عقب را دستش سریع نیاز. کردن

 جایی برم باید بیرون برو-

 کجا؟-

 :گفت و کرد باز را پیشبندش نیاز

 ونبیر برو نیست مربوط تو به-



 لبه کاله نیاز. رفت بیرون کرد باز را پیشبندش سام

 گردنش دور را شالش گذاشت سرش روی را دارش

 و کرد باز را انباری در. رفت بیرون کرد مرتب

 قفل را دکه و  انبار در. آورد بیرون را اش دوچرخه

 کرد قفل را دکه جلوی ی دریچه رفت سریع کرد

 :گفت سام که زد یخچال در به هم قفلی

 کنی؟ نمی جمعشون مگه-

 نمیشه چیزی-

 شد اش دوچرخه سوار نیاز و انداخت باال شانه سام

 .شد دور او از سام به توجه بی
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 که جور همان شد خیابان وارد دوچرخه همان با

 آن صدای با گرفت قرار کنارش ماشینی میزد رکاب

 چرخاند سر بود آمده دنبالش به. زد پوزخند موزیک

 کرد نگاهش سام. کرد دلربایش عینک آن با سام نگاه

 :گفت و

 میکنی؟ عوض-

 چیو؟-

 من ماشین با تو دوچرخه-

 رویش به رو نگاه چرخاند سر زد خند نیش نیاز

 . برد موهایش در دست و خندید سام. کرد

 ناخود. ایستادن خیابان لب جلوتر دختر دو دید نیاز

 پوز. بازش ی یقه و کرد سام نگاه چرخاند سر آگاه

 :گفت و زد خند



 که ماشینت جلوی پرن می لباست ماشینتو این با-

 کنی سوارشون

 :گفت و کرد نیاز نگاه گیج سام

 !چی؟-

 و کرد لباسش به نگاهی سام و نداد را جوابش نیاز

 :گفت لب زیر و خندید اختیار بی بازش ی دکمه

 حسود اعصابه بی-

 ایستاد مجتمعی جلوی نیاز و بست ار اش دکمه

 وارد عجله با گذاشت ای گوشه را اش دوچرخه

 لبخند و ایستاد اش دوچرخه پشت سام. شد مجتمع

 باالی را عینک پرید پایین ماشین از. زد شیطانی

 در به نگاهی. رفت دوچرخه سمت گذاشت سرش

 ...نشست کرد تجاری مجتمع ورودی

** 

 دو سمت آمد بیرون زرگب تقریبا جعبه آن با نیاز-

 گذاشت دوچرخه پشت را جعبه رفت اش چرخه



 بود بزرگ خیلی چون اما ببندتش طناب با خواست

 :گفت و ایستاد شد بلند بود ماشین در سام. نمیشد

 میخوای اینو بعد میشینی اون رو زور به خودت-

 پشت؟ اون بزاری

 دست اما رفت تر باال گذاشت صندلی روی را پایش

 :گفت و نشست صندلی گاه تکیه روی سینه به

 بیارم برات رو جعبه کنم لطف بهت میتونم-

 شد خم خندید سام اما کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 پایین ماشین از و زد را ماشین عقب صندوق دکمه

 :گفت و برداشت را جعبه رفت نیاز سمت پرید

 این؟ هست چی-

 فضولی نه کنی کمک خوای می چه تو به-

 روی به نگاهی گذاشت صندوق در برد را جعبه سام

 .بود گیری میوه آب و کن مخلوط. کرد جعبه

 :گفت و بست را صندوق در

 میشه داده تحویل دکه دم بارتون-



 آورد در حرکت به را ماشین و شد ماشین سوار

 کرد تعجب نیاز. رفت و داد تکون دستی نیاز برای

 سوار خیال بی.. است رفته خودش از زودتر سام که

 که رفت کمی فقط اما کرد حرکت شد دوچرخه

 به لگدی شد پیاده حرص با. است پنچر شد متوجه

 غرید و زد دوچرخه

 آخه؟ پنچریه وقت االن-

 با پراندش جا از سرش پشت ماشین بوق صدای

 :گفت لبخند با سام. چرخید ترس

 خانم؟ گلی اومده پیش مشکلی-

 بفرما نخیر-

 هم رو جعبه صاحب میتونم جعبه بر عالوه من-

 ببرما

 نکرده الزم-

 :گفت و رفت نیاز سمت شد پیاده ماشین از سام-



 راه که هم اونجا تا نمیبینی که گیری پنچر اینجاها-

 برو خوب ی بچه مثل پس. بیای پیاده بخوای زیاده

 شو ماشین سوار

 عقب صندلی روی کرد بلند را دوچرخه وخودش

 :گفت سریع نیاز. گذاشت ماشینش

 میام گیرم می ینماش من-

 و گرفت را بازویش سریع سام که برود برداشت قدم

 :گفت

 برم نمی من صاحبشن بدون بارو این شزمنده-

 ماشین زیاده که چیزی درک به نبر-

 کرد پیادشون نمیشه دیگه االن آخه-

 :گفت و کرد باز را در کشاند ماشین سمت را نیاز و

 برسونمت شو سوار آروم بار صاحب یه مثل-

 غرید ونیاز نشاند را نیاز

 مخمی رو-



 صورتش نرفت عقب اما بست را کمربند شد خم سام

 :گفت و برد نیاز صورت نزدیک را

 خیلی مخ رو آدمای این داشتم تجربشو من-

 درسته؟...عشقن

 در رفت عقب خندید سام و شد خشن چشمانش نیاز

 خودش زد دور را ماشین سریع و بست را ماشین

 :گفت و نشست فرمان پشت

 بنده باریه ماشین دارید چیزی خریدی حال هر به-

 هست اختیارتون در

 دار نگه گفتم جا هر برو-

 خانم گلی چشم به-
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 روشن را پخش و آورد در حرکت به را ماشین سام

 گذاشت ماشین در لب را آرنجش حرص با نیاز. کرد

 را نیاز دیگر دست سام. انخیاب سمت چرخاند سر

 را دستش کرد سعی چرخاند سر سریع نیاز و کشید

 محکم را دستش سام اما بیاورد بیرون سام دست از

 :گفت و گرفت

 برسونم سالم بارتو تا بگیرم انرژی باید من-

 دستمو کن ول-

 :گفت جدی بار این چرخاند سر سام

 شده تنگ دستت گرمای واسه دلم-

 :گفت و چرخاند سر نیاز

 میکنم حس سرما فقط من اما-

 دکتر برو داری مشکل-



 نیاز دست فشرد سام شد بلند برق رعدو صدای باز

 :گفت عصبی نیاز که را

 نکن-

 می برق و رعد صدای از جدیدا چرا دونم نمی-

 ترسم

 حرص با مرد آن مقابل در بود آورده کم دیگر نیاز

 .خندید بلند سام و صندلی به داد تکیه سر

 دار هنگ-

 زور به نیاز و داشت نگه فروشی میوه جلوی سام

 .شد پیاده کشید بیرون سام دست از را دستش

 میوه که نیاز نگاه زد آتش سیگاری خندید باز سام

 .شد اش خیره لذت با. کرد خرید می

 :گفت و کرد تشکر نیاز

 میارید؟ موز کی-

  باز میارم فردا شد تموم زود اوردم امروز-

 میام حصب من باشه-



 کنار دختر آن دیدن با کند سام نگاه چرخاند سر

 به را سرش میزد حرف او با داشت که سام ماشین

 خرید پالستیک شد خم داد تکان تاسف ی نشانه

 بیرون کرد تشکر مرد آن از برداشت را هایش

 شنید را دختر صدای و رفت ماشین سمت. رفت

 نیستم بلد من آخه-

 نیستم بلد منم-

 نگاه چرخاند سر سام کرد باز که را اشینم در نیاز

 :گفت و کرد نیاز

 بلدی تو میخواد آدرس ایشون عزیزم-

 :گفت و ایستاد صاف نیاز دیدن با دختر

 کنم می پیدا خودم-

 کرد نگاهش سام شد، ماشین سوار ونیاز رفت دختر

 :گفت و

 !کرد؟ همچین چرا-

 خواست نمی آدرس چون-



 خواست می تو ماشین با تورو-

 گفت می مستقیم پیچوند می داشت چرا خب بابا ای-

 دیگه

 برسونیش میرفتی هم تو میگفت دیگه آره-

 :گفت و کشید را کمربند شد خم نیاز سمت سام

 چرا اونو دارم عشق خوشگلو زن یه خودم من نچ-

 برسونم

. آورد در حرکت به را ماشین سام و زد پوزخند نیاز

 در جیبش از را گوشیش  سام زنگ صدای آمدن با

 که پولی مبلغ آن دیدن با کرد باز را پیامش و اورد

 بانک با سریع کرد تعجب شد ریخته حسابش به

 .گرفت تماس

 بله-

 داشتم کار بانک رئیس با هستم سماوات-

 گوشی بله-

 پیچید گوشی در دیگر مردی صدای ثانیه چند بعد



 بله-

 سالم-

 خدمتم در سماوات آقای سالم-

 شد ریخته حسابم به میلیون پنج و سی االن-

 خب؟-

 میخوام بریزه پول من حساب به نبود قرار کسی اما-

 بود کی ببینم

 تا ماند منتظر وسام کرد سام نگاه چرخاند سر نیاز

 :گفت آرام بانک مدیر. بود که بگویند او به

  افتخار محمد اسم به اقایی-

 :گفت و کرد نیاز نگاه چرخاند سر سام

 ممنون-

 کنم یم خواهش-

 :گفت نیاز از گرفت ونگاه کرد قطع را تماس

 برام ریخت پول محمد-



 بود قرض اون ریخت می باید-

 بهش دادی تو اما-

  نبود من مال پوال اون-

 بود-

 

 [۱۷:۳5 ۲۸.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 6۲۸_پارت#

  

 

 

 

 باز را کمربندش اش دکه دیدن با نداد را جوابش نیاز

 .کرد رکپا دکه کنار را ماشین سام و کرد



 شد پیاده هم سام رفت دکه سمت و شد پیاده نیاز

 را جعبه عقب صندوق از و آورد پایین را دوچرخه

 .رفت دکه سمت آورد بیرون

 انبار تو بزارش-

 :گفت و شد انباری وارد سام-

 :گفت و شد آنجا وارد هم نیاز. بزرگه خوب اینجا-

 می جا چیز چقدر مگه دکه اون تو نبود، اینجا-

 گرفت

 را جعبه توی وسایل کرد باز را جعبه در نشست

 دستگاه آن برای که جایی و رفت بیرون آورد بیرون

 .گذاشتش بود کرده باز

 :گفت سام که بست را دکه در

 نخوردم هم صبحونه گرسنمه من-

  کنم استراحت میخوام خستم من-

 :گفت و داد تکان سر سام

 باشه-



 گرفت تماس شهبد با اورد در را تلفنش

 خواب کارتون اقای سالم به-

 میخوام غذا-

 بر بیرون بزنی باید زدی زنگ اشتباه-

 سس پر ساالد یه کوبیده دوپرس جوجه پرس دو-

 چی؟ دیگه-

 دونه یه نوشابه-

 جناب؟ نباشه دوتا چرا این-

   بیار بگیر-

 جناب چشم-

 :گفت و رفت دکه در سمت کرد قطع را تماس سام

 سس پر ساالد...با نبیار غذا گفتم نخور چیزی-

 :گفت و کرد اخم نیاز

 خوام نمی من-

 بخوای باید-



 نکن عصبیم-

 غذا وقتی ترم عصبی تو از َنموره یه من عزیزم-

 در دیگه نازت ی دکه نمیدم قول نکنی باز درو اومد

 باشه داشته

 بلند سام و کوبید در به را دستش حرص با نیاز

 شد دور آنجا از خندید

** 

 :گفت آرام و را دشخو بویید سام

 گرفتم عرق بوی اوف-

 :گفت و داد را مشتری اسنک نیاز

 حموم هتلت برو-

 نمیرم-

 کن تحمل خودتو بوی پس-

 کنم عوض لباسمو بیام درو کن باز

 برداشت صندلی روی از لباسی رفت ماشینش سمت

 :گفت نیاز که رفت دکه سمت



 کنم نمی باز و در من-

 :گفت و کرد باز را هایش دکمه سام

 کنم می عوض همینجا نداره اشکال-

 آورد در را لباسش که سام نگاه گرد چشمان با نیاز

 جلوی سکوی روی را لباسش عمد از سام و. کرد

 .کرد کج نیاز برای سری انداخت نیاز دست

 دختر دو و زن آن دید و گرفت نگاه عصبی نیاز

 . کردند می سام نگاه چطور

 را دکه و خندید سام .کرد باز را در و رفت در سمت

 :گفت و بست را در شد دکه وارد زد دور

 گرمه چه اما زمستونه-

 برو بپوش-

 بپوشم ندارم دوست گرممه یکم-

  آمد دختری صدای که بزند غر چرخید عصبی نیاز

 خوام می پنیر و چیپس یدونه-

 :گفت و چرخاند سر نیاز



 االن بله-

 خواست چید ظرف توی را چیپس شد کار به دست

 نگاه و افتاد دختر به نگاهش که بریزد دلمه فلفل

 کرد رها دستش از را دلمه فلفل سام به اش خیره

 :گفت بگیرد دختر از نگاه که ان بدون و زمین روی

 برمیداری اونو-

 :گفت تعجب با سام

 !منی؟ با-

 آره-

 بیاید باال خواست برداشت را وفلفل رفت پایین سام

 و کرد پوفی. زمین روی کرد رها قاشقی بار این که

 سس بطری که بیاید باال خواست برداشت را قاشق

 همه برداشت را بطری خندید سام. افتاد زمین روی

 گرفت را نیاز دست یکدفعه و گذاشت ای گوشه را

 میز به را دستش نیاز. بوسید را دستش پشت هوا بی

 اخم با نیاز. کشیدش پایین یکدفعه سام و فشرد



 روی دست سام اما برود باال خواست کرد نگاهش

 :گفت آرام گذاشت اش شانه

 شکلیم این من وقتی میشی ناراحت حساسی هنوزم-

 کنن نگام بقیه
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 نه-

 نزن گول خودتو نیاز هستی-



 در را او سام بار این که شود بلند خواست نیاز

 خود به کممح سام اما کرد تقال نیاز. کشید آغوش

 غرید و گرفت آرام زنان نفس نیاز. چسباندش

 عقب نمیتونم آبرو و دارم مشتری چون نمیزنم جیغ-

 ندارم تورو زور چون برم

 دم انداخت پایین سرش روی از را نیاز شال سام

 :گفت و کرد زمزمه گوشش

 تنگمی دل هم تو-

 :گفت و نشست سام کمر رو مشتش نیاز

 نه-

 بشی آروم تا بزن...بزن-

 :گفت بغض با نشست سام کمر روی باز مشتش

 بردار سرم از..دست-

 را نیاز گرفت جان و را گردنش بویید برد پایین سر

 اش شانه به نیاز تند های نفس. فشرد خود به بیشتر

 .میخورد



 برد عقب سر برد نیاز سر پشت برد باال دست

 لب نزدیک را لبش چسباند اش پیشانی به پیشانی

 :گفت و برد نیاز

 کنیم زندگی بزار ببخش-

 سام نخواه معذرت-

 ببخشیم باالخره تا میکنم خواهی عذر انقدر میخوام-

 بخشم نمی-

 لبهایش روی دستش نیاز که برد جلوتر سر سام

 :گفت آرام بست چشم نشست

 کرد مرتب را شالش شد بلند سریع و نکن فکرشم-

  .لرزانش دستهای و بغضش با اما داد ادامه کارش به

 :گفت و امد باال پوشید را لباسش شد کج لبش سام

 بزنم قدم یکم میرم-

 و رفت سام. نکرد نگاهش وحتی نزد حرفی نیاز

 لباس به نگاهش داد را دختر ان پنیر و چیپس نیاز



 زمین روی زد پسش حرص با. افتاد رویش روبه

 .انداختش

** 

 را وسایلها سریع سام و نیاز باران گرفتن شدت با

 سرما تازه سام و گذاشتن انباری درون ردنک جمع

 سام. بست را ودر شد دکه وارد نیاز. کرد حس را

 :گفت و برد آسمان به سر زد لبخند

 !بود؟ بارون وقت حاال-

 مچی ساعت نگاه نشست دکه در جلوی ی پله روی

 پتو کرد پهن را جایش نیاز. بود شب دوازده کرد اش

 :گفت سام که کشید خودش دور را

 نخوری سرما کن عوض باستول-

 :گفت عصبی نیاز-

 بدجوره میگیره بارون وقتی اینجا برو شو بلند-

 معلومه دریا از-

 برو شو بلند بارونه روز چند تا-



 زارم نمی تنها اینجا تورو من نداره اشکال-

  تو برو شو بلند نکن دیوونم-

 کنی؟ چیکار میخوای بیرون این

  نمیشه چیزی-

 غرید عصبی نیاز

 شق کله-

 به نسبت باشد خیال بی کرد سعی گذشت ساعت نیم

 شد بلند. نداشت امکان نمیشد اما در پشت مرد آن

 را در و انداخت شالی سرش روی و پوشید شلواری

 خیس سام دیدن با ونیاز چرخاند سر سام. کرد باز

 :گفت شده

 داخل بیا-

 سریع نیاز.  شد دکه وارد شد بلند جایش از سام

 :گفت

 کنی می خیس جارو همه ناال-

 :گفت لرز با بازویش روی کشید دست سام



 بیارم چمدونمو میرم-

 از رفت ماشین سمت رفت بیرون دکه از باز

 رفت دکه سمت و برداشت را چمدانش عقب صندوق

 را درش گذاشت زمین را چمدانش و شد دکه وارد. 

 .آورد بیرون پیراهنی و شلوار و کرد باز

 آن چرخید سریع نیاز و وردآ در را خیسش لباس

 :گفت و زد برق به را کوچک جوش قهوه دستگاه

 باز بکنی بخوای کاری بزنی بخوای زیادی حرف-

 در همون پشت بری باید

 :گفت و پوشید را شلوارش سام

 خوبه؟ زنم نمی حرف اصال-

 نشست سام. کرد مرتب را شالش و نزد حرفی نیاز

 :گفت و دکه ی  گوشه

 نمی من جلوی شال هم بشیم محرم اینکه از قبل-

 زاشتی
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 خدارو فقط که بودم تنها انقدر من گذشته سال یک-

 نیست کاری چه گناهه کاری چه بفهمم باشم داشته

  اوه-

 :گفت و گرفت سمتش را قهوه فنجان چرخید نیاز

 که نزنی حرف بود قرار-

 نشست دکه دیگر ی شهگو نیاز و نزد حرفی سام

 :گفت و فشرد دستش در را فنجان



 راه عجیب طوفانی میاد وقتیم یا نمیاد بارون یا اینجا-

 میندازه

 ترسی؟ نمی-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 بارونه اولین این امسالم ترسیدم خیلی پارسال-

 پیشتم من که-

 ترسم نمی کردم عادت پارسال به چون امسال اما-

 نگفتی ینقاش اون از-

 :گفت و خورد را اش قهوه از کمی نیاز

 داد یادم اون میکشه نقاشی یاسی-

 :گفت و زد لبخند سام

 کشیدی منو هم تو-

 :گفت سام که نزد حرفی نیاز

 جبران برات و سال یک این کنیم ازدواج بزار نیاز-

 کنم



 خوامت نمی-

 :گفت حرص با بار این سام

 آدم همه یونم خواستی نمی اگه نمیخوای میگی چی-

  کشیدی نمی منو

 کنما می بیرونت-

 :گفت خیال بی نیاز و کرد نگاهش چپ چپ سام

 نیستم ازدواج فکر به دیگه اصال-

 دریای صدای. خورد را اش قهوه و زد پوزخند سام

 آرام سام و کنند هم نگاه دو هر شد باعث طوفانی

 :گفت

 نترس-

 :گفت سام و داد تکان سر نیاز

 قراره نه خوب خوبه اما شده تربه حالش ساناز-

 باشه پیشش شوهرش برگردن بابا مامان

 و کشید سر را اش قهوه بقیه سام و نزد حرفی نیاز

 :گفت و آورد بیرون چمدان از سیگاری پاکت



 تو اون باید ها حاال حاال رسید مجازاتش به شایانم-

 باشه

 :گفت ربط بی نیاز

 میره نمیمونه ایران محمد-

 :گفت و زد آتش را سیگارش کرد اخم سام

 بره نزارم میخوای-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 میشه تنگ عموم واسه دلم-

 پاهایش و داد بیرون حرص با را سیگارش دود سام

 :گفت و کرد دراز را

 بهتره بره-

 موافقم منم-

 موافقی که عجبی-

  نیستم عشقش من بفهمه بره باید-

 عاشقته هنوز گفت اون اما-



 :گفت و سرش پشت دیوارک با داد هتکی سر نیاز

 کرده گم عشقو و نیست عاشق اون نظرم به-

 :گفت عصبی سام

 نزنی حرفشو انقدر میشه-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 کنه پیشرفت اونجا بره-

 خوردن تکان و دریا وموج وحشتانک باد صدای با

 و زد خند نیش سام و گرفت تکیه ترس با نیاز دکه

 :گفت

 داد نشون بهت منو خشم کرد همراهی خدا-

 سام برای چشمی پشت کرد هم در را صورتش نیاز

 :گفت و کرد نازک

 بخوابی نشسته باید-

 کنم نگاهت فقط بخواب-

 :گفت لبخند با سام و رفت پتو زیر کالفه نیاز



 بخوری؟ خری نمی قرصاتو چرا-

 گفته؟ بهت کی شدم خوب نیست نیاز-

 کنی؟ می لج کی با نیاز-

  زیاده پولشون-

 حاال تا نخریدی چرا خوبه آمدت در تو-

 حرص با سام و برد سرش زیر دست نزد حرف نیاز

 :گفت

 دکتر برمت می زور به یا چیه داروهات میگی یا-

 شده؟ مهم برات جونم االن-

 بود-

  نبود نچ-

 که رفت نیاز سمت کرد خاموش را سیگارش سام

 :گفت و شد خیز نیم سریع نیاز

 پشت همون برو گم می شم می رحم یب بیای جلوتر-

  در



 کشید دراز تنگ جای آن در نیاز به توجه بی سام

 نیاز و گذاشت نیاز ی کشیده پتو شکم روی سر

 :گفت عصبی

 وقیحی خیلی-

 شکمش روی کرد قالب هم در را انگشتانش سام

 :گفت و بست را چشمانش گذاشت

 بگیرم برات بزرگ تولد یه خوام می امسال-

 :گفت و گذاشت بالشت روی سر زد خندپوز نیاز

 حتما باشه-
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 گرفتم جشن تنهایی و تولدت روز و نبودی پارسال-

 و سام تولد روز به آمد یادش بست چشم نیاز

 :گفت دارش لرزش صدای با کارهایش

 روز اون بود خوب اما بود گرم بود خوب روز یه-

 و یاسی غروب بود رایگان ردمک درست چی هر

 خریدم کوچیک کیک یه منم دنبالم اومدن علیرضا

 نشستیم دریا لب رفتیم باهم

 !بود؟ کی تولد-

 :گفت آرام و خورد سر چشمش گوشه از اشک

 تو-

 داد ادامه نیاز و کرد نیاز نگاه چرخاند سر سام

 کردم آرزو هم تو جای کردم فوت و شمع-

 :گفت و زد لبخند سام



 بود گرفتار شهبدم نفهمیدم تولدمو روز اصال من-

 بوده تولدم پیش ماه فهمیدم ماه یک بعد نبود یادش

 :گفت و کرد پاک را اشکش نیاز

 به و نبینی منو وقت هیچ دیگه کردم آرزو تو جای-

 برسی زندگیت

 :گفت نیاز و کرد اخم سام

 وجود اعتمادی دیگه بود بینمون که چی هر شکسته-

 نداره

 داره-

 یکی ی بچه که کردی شک من به تو سام نداره-

 بودی عاقل بودی تیز تو اما دارم شکمم تو رو دیگه

 داشتیم رابطه تخت یه رو باهم قبلش شب تا تو منو

 عنوان هیچ به که کردی باور و چیزی فرداش اما

  نداشتی قبول

 :گفت و بست چشم سام

 نداشتم-



 که کسی تنها با من میفهمیدی خوب چون نداشتی-

 دخترم هنوز میدونستی خوب که اینو بودی تو هستم

 کور و بودم کر-

 دیگه که همیناس شدم خورد بود بزرگی تهمت-

 تو راجب وقت هیچ من خوام نمی دیگه تورو

 چیو همه خودت هم مستانه راجب نکردم قضاوت

 اما نکردم قضاوت من پس کردی تایید و داشتی باور

 شدم نابود که کردی قضاوت بد انقدر کردی تو

 :گفت و زد پوزخندی

 دلم میخوابی زن یه با داری شبو تو گفتن وقتی حتی-

 داره که نیست این سام گفتم می خودم به اما گرفت

 بیرونش گفت بهم ساعت نیم بعد وقتی میکنه تظاهر

 که بودم خوشحال خندیدم بلند اختیار بی کردی

 کردی رحمی بی خیلی تو اما نکردم قضاوتت

  کنم جبران اریز نمی-

 ریخته دیگه شد ریخته که آبی نیست پذیر جبران-

 از دور آروم زندگی یه میخوام منم نمیشه جمع شده



 ساده انقدر که نمیخوام و مردی من باشم داشته تو

 کنه قضاوتم

 !نیاز-

 بگه شاید کنی تعریف مارو ماجرای کی هر واسه-

 و بودی بدی موقعیت توی تو و دارید حق دو هر

 چون گم نمی اینو من اما شد یهویی چیز همه لیخی

  سام بودی خبر با چیزا خیلی از تو

 :گفت و کرد هیستریکی ی خنده نیاز

 یک بودیم باهم که شب اون بعد نمیشه باورم هنوزم-

 محمده ی بچه اون کردی باور درصدم

 :گفت و شد بلند حرص با سام

 موجود این با میدونستم باید کجا از خر من آخه-

 !شد؟ دار بچه میشه

 تو به میتونه این خب دونستم نمی منم دونستی نمی-

 جواب به چرا کنی؟ شک من به که بده رو اجازه این

 هم تو حاملس زنت گفت اون ؟ نکردی شک آزمایش

 ...ب محمد از گفتی



 بسه تورخدا نیاز بسه-

 دیگه کس هیچ به اینکه بدون کردی باور ساده انقدر-

 !من؟ فقط کنی شک ای

 هستم شرمنده بگم دیگه چقدر میخوای-

 دارم ساله یک نمیکنه درست و هیچی تو شرمندگی-

 منو شده که ام لحظه یه ی واسه سام میگم خودم به

 بازی اون مثل و گی هرزه اَنگ و دونست خرابه یه

 پیشونیت به چسبوند اصفهان جنگل تو

 :گفت و لبش روی کشید زبان

 یکم و کنی شک دمحم مورد در دادم حق بهت-

 کس با من کنی فکر اینکه اما بکنی بد فکرای راجبم

 اصال باشم داشته رابطه تو جز ای دیگه

 جان نیاز-

 یک نیستی من جان دیگه هم تو نیستم جانت دیگه-

 یک که زندگی این سام بخشمت نمی نیستی که ساله

 از کردی کاری بخشم نمی و شدی باعثش تو سال



 یک  بخوره بهم حالم شتنهدا دوست و عشق چی هر

 ...که کردم زندگی خاطراتی با سال

 :گفت لرزانش ی چانه با کرد بغض

 می اشک دارمونم خنده خاطرات خاطر به باید-

 خاطراتت اما تو از بودم دور که سال یک ریختم

 گرفت می شکل یکی یکی

 کردم؟ زندگی منم میکنی فکر-

 هم مال تو منو شده سست رابطه این های پایه اما نه-

 دیگه روز دو نداره وجود اعتمادی دیگه چون نیستیم

 بهم بازم بزنم حرف مرد یه با من زندگیمون تو

 ...هر میگی

 زد فریاد و شد بلند شتاب با سام

 به نه پشیمونم میکنی باور خوردم گوه بگم... بسه-

 گاو اصال شدم خر لحظه یه وندارم نداشتم شک تو

 خدا تورو نیاز بسه اما خوردم چوبشو سال یک شدم

 بسه

 ندارم بهت حسی هیچ-



 :گفت و شد نیاز چشمان ی خیره سام

 میگی دروغ-

 و عشق از ندارم بهت حسی هیچ دیگه کن باور-

 نمیاد در تپش به قلبم نمیشم خوشحال دیگه عالقت
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 که سردش چشمان با نیاز و شد مشت دستش سام

 :گفت سام چشمان در بود رهخی



 وجود با میاد که یادت.. نمیکنه دستپاچم نزدیکیت-

 میشدم دستپاچه بار هر اما نزدیکی همه اون

 !نیاز-

 :گفت و گرفت نگاه نیاز

 دکه این دم روز هر میخوای اینا وجود با اگه-

 بمون نیست مهم برام بایستی

 حرص با سام و.  خوابید سام به پشت و زد غلت

 :گفت سام و کرد اخم نیاز نشاندش گرفت را دستش

 حسودتو چشمای میشناسمت خوب میگی دروغ-

 شناسم می خوب

 زد فریاد و کشید سرش روی از را شال حرص وبا

 بشه چی که میکنی حجاب من جلوی-

 نامحرمی ای غریبه-

 با تر تنگ دستانش مشت و شد تند سام نفس

 با سام. دسر خون نیاز به بود زده زل تمام عصبانیت



 خورد سرش باال آهن به سرش اما شد بلند حرص

 :گفت و شد بلند سریع نیاز

 !شد؟ چی-

 چنگ را فندکش و سیگار شد بلند او به توجه بی سام

 هم نیاز. کوفت بهم را ودر رفت بیرون دکه از زد

 .کشید سرش روی را پتو خوابید جایش سر باز

 در کرد باز را سقف و نشست ماشینش توی سام

. کرد فکر و کشید سیگار صبح خود تا ماشین همان

 که شکی که دردش پر قلب به نیاز های حرف به

 هر از بهتر او چون کرد می نیاز به نباید وقت هیچ

 .است پاک چقدر نیاز میدانست کسی

 خوش اما بارید باران صبح تا گفت نیاز که همانجور

 نشست جایش سر نیاز. شد قطع صبح باران بختانه

 دیشب که سام خالی جای و ماند خیره سام چمدان به

 .بازنگشت دیگر

 خود و نبود سام ماشین کرد باز را دکه در شد بیدار

 را کارش کرد باز را دکه خیال بی. نبود هم سام



 تعجب نشد پیدایش سام دید وقتی اما کرد شروع

 ...کرد

*** 

 این و نشد پیدایش ها طرف آن سام که بود روز دو

 سام چمدان اینکه و بود شده نیاز تعجب ثباع خیلی

 .بود انباری کنار دکه در هنوز

 اش ُسسی دست چرخید و داد پسر آن دست را اسنک

 :گفت و زد پوزخندی کرد پاک دستمال با را

 دونستم می زدی جا-

 اش خالی جای با اما برد گردنبندش سمت دست

 ظرف خیال بی. بست چشم حرص با شد رو روبه

 آمد دختری صدای که شست ار کثیف های

 پنیر با چیپس تا دو-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 بمونید منتظر-



 فلفل ریخت ظرف دو درون کرد باز ای تازه چیپس

 :گفت دختر که ریخت رویش را شده خرد دلمه

 بزنه گیتار میخواد کنم فکر-

 نگاهشان و کرد دختر دو آن نگاه آورد باال سر نیاز

 سام و پرید باال ابروهایش سام یدند با کرد دنبال را

 که داد تکان نیاز برای سرش کنار دست لبخند با

 .چرخید نیاز سمت نگاها

 سام که زد لبخندی نیمچه دیدنش روز دو بعد نیاز

 نشست چوبی چهارپایه روی زن گیتار پشت به پشت

 . نیاز به رو

 فشرد میز روی برعکس را دستش دو هر کف نیاز

. کند چکار خواهد می باز سام ندببی کرد ریز چشم

 آرام و زد نیاز برای چشمکی دور همان از سام که

 :گفت

 کن شروع-

 گیتار صدای شدن بلند با که نبود کم آنجا جمعیت

 روی شد خم کمی سام و شدن جمع آنها دور همه



 و بست را چشمانش گرفت ریتم پایش زیر پایه چهار

 گرفته ضرب گیتار ریتم هم که سام دستان نگاه نیاز

 در زیبایش صدای ها مدت از بعد که کرد بود

 .انداخت طنین گوشش

 

 بری نمیتونی اما ازم میگیری فاصله

 بگی نمیتونی چرا عاشقی میگن چشمات

 چرا نمیخندی من با میکنی فرار چی از

 چرا میبندی موهاتو میکنی نگاهم کمتر

 

 راست و چپ به را سرش کرد ای خنده تک نیاز

 ی خیره هم جمعیت. شد خیره او به سام و داد تکان

 روی سنگینی بغض شد محو لبخندش نیاز اما او،

 صورت دید می دور همان از سام و. نشست گلویش

 دور از که روزی دو آن مثل درست را غمگینش

 آن طرف این که نگاهش دید می  را کالفگیش میدید



 می او پی دانست می خوب سام و چرخید می طرف

 .گردد

 

 

 همه پیش بزن صدام نگیر ازم گاهتون

 همه پیش

 همه پیش حواسمون دوتا ما ندونه کیه

 همه پیش

 

 ریتم با که سرش و هایش شانه کرد کج سر سام

  خواند می اش گلی برای خورد می تکان آرام آهنگ

 داشت نیاز و. داد می نشان را احساس پر مردی

 هر وقت چند آن در که مردی برای داد می جان

 در. دهد خرج به نرمش کمی فقط نیاز که کرد کاری

 با سام که اتفاقایی افتاد زیادی های اتفاق روز دو آن



 خود به کمی نیاز و بیاید پیش خواست می دوریش

 .الزم اما بود سخت بیاید

 

 منی با بفهمن بذار

 ؟ کجاست پس هات، دیوونگی

 نیست تو مال فقط عشق، این

 تاست دو ما مالِ  عشق، این

 

 او های اشک نبیند تا بست چشم سام و چکید شاشک

 :گفت دل در و را

 عزیزم نکن فرار-

 اخم لبخندش آن میان در کرد کج سر کرد باز چشم

 چپ به را سرش و زد اشاره نیاز به کرد ای بامزه

 به سر نیاز که زد برایش چشمکی داد تکان وراست

 .برد زیر

 



 نذار ما میون مرزی هیچ کنارتم من نترس،

 بذار وا واسم موهاتو نبین من غیر رو چکیهی
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 کارهای از که ها موقع همان مثل گرفت دندان به لب

 کرد سام نگاه آورد باال سر. کشید می خجالت سام

 .کارش ادامه برای رفت پیش دستانش اما

 وسط مرد آن به حواسش تمام اما داد ادامه کارش به

 و گذاشت فر ماکرو در را ها ظرف. بود حلسا



 زمین روی نقاشی آن ی خیره و ایستاد سام به پشت

 ...ماند افتاده

 

 همه پیش بزن صدام نگیر ازم نگاهتو

 همه پیش

 همه پیش حواسمون دوتا ما ندونه کیه

 همه پیش

 

 را نیاز نگاه دکه در صدای و ایستاد شد بلند سام

. کرد باز را در و رفت در سمت.  کشاند در سمت

 نیاز سمت سرخی گل شاخه رویی سبزه بچه پسر

 . گرفت

 :گفت بچه پسر و شد خم نیاز

 داد اینم شما به بدم گفت داد ریخت بی عمو اینو-

 و گل لبخند با نیاز گرفت نیاز سمت کوچکی پاکت

 :گفت و گرفت را پاکت



 بدم چیبس بهت بمون-

 خلیده کلی برام عمو نمیخوام-

 سمت نیاز. رفت و دوید بچه پسر و خندید نیاز

 خالی جای با کند اخم سام به خواست رفت دریچه

 صدای که انداخت باال ابرویی. شد رو روبه اش

 را پنیر و چیپس ظرف دو. شد بلند فر ماکرو آالرم

 کارت. کرد باز را پاکت در سریع و داد دختر دست

 ای مزه با کارتونی عکس رویش که بود ی شده تا

 طرف یک کرد باز را کارت و خندید نیاز. بود

. بود شده نوشته هم سر پشت و خط خوش کارت

 ...ببخشید ببخشید

 خواند را پاکت دیگر طرف و کرد ای خنده نیاز

  منتظرتم اینجا غروب امروز اعصابم بی گلی-

 کشم می خودمو من وگرنه بیایا

 دیوانه و داد تکان تاسف ی نشانه به را سرش نیاز

 رفت؟ می نیاز آیا اما. کرد شنثار ای



 صندلی روی گذاشت فر ماکرو روی را گل و پاکت

 سام کارهای به کرد فکر روز چند آن به و نشست

 کرده خوب را حالش اما صدش در صد پشیمانیه

 جبران بگذرند تا داد جان که را ها تنهایی آن بود؟

 یک کند درک نتوانست سام نشد شک بدون! شد؟

 از را اش بچه خالی خانه یک در چطور تنها دختر

 که را نیاز صدای نشنید.  نفهمید را دردش داد، دست

 .زد می صدای را خدایش دردناک چه

 دل اما داشت دوستش هم خیلی داشت دوستش نیاز

 یاد لحظه هر با که بود عمیق انقدر اش خورده زخم

 بی خود برای بلرزد تنش روزهایش آن آوری

 ...کسش

 دائم نبود تنها اما. گذاشت تنهایش مثال روز دو سام

 زیر را نیازش هتل های اتاق از یکی پنجره پشت

 می در پشت صبح خود تا را ها شب و داشت نظر

 آن اما. باشد او از دور گرفت نمی آرام دلش. گذراند

 مرد آن انتظار و کرد فکر زیاد نیاز نبود بد کارش

 ...کشید را سمج



** 

 کرد اخمی کرد بلند مانساخت آن نگاه برد باال سر

 :غرید

 !آخه؟ هتل این چرا جا همه این-

 رفت نگهبانی سمت شد ساختمان وارد حرص با

 بفرمایید سالم-

 دارم سماوت آقای با مالقات قرار یه من سالم-

 :گفت و زد لبخند نگهبان

 بفرمایید-

 کنار مرد.  رفت مرد دنبال به کرد ریز چشم نیاز

 نیاز برای را دکمه شود نسورآسا وارد نیاز تا ایستاد

 :گفت لبخند وبا فشرد

 باشید داشته خوبیو شب-

 به دیگر بار چرخید آینه وسمت کرد پوفی نیاز

 :گفت آرام و داد تکان سر مصمم کرد فکر تصمیمش

 بگو چشماش تو بزن زل جدی...نیاز بگی باید-



. فشرد دستش کف در را حلقه و داد قورت دهان آب

 بر صاحبش به باید خواست نمی ار انگشتر آن دیگر

 .گرداند می

 دوش روز چند بعد رفت یاسی ی خانه به از بعد

 خجالت خودش از ایستاد آینه جلوی وقتی گرفت

 توجه خودش به مدت همه این بود چطور. کشید

 فقط که موهایش بود آمده در که ابرهایش. بود نکرده

 تا نکند بازشان آنکه برای و میرد شانه حمام در

 .زد نمی شانه بعد حمام

 گرفت تماس یاسی با سریع

 جانم-

 کجاست؟ موچینت یاسی سالم-

 :گفت و خندید یاسی

 کنی؟ خوشگل میخوای جان ای-

 !یاسی-

 !بکشی دماغتو موهای حتما میخوای آهان-



 :گفت و خندید نیاز

 بگو-

  آرایش میز اول کشویتو-

 فدات باشه-

. دکر قطع و نداد یاسی به زدن حرف مهلت

 برای بود کافی همان و برداشت مرتب را ابروهایش

 .کردنش تغییر

 کرد ریز چشم. شد باز آرام ودرش ایستاد آسانسور 

 زرد ریز های چراغ با که زیبا پشتمان آن نگاه و

 از گذاشت جلو قدم. کرد بود شده تزئین سفید و رنگ

 صدای که کرد اطراف نگاه. رفت بیرون آسانسور

 شنید را سام

 گلی هستم نجاای-

 دو بادکنهایی آن و کرد سام دیدن با چرخاند سر نیاز

 ابرویی خوردند، می تکان باد خاطر به که طرفش

 برداشت قدم سمتش آرام. چرخید سمتش انداخت باال

 :گفت و



 بود؟ الزم ساده قرار یه واسه کارا این-

 :گفت و کرد کج سر سام

 بود حتما-

 :گفت و رفت تر جلو نیاز

 بیام گفتی چی واسه نمدو نمی-

 اومدی اینه مهم-

 :گفت و ایستاد سینه به دست نیاز

 خب-

 :گفت و برداشت سمتش قدمی سام

 شدی خوشگل-

 :گفت سام خود که نزد حرفی نیاز

 نیاز گیریه تصمیم موقع-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 دیگه چیز نه اومدم همین واسه منم-

 اشتباهم کار هر واسه پشیمونم میدونی-



 دونم می-
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 کنم جبران تمامشو خوام می-

 میشه؟ نظرت به-

 میتونم خوب میدونی خوب خودتم میشه بخوای-

 کنم جبران

 ... من اما-



 :گفت و آورد باال دست سام

 باش لجبازی خیال بی شده ام لحظه یه واسه-

 کنم نمی لجبازی من-

 می لجبازی داری خودت دل اب کنی می داری چرا-

 خیال بی سرد خون چشمای با کنی می فکر کنی،

 وای میگم منم خوایم نمی بگی چشمام تو بزنی زل

 تو عشقو خرم من پس! بود؟ خیال بی چشماش

 بینم نمی تظاهرت تمام با چشمات

 غرید سام که دزدید نگاه کالفه نیاز

 داری دوستم بگو نیاز ندزد نگاه-

 زد ادفری عصبی نیاز

 که کسیو خوامت نمی اما دارم دوستت آره...آره-

 خوامش نمی عالقم و عشق وجود با بده آزارم

 :گفت و داد بیرون را نفسش سام

 ...ب مریض مدت اون-

 گم نمی اونو من-



 اون چی؟ دیگه پس نبوده آزار اونا اگه چی؟ پس-

 !میگی؟ آخرو اتفاق

 !بود؟ً ، نبود کم-

 اُفتادیم نمی دور هم از سال یک که بود اگه نبود نه-

 ...اما اونجا من کشدی زجر جا این تو

 :گفت و برد باال کمی صدایش و کوبید اش سینه به

 تنها چون بود من بدتر برابر صد تو زجر میگم من-

 بودی جا بی بودی پول بی بودی کس بی بودی

 :گفت و داد نیاز نشان را اش اشاره انگشت

 سوال یه فقط اما-

 :گفت سام و نزد فیحر نیاز

 میشه؟ خوب زندگیت برم همیشه واسه من-

 به زد برق چشمانش داد قورت را دهانش آب نیاز

 که شد جمع، چشمانش در ای لحظه که اشکی خاطر

 از ای جعبه و رفت عقب عقب زد پوزخند سام

 :گفت و آورد در جیبش



 بدم ازدواج پیشنهاد بهت که بیای گفتم-

 در نگینش برق دور همان از و کرد باز را جعبه

 روی را جعبه زد خند نیش سام و نشست نیاز چشم

 :گفت و انداخت زمین

 بام پشت سکوی خوایمسمت نمی واقعا انگار تو اما-

 :گفت اراده بی نیاز که رفت

 باش مواظب-

 :گفت و خندید سام

 مگه نباشم؟ زندگیت تو دیگه خواستی نمی مگه-

 نیست؟ خوب زندگیت من بدون

 نشو بچه-

 :گفت ترس با نیاز و رفت باال سام

 دیوونه خطرناکه... پایین بیا-

 بام بشت دیگر طرف میز با زد اشاره دست با سام

 :گفت و بزرگ



 بگی بهم که این واسه کردم آماده تو واسه اینجارو-

 باشیم داشته هم کنار خوب شب یه خوایمو می

 :گفت و برد زیر به سر

 هم تو کردم صرارا که این از شدم خسته دیگه-

 خوای نمی دیگه منو گفتی بار صدها

 :گفت و گرفت نیاز سمت را دستش

 یک! نه من اما کنی زندگی میتونی من بدون تو-

 منو میگی که حاال اما گذروندم دیدنت امید به ساله

 مونه نمی چیزی دیگه خوای نمی

 :گفت اش ترسیده شدت به دار لرزش صدای با نیاز

 ... پایین بیا سام-

 قوی همه به خودمو سال یک...نیاز شدم خسته-

 بودم داغون اما دادم نشون

 بزنیم... حرف پایین بیا-

 :گفت و زد خند نیش سام



 همون میرم دارم خب ؟ برو بگی میخوای بازم-

 تو باید فقط باشم زنده اگه... خواستی می که چیزی

 نباشه زندگی این که میخوام نه اگر باشی

 در بازی بچه چرا... پایین یاب خدا تورو سام-

 ! میاری

 نیاز-

 :گفت بغض با نیاز

 جانم-

 :گفت و زد لبخند سام

 جانت؟ شدم نندازم خودمو که این ترسِ  از-

 :گفت و برداشت دیگر قدمی کالفه نیاز

 پایین بیا نیاز جان-

 زنده باید چرا دیگه نباشی تو وقتی نیاز نخور قسم-

 بمونم

 زد فریاد یعصب کرد اطراف نگاه نیاز

 پایین بیا... میکنی اذیتم داری سام-



 نمیتونی من بدون هم تو بگو-

 برد زیر به سر و ریخت اشک نیاز

 نیاز؟ چیه جوابم میکنم خواستگاری ازت-

 آورد باال سر شد تر محکم اش شده مشت دست نیاز

 :گفت لبخند با سام و

 هستی عمر آخر تا بگو آره بگو-

 سام-

 :گفت و گذاشت ششگو پشت را دستش سام

 !نشنیدم-

 :گفت التماس با افتاد گریه به نیاز

 ...پایین بیا... کنم می سکته دارم-

 بشنوم تا بگو-

 نیاز رفت عقب سام که برداشت سمتش قدمی نیاز

 را دستانش و شد رها دستش از حلقه کشید جیغی

 .گذاشت دهانش جلوی



 نرو من جان...سام... نرو عقب...نرو-

  بشنوم بگو نیاز.. بگو-

 و شد سام خیره اشک از شده شسته صورت با نیاز

 :گفت

 میمونم بخدا دیوونه میمونم-

 و کشید جیغ نیاز که کرد باز را دستانش خندید سام

 :گفت

 پایین بیا-

 و زد چشمکی کرد کج سر شد عمیق لبخندش سام اما

 :گفت

 عاشقتم-

 شد بلند نیاز کننده کر جیغ و کرد رها را خودش

 افتاد ینزم روی

 ...خــدا...ســام-
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 سام...سام-

 فلج انگار اما شود بلند خواست و را زمین زد چنگ

 زد فریاد زمین روی کوبید مشت که بود شده

 سام-

 کر هم خودش گوشهای که بود بلند حدی به جیغهایش

 کرده پرت پایین را خودش سام نمیشد باورش. شد

 سرش و ماند خیره سام خالی جای به ناباور. است

 زمین روی  داد تکان راست و چپ به شتاب با را

 دستش کف راه های نیمه اما. کشید جلو را خودش

 زد  فریاد و کوبید زمین روی را



 کن کمکم...خدا-

 می حس را مرگش. رسید می آخر به داشت دنیایش

 رکدیوا به پیشانی کشید تر جلو را خودش. کرد

 :گفت زاری با چسباند بام پشت لب کوتاه

 ...کنی می جبران گفتی... میمونم گفتم-

 برد آسمان به روی برد باال وسر کشید تیر اش شانه

  دیوار به کوبید را دستش کشید بنفشی جیغ

 نه...نه...نه-

.  دیوار به چسباند پیشانی باز آمد کسی دویدن صدای

 دیدن با رخاندچ سر آرام نیاز شد قطع پایش صدای

 با نشست صاف یکدفعه شد درشت چشمانش مرد آن

 :گفت بهت

 سام-

 شد کنده جایش از چطور نفهمید نیاز و زد لبخند سام

 .رفت فرو آغوشش در برد یوش سام سمت به



 ارداده بی و را سام لب به لبخند صورت گرفت قاب

 در محکم سام و را صورتش جای جای بوسید

  افتاد گریه به نیاز. بوسید را سرش ش فشرد آغوشش

 نامردی...خیلی-

 نمیشد ای دیگه جور-

 خدا به نمیزنه قلبم...قلبم-

 سر کرد دور خودش از را نیاز کمی و خندید سام

 :گفت و را نیاز ی سینه بوسید و برد پایین

 شدی زده هیجان یکم-

 زد فریاد و داد هولش عقب به نیاز

 شدم فلج...بیشعور خری خیلی-

 :گفت و گرفت لبش جلوی را دستش خندید باز سام

 پایین میومدی شیطون خر از مگه-

 اختیار بی گرفت دردش ی شانه به را دستش نیاز

 :گفت آرام بار این ریخت اشک باز

 رحمی بی خیلی...سام مردم-



 :گفت و گرفتش آغوش در رفت جلو باز سام

 فقط تو که اومدم دوئیدم چطور نمیدونی دلم عزیز-

 یبترس یکم

 بست را چشمانش و را سام بوئید نیاز

 میمردم بخدا... بود واقعی اگه که وای-

 نکنه خدا-

 عقب عصبی کرد سام نگاه باز برد باال سر نیاز

 غرید و رفت

 !میکنی؟ بازی شعبده-

 :گفت و خندید سام

 مردمو بار صد کردم امتحان انقدر اومد در پدرم-

 شدم زنده

 و کشید بام پشت بل گرفت را نیاز دست رفت جلو و

 زد فریاد

 شهبد-



 و داد بیرون را اش تنه باال تر پایین تراس دو شهبد

 :گفت و خندید بلند نیاز و سام دیدن با

: 

 نمیدونی شد کر جیغات از گوشم کن باور نیاز-

 زمین خورد دوبار باال بیاد دویید سام چطور

 :گفت بلند حرص با نیاز

 بیشعوری...خیلی...خیلی-

 :گفت و خندید دبلن شهبد

 فقط من کناریته اون سر زیر ها بیشعوری این تمام-

 همین میکردم هماهنگ

 :گفت داد تاب دستش در را مخصوص طناب و

 نشه چیزیش شازده که چیز همه مواظب و-

 حالت به را دستانش سام و کرد سام نگاه عصبی نیاز

 :گفت و برد باال تسلیم

 نبود ای چاره-

 چی؟ ایستاد می قلبم اگه-



 پایین کردم می پرت خودمو واقعی وقت اون-

 :گفت سام که کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 تورو گفتن بهم که بود وقتی اون مثل تو حال-

 مردمو بار هزار اونجا برسم تا بکشنت که دزدیدن

 گرفته برام تولد خانم دیدم اما شدم زنده

 کجا؟ این کجا اون نامرد-

 :گفت و خندید بلند باز سام

 بود باالتر دوزش دارم ولقب-

 دست از که ای حلقه و برداشت را حلقه جعبه شد خم

 و ایستاد صاف و برداشت را بود شده رها هم نیاز

 :گفت

 بشینیم؟ بریم-

 :گفت سریع نیاز

 پس دارم بهم برسون نمکی آب یه طالیی آب یه-

 میزنه تند هنوز قلبم بخدا میوفتم

 هست آب بشینیم بریم بیا-
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 کشید عقب صندلی زودتر سام رفتن میز سمت باهم

 سمتش را آب جام سام و نشست میز پشت نیاز

 چشم کشید سر را آب و گرفت را جام نیاز. گرفت

 :گفت و بست

 لرزه می تنم ذهنم تو میاد اش صحنه هنوز-

 و نیاز به شد خیره و نیاز روی به رو نشست سام

 :گفت

 داری دوستم قدر همون هنوز-



 :گفت سام و ماند خیره جام به نگاهش نیاز

  بزنی پسم میخواستی اما عاشقمی-

 :گفت سام که کرد سام نگاه بار این نیاز

  افتادنم بود نمایشی چیز یه فقط-

 بچه شاید بزنی پسم اگه بود حقیقت حرفام ی همه

 همینی واقعا اما بده نشون مو عقلی بی باشه گانه

 دیدی که یشهم

 ای دیوونه-

 هستی دیوونه یه با میدونستی اول از-

 آمد می سمتشان دار چرخ میز با که مردی نگاه نیاز

 سام و چید میز روی را غذاها لبخند با مرد. کرد

 نیاز. رفت پوشیده فرم مرد و داد تکان سر برایش

 :گفت و کرد غذاها نگاه

 تو ومدها رودم و دل دادی بهم تو که ترسی این با-

 بخورم اینارو تونم نمی حلقم

 میشه باز اشتهات بخوری یکم-



 :گفت و گذاشت نیاز جلوی را سس پر ساالد کاسه و

 داره تاثیر خیلی بخوری اینو اول کنم فکر

 :گفت غافلگیرانه سام که زد لبخند نیاز

 نیاز ببخشید-

 داد ادامه سام و برداشت چنگال نیاز

 کنارت ندگیز حساس های لحظه تو ببخشید-

 کنارت دادی دست از بچمون وقتی ببخشید...نبودم

 کنم آرومت نبودم

 نگاه کرد فرو کاهو در را چنگالش حرص با نیاز

 :گفت و برد زیر به سر سام که آورد باال

 کردم بد فکر تو رو ببخشید-

 سام و خورد را ساالدش از کمی شد کج لبش نیاز

 :گفت

 برات تو ناراحتی نای بزار اما بخشیم نمی دونم می-

 کنم کمرنگش

 :گفت و کرد اشاره سام دست جلوی غذای به نیاز



 بخوری؟ غذاتو نیست بهتر میاد باد زیاد باال این-

 در دو هر و برداشت را قاشقش و کشید نفسی سام

 دوست سام چند هر خوردند را غذایشان سکوت

 تمام در نیاز دانست نمی اما بزند حرف نیاز داشت

 حرفهایی و بود فکر در میخورد را ذایشغ که مدتی

 .بزند سام به بود قرار که

 بلند میز پشت از یکدفعه نیاز شد تمام که غذایشان

 میز پشت از کرد پاک دستمال با را لبش سام. شد

 و گرفت نیاز جلوی را جعبه رفت نیاز سمت شد بلند

 :گفت

 آره بگو-

 دکر سام به نگاهی بعد و کرد جعبه به نگاهی نیاز

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش

 نمیتونم-

 :گفت ونیاز رفت باال ابروهایش از یکی سام

  سام کنم قبولت تونم نمی-



 !نیاز-

 میخوام من بشیم جدا نشده این از بدتر تا بزار-

 تو بدون اونم بکنم زندگیمو

 و شد رها دستش از جعبه شد درشت چشمانش سام

 :گفت نیاز

 بره بین از زود بچم من هک خواست می خدا-

 کنم زندگی بتونم که بمونه سالم بکارتم که...که

 :گفت زده مات سام

 !چیه؟ منظورت-

 هست واضح منظورم-

 :گفت و کرد بام پشت دیگر طرف نگاه سام

 بوسیدیم کردی بغلم اوجا...اونجا-

 نه اما دارم دوستت گفتم بهت ترسیدم شدم هول-

 ازدواج واسه

 زد ریادف اختیار بی سام

 !نیاز-



 من بزنم رقم دیگه مرد یه با سرنوشتمو خوام می-

 کنم زندگی تونم می هنوز

 و سایید هم روی دندان و شد تر گرد سام چشمان

 غرید

 باشه تو با تونه نمی مردی هیچ-

 روی کامل؟ دختر یه دارم کم چی هان؟ نتونه چرا-

 بدونه وقتی مرد یه هستم پاک ایستادم خودم پای

 بدونه اینکه هست پاک و پیله و شیله بی زنش

 ...سال ِبکارتش

 صورتش در شد کشیده جلو و مانتویش شد زده چنگ

 زد فریاد

 شو خفه-

 

 [۱۷:۳5 ۲۸.۰۲.۱۹, ]جنون

 

 6۳۷_پارت#



  

 

 

 

 نیست حکمت بی خدا کار هر کنم زندگی خوام می-

 زد فریاد و فشرد را نیاز فک دیگرش دست

 دهنتو ببند-

 :گفت و خندید بلند سام و دز پوزخند نیاز

 می فقط... میکنم حلش خودم اما... خودمه تقصیر-

 میگی چی بعدش ببینم خوام

 کشاند آسانسور سمت را نیاز جور همان رفت عقب

 کن ولم....دیوونه کن ولم-

 دید نیاز. کرد پرت آسانسور درون را نیاز سام

 شده عصبانی ها زمان همان مثل اش چهره چطور

 وار تهدید و شد بند نگاهش حتی طورچ دید بود

 :گفت و برد باال را دستش



 برمت می امشب برگشت برو بی کنی جیغ جیغ-

 دهنتو ببند پس تهران

 روی کوبید مشت سام و ایستاد آسانسور گوشه نیاز

 ی خنده باز سام و کرد حرکت آسانسور. دکمه

 :گفت و کرد هیستریکی

 !دختری؟ هنوز چون میکنی ازدواج-

 کشید عربده نشست دیوارک روی ستید کف

 میدم نشونت-

 های نفس. شد جمع خود در بیشتر پرید جا از نیاز

 هفتم طبقه در. پیچید می آسانسور در سام حرص پر

 خدمتکار دیدن با سام و شد باز در ایستاد آسانسور

 زد فریاد و داد هولش عصبانیش تمام با

 کنار گمشو-

 حتی ترس از نیاز. ها دکمه روی کوبید مشت باز و

 می دائم لب زیر سام و بکشد نفس توانست نمی

 :گفت



 نشونت! مینازی این به!...دختری که... میدم نشونت-

 میدم

 را نیاز بازوی زد چنگ چرخید شد باز آسانسور در

 نگاه برابر در بلند های قدم با رفت بیرون شتاب با

 .اطرافیان متعجب های

 را نیاز و کرد ازب را ماشین در بردش ماشین سمت

 در به نیاز. کوفت بهم را در کرد پرت صندلی روی

 ماشین سوار زد دور را ماشین سام و چسبید ماشین

 :گفت آرام ترس با نیاز. شد

 ...بر میخوام-

 شو خفه-

 و شد خفه واقعی معنای به و بست چشم فریادش از

 .شد دور آنجا از سرعت با سام

 دکشی عربده فرمان روی کوبید مشت

 نیاز میدم نشونت-



 و گذاشت بود سام سمت که گوشی روی دستش نیاز

 زد فریاد نیاز سمت چرخاند سر سام

 مینازی بهش که چیزی اون با کن خداحافظی-

 زد فریاد سام و گرفت دندان به لب نیاز

 انقدر کنی خالی تنم تو تیر تا صد برداری اسلحه یه-

 سوزوندیم االن که نمیسوزم

 نیاز و را نیاز مانتوی زد چنگ باز برد پیش دست و

 زد فریاد صورتش در کشید خودش سمت را

 به میتونستمو که چیزی به نیاز؟ مینازی چی به-

 نگرفتمش؟ تو به احترام خاطر

 العاده فوق چشمان با شد کلید هم روی دندانهایش

 نیاز ی ترسیده چشمان در زد زل خشمگینش

 مهم برام ردمنام من بگن بزار میچینم بالتو و پر-

 نیست

 یک در را برگردان دور و صندلی روی کرد پرتش

 به ترس با را دستش نیاز که زد دور حرکت



 ترس با سام پدر هتل دیدن با. گرفت در ی دستگیره

 :گفت

 اینجا... ای-

 بشنوم هیچی نمیخوام باش ساکت-

 رفت باال صدایش نیاز که گذاشت ترمز روی پا

 ...ندا حق تو-

 پشت از نیاز که چرخید سمتش اش تنه باال چنان

 :گفت سام و در به چسبید

 مهمه کردی جمع خودت واسه اینجا که آبرویی اگه-

 نمیره من آبروی نبندی اگه که المصبتو دهن دم ببند

 شو پیاده آدم مثل پس میره تو آبروی

 با را سرش و داد قورت زور به را دهانش آب نیاز

 آرام نیاز و شد یادهوپ رفت عقب سام. داد تکان ترس

 .شد پیاده ترس با

 :گفت و زد اشاره سام

 باش زود-



 ..سا-

 یاال نباشه حرف گفتم-

 را سام باز همان و آهسته اما برداشت قدم نیاز

 را بازویش رفت سمتش خشم با که کرد عصبی

 :گفت و زد چنگ

 این فقط گذروندیم هارو لحظه این زیاد ما نترس-

 متفاوته یکم

 دیدنش با مرد و رفت پذیرش سمت خشم همان با و

 : گفت و زد لبخند

 ..خو سالم-

 سی اتاق کارت-

 را سی اتاق کارت سریع و شد محو لبخندش مرد

 بیرون را نیاز عجله همان با سام و گرفت سام سمت

 :گفت و کرد ماشینش سوار سریع. کشید

 سی سوئیت-

 :گفت درد با نیاز و کرد حرکت ماشین



 بازوم-

 غرید و کرد کم را دستش فشار سام

 برو تندتر-

 اتاق جلوی و برد باال را سرعتش کمی دستپاچه مرد

 سوئیت سمت و کشید پایین را نیاز سام. ایستاد سی

 . داد هول را نیاز و کرد باز را در برد

 سمتش نیاز. کوفت بهم را در شد اتاق وارد خودش

 :گفت سام و چرخید

 مبد جوابتو اوردم کردی زبونی بلبل-

 کرد پرت زمین روی و آورد در تنش از را تیشرتش

 :گفت و

 با میخوای دیگه ببینم بگیرم هاتو داشته اوردمت-

 کنی ازدواج چی
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 .کوباند مبل به را لگدش حرص با و گفت را آن 

 با نیاز. کشیدش تخت سمت و برد یورش نیاز سمت

 زد فریاد و کشید بیرون شدست از را دستش حرص

 سام-

 بزن جیغ میخوای چقدر هر -

 :گفت و کشید سرش روی از را شالش نیاز

 نمیشه که جوری این-

 :گفت و شد ریز چشمانش سام

 !چی؟-

 نیستیم محرم ما-



 :گفت بهت با و شد درشت چشمانش سام

 !اینه؟ دردت-

 دیگه آره خب-

 !بترسی باید االن تو-

. پرید باال سام وابروهای زد ولبخند رفت سمتش نیاز

 به گذاشت سام ی برهنه ی سینه روی دست نیاز

 باالتنه نیاز. افتاد تخت روی سام که داد هولش عقب

 . برد پایین دست و برد جلو را اش

 نیاز دستان نگاه و زد بیرون حدقه از سام چشمان

 و کشید بیرون جیبش از را سام گوشی که کرد

 بهت با سام و کرد وارد بود بلد خوب که را رمزش

 :گفت

 ! میکنی؟ کار چی-

 صفحه نگاه سام و تخت ی لبه سام کنار نشست نیاز

 در کرد می تایپ داشت نیاز که ومتنی کرد گوشی

 .  گوگل



 زیر نیاز و بست چشم زیاد حیرت از متن خواندن با

 خواند لب

  بخون تو بیا درسته این آهان-

 خندید نیاز که کرد نیاز نگاه و کرد باز چشم سام

 :گفت و زد چشمکی

 بود کاِرت تالفی-

 روی گرداند چشم کشاند سام سمت را خودش آرام و

 شد اش شده قرمز و سیاه چشمان ی خیره صورتش

 :گفت آرام

 تو جز کسی بکنم نمیتونم تصورشم حتی بودم گفته-

 باشه من با

 ونیاز خندید بلند و شد خم عقب به سرش سام

 باال سر ،سام بوسید را لویشگ سیبک غافلگیرانه

 :گفت و کرد نیاز نگاه آورد

 اوردی که هم صیغه خوندن ی طربقه-

 :گفت و خندید نیاز



 اوهوم-

 زدی حرفارو اون گرفتم آتیش بخدا-

 :گفت و انداخت باال ای شانه نیاز

 کردم می عصبیت باید-

 :گفت نیاز که برد کمرش پشت دست سام

 نیستیما محرم پسر هی-

 :گفت و کشید بیرون نیاز دست از را یگوش سام

 ببینم من بده-

 با سام و سام به شد خیره نشست زانو چهار نیاز

 لبخند با نیاز و کرد نیاز نگاه منتظر و خواند دقت

 نیاز کرد پرت تخت روی را گوشی سام و کرد قبول

 لبهای بوسید حرصش تمام با گرفت آغوش در را

 کرد همراهیش ادلرب چه بازیگوش نیاز و را نیاز

 دل دو هر وچه رفت فرو سامش موهای در دستانش

 .بودن تنگ



 سر کرد باز را نیازش موهای برد باال دست سام

 نم کمی هنوز که را نیاز موهای بویید و برد عقب

 خانه در ظهر از بعد نیاز که حمامی خاطر به داشت

 .بود رفته یاسی ی

. را نیاز گردن بوسید سام و زد لبخند بست چشم نیاز

 هم با باز سال یک از بعد و بودن قرار بی دو هر

 ...شدن یکی

 در تن از را اش مانتو رفت پایین تخت روی از نیاز

 که پیش سال یک تیشرت همان دیدن با سام و آورد

 در آن با که تیشرتی همان بست چشم بود نیاز تن در

 زمزمه گوشش دم رفت سمتش نیاز. بود محمد اتاق

 .کرد

 دارم دوست-

 از را تیشرت برد جلو دست سریع کرد باز چشم سام

 رویش انداخت تخت روی را نیاز و آورد در نیاز تن

 نگاه برد عقب سر را لبهایش بوسید وباز زد خیمه

 :گفت و کرد نیاز خندان چشمان



 کنیم؟ تمومش-

 و برد موهایش در سام سر پشت در دستانش نیاز

 : گفت

 تمام-

 نیاز و برد فرو گردنش گودی رد سر خندید بلند سام

 ...بست چشم عشق با

* 
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 سام گذاشت سام ی شانه روی سر نیاز و کشید دراز

 تکیه تخت تاج به را پایش نیاز. او ی شانه روی سر

 هم نگاه. بود آویزان تخت روی از پاهایش سام و داد

 :گفت و خندید نیاز و کردن

 شد؟ جمع خیالت ناال-

  خندید آرام سام

 :گفت نیاز -

 برات دارم حرف صبح تا-

 شنوم می منم-

 کنم؟ شروع کجا از-

 اولش از-

 :گفت و کشید آهی نیاز

 هنگ خودمم زدی حرفارو اون تو که لحظه اون-

 که ام حامله فهمیدم یهو بود بدی شوک اصال بودم

 عموم محمد فهمیدم نمیومد در جور عقل با اصال

 داشتم حال این با اما. بود تر بد همه از این که نیست



 اتاق از نیاری محمد سر بالیی اینکه ترس از میرفتم

 نگهبانا دست دادمش جلوتر یکم اما بیرون بردمش

 برداشتم لباس تیکه چندتا اتاقم رفتم سریع خودمم

 کردم فرار

 چرا؟-

 نمیکنی باور دونستم می بودی شده ترسناک خیلی-

 نداشتم خبر هیچی از منم

 میموندی کاش اما-

 میخواستی یا میکردی؟ گوش حرفام به میموندم-

 بکشیم؟

 داد ادامه نیاز و بست چشم سام

 خیلی که مخصوصا برم رسید نمی ذهنم به جایی-

 میکردن درد چشمم و دندونم داشتم گیجه سر

 :گفت و شد خیز نیم چرخاند سر سریع سام

 !دندونت؟-

 :گفت و دندانش خالی جای ویر کشید زبان نیاز



 شکست یکیش عقبیم دندونای-

 :گفت نیاز که نشست صاف سریع آشفت بر سام

 گم نمی بقیشو بیاری در بازی کولی بخوای اگه-

 نگفتی بهم چرا....چرا-

 :گفت و اش شانه به زد دست نیاز

 ریخت بی بخواب-

 ملحفه نیاز و کرد نیاز رخ نیم نگاه خوابید کالفه سام

 :گفت و کشید باالتر اش سینه از یکم را

 بود بد حالم خیلی اما بودم خیابونا تو شب آخر تا-

 دونستم نمی موقع اون جایی یه میرسوندم خودمو باید

 نرفتم اونجا اصال همین واسه زده حرفی تو به مائده

 بودن رفته هم با دو هر اما عموهام خونه در رفتم

 ...دممولو عمه خونه برم شدم مجبور مسافرت

 سام پشیمان چشمهای نگاه چرخاند سر و کشید آهی

 :گفت و زد لبخند کرد



 تا هستیم هم مال اینکه به کن فکر لحظه این به اول-

 کنم تعریف برات رو گذشته

 ...اما-

 :گفت و زد چشمکی نیاز

 هم مال االن بفهمی تا بریم دیگه تجربه یه میخوای-

 بدونی که ممیگ هم اینارو بخوری؟ نباید غصه هستیم

 شد چی

 سام چشم بوسید برد جلو سر نیاز و بست چشم سام

 :گفت آرام را

 بگم؟-

 بگو-

 روی کشید دست و کرد سقف نگاه چرخاند سر

 گذشته فکر با اما کرد می درد کمی حال که شکمش

 :گفت

 شده اشتباه حتما گفتم می هستم حامله نداشتم باور-

 پس منداشتی اصلیو ی رابطه هنوز تو منو چون



 چی هر رفتم که مولود عمه خونه. نداره امکان

 درد دندون از نگفتم چیزی شده چی صورتت پرسید

 تو پیش فکرم ی همه.  آب جز بخورم هیچی نتونستم

 خون کی کرد آرومت کی شدی آروم چطور که بود

 نداشتی حق تو نگفتم وقت هیچ من کرد پاک تو بینی

 عده یه ینکها سام نداشتم آبرویی بی طاقت من اما

 ...یه من بگن

 !نیاز-

 طرفم یه از بمونم نتونستم چرا گم می یعنی باشه-

 همین به تونستی چطور اینکه کرد اذیتم تو عجولیه

 شب وقتی دارم رو دیگه یکی ی بچه بگی راحتی

  بودی من با قبلش

 :گفت و کرد سام نگاه چرخاند سر

 دخترم نمیدونستی که نگو-

 :گفت آهسته سام

 ونستمد می-



 شک و میدونستی که زد آتیش منو همین دقیقا-

 منم خود دادم حق بهت محمد راجب بخدا کردی

 اصال موضوع این راجب اما شدم شوکه

 نکرد کار عقلم لحظه یه-

 شب همون نبودم راحت مولود عمه خونه بگذریم-

 جون آقا ی خونه راجب داد گیر من به مولود عمه

 به گفتم نداشتم بیخو حال اصال که منم بزنم حرف

 ...دارید چشم هم خونه اون
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 :گفت و زد خندی نیش

 این وقتی کرد خراب چیو همه جمله یه همون شاید-

 ی دختره میدم نشونت گفت شد بلند زدم و حرف

 خوبیم آدم که عمم شوهر تا نزاشتم محل. سفید چشم

 اما خوابیدن همه خوردم شام اومد کار سر از هست

 که برسه چه باشم آروم ای لحظه نتونستم حتی من

 عمم صبح اینکه تا کشیدم درد صبح خود تا. بخوابم

 گم طالهام کیف که بیرون اومد اتاق از زنون سر تو

 عمم طالهای اش سرمایه همه که عمم شوهر شده

 نگاه گیج خبرم بی جا همه از من پرید رنگش بود

 می رو خونه دارن چطور که میکردم مها عمه دختر

 نگاه یه نیاز گفت عمم یهو. عمم طالهای دنبال گردن

 خالی کیفمو کل برخورد بهم خیلی میکنی، کیفت تو

 کیفم از ای قهوه آشنای نا کیف یه یهو که کردم

 داشتم برش سریع کردم تعجب خودمم افتاد بیرون

 منه کیف همون این گفت عمم که کردم باز درشو

 :گفت و خندید نیاز و کرد نیاز نگاه امس

 بود النگو جفت یه فقط کیفه تو-



 :گفت زدو تلخی لبخند نیاز و کرد ریز چشم سام

 من میزد خودش سر تو رفت باال جیغش عمم-

 حرفاش.  برده کسی دادم شب نیمه برداشتم طالهاشو

 پسرش هام عمه دختر عمم شوهر اما بود مسخره

 میزنه زنگ گفت زد کمکت... بود شده باورشون

 پلیس

 :گفت نیاز و شد درشت چشمانش سام

 می ثابت گناهیم بی شد نمی چیزی میومد پلیس شاید-

 خودم حال تو اصال من نبود وقتش روز اون اما شد

 نمی هیچی اطرافم از بودم شوک تو هنوز نبودم

 از هم عمه بیرون زدم اونجا از همین واسه فهمیدم

 آخرش نفهمیدم برد جا همه وآبروم اومد در خجالتم

 من که شد تموم من اسم به اما کرد چیکار طالهاشو

 بر مائده ی خونه برم شدم مجبور اونجا از. دزدیدم

 گفتم تو از وقتی داشت هوامو خیلی تصورم خالف

 ی بچه وجود با کرد کمکم کردن سرزنش جای به

 که شد چطور فهمیدم تازه دکتر برد منو کوچیکش



 خوشحال چقدر نمیشه باورت سام اما شدم حامله

 تو ی بچه اونم دارم بچه بودم

 رفتی مائده ی خونه از چرا-

 طاهر-

 :گفت آرام نیاز و چرخید سریع سرش سام

 اونجا من فهمید وقتی داداشش خونه اومد طاهر-

 و طاها خب اونجا میومد مختلف های بهانه به هستم

 بالمدن ترسیدم می هم تو از بودن خبر بی مائده

 میاد میره هی طاهرم ببینی کنی پیدام اینجا بگردی

 از کردن پیدا کار بهونه به همین واسه بشه بدتر

 همون جون آقا خونه رفتم بیرون زدم مائده خونه

 دادم دست از رو مورچه اول شب

 روزها آن از هم نیاز که بست چشم اختیار بی سام

 :گفت و گذشت سریع

 از داشتم ضعف دمبو گشنه خیلی گذشت روز سه-

 بزنم رو زنه یه کیف شدم مجبور بیرون زدم خونه

 برگردوندم رو کیف طریقی یه به شدم پشیمون اما



 گفت بعد بده مژدگونی که بود گیرا اون از زنه اما

 برسونن منو شوهرش با میخواستن بعدم پریده رنگت

 شده سقط بچم فهمید زنه

 خب-

 علیرضا شوهرش و یاسی همین-

 آهان-

 بود اونجا عموم رسوندن منو وقتی مهربونن یلیخ-

 زنگ گفت کرد شک شوهرش نشدم پیاده ترس از

 بعدشم که نزنه زنگ کردم التماس پلیس زنم می

 اومدم بهوش بیمارستان تو وقتی اما شدم بیهوش

 بود پر دلم که منم بود کنجکاو خیلی بودش یاسی

. گفتم یاسی به چیزو همه بشم خالی داشتم دوست

 رفت کجا دونم نمی برگشت ساعت چند بعد تشرف

 حقیقته حرفام شد ثابت بهش مطمئنم رفت جا هر اما

 اون کرد کمکم بود کنارم مادر یه مثل روز همون از

 من اما کنم کار خودم واسه داد یاسیه مال هم دکه

 خونه یه داره تهران خونه یه  دادم می کرایه بهش



 دولتیه ششغل شوهرش چون کیشه بیشتر اما کیش

 جاست اون کارش

 شدی صمیمی باهاش هم تو-

 حوصله اصال من ، میکنی فکر که چیزی اون نه-

 شوهرش و یاسی اما بشم صمیمی بخوام که نداشتم

 میگفت یاسی داشتن هوامو خیلی کردن کمکم خیلی

 حتی سال یک این تو ولی بخوابم خونش برم شبا

 می ودنب شوهرش که گاهی فقط اونجا نرفتم بارم یک

 همین حموم رفتم
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 :گفت و کرد سام موهای درون را دستش

 فکرم کشیدم سختی خیلی اما کردم می کار اینجا-

 حرف بود خانوادم پیش فکرم بقیه حرف بود تو پیش

 تو شب هر رفتم دست از ی بچه پیش مولودم عمه

 اینکه کردم یم حس کنارم تورو رویام تو خیالم

 کنارمی همیشه تو میکنه رشد داره شکمم تو بچمون

 بچمم اومدن دنیا به تاریخ بود همین شب هر

 برد منو یاسی. کردم گریه روز اون چقدر میدونستم

 گفت پزشک روان که پزشک روان یه پیش

 می ساعت دو تا داد قرص بهم گرفتم افسردگی

 سام مثل شدم گفتم می خندیدم

 :گفت و ریخت بهم ار سام موهای

 جویای همیشه همین واسه بود مهم برام تو حال اما-

 بودم حالت

 :گفت سریع سام



 و جاسوس میخوام همینجاس ماجرا مهم قسمت-

 کنم شناسایی

 :گفت و خندید نیاز

 باشی نداشته کارش به کاری میدی قول اول-

 نه-

 گم نمی منم خب-

 میدم قول باشه-

 نیاز جون بگو-

 ندارم اریشک نیاز جون-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 هتل پذیرش زدم زنگ کیش رفتم اینکه بعد ماه دو-

 تا اما بزنم حرف خواستم نمی برداشت و گوشی آریا

 هستم کجا پرسید می دائم شناخت صدامو کردم سالم

 داغونم بقیه حرف که رفتم گفتم بهش چطوره حالم

 ...نکنه

 :گفت و شد عمیق لبخندش



 هر بگن خوان می چی هر بقیه زارب گفت اون اما-

 هیچ من پاکه دلت چقدر تو میدونه بشناسه رو تو کی

 باور هم اهورا حتی نکردم باور حرفارو اون وقت

 نور یه حرفا اون با قلبم تاریکی اون تو نکرد

 زدم می زنگ موقع همون از شد روشن کوچولویی

 زنه اون روز اون اینکه تا پرسیدم می تورو حال

 اومد

 ...خدب-

 من االن رفت نمی بعدش دقیقه پنج اگه میدونم بله-

 که زدی زنگ چطور گفت آریا نبودم تخت این رو

 کنن بیرون رو زنه

  شکر خدارو-

 :گفت و کشید را موهایش نیاز

 نشد کم زشتت کار از چیزی اما-

 :گفت نیاز و خندید بلند سام

 حتی.  اومدن کیا گفت اونجا اومده سعید گفت بهم

 فهمیدی چیزو همه فهمیدم اومدم مائده و محمد دمفهمی



 بودم آدم منم اما شنیدم زیاد گرفتت حال از روزا اون

 نه همین واسه نداشتم تو با زندگی به امیدی دیگه

 بازم تقدیر اینکه تا دادم می نشونی نه میزدم زنگ

 این دونستم نمی اصال من. داد قرارمون هم راه سر

 هست تو مال هتل

 :گفت و یدخند سام

 من اموال و مال راجب بودی کنجکاو که انقدر-

 :گفت و خندید هم نیاز

 حس بهم خیلی بود خوب خیلی روز چند این اما-

 به حرفامو مهمم خیلی برات من اینکه میدادی خوبی

 موندی می و گرفتی نمی دل

 تهران؟ بریم خب-

 نه-

 بیارم در مولودو پدر من بریم-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 نمیام هتل اون دیگه من-



 جدید پرسنل کنم اخراج رو همه میکنی کاری-

 کنما استخدام

 کنیم می زندگی اینجا نکرده الزم نخیر-

 میشه؟ چی هتلم نیاز-

 با و کشید تیر کمرش شد خیز ونیم کرد سکوت نیاز

 :گفت درد

 گردونه می شهبد و هتل اون-

 همان و نیاز کمر روی کشید دست رفت جلو سام

 :گفت مالید می را کمرش آرام که ورج

 باشم من الزمه گاهی-

 گردیم می بر دوباره اونجا میریم کوتاه مدت یه خب-

 اینجا

 موافقم اینجوری-

 نمیام من هتل اما-

 داریم خونه یه اونجا چند هر میگیرم خونه-

 خونه کدوم-



 :گفت و زد لبخند سام

 دیبو کنجکاو دادم نشونت اتاق در یه اوایل یادته-

 چیه؟ اونجا ببینی

 :گفت و کرد فکری نیاز

 یادمه اوهوم-

 منو واسه بود طبقه اون تو بزرگ ی خونه یه اون-

 تو

 دیگه یکی به بدش پس-

 من پای به پا باید تو بده خیلی حساسیت این نیاز-

 چیز همه بوده اشتباه بفهمونی همه به هتل تو بیای

 میشه؟ باورش کی-

 نکنن باور اچر باهاتم من ببینن وقتی-

 

 [۱۷:۳5 ۲۸.۰۲.۱۹, ]جنون

 



 6۴۲_پارت#

  

 

 

 

 ندارم نگاهاشونم تحمل اصال االن کن باور-

 انقدر نمیخوام اما ندارم اصراریم داری حق بله-

 نزاری هتلمون تو پاتو که بشی حساس

 :گفت و سام ی سینه به داد تکیه سر نیاز

 راجبش دیگه که میشه اما نمیشه فراموش روزا این-

 و من ی تجربه میشه اما میاد یادت گاهی نزد فحر

 نکنیم تکرار اشتباهارو وقت هیچ که تو

 :گفت و خواباند آرام را نیاز سام

  بخواب یکم-

 :گفت لبخند با برد گردنش دور دست نیاز



 دادی سکتم شب سر دیوونه-

 میگرفتم آتیش داشتم که دادی کارامو جواب خوب-

 نکشتمت اوردی شانس

 :گفت و خندید باز سام و خندید نیاز

 هر کردی زدم شگفت کارم این تو که متفاوتی انقدر-

 اصال تو داشتم استرس من چی

 :گفت نیاز که خندیدن بلند دو هر

 دیگه نفر یه با زندگی به بارم یک حتی مدت این تو-

 بکنم تونستم نمی تصورم وجه هیچ به نکردم فکر

 تمام و بودی اعصاب بی ریخت بی توی همش

 اش پیشانی روی از را نیاز موهای و خندید سام

 :گفت و بوسید را اش پیشانی زد عقب

 برگشت؟ زلزلم نیاز-

 اوهوم-

 بخشیدیم؟-

   اوهوم-



 بکنیم؟ عروسی-

 بله بزرگترا اجازه با -

 بیاد؟ مامانت بگم-

 :گفت سریع نیاز

 نه-

 !جان نیاز-

 سام خیال بی-

 تو دوریه از شده شکسته بود نگرانت من مثل اونم-

 ی خونه شدن آواره جای به کرد نمی کارو اون اگه-

 کتک بازم اگه حتی خودمون ی خونه رفتم می مولود

 این چرا نیاز نپرسید مامان چرا... خوردم می

 جوابمو اگه شاید کردی پنهون ازم و مهم موضوع

 شد می تر آروم شنید می

 اون هم بشی آروم تو هم بزنید حرف بیاد-

 سام-



 چون خواستگاری بیام باید من گلی نکن اذیت-

 دیگه بزار عروسی بعد برات داره آرزو مامانت

 نباشه ناراحتی

 کرد قضاوتم خودی بی اونم ناراحتم دستش از خیلی-

  بزن بهش حرفاتو خب-

 :گفت و را سرش بوسید سام و نزد حرفی نیاز

 یه برات باید باالخره اما شدی من عروس که االن-

   بگیرم تهالیق که عروسی

. بوسید را گردنش برد پایین سر سام و زد لبخند نیاز

 :گفت آرام بست چشم نیاز

 اذیتم دردم دل نه چشمم نه دندونم درد نه روزا اون-

 کرد می ویرونم دفعه هر که بود چیزی یه اما نکرد

 :گفت کنجکاو و برد عقب سر سام

 !چی؟-

 :گفت و زد تلخی لبخند نیاز



 انقدر چیزی یه دیدن با که اشهب بیماری یه شاید-

 نره بین از وقت هیچ میکنی آرزو اما میشه بد حالت

 !درسته؟ آزاری خود میشه...ببینیش همیشه

 :گفت و خندید بلند سام

 بود؟ چی خب-

 :گفت آهسته سام صورت روی گرداند چشم نیاز

 گردنم روی کبودی-

 :گفت آرام نیاز و رفت بین از کم کم سام لبخند

 روز هر روزام اون امید بود شده اما بود دق ی آینه-

 تا شد می بیشتر قراریام بی میشد تر کمرنگ که

 رفت بین از کامال وقتی

 نیاز-

 نیاز جان-

 و را نیاز گردن بوسید و فشردش آغوش در قرار بی

 :گفت و خندید نیاز



 اما کنی رفتار باهام باید گل برگ مثل االن آقا هی-

 که چلوندیم تو

 زد فریاد و رفت باال نیاز جیغ سام حرکت با

 زشته ببینه کسی کبودیشو دیوونه نه االن نه-

 می را خودش کار نیاز های جیغ به توجه بی سام اما

 شد می کوبیده کمرش به که نیاز های مشت و کرد

 :گفت زنان نفس ونیاز برد عقب سر. بود اثر بی

 نره بین از عمر آخر تا... گمونم دیگه این-

 :گفت و کرد کج لبی انداخت باال ای نهشا سام

 هست که همینی-

  شدی تخس روزا این خیلی-

 گرفتم یاد جان همسر از-

 :گفت و خندید خورشید نور دیدن با نیاز

 شد صبح بفرما-

 :گفت و را نیاز ی گونه بوسید سام



 بیام بیرون تا برم من گلی بخواب-

 کجا؟-

 بیارم چمدونمو میرم-
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 !دکه-

  باش دکه خیال بی-

 میشه تنگ براش دلم-



 االن از نیاز نیستی اونجا به مطعلق تو اما دونم می-

 بچمون واسه کردن درست اسنک فکر به باید بعد به

 باشی

 االن همین باشی داشته چاره تو پررو بچه برو-

 رفت پایین تخت روی از سام میشی کار به دست

 :گفت و کرد تنش را تیشرتش

 !کنی؟ جلوگیری که نیست قرار اما نه-

 و بست را اش خسته چشمان خوابید شکم روی نیاز

 :گفت آرام

 نه-

 عروسی شب پس-

 کمر نگاه چرخید سام. برد خوابش اما زد لبخند نیاز

 لبخند صورت دیدن با رفت جلو کرد نیاز ی برهنه

 خم و زد لبخند هم او رفته خواب به که نیاز لب به

 باال کمرش روی تا را پتو و بوسید را کمرش شد

 .رفت بیرون را اش شانه بوسید باز کشید



 اما برداشت را چمدانش رفت دکه به همه از اول

 تا کرد جلب را اش توجه دکه کنار کوچک کارتون

 آمد نفر چند صدای داشت برش

 نیستید؟ خانم گلی-

 میشگیه های مشتری دیدن با کرد باز را دریچه سام

 :گفت نیاز

 کنه نمی کار اینجا دیگه خانم گلی-

 چرا؟-

 کنه می ازدواج داره-

 باز را جعبه در سام و رفتن آویزان های لب با آنها

 بیرون را پولها. کرد تعجب پول همه آن دیدن با کرد

 . نبود پولی کم آورد

 از. گذاشت چمدانش در و گذاشت جایش سر را پولها

 رفت ماشین سمت کرد قفل را درش آمد بیرون دکه

 هتل سمت و گذاشت عقب صندلی روی را چمدان

 . رفت



 زد صدایش شهبد دیدن با شد هتل وارد

 شهبد-

 کرد باز را دستانش سام دیدن با چرخاند سر شهبد

 :گفت و چرخید سام سمت

 آورد عنبر بوی آمد گل-

 :گفت و رفت سمتش سام

 میشه؟ شروع کی-

 شروع بره اون میره گهدی روز دو داریم مهمون یه-

 میکنن

  باشه-

 شد؟ حل خبر چه تو-

 :گفت لبخند با کشید سوتی سام

 شد حل در حل-

 انداخته گل هاتم گونه دیدم شکر خدارو خب-

 بابا هتل برگرد شد تموم اینجا کار مزه خوش-



 باشه-

 برام میاد داره مهمون-

 کی؟-

 نیاز ی خانواده-

 :گفت و خندید شهبد

 تکاپو به سماوات آقای و میان دارن همسر خانواده-

 افتاده

 بندازم راه و عروسیم زودتر باید-

 میان دارن دیگه که اینا بابات-

 میشه راحت خیالم آره-

 داد جواب خوب دیشبت کار انگار-

 :گفت و داد تکان سر سام

 برم من-

 روبه چیز همه گفت زد زنگ کریمی خانم فقط برو-

 نباشیم نگران راهه



 خوبه-

 کارش سر برمیگرده زنیا-

 شهبد که داد تکان راست و چپ به را سرش سام

 :گفت

  داره حق نگیر سخت بهش-

 نباش نگران-

 با رفت بیرون هتل از داد تکان شهبد برای دستی

 با و رفت خرید مرکز سمت شد ماشینش سوار عجله

 .بیایند کیش به که گرفت تماس نیاز مادر

*** 

 دو نیاز خالی جای دیدن با کرد باز را اتاق در

. تخت روی را پاکت و گذاشت ای گوشه را چمدان

 می زمزمه را آرامی آهنگ داشت که نیاز صدای با

 حمام در سمت آورد در را تیشرتش زد لبخند کرد

 :گفت و زد در به ضربه چند و رفت

 خوای نمی مهمون-



 :گفت و نشست صاف سریع نیاز

 اومدی؟ کی-

 االن همین-

 میام االن منم-

 و کرد حمام وارد را سرش سام شد باز حمام در اما

 :گفت

 داخل؟ بیام ندارم اجازه یعنی این-

 وان در رفت فرو بیشتر و گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت و کف پر

 خودته حموم...ح-

 تنه باال دیدن با نیاز و شد حمام وارد خندید سام

 :گفت و کرد شامپوها نگاه اش برهنه

 رفتی؟ کجا-

 خریدم جیگر برات کن تموم تو حموم زودتر-

 باشه...با-



 زیر دست و نشست وان لب رفت وان سمت سام

 :گفت و آورد باال را سرش و برد نیاز ی چانه

 عزیزم؟ خوبی-

 خوبم-
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 خریدم مسکن برات نداری؟ درد-

 خیلی سقط درد اون برابر در دردش یعنی خوبم نه-

 مترهک



 :گفت و نیاز صورت کنار کشید دست سام

 شدی؟ بیدار کی-

 ساعته نیم نیست وقت خیلی-

 :گفت و کرد اخم سام

 !نخوردی چیزیم-

 بخوریم باهم بیای هم تو گفتم-

 را شصتش انگشت و بوسید را نیاز خیس سر شد خم

 :گفت و کشید نیاز ی گونه روی

 باش زود پس-

 سمت. رفت بیرون شد بلند سام و داد تکان سر نیاز

 در و پوشید و برداشت را شلوارکش رفت چمدانش

 برای که هایی لباس از یکی کرد باز را دیگر چمدان

 روی آماده برایش کرد انتخاب را بود خریده نیاز

 . گذاشت تخت

 را گوشی و رفت تلفن سمت کرد آماده را میز

  گرفت شماره برداشت



 بفرمایید-

 بیارید جوجه بابیک گوشت با سس پر ساالد یه-

 بله-

 دارید؟ چی دسر-

 حلوا و ها شیک انواع ، کیک و بستنی انواع-

 :گفت سریع سام

 حلوا-

 ...دا نوع یه حلوایی چه خب-

 بفرستید مقدار یه همش از-

 سماوات آقای چشم بله-

 بودش شناخته پس زد لبخند سام

 تشکر-

 سر حمام در صدای با گذاشت جایش سر را گوشی

 :گفت و کرد نیاز هنگا چرخاند

 گلی باشه عافیت-



 ممنون-

 :گفت و رفت نیاز سمت شد بلند سام

 پریده رنگت کنم می حس-

 خوبم سام نه-

 تخت روی کشاند تخت سمت گرفت را دستش

 :گفت و گرفت سمتش را پاکت و نشاندش

 خانم عروس شما واسه اینم-

 دیگر جعبه چند دیدن با کرد باز را پاکت در نیاز

 که آورد بیرون را جعبه اولین انداخت االب ابرویی

 :گفت سام

 کردن درستش دادم خودته گردنبند این-

 گردنبندش دیدن با کرد باز را کوچک جعبه در نیاز

 و کشید دستش از سام که آوردش بیرون ذوق با

 سام و برد باال را خیسش موهای نیاز نشست صاف

 و کپال برد جلو سر آمد جلو بست را گردنبند برایش

 بوسید را نیاز ی سینه



 عزیزم ممنون-

 بعدی خب-

 باز را ودرش آورد بیرون را بعدی ی جعبه نیاز

 خندید بلند گردنبندش ست های گوشواره دیدن با کرد

 :گفت سام و

 خانم عروس کادوته-

 در آرام خیلی و برداشت را گوشواره باز وخودش

 گوشواره روی کشید دست نیاز. کرد نیاز گوش

 :گفت و هایش

 خوبه خیلی-

 هم یکی خریدم برات اس حلقه یکی هم دوتا اون-

 خودته ی حلقه

 حلقه کنار بزار فعال خریدی برام که ای حلقه خب-

 ...ان تو بکن خودمو ی

 و زد لبخند سام که ماند خیره سام انگشتر به نگاهش

 :گفت



 نیومده در انگشتم از ام لحظه یه-

 نیاز انگشت در آورد در را نیاز انگشتر سریع و

 .آورد باال وسر را نیاز دست پشت بوسید و کرد فرو

 بود داخلش پول کلی بود اونجا جعبه یه دکه رفتم-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 توئه مال اونا-

 :گفت آرام نیاز و کرد ریز چشم سام

 بدم پس بهت پولو اون کردم می جمع پول داشتم-

 :گفت نیاز که کرد اخم سام

 خیال بی-

 :گفت سام و آمد اتاق در ایصد

 اومد غذا بپوش لباستو باش زود-

 ندارم لباس که من اما-

 خریدم برات رفتم ایناها-

 :گفت و خندید نیاز



 ریخت بی آل ایده مرد یه میگن تو به-
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 :گفت و کرد اشاره سوئیت دیگر طرف به سام

 بپوش لباستو اونجا برو-

 رفت سالن دیگر سمت برداشت را هایش لباس نیاز

 و تاب. کرد تنش را هایش لباس نبود حواسش سام تا

 .کرد سام نثار بیشرفی لب زیر نیاز که کوتاهی دامن



 و سرش باال ببرد که برد موهایش زیر دست

 داشت وا کارش از را او سام صدای اما ببندتشان

 باشن باز بزار-

 میز روی غذاهای دیدن با و سمتش چرخید نیاز

 :گفت و کشید سوتی

 زیادن چقدر هوم-

 :گفت و کرد نیاز به سرتاپایی نگاه سام

 میشه چی نیست گرسنم بگم من االن-

 برداشت حلوا کمی انگشت با ایستاد میز جلوی نیاز

 :گفت و گذاشت دهان در

 وقت؟ اون چرا-

 کشید تخت دلم-

 کرد یزر وچشم داد باال را ابروهایش از یکی نیاز

 :گفت و خندید بلند سام

 زلزله بشین-

 :گفت سریع سام و نشستند میز پشت هردو



 غذاها بقیه بعد بخور جگر اول-

 :گفت و گذاشت دهان در جگری نیاز

 میخورم اینارو ی همه من نباش نگران اصال-

 کنی اسراف نمیاد خوش خدارو...

 نشه اندازت عروست لباس نکن کاری تپلی گلی-

 :گفت ذوق با سریع نیاز

 داریش؟ هنوز-

 رفتم و سوزاندم را لباست بگوید نیامد دلش سام

 :گفت همان برای خریدم همان مثل یکی دوباره

 عزیزم هست-

 هی بود شده تنگ براش دلم انقدر... ووی-

 کردم می گریه میدیدم عکسامونو

 غرید و گذاشت دهان در ای جوجه حرص با سام

 کشیده جنون به گهدی فیلما و عکسا اون که وای-

 بودم



 همان با و خورد را سسش پر ساالد از کمی نیاز

 :گفت پر دهان

 چشیدیم جنونو طعم دومون هر دیگه خب-

 متعجب هم وسام کرد سام نگاه یکدفعه حرف آن با

 دست خندیدن بلند صدای با دو وهر کرد نیاز نگاه

 قرار هم کنار را جنونشان طعم دستبندهای بردند جلو

 نیاز انگشتان بین را انگشتانش سریع شسام و دادن

 :گفت و داد جا

 تمام و هستیم هم مال فقط تو منو شهبد قول به-

 دهان در جیگری سریع نیاز و خندیدن بلند دو هر

 :گفت و گذاشت

  گرسنمه خیلی-

    خودته مال همش بخور-

 سام همراه را غذاها آن تمام اشتهای با واقعا نیاز

 بعد. خورد را حلواها آن از میک همچینین و خورد

 تراس به هردو داد میوه سفارش سریع سام غذا از



 به رو نشستند کوچک گرد میز آن طرف دو رفتند

 .دریا

 :گفت و کرد نیاز نگاه چرخاند سر سام 

 نگیر سخت مامانت به-

 بزنم؟ حرفامو نباید-

 بزن-

 باشه تلخ واسش شاید-

 کرد گریه خیلی نیما-

 نیستم دلخور اون از-

 بود پشیمون اما-

 کرد می باید باغیرت برادر یه که کرد کاریو نیما-

 نیاز-

 جانم-

 قبلش بهتره اما بخرم قرص برات خواستم می-

 نداری مشکلی بشم مطمئن که خوب دکتر یه ببرمت



 خونم کم با کمه بدنم ویتامینای فقط نیست مشکلی-

 معروفی و خوب خیلی دکتر بردم یاسی که دکتری

 بود همینا فقط مشکلم گرفت ازم آزمایش کلی بود

 :گفت و کشید عمیقی نفس سام

 بگیرم داروهاتو برات برم بده پس-

 بزنیم سر هم دکه به که بریم باهم غروب-

 دیگه یکی مال بشه دکه-

 شناسمش می هست یکی بدمش کی به میدونم-

 هست؟ کی-

 میفروشه میپزه محلی نون اطراف همون هست یکی-

 خرجشون دارن زیاد بچه اما میکنه رکا شوهرشم

 زیاده

 میخرم ازش رو دکه من بگو دوستت به-
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 چی؟ واسه-

 میگی که کسی همین به بدمش-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 نمی پول منم از خیره به دست خودش یاسی-

 اون پول به اون بهش میدادم پول خودم من خواست

 نداره احتیاجی دکه

 و زد آن به محکمی پک و زد آتش سیگاری سام

 :گفت

 تهران بریم بعدش اومدن که اینا مامانت-

 میریم-



 به داد تکیه وسر داد لم اش صندلی روی کمی

 :گفت و صندلی

 دکه جلوی روز اون وقتی سام بودم تنگت دل چقدر-

 چون بود داستان قسمت ترین سخت بخدا دیدمت

 بپرم بیرون دریچه همون از نه در از میخواستم

 کردی بغلم وقتی کردم خودداری خیلی اما کنم بغلت

 دادم هولت اما نشدم سیر کردمت بو کردم مکث

 بودم عصبی

 :گفت و کرد ای خنده

 با میدیدم کارات اون با میبردی دلمو خوب اما-

 قوی خودتو اما میشد غمگین چقدر چشمات حرفام

 دادی می نشون

 حرفات با ردیک می نابودم-

 :گفت کرد سام رخ نیم نگاه چرخاند سر

 ناز میکردم گله میزدم حرف عکسات با شبا-

 یه درست زدمت، می حتی میکردم قهر میکردم

 بودم شده دیوونه



 :گفت و کرد نیاز چشمان نگاه چرخاند سر خندید سام

 خاطر به اما میدادم جون اتاقت تو هم دیوونه منه-

 میموندم اونجا تو بوی

  تنگشونم دل چقدر که وای... اتاقا اون-

 باشم هتل تو حتی نداشتم دوست نبودی تو وقتی-

 :گفت و گرفت خود به ای قیافه نیاز

  بودم هتل اون گل نبودم که کسی کم بله-

 صد در صد-

 :گفت و خندید نیاز

 نمیاد خوشم کریمی خانم از-

 :گفت و خندید بلند سام

 چیه نظرت اما دمبو حرف این منتظر وقته خیلی-

 اون با شهبد

 :گفت و انداخت باال ابرویی نیاز

 نچ-



 دیدیش؟ مگه-

 ندارم بهش خوبی حس اما نه-

 بره هم کریمی خانم دیگه اونجا بیا تو-

 بیام نموخام-

 صندلی از و گرفت را نیاز دست برد پیش دست سام

 نشاندش پایش روی کشیدش خودش سمت کرد بلندش

 به داد تکیه سر رفت ششآغو در را نیاز خود و

 :گفت دریا ی خیره سام ی شانه

 شده تنگ بابام قبر واسه دلم-

 بکنی مو چغلی بری میخوای-

 خورده غصمو چقدرم میدونه چیو همه خودش اون-

 هست؟ راضی دامادش از نظرت به حاال-

 راضیه اونم باشم راضی من-

 انداخت دریا در را سیگارش برد کمرش دور دست

 :گفت و

 نیست خوب حالت هنوز کن استراحت دیگه میک-



 :گفت و بست چشم نیاز

 میاد خوابم-

 بریم خب-

 خندید سام که چسباند سام به بیشتر را خودش نیاز

 بلند گرفت را نیاز دستانش روی بود پایش زیر دست

 سرش سام گردن دور کرد حلقه را دستانش نیاز شد

 لتنگد چقدر دانست می خدا.  چسباند اش سینه به را

 .بود سام گرم آغوشهای

 تخت روی را نیاز خواست رفت تخت سمت سام

 دراز کنارش خندید سام نکرد رهایش نیاز اما بگذارد

 خواب به آغوشش در محکمی همان به نیاز و کشید

 ...رفت

** 

 

 [۱۷:۳5 ۲۸.۰۲.۱۹, ]جنون

 



 6۴۷_پارت#

  

 

 

 

 

 عمیقی نفس نازنین.  داد تکان سر نازنین برای سام

 در سمت چرخاند سر نیاز شد، سوئیت وارد و دکشی

 اما کرد بغض بخواهد که این بدون نازنین دیدن با

 :گفت دارش لرزش صدای با مادرش و دزدید نگاه

 جان نیاز-

 سمتش قدمی نازنین و زد پوزخند اختیار بی نیاز

 :گفت و برداشت

 سالمی و صحیح خوشحالم خیلی-

 چی؟ نبودم اگه-

 :گفت و برد زیر به سر نازنین



 بود تو سالمتیه روزم و شب دعای-

 بینی؟ می ظاهرو فقط یا سالمتم؟ االن نظرت به-

 چه دلم تو  بدونی نخواستی دیدی ظاهرو همیشه

 خبره

 نیاز-

 :گفت و برد باال دست نیاز

 کردم اشتباه که نمیشم این منکر عنوان هیچ به-

 خوای می چقدر هر میگم کنم می خم جلوت سرمم

 من اما میکنی فکر تو که اشتباهی خاطر به بزنم

 نکردم اشتباه میگم خودم

 شدم شوکه بود بدی خبر-

 بار یک فقط اما داشتی حق هم کامال داشتی حق-

 کسی ُکنت گوش حرف دختر اون نیاز کردی فکر

 کرد؟ کارو این چرا زد می بهت حرفاشو همه که

 کرد؟ ازدواج من ی اجازه بدون چرا

 :گفت و داد تکان توراس چپ به را سرش



 من انگار کردی رفتار جوری نپرسیدی مامان نه-

 یه حتی کردم عمل تو حرفای خالف عمرم تمام

 چون دادم حق سام به ندادی من به کوتاه فرصت

 اما بده جلوه بد منو که داد هم دست به دست چی همه

 با من زندگی لحظات همه از بودی ؟مامانم چی تو

 مامان؟ دینپرسی تو چرا بودی خبر

 شدم اذیت دوریت از کافی اندازه به نگو دیگه نیاز-

 مهم برات شده بارم یک واسه خدا رو تو مامان-

 خاطر به چون ناراحتم دستت از من ناراحتم باشه

 بودی حساس تو چون نگفتم بهت هیچی تو خود

 می ولی شد می خوب اما بود بیمار سام من، روی

 قبول بشه خوب هاگ حتی بیماره بفهمی تو دونستم

 کنی نمی

 :گفت ونیاز ریخت اشک نازنین

 کردی؟ می قبول-

 :گفت و ریخت اشک باز نازنین

 نه-



 راضیت خواستم می چطور ،بعد بودم مطمئن بله-

 بیمارم پسر این عاشق من که وایسم روت تو کنم،

 بخدا شد نمی. بشه خوب تا کنم کمکش خوام می

 بیماریش وقتی تا گفتم همین واسه. کردی نمی قبول

 رابطه یه از بیشتر نبود قرار نگیم تو به نشده بهتر

 جون آقا افتاد اتفاقایی یه اما وقتش به تا باشه دوستی

 فهمید

 :گفت و داد تکان سر نازنین

 گفت بهم مائده همشو میدونم-

 تا دو ، مائده تا شنیدی می خودم دهن از کاش-

 می نیاز؟ چرا کشیدی می داد سرم گوشم تو میزدی

 گفتی می اما کردی می خون پر و دهنم تو زدی

 می خون ُپر دهن همون با بخدا منم بزن، حرف

 این کردی نمی کاری اما شدی نمی آروم چرا. گفتم

 بینمون بیوفته فاصله همه

 پشیمونم زندگیم تو بار اولین واسه-



 به وقتیایی یه. کنه نمی درست و هیچی پشیمونی نه-

 به کردنات غر غر  به دستات به داشتم احتیاج بغلت

 اون تموم با نبود کسی بودم تنها بخدا اما اخمات

 من نداره اشکال بگه سرم رو بکشه دست دلخوریا

 هستم

 رفت نیاز سمت و رفت باال اش گریه صدای نازنین

 :گفت و ریخت اشک نیاز اما

 دلم اما بزنم حرف باهاتون کردم قبول سام خاطر به-

 کنار... بزار تنهام یکم مامان برو... نگرفت آروم

 میام

 !نیاز-

 همین تنهایی یکم فقط نخواستم چیزی-

 :گفت سریع سام. رفت وبیرون رفت در سمت نازنین

 شد؟ چی-

 :گفت و کرد پاک را اشکهایش آرام نازنین

 داغونه دخترم-



 :گفت نازنین که کرد در نگاه سام

 باشه تنها خواد می گفت-

 چی؟ من-

 :گفت و کرد نیایش نگاه سام

 آروم حتما پیشش برو تو اما باشه تنها میخواد گفته-

 میشه

 با نیاز. کرد باز برایش را در سام و زد لبخند نیایش

 :گفت آرام در صدای شنیدن

 سخته تونم نمی سام-

 دستهای بچرخد خواست تا شنید دویدن صدای

 لبخند با نیاز. شد حلقه کمرش دور نیایش کوچک

 شد خم و فشرد آغوشش در را نیایش چرخید سریع

 ...را نیایش سر بوسید
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 کنید استراحت جا همین-

 خوابیدیم می جا یه ها بچه با-

 باشن دیگه اتاق یه تو نیایش و نیما باشید راحت نه-

 هستن تر راحت

 :گفت و گذاشت تخت روی را نوید

 بگیرید ماست من با داشتید الزم چیزی-

 ممنون-

 :گفت نازنین که برود بیرون خواست سام

 بخشتم؟ می یعنی-



 دلخوره یکم فقط بخشیده االنم همین اون-

 کنه خدا-

 اتاق از داد تکان سعید برای وسری زد لبخند سام

 در پشت رفت خودشان اتاق سمت. رفت بیرون

 باز را در و زد لبخند شنید را دو هر ی خنده صدای

 :گفت و کرد سام نگاه چرخاند سر نیاز کرد

 میگه چی وروجک این ببین-

 :گفت و نشست نیاز کنار رفت سمتشان سام

 میگه؟ چی-

 :گفت زودتر نیایش

 شما اما دیدم عروستو لباس عکس من گم می-

 مال اما خریده بهترینو من واسه رضا محمد خسیسی

 هست ساده خیلی نیاز

 :گفت و انداخت باال ابرویی سام

 ..ک غلط رضا محمد-



 ساکت شد باعث رفت فرو پهلویش در که آرنجی

 کشید دندان به را باالیش لب نیاز کند نیاز نگاه شود

 صاف گلویی سام. زد اشاره ابرو با محسوس نا و

 :گفت و کرد

 نمیتونم من اما میتونه اون البد خب-

 رضا محمد از بگیر یاد خسیسی اما میتونی هم شما-

 میکنه کار همه من واسه بازه دل و دست خیلی

 :گفت لب زیر سام

 َتَوُهم ماشاهلل-

 :گفت وبلند

 کن استراحت یکم برو عزیزم هست آماده اتاقت-

 بیرون بریم غروب

 :گفت و شد بلند جایش سر از نیایش

 این بچرخم میرم کنم نمی استراحت اما میرم باشه-

 هم رضا محمد که هست خوبی جای ببینم اطراف

 بیاد



 کرد نگاهش اخم با نیایش که خندید ختیارا بی سام

 :گفت و شد قطع باره یک اش خنده سام

 بفرمایید بله-

 زد نیاز برای چشمکی کرد نازک چشمی پشت نیایش

 را دستش سریع نیاز که خندید بلند سام. رفت آنجا از

 :گفت آرام اما خنده با گذاشت سام دهان روی

 کنه می کچلمون شنوه می دیوونه-

 :گفت خنده با سام

 َتوهمش تو شده غرق دیگه این-

 کن صحبت درست آقا هی-

 نگاه نشاند پاهایش روی کرد بلند را نیاز سام

 :گفت و کرد نیاز غمگین صورت

 خوشگل که نکنی ناراحت خودتو دیگه بود قرار-

 خانم

 اومد یادم سختیام تمام دیدمش وقتی نبود خودم دست-



 کمرش روی مآرا برد لباسش زیر پشت از را دستش

 و گذاشت اش شانه روی سر رفت جلو نیاز که کشید

 :گفت

 نیومد؟ چرا نیما-

 داره غرور جوونه هنوز نکنیا ناراحت اونو-

 که ندارم اون به کاری-

 ناراحتی اونم دست از کنه می فکر اون اما-

 زنم می حرف باهاش بعد حاال-

 :غرید و را نیاز موهای بویید سام

  هخوب انقدر چرا این-

 خوبه؟ چی-

 موهات بوی-

 :گفت و زد چشمکی برد عقب سر خندید نیاز

 کنه دیوونه تورو میخواد-



 سر خندید نیاز رفت تر باال نیاز کمر از دستش سام

 پر همراهی همان برای ُمرد می سام و برد جلو

 می بیشتر برابر چندین را اشتیاقش که  نیاز شیطنت

 می پی اش گلی شیطنت عمق به لحظه آن سام و کرد

 .شود دیوانه داشت حق و برد

 اش گونه خمار چشمان با زد پلک آرام برد عقب سر

 را دلربایش لبخند. کرد سام نیاز پر چشمان خیره

 های چال گذاشت نمایش به و کرد َمردش خرج

 تنش از را سام تیشرت یکدفعه و را اش کننده دیوانه

 بردند جلو سر شتاب با دو هر و آورد در

 

 [۱۷:۳5 ۲۸.۰۲.۱۹] ,جنون

 

 6۴۹_پارت#

  

 



 

 

** 

 شما مال اینم بفرما-

 مادرش نگاه و گرفت سام دست از را بستنی نیاز

 اش ناراحتی خیال بی. کرد می نگاهش هم او کرد

 مادرش برای بود کافی لبخند همان و زد لبخند شد

 .شود شاد دلش که

 ُدلفینارو نیاز وای-

 آب در که ینهاییدلف نگاه گرفت مادرش از نگاه نیاز

 گوشش کنار ی مردانه صدای که کرد پریدن می

 برگرداند  سر شد باعث

 اومده خوشم خیلی سام از من-

 :گفت و برادرش صورت روی گرداند چشم

 مهربونه خیلی-

 داره دوست خیلی رو تو اینه مهم نیست مهم اینا-



 :گفت و داد تکان سر نیاز

 اوهوم-

 دیدم حیاط تو رفتم من خوابید ما ی خونه شب وقتی-

  کشه می سیگار دیدم سمتش رفتم بازه اتاقت پنجره

 دل چقدر فهمیدم کرد گریه دیدم وقتی اما فکره تو

 تنگته

 من و شد گرفته دیگرم طرف مرد همان توسط دستم

 :گفتم و زدم لبخند نیما برای

 بکنم کارو اون شد باعث عشقش همین-

 می کارارو مینه بیاد گیرم تو مثل دختری منم البته-

 میشم تنگش دل جوری همین کنم

 :گفت و کرد سام نگاه چرخاند سر و خندید نیاز

 جانم-

 گرفتم دستتو فقط هیچی-

 :گفت و کرد کج سر نیاز

 چیه؟ چشمات نگرانی-



 :گفت و دزدید نگاه سام

 نیست چیزی-

 نداشتیما آقا هی-

 زد حرف من با بیایم که قبل سعید-

 :گفت کنجکاو نیاز

 گفت؟ چی-

 اما بخره حتما تو جهیزیه باید گفته مامانت میگه-

 کشه می طول یکم

 اما کردن نگاهش همه که خندید بلند اختیار بی نیاز

 دم برد جلو سر گرفت دهانش جلوی دست سریع

 :گفت سام گوش

 کن جور و عروسیمون بساط نباشه کاریت تو-

 :گفت شد خوشحال که این با سام

 گفته؟ مامانت اما-



 یاسیه حساب تو نصفشم تازه ندیدی؟ پوالمو همگ-

 هست انقدری یاسیه اسم به خوانم کارت دستگاه چون

 بخره چیزو همه کنم مامانم کمک یکم بتونم که

 برات چیز همه من کار؟ چی میخوای جهیزیه نیاز-

 میخرم

 :گفت و انداخت باال شانه نیاز

 دیگه مامانمه-

 همون شما بخرم من بزرگ وسایالی القل خب-

 بگیرید  رو ریزا خورده

 با تو بشیم بحثا این خیال بی تو ،منو من نظر به-

 کنار باهم مامانم با هم اونا کن صحبت بابات مامان

 نباش نگران میان

 عروسی تاریخ اما-

 می آب داشت که اش بستنی از کمی خندید باز نیاز

 :گفت و خورد را شد

 خوندی ماهه شش صیغه که تو-



 بیشتر ماه سه من بود احتیاط ضمح واسه اون-

 باشه نمیزارم

  ریخت بی عجول آخی-

 :گفت و زد چشمکی و کرد نگاهش باز

 چاره اگه واال عجولم منم موضوع این تو بگم باید-

 تمام و شهبد قول به دیگه ماه داشتیم

 دیگه ماه سه بگیم جفتمون پس-

  باشه-

 داشت را بستنی که را نیاز دست حال خوش سام

 سر. خورد را بستنی از کمی و کشید ودشخ سمت

 سام لب کنار برد باال دست خندید نیاز که برد عقب

 :گفت و کرد پاک را

 صورتتو فقط خودت مال همش نشو هول عزیزم-

 نیوورده لباس برات مامانی نکنیا کثیف لباستو

 میارم در لباسمو مامانی نداره اشکال-

 غرید و سایید هم روی دندان نیاز



 !میارما در جا از هاتو مربع-

 اما کردن نگاهش همه و خندید بلند اختیار بی سام

 برای فقط نه که را اش خنده جلوی توانست نمی سام

 گذاشته سر پشت که هایی اتفاق تمام برای لحظه، آن

 همه آن بعد که دل ته از ای خنده. بگیرد بود بودن

 بقیه بود خوب چه و چسبید می واقعا مشکالت

 آن از بعد که ای خنده.  افتادن خنده به هم خانواده

 .بود عسل از تر شیرین تلخی همه
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 به برگشتن هتل به ها دلفین نمایش دیدن بعد

 به داشت نازنین  نشستند میز دور.  رفتن رستوران

 نیاز خورد زنگ سعید تلفن. داد می را غذایش نوید

 . ردک سعید نگاه

 نیاز و شد دور آنها از شد بلند میز پشت از سعید

 :گفت و کرد نوید نگاه

  بشی بزرگ بخور وروجک بخور-

 کرده تموم نداره ساالد نیاز-

 :گفت نیایش که شد آویزان هایش لب نیاز

 زشته میشی تپلی عروسی روز تو بخور کمتر-

  موخاد دلم-

 زشته مامان نیایش-

 هوا این میشه لپش تاوق اون مثل میگم بد مگه-

 :گفت سام که کرد نازک چشمی پشت نیاز

 تپلی گلی میشه داره اشکال چه مگه-



 :گفت و گرفت خود به ای قیافه نیاز

 که این خاطر به رضا محمد البد خانم نیایش بفرما-

 کنه می دعوا باهات بشی تپل

 نخیر-

 ...میک بله-

 میای؟ لحظه یه جان نازنین-

. کرد ریز چشم و رفت دسعی سمت نگاهش نیاز

 نگاهی نیاز. رفت سعید همراه شد بلند سریع نازنین

 :گفت سریع و کرد بود شده کنجکاو هم او که سام به

 نداره؟ ساالد من جان سام-

 میارن خودشون ُسِسشم داره عزیزم کردم شوخی-

 روش بریز خواستی هرچقدر

 ایول-

 ها میشه بزرگی فوتبالیست داره داداشت نیاز-

 !قعا؟وا-

 :گفت سریع نیایش



 چطوره ببینیم کنه بازی بیاد فعال گفته ملوان تیم-

 :گفت ذوق با نیاز

 خوبه خیلی که این وای-

 :گفت و خندید نیما

 میشی خوشحال تو دونستم می ذوقن بی اینا-

 به نگاهی نیاز میز سر برگشتن سعید و نازنین

 :گفت و کرد مادرش

 شده؟ چیزی-

 نه...نه-

 .است افتاده اتفاقی فهمید نیاز و کرد مسا به نگاهی

 میان؟ کی بابات مامان-

 سام پرسید سام از را سوال این که کردم سعید نگاه

 :گفت پاچه دست

 میان دیگه دوهفته یکی-

 :گفتم باز من و داد تکان سر سعید



 بابا؟ شده چیزی-

 نیست خاصی چیز عزیزم نه-

 :گفت آرام نازنین

 حرفی هم ما کردی واجازد تو نمیدونه کسی هنوز-

 ازدواج بگی شد نمی که صدا و سر بی چون نزدیم

 کردی

 زدن حرف طرز این کرد سام نگاه ترس با نیاز

 و کرد عوض را حرف سریع شناخت می را مادرش

 :گفت

 دوست گرفتی می هم ماهی نیایش واسه راستی سام-

 داره

 :گفت نازنین به سام اما

 !خب-

 نوید دهان در غذا ازنینن و گرفت دندان به لب نیاز

 :گفت و کرد

  مجرده نیاز هنوز کنن می فکر همه-



 نگاه نازنین. را پایش ران فشرد و بست چشم نیاز

 :گفت و کرد میز روی گلدان

 زد زنگ خالم دختر-

 در فشرد هم روی بیشتر را اش بسته چشمان نیاز

 نالید دلش

 نکن شروع باز نگو...مامان نه-

 :گفت و کرد اخمی سام

 !خب-

 :گفت سعید بار این

 آبرو حرف باالخره کرده ازدواج نیاز بگیم شد نمی-

 هست

 :گفت و کرد سعید نگاه خشم با سام

 بعدش-

 :گفت و کرد باز چشم سریع نیاز

 ...عز سام-



 به ورو شود ساکت نیاز تا آورد باال دست سام

 :گفت نازنین

 گفتید می-

 :گفت و کرد دخترش نگاه دلهره با نازنین

 توی آبرومونو شنید می چیزی اگه خالم دختر این-

 برد می فامیل

 می را دستش بود کنارش کاش بود دور نیاز از سام

. نرود باال فریادش صدای دفعه یک سام که گرفت

 را سرش التماس با ونیاز کرد نیاز نگاه باز نازنین

 :گفت نازنین ولی داد تکان وراست چپ به

 مجرده نیاز کرده فکر که این واسه-

 و ها اعصابی بی همان شد ها موقع  همان مثل سام

 :گفت بلندی صدای با تقریبا

 بعدش.. شنیدم اینارو-
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 :گفت نازنین و داد قورت دهان آب نیاز

 بگم نتونستم منم خواستگاری میاد پسرش واسه گفت-

 داره نامزد خودش دخترم چون نیایم

 از را نگاهش سام و کرد سام نگاه ترسیده زنیا

 که شد خیز نیم ترسید بیشتر نیاز خندید گرفت نازنین

 صندلی که شد بلند صندلی روی از شتاب با سام

 سام چرخید انها سمت همه نگاه و افتاد زمین روی

 نشان و خط برای آورد باال دست تمام عصبانیت یا

 چسباند هم اب را دستانش التماس با نیاز که کشیدن

 کرد نیاز نگاه ای لحظه سام.  گرفت دهانش جلوی

 .شد بسته زدن حرف برای اش شده باز دهان



 :گفت و کرد سعید نگاه اما

 نبرن آبروتونو که خواستگاری میام تنها خودم شده-

 زنم از خواستگاری منظور به کسی هیچ نمیزارم اما

 که میام من حساب علل..خونه اون تو بزاره پاشو

 بابام مامان با بعدم نفهمه آدم چی هر دهن در ببندید

 افتخار با موقع اون بخرم جا یه آبروتونو کال که میام

 کنه می ازدواج داره دخترمون بگید

 برد زیر به سر نازنین و زد لبخند نیما

 بگیم صدا و سر بی کاره یه نمیتونیم ما بدید حق-

 کرده ازدواج دخترمون

 :گفت و ردک باز کمی را دست سام

 صدا و سر بی دختر دنیا جای هیچ میدم حق بله-

 آبرویی بی میشه بکنه اگه نمیکنه ازدواج

 :گفت سریع سام اما رفت سام سمت نیاز

 خونه اون تو بیاد کسی بزارم نکنید اینم فکر اما-

 زنمو اختیار بشه اینجور اگر که خواستگاری واسه



 اون پای قلم اما برمش می گیرم می دستشو دارم

 کنم می خورد اومده منظور این به که هم کس

 :گفت و برگشت یکدفعه اما شد دور برداشت قدم

 آخرین تا همینم کال من نزارید من بیماری پای اینم-

 هستم همین مرگمم روز

 :گفت و کرد مادرش نگاه عصبی نیاز و رفت

 واسه نمیبینی نیست؟ بس مامان؟ میخواستی همینو-

 کاراتون این با حاال کشیده عذاب چقدر من به رسیدن

 نیاز بگه یهو چطور داره حق مامانت جان نیاز-

 داره نامزد

 خواستگار یه که بگه میتونه اما بگه اینو نمیتونه-

 چیه نمیشه؟ یا میشه که؟ مثبته نیاز نظر اومده براش

 گفتی خالت دختر به راحتی همین به بده؟ دروغ نکنه

 بخدا مامان داره؟ شوهر که دخترم خواستگاری بیا

 خوب وگرنه کرد داری خود من خاطر به مرد اون

 حرفو این که کی هر سر رو ایناجارو که میشناسمش

 وسطه من حرف چون میکرد خراب زده



 :گفت و خورد را دوغش از کمی نیما

 میکنه درستی کار-

 :گفت و برد زیر به سر نازنین

 به گرفتن جشن با ازدواجتو خبر داشتم دوست من-

 اینجوری نه بگم همه

 :گفت حرص با نیاز

 وقت هیچ حساسه مرد اون چقدر بدونید اگه که آخ-

 زدید نمی حرفشم

 :گفت و اندخت باال ابرویی نیما

 یکیمون صورت تو االن گفتم دیدم مشتشو من واال-

 میشینه

. رفت بیرون رستوران از دو با کرد اخمی نیاز

 سام اما رفت سوئیت به است رفته کجا سام نمیدانست

 نداد جواب اما گرفت تماس سام با سریع. نبود آنجا

. نیست سام ماشین دید رفت بیرون هتل از کالفه



 را پیام عجله با نیاز آمد پیام نیاز برای لحظه همان

 کرد باز

 هستم دکه-

 را آدرس شد وسوار دوید تاکسی سمت زد لبخند نیاز

 داشت ها آرزو خیلی مادرش. نشست صاف و گفت

 درک خوب را این نیاز مخصوصا بقیه و نیاز برای

 قبول را کارش وجه هیچ به لحظه آن اما کرد می

 ناراحت شدت به هم را او سام ناراحتیه و نداشت

 .بود کرده

 همراهش پولی که این خاطر به نیاز ایستاد تاکسی

 :گفت نبود

 براتون میارم پول االن بمونید لحظه یه-

 :گفت و زد در و رفت دکه سمت شد پیاده

 تاکسی به بدم باید میخوام پول سام-

 قرمزش چشمهای دیدن با سام و کرد باز را در سام

  شد ناراحت



 میدم پولشو میرم خودم داخل برو-

 باشه-

 با زد لبخند اختیار بی شد دکه وارد ونیاز رفت سام

 .سمتش چرخید سریع سام پای صدای
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 :گفت و رفت سمتش نیاز و بست را در سام 

 هستی عصبی خیلی میدونم-

 :گفت و زد آتش سیگاری کالفه سام



 شدم خسته دیگه میشه تموم کی-

  میشه تموم زود خیلی-

 :گفت و گذاشت سام صورت طرف دو برد باال دست

 تو وسایالش هنوز کنم درست اسنک نخوردیم غذا-

 هست یخچال

 و آورد در را مانتویش و شال ازنی و نزد حرفی سام

 :گفت

 بخوریم دریا لب بریم میکنم درست-

 بیرون را چیز همه کرد باز را یخچال در شد خم

 گذاشت میز روی اورد

 

 تو چشمای به افتاد من چشم

 تو دنیای داره آرامش خیلی

 باشم تو با دیگه قراره من

 پاشم حرفات زنگ صدای با



 

 :گفت و دش کار به دست شست را دستانش 

 همه گوش به من ازدواج خبر داره دوست مامان-

 دعوت رو همه تا بگیره جشن یه داره دوست برسه

 نه هست چشمی هم و چشم اهل کنی فکر که نه کنه

 افتخاره براش اما

 سرش پشت سام که کرد می خورد را ای دلمه فلفل

 لبخند نیاز. گرفت را دستانش برد جلو دست ایستاد

 .داد ادامه کارش به و زد

 

 دوتا ما به پرته دنیا یک حواسه

 نذارم تنهات تورو که میدم قول

 خوشحالم فردا از خوشبختم فردا از

 ندارم دردی دیگه کنارت من

 



 رو همه بگیره نامزدی یه ما واسه داره دوست االنم-

 نمیزنه کسی به حرفی همین واسه کنه دعوت

 مانده هم کمی که نانی نیاز و کرد باز را مویش کش

 روی دیگرش دست.  گذاشت میز روی را بود شده

 :گفت گونه خمار چشمانی با نیاز و نشست شکمش

 میمونیما گشنه کارات این با-

 

 میزنه تند تند چه قلبم میزنه بارون بوی

 نمیکنه دل که عاشق تو کنار خوشم من

 منه آغوشه تو عطرت میزنه بارون بوی

 زنه یه مردو یه عشق نیست عادی عالقه این

 

 گردنش بوسید زد کنار را نیاز موهای توجه بی سام

 :گفت و چرخید حرص با نیاز که را

 گرسنمه بخدا-

 :گفت و زد لبخند سام



 کن درست باشه-

 :گفت و زد اشاره دکه ی گوشه به چاقو با نیاز

 بشین اونجا خوب پسرای مثل-

 به چرخید نیاز و نشست صندلی روی رفت سام

 و گذاشت دستگاه  در را ها سنکا داد ادامه کارش

 اما گرفت آتش چقدر شد اش گلی رخ نیم خیره سام

 .کرد داری خود او خاطر به

 

 

 به است خیره که چشمایی با میندازی نگام هم باز

 مسته مست منو چشمای

 غیر هرچی و هرکی رو چشمامو شده باعث این که

 بسته تو

   

 با باید فردا میشه خراب داره چیز همه کم کم دیگه-

 بزنیم حرف زنه این



 بسته چشمان نگاه نیاز ، پشت به داد تکیه سر سام

 :گفت و کرد اش

 انقدر زدی حرفاتو که تو اما ناراحتی خیلی میدونم-

 نکن اذیت خودتو

 :گفت و کرد باز چشم

 بخوابیم؟ جا همین امشب-

 

 دیوونگیم همه این با زندگیم تو بودنت با دیگه دنیام

 بهشته یه

 یه کنم صدات باشه که هرچی رو اسمت اممیخو

 فرشته

 

 :گفت و خندید نیاز برق و رعد صدای با

 نیومده بارون تا شو بلند حاال بخوابیم خوبه خیلیم بله-

 ساحل بریم یکم



 نوشابه تا دو سام و چید ظرف در را ها اسنک

 هر بود شلوغ تقریبا ساحل لب رفتن هم با ، برداشت

 گرسنگی از ونیاز دریا به رو نشستند شنها روی دو

 به خیره سام. زد گاز و برداشت اسنکی سریع زیاد

 :گفت دریا

 بری؟ کجا باید تو االن-

 :گفت و کرد نگاهش نیاز

 چی؟ یعنی-

 بری جایی یه باید هم تو برگردیم باید-

 :گفت و داد تکان سر نیاز

 رشت-

 :گفت سریع نیاز و زد پوزخند سام

 یک میشه برسیم تا هتاز نیست چیزی که هفته دو-

 نیم و هفته

 سختمه واقعا دیگه-

 :گفت پر دهان با و زد اسنکش به گازی باز نیاز



 داره هیجان عوضش خب-

 شیطنت با نیاز و کرد نیاز نگاه کرد ریز چشم سام

 :گفت

 ...یواشکیو رشت بیای-

 :گفت و زد چشمکی کرد سکوت

 اومم-

 

 میزنه تند تند چه قلبم میزنه بارون بوی

 نمیکنه دل که عاشق تو کنار خوشم من

 منه آغوشه تو عطرت میزنه بارون بوی

 زنه یه مردو یه عشق نیست عادی عالقه این

 

 :گفت و کرد ای خنده تک سام

 میام روز هر من باشه اینجور زلزله-



 از  مگه روز هر بار یه روزی دو حداقل بابا ای-

 بری؟ میخوای خیابون اون به خیابون این

 رهبگذ فقط-

 نشده سرد تا بخور ریخت بی گذره می-
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 ی تکه دو هر. خورد اشتها با و برداشت اسنکی سام

 روی باران های دانه که گذاشتند دهان در را آخر

 :گفت و شد بلند سریع نیاز. ریخت سرشان



 شیم می خیس االن بدو وای-

 می بقیه نگاه ونیاز کرد دریا نگاه نشد بلند سام اما

 سام نگاه باز رفتن می و دویدن می داشتند که کرد

 :گفت و کرد

 شو بلند شدیده بارونش اینجا سام-

 :گفت و کرد نیاز نگاه چرخاند سر سام

 بشین-

 :گفت بهت با نیاز

 !سام-

 نیاز بشین-

 شانه دور را دستش سام و نشست سام کنار نیاز

 دیگر نیاز. چسباند ودخ به را نیاز کرد حلقه هایش

 سکوت اما بودن خیس خیس دو هر نکرد اعتراض

 را نیاز دست شد بلند سام باالخره تا سکوت و بود

 دوید و زد لبخند کرد خیسش صورت نگاه گرفت

 را دکه در سام.  میدوید پایش به پا هم نیاز دکه سمت



 پشت هم خودش فرستاد دکه درون را نیاز کرد باز

 .بست را در شد وارد نیاز سر

 حلقه گردنش دور دست و سام سمت چرخید نیاز

 خندید بلند نیاز و زدن می نفس نفس دو هر کرد

 سام پیشانی به پیشانی ایستاد پایش های پنجه روی

 خیسش موهای و اورد در را نیاز شال سام. چسباند

 .رفت عقب و خندید نیاز. کرد باز را

 آورد در شتن از و کرد باز را اش مانتو های دکمه

 رفت جلو باز. بود شده خیس هم زیرینش لباس حتی

 جلو سر طاقت بی و برد کمرش پشت دست سام و

 برد

 

** 

 اما بزند غلت خواست کرد باز چشم باران صدای با

 محکم و خوابید پشتش سام دید چرخاند سر نتوانست

 را سام دست زد لبخند. بودش گرفته آغوشش در

 صاف کرد بازش دشخو دور از زور به و گرفت



 خواب در که سام نگاه زد باال را موهایش نشست

 دستش کشید ای خمیازه شد بلند آرام کرد بود عمیق

 .برد باال را

 که پنیری گذاشت چای و شست را صورتش و دست

 آماده ای صبحانه و آورد بیرون را داشت یخجال در

 کنار نشست گذاشت دهان در ای گوجه تکه. کرد

 :گفت و گذاشت اش شانه ویر دست و سام

 ریخت بی-

 گوشش دم برد جلو سر نیاز و خورد تکانی سام

 :گفت

 هتل بریم باید شو بلند-

 لبخند نیاز دیدن با کرد باز را پلکش الی کمی سام

 :گفت و زد

 چی؟ واسه هتل-

  بریم باید کی ببینیم بریم-



 برد باال دست خوابید کمرش روی زد غلتی سام

 :وگفت گرفت دست در را ازنی گردنبند پالک

 گردش ببریم هارو بچه قراره هستیم روزی چند یه-

 بمونه؟ تونه می سعید-

 میتونه آره-

 شلوغی اما برگشتند هتل به صبحانه خوردن از بعد

 دست کرد متعجب را سام ، هتل ورودی در جلوی

 سریع سام دیدن با نگهبان رفت جلو و گرفت را نیاز

 .شدن وارد نیاز و سام و کرد باز را در

 :گفت سریع سام

 خبره؟ چه-

 دارن کنسرت گلزار رضا محمد آقای شب فردا-

 اقامت روز چند واسه هتلمون اومدن امروز
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 :گفت تعجب با و پرید باال ابروهایش نیاز

 اینجاس؟ االن رضا محمد-

 :گفت و کرد نگاهش چپ چپ سام

 چیکارته؟-

 :گفت سریع نیاز

 بود گلزار آقای منظورم-

 اومدن که میشه ساعتی دو بله-

 :گفت ذوق با نیاز

 چندمه اتاق-

 پنج و بیست-



 با نیاز و رفتن بیرون هم با فشرد را نیاز دست سام

 :گفت ذوق

 رسید آرزوش به نیایش وای-

 بزنه َتَوهم بیشتر که رسید آرزوش به بله-

 داره گناه سام-

 بیاد بگیره امضا بره ایشنی خود فقط-

 نرم؟ من-

 نخیر-

 و معروف بازیگر یه دارم دوست منم آخه...خب-

 ببینم

 کافیه ببین منو تو خواد نمی-

 دوست معروف مدل هم معروفی بازیگر هم که تو-

 ببینم تورو از تر پایین یکی دارم

 :گفت و کرد ای خنده سام

 چینم می آخر زبونتو این-



 :گفت و کرد تند پا و خندید نیاز

 بدیم خبر نیایش به بریم زود بیا-

 و بیست اتاق نزدیک برداشتن قدم تر سریع دو هر

. سوئیت آن در جلوی نیایش دیدن با دو هر پنج

 و کرد باز را در گلزار رضا محمد برد ماتشان

 باز دهانش نیاز. داد دست او با برد جلو دست نیایش

 :گفت و ماند

 جیبش تو کرده منو این کن باور سام-

 هست ناشناخته موجود یه داده رد هم گودزیال این-

 و زد می حرف تند تند خواهرش چطور دید نیاز

 می چطور که شنید می هم را گلزار قهقه صدای

 .کردن سالم و رفتن جلو نیاز و سام. خندد

 :گفت وسام داد دست سام با ایستاد صاف گلزار

 هستم هتل مدیر پسر من-

 بختم خوش خیلی-

 :گفت و کرد نیایش نگاه یازن



 بریم شد تموم حرفات عزیزم-

 شماس؟ بچه-

 خواهرمه نه-

 زبونه شیرین خیلی-

 :گفت سام و زد لبخند نیاز

 بریم بهتره-

 :گفت و کرد گلزار نگاه نیایش

 دارم حرف خیلی پیشت میام دوباره بعد من-

 :گفت نیایش و خندید گلزار

 نه؟ ای داشتی نگه هم ما واسه بلیط راستی-

 :گفت سریع گلزار

 میشینی جلو جلوی اون شما کوچولو خانم البته-

 نازک چشمی پشت نیاز برای سینه به دست نیایش

 . گرفت دندان به لب ونیاز کرد

 نشی خسته کن استراحت برو-



 داشت نیاز و بود نیایش های حرف حیرت در گلزار

 معذرت گلزار از دیگر بار سام. میشد آب خجالت از

 دور آنجا از و گرفت را نیایش دست کرد خواهی

 :گفت سریع نیاز شدن

 مردم جلوی زشته نیایش-

 فردا خوبه سفیده بلوز با لی شلوار اون نظرت به-

 بپوشم؟ شب

 نیایش-

 نیاز و رفت نیاز های غر غر به توجه بی نیایش

 :گفت و کرد لب به لبخند سام نگاه عصبی

 چیه؟ هان-

 دیدم رو تو های کوچیکی لحظه یه فقط هیچی-

  بابا برو-

 به بیاید سام اینکه از قبل رفت شان سوئیت سمت و

 رفت حمام
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 بابا ای اونو من بده-

 گوشم نیاز-

 نمیده گرفته مو الک-

  نیاز هست بچه-

 بزنم مو الک نمیزاره آخه-

 نخور حرص انقدر داری وقت شب تا-

 مردما استرس از من کنید می رکتح کی پس-



 کنیم می حرکت ظهر-

 دارم دلهره انقدر چرا دونم نمی-

 چیز همه قبل از اینکه با خواستگاریه باالخره-

 مشخصه

 اونجا؟ نیومد که عمم شوهر سام-

 بیاد داره جرات مگه نیومد عزیزم نه-

 بردید شونو آبرو بد مامان و تو آخه-

 جا یه بار اولین اسهو باالخره مامانت بود حقشون-

 کرد حساب داماد منو

 رشت اومدی وقت هر که دیدی دیگه نشو لوس سام-

 میرفتی زرتی تو بمونی همینجا کرد اصرار

 بپرسم حالتو زدم زنگ آرایشگاه برم باید برم من-

 باشید مواظب میاین دارین باشه-

 زلزله باشه-



 دست از را الکش حرص وبا کرد قطع را تماس نیاز

 رفت باال نوید جیغ صدای که کشید بیرون نوید

 غرید ونازنین

 نیاز؟ کردی چیکارش باز-

 بابا ای گرفتم الکمو-

 و گرفت نوید سمت برداشت دیگری الک شد وخم

 :گفت

 بگیر اینو گو زور بیا-

 اون-

 :گفت و کرد اخم نیاز

 میخوای عمه فحش

 :گفت نیاز و خندید نوید

 نیستی؟ حساس عمه رو هم تو آخی-

 :گفت تهدید با و رفت قبع

 جلوی میندازم میکنم کلتو بشه خراب الکم جلو بیای-

 گربه



 !نیاز-

 :گفت و کرد نازنین نگاه نیاز

 جانم-

 بپوشم من خوبه این-

 :گفت و کرد مادرش زرشکی دامن و کت نگاه نیاز

 عالی-

 میاری؟ در رو بچه صدای چرا-

 داد نمی الکمو-

 :گفت و شد اتاق وارد نازنین

 ناراحته؟ من دست از هنوز امس-

 :گفت و زد لبخند نیاز

 گیره نمی دل به کینه میشه ناراحت ای لحظه سام-

 من برعکس درست

 ...فق من بخدا-



 کرد فراموش سام که میگم عزیزم خیال بی مامان-

 بازی غیرتش با غیرتیه خیلی سام ، مامان بدون فقط

 نمیشناسه کسو هیچ کنی

 شناختمش مدت این کامال-

 داره دوست انقدر رو تو که همین آقاست خیلی ولی-

 ارزه می دنیایی برام

 :گفت عصبی نازنین و شد عمیق نیاز لبخند

 بگیره خوبی های میوه کنه خدا نمیاد سعید چرا پس-

 کجاست نیایش-

 :گفت حرص با نازنین

 گرفته محمدرضا با که عکسایی اون دور-

 :گفت و خندید نیاز

 تو که جیغایی خاطر به هنشد خوب صداش هنوز-

 کشید می کنسرتش

 رسید آرزوش به بچم شما لطف به شکر خدارو-



 ناخونش روی دقت با کرد باز را الکش در نیاز

 :گفت و کشید

 کنیم عروسی دیگه ماه یه تا خوایم می ما فقط مامان-

 ...نمی آخه-

 دیگه سام نه من نه نیار نه کنم می خواهش مامان-

 نداریم طاقت

 یتجهیز-

 ما کوچیک چیزایی بعدم دارم پول مقدار یه من-

 سام شو بقیه میخریم

 زشته-

  ؟ آخه بزنه حرف میخواد کی جان مامان نیست-

 نیست مهم براشون چیزا این اصال که سام خانواده

 بری بلند سر خوام می-

 افتخار با میرم دارم بلند سر االنم-

 عجولید خیلی تا دو شما بگم چی-



 دیگه کافیه یدیمنکش سختی کم-

 بخوای تو چی هر باشه-

 جلوی را الک و زد الک را هایش ناخون تمام نیاز

 :گفت و انداخت نوید

 وروجک بگیر-

 بشورم و حیاط برم من-

 باشه-

 و گذاشت شادی آهنگ گوشی با نیاز و رفت نازنین

 :گفت و زد چشمکی نوید به

 وروجک بلقصیم بیا-

 کرد می پرب بپر هم نوید رقصیدن کرد وشروع

 تر وروجک خواهر نگاه داد می تکون را دستانش

 بود خوشحال و شاد چه نیاز و کرد می خودش از

 حس چه و شد می تمام چیز همه داشت باالخره که

 روزها آن داشت خوبی
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 نازنین بود دلواپس و داد می تکان مدام را پاهایش

 :گفت و کرد نیاز نگاه نداشت هرهدل کم خودش که

 شلوغه جاده هست هفته آخر باشه آروم-

 خاموشه گوشیشم مامان کرده دیر ساعته یک-

 :گفت کالفه سعید

  بریم شو بلند نیما-

 :گفت و شد بلند سریع نیاز

 !کجا؟-



 نیست خبری جاده تو ببینیم بریم بشین جان نیاز-

 میام منم-

 زشته نباشی تو اومدن وقت یه اگه آخه بیای کجا تو-

 صدای لحظه همان که کرد ساعت نگاه کالفه نیاز

 سریع نیما دوید در سمت نیاز و شد بلند در زنگ

 :گفت و گرفت نیاز ی شانه

 کنی باز درو تو باشه زشت کنم فکر-

 پایین ها پله از دوید و زد کنار را نیما دست نیاز

 با کرد باز که را در دوید در سمت برهنه پا و رفت

 دست اختیار بی دستش در گل دست و سام دیدن

 و رفت جلو سریع سام بست چشم گذاشت قلبش روی

 :گفت

 !خوبی؟-

 آهسته کرد سام مادر پدر نگاه کرد باز چشم نیاز

 :گفت سریع سام مادر کرد سالم

 بود کرده ریزش کوه شد دیر ببخشید-



 :گفت و گذاشت نیاز صورت کنار را دستش سام

 خوبی؟-

 ترسیدم خیلی-

 نداشت آنتن اصال باباهم گوشی شد خاموش گوشیم-

 بزنم زنگ

  بفرمایید-

 .رفتن جلو سام پدر و مادر و آمد نازنین صدای

 :گفت نیاز نگران چشمهای خیره سام

 پریده رنگت که زلزله ترسیدی چقدر-

 کردم رد رو سکته-

 بشنون همه بیاد بده رو بله رسا صدای با بریم بیا-

. شدن خانه وارد بقیه سر پشت سام همراه خندید نیاز

 سه شد این بر قرار و رفت پیش خوبی به چیز همه

 دیگر ی هفته نازنین و باشد عروسی دیگر ماه

 .بگیرد دخترش برای نامزدی



 آنها نگذاشتن سعید و نازنین و بود وقت دیر شب آن

 تشک نیاز اتاق در سام مادر پدر برای نازنین. بروند

 و بخوابد نیاز تخت روی بود قرار سام و کرد پهن

 .بخوابد نیما و نیایش اتاق در هم نیاز

 کرده روشن را سقف نیاز گوشیه نور و بود شب 

 نوشت سام برای سریع. بود

 میکنی مسخرم چرا ریختی بی خیلی-

 گرفت خندم منم گفت نیما گلی؟ کردم مسخرت کجا-

 خوابید باز طاق و کرد پرت را گوشی قهر با نیاز

 را گوشی و نیاورد طاقت دلش گذشت دقیقه ندچ

 آخر در و بود زده صدایش سام که پیام چند برداشت

 . بود نوشته

 دارم نیاز هیجان به حیاط تو بیا-

 از آرام پوشید را شنلش شد بلند سریع خندید نیاز

 بی و رفت در سمت آرام های قد با رفت بیرون اتاق

 گرداند چشم پوشید را هایش دمپایی. کرد بازش صدا



 سمتش سریع نیاز و داد تکان دست سام حیاط در

 :گفت و رفت

 سرده خیلی-

 حلقه کمرش دور را دستانش کرد باز را شنلش سام

 :گفت و کشاندش خودش سمت و کرد

 کنم می گرمت-

 :گفت و کرد صورتش نگاه نیاز

 ریختته بی چشمای تو آرامشی یه-

 شد راحت خیالم یکم-

 یکم؟ فقط-

 نمیشه راحت خیالم خونه نبرمت نکنم یعروس تا-

 صد در صد باید خیالت دیگه کردی رد مانع که تو-

 باشه جمع

 و بوسید را نیاز پیشانی برد جلو سر و خندید سام

 :گفت



 گفت نیما وقتی فقط نمیکنم مسخرت وقت هیچ من-

 اصفهان جنگل به اومد یادم من کواال

 ریخت بی دونم می-

 مامانت که نامزدی واسه نیمک آماده و خودمون باید-

 سرشه تو چیزا خیلی انگار

 :گفت و خندید نیاز

 برات نگم اوف-

 و فشردش حرص با کمی گرفت را نیاز فک سام

 :گفت

 هستی خواستنی انقدر چرا-
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 و فرستاد باال ابرو بار چند بود آمده جلو لبش که نیاز

 .را نیاز لبهای سیدبو حریصانه سام

 تمام سنگ چه و گذشت می باد مثل روزها آن

 دلربا چه نیاز و دو آن نامزدی برای نازنین گذاشت

 رقصید می چه و کوتاه قرمز لباس آن در بود شده

 وجود نیاز انگار فقط مهمانی آن در که سامش برای

 دیوانه را سام چطور بود بلد خوب هم نیاز و. داشت

 شیطنتش آن با کرد سامش برای هک رقصی آن. کند

 .بود کرده خودش محو را همه بلکه را سام تنها نه

 در افتخار با چه و رسید آرزویش به باالخره نازنین

 همه و هایش فامیل جلوی چرخید می مهمانی آن

 شوهر که خوبی داماد خاطر به گفتن می تبریک

 .بود شده دخترش

** 



 :گفت و گذاشت دهان در خیاری تکه

 وشگلهخ-

 بود خوشگل که عکس تو آره-

 قشنگه میگه هم یاسی آره-

 کجاست؟ سام-

 خونه بریم دنبالم بیاد قراره هتله-

 خالیه هنوز خونه اون-

 میرسه خوابم سرویس و مبل فردا مامان میشه پر-

 کردم می کمکت بودی اینجا کاش بگم چی-

 میبینی که هم عکسارو هست یاسی نباش نگران-

 بده یا خوبه میگی

 بدم بهش برم میخواد غذا نوید باشه-

  برو-

 :گفت یاسی به رو و کرد قطع را تماس

 جاست این دلش همش-



 میشه پر ها حاال حاال مگه بزرگی اون به خونه-

 واسه بگیریم بزرگ االن از گفت سام کنم چیکار-

 هامون بچه

 :گفت و زد لبخند یاسی

 دختر هوله شوهرت چه-

 :گفت و کرد عوض را بحث نیاز

 ماهه یک بخدا یاسی نمیشه خوب لعنتیم دلهره این-

 نکنم ناراحتش که نمیگم سامم به افتاده جونم به

 نکن فکر بهش خیره-

 شد می کاش-

 :گفت یاسی و آمد زنگ صدای

 اوردن رو غذا کنم فکر-

 و اش گوشی صفحه نگاه نیاز و رفت شد بلند

 :گفت یاسی و شد کج لبش. کرد اش جهیزیه سرویس

 گرسنمه خیلی من بخوریم بیار قاشق برو-



 باشه-

 گوشی که برداشت را قاشق رفت آشپزخانه به نیاز

 جواب سریع ریخت بی اسم دیدن با لرزید دستش در

 داد

 جانم-

 گلی سالم-

 :گفت و کرد ریز چشم نیاز

 گرفته؟ صدات چرا-

 نیست چیزی-

 سام-

 کرده فرار یعنی شده گم ساناز نشو نگران-

 :گفت سریع سام و شد رها نیاز تدس از قاشق

 خوبی نیاز-

 :گفت آرام نیاز و شد آشپزخانه وارد سریع یاسی

 نبود بیخود من ی شوره دل-



 برن میخوان نمیگیره آروم دلش مامان-

 :گفت سام و کابینت به داد تکیه نیاز

 به شده گم کنی ناراحت خودتو خوام نمی اصال نیاز-

 شهنمی عوض چیز هیچ شده گم که درک

 خواهرته-

 نیست مهم برام-

  نزن داد-

 دنبالت میام باش آماده ببخشید-

 باشه-

 :گفت خند نیش با و کرد قطع را تماس نیاز

 میرن دارن مادرش پدر کرده فرار ساناز-

 :گفت و رفت سمتش یاسی

 میگردن بر میشه پیدا نداره غصه-

 مگه عروسیمونه دیگه نیم ماه یک از کمتر یاسی-

 بیان و برن بغله همین آمریکا



 باش آروم یکم نیاز-
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 میخواد چی سام منو زندگی از زن این نمیدونم بخدا-

 بهم که میکنه کاری یه یا میکنه درست شر خودش یا

 گور و گم خودشو عمد از بندم می شرط بخدا بخوره

 جا اون برن باباش مامان که کرده

  بخور زیچی یه بیا-

 بخورم مار زهر یاسی خورم نمی-



 حرص همه این بعد میگه چی سام ببین بزار بابا ای-

 بخور

 بود عصبی خودشم بیچاره اون-

 بود گردنش دور که را شالش نیاز و آمد در صدای

 به که رفت بیرون ویاسی گذاشت سرش روی

 زمین بر پا حرص با نیاز. بگوید آمد خوش شوهرش

 غرید کوبید

 ساناز نده خیرت خدا-

 بیرون بیا جان نیاز-

. کرد سالم علیرضا به آرام و رفت بیرون نیاز

 اشاره یاسی به نیاز هم در ی قیافه دیدن با علیرضا

 :گفت یاسی و زد

 کرده درست دردسر سام خواهر بازم-

 :گفت و داد یاسی دست آورد در را کتش علیرضا

 شوهر خواهر گن می این به-



 نشست خندید علیرضا که کرد نگاهش چپ چپ نیاز

 :گفت و برداشت ای جوجه تکه میز پشت

 این که بوده خوب شوهری خواهر کدوم واال-

 باشه دومیش

 خوبی این به من وا-

 :گفت و کرد یاسی نگاه علیرضا

 نداری سلیقه گفتی بردارت زن به هفته اون دیدم بله-

 کردم شوخی من بابا-

 اصال دیاور در بازی شوهر خواهر باالخره-

 داره باش مطمئن باشه خوب که شوهری خواهر

 بزنه و اساسی ضربه بهت جا یه میکنه جمع

 :گفت و میز پشت نشست حرص با نیاز

 امیدواری مرسی-

 :گفت و گذاشت دهان در را جوجه خندید علیرضا

 میگن چی سام آقای حاال-

 درک به میگه اون-



 داپی باالخره نیست که بچه زده اون و درست حرف-

  میشه

 میرن دارن باباش مامان-

 بگیرید عروسیتون شما مشکلیه مگه-

 غرید و فشرد را علیرضا بازوی یاسی

 عروسی نباشن اونا اگه نمیشناسی و نیاز مامان مگه-

 عروسی بی

 :گفت میز روی کوبید مشت حرص با نیاز

 عروسی دیگه من نشه روز همون عروسی اگر-

 سام ی خونه میرم گیرم نمی

 گفتند و کردند هم نگاه علیرضا و یاسی

 نیستی االن مگه-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 خونه برم مجبورم نمیرم که هتلم خرید اومدم االن-

 خودم ی

 نداری هم عمه بله-



 بمونم نمیرم اونجا که من-

 نمیده اجازه خان ریخت بی بله بله-

 :گفت و خندید نیاز

 کردنا یکی به دست چه شوهر و زن بببین-

 :گفت یاسی و آمد زنگ صدای

 اومد دامادم آقا-

 :گفت و شد بلند سریع نیاز

 حیاط تو میرم خودم-

 دیگه ندیدیش صبح از بری بایدم بله-

 !یاسی-

 را هایش شانه ایستاد علیرضا پشت خندید یاسی

 :گفت آرام و گرفت

 ...چطوره؟ شما حال-

 سام دیدن با کرد باز را در و دوید کوچه در تا نیاز

 :گفت و شد آویزان هایش لب قرمزش چشمهای و



 میدی واری امید من به وقت اون-

 :گفت و بست را در شد حیاط وارد سام

 این بگیریم عروسی نمیزاره مامانم بگی بخدا یعنی-

  خونه برم می میگیریم دستتو حرفا

 :گفت و کرد ای خنده تک نیاز

 میشیما نظر هم خیلی جدیدا-

 نیاز شدم خسته بخدا-

 :گفت و گرفت را سام دست نیاز

 نیست بچه که ساناز آخه نرن بزنی حرف نمیشه-

 گیره نمی آروم مامانم-

 نمیاد راه ما با کس هیچ-
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 :گفت و زد آتش سیگاری کالفه سام

 مامانم اما میزنم حرف باهاشون دارم صبح از-

 برن کردن ونکاراش االنم نمیشه راضی

 ...ک منم مامان-

 :گفت و برد زیر به سر سام تیز نگاه با

 یه که بود خودم دست اگه نکن نگام جوری اون-

 منم نشدی خسته تو که فقط دادم نمی طولش هم لحظه

 بود پیش سال یک ما قرار شدم خسته

 :گفت و زد سیگارش به محکمی پک سام

 نزن رفیح مامانت به اصال کنیم می و کارامون ما-

 بدتره که بفهمه موقع اون اگه که نمیشه



 مهمون همه اون با بفهمه عروسیمون روز وقتی-

 کنیم کنسل و عروسی بگه نمیتونه

 میاره در جفتمون پدر-

 باید کنیم، صبر باید بازم وگرنه مجبوریم نیاز-

 عروسی نزاریم اما بخریم جون به تو مامان ناراحتی

 بیوفته عقب

 گرفت قاب را سام ی روختهاف بر صورت نیاز

 :گفت و زد چشمکی

 روش بارم این کردیم خالف همه این که ما-

 :گفت آرام نیاز و بست چشم عصبی سام

 باز بشه زمان آخر بیاد زمین به آسمون باش آروم-

 وتمام گیریم می و عروسیمون ما

 شده تموم صبرم بخدا-

 :گفت بغض با و ریخت اشک اختیار بی نیاز

 منم-



 پس را نیاز دست عصبی کرد باز چشم ریعس سام

 :گفت و زد

 نیاز میشم داغون نکن گریه دیگه تو-

 :گفت و کرد پاک را اشکش سریع نیاز

 در میارن وسایالرو غروب بریم بردارم و کیفم برم-

 خونه

 :گفت و چرخید اما رفت در سمت

 تو؟ نمیای-

 بریم بیا زود میکنه درد سرم نه-

 باشه-

 :گفت و رفت کیفش سمت شد خانه وارد نیاز

 برم دیگه من-

 تو؟ نیومد سام چرا-

 کنه استراحت یکم خونه بریم میکنه درد سرش-

 :گفت پر دهان با و داد تکان سر علیرضا



 میشه خوب بهتر تنهایی آره-

 :گفت و خندید یاسی و کرد یاسی نگاه نیاز

 سر زیاد هم علیرضا ندادیا یاد بهم ماساژ اون آخر-

 میگیره درد

 :گفت و کرد پوفی نیاز-

 برم من میشه چیزیتون یه امروز شوهری و زن-

 بهتره

 میخوردیم هم دور نهار میموندی-

 میخوریم چیزی یه راه تو بهتره برم نه-

 شد چی ببینم بزن زنگ بهم عزیزم برو-

 حتما باشه-

 خانه از و کرد خداحافظی یاسی و علیرضا از نیاز

 :گفت و ترف پایین ها پله از رفت بیرون

  بریم-

 نیاز ایستاد کنار کرد باز را در رفت در سمت سام

 .رفتن سام ماشین سمت باهم و رفت بیرون



** 

 سام بخور چیزی یه-

  نیاز خورم نمی-

 سیگارش به زد پک وسام داد ادامه را ماساژش نیاز

 :گفت و

 خیال بی بیا میگم چی هر کرده گیر کیش شهبدم-

 تحویل خوب کار تا سرشون باال بمونم بزار نه میگه

 بگیریم

 کرد تموم حقت در و رفاقت نکنه درد دستش-

 و داد حرکت سر پشت از و گرفت را نیاز دست سام

 . نشاندش پایش روی کشیدش جلو

 :گفت و سام ابروهای روی کشید دست نیاز

 ...بش عروسی خیال بی میخوای-

 :گفت سریع سام ی رفته هم در ابروهای با

 هست فعال منظورم-
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 نه-

 میشی اذیت داری هم تو آخه-

 روزم یک خوام نمی اینه خاطر به شدنم اذیت من-

 نباشه چه باشه کسی چه بیوفته عقب عروسیم روز

 دیرتر بزاریم خریدارو القل پس-

 خونمون کنیم می خریدارو همه نزن حرفشم اصال-

  عروسیمون روز سهوا فقط میزاریم آماده و

 آروم باشه-



 عروسی انداختن عقب از نداری حق دیگه بار یک-

 بزنی حرف

 نشو تلخ باشه باشه-

 کنیم خرید بریم پاشو اصال-

 :گفت درشت چشمان با نیاز

 !آخه؟ بازه کجا ظهر سه ساعت-

 بخریم تو سرویس فروشی طال بریم دونم نمی-

 روی را دستانش نیاز که شود بلند خواست واقعا

 :گفت و گذاشت سام های شانه

 اما خریم می چیز همه باشه باش آروم سام باشه-

 خیلی غروب تازه نیست رفتن بیرون موقع االن

 باشیم باید خونه دم میارن  و وسایل

 :گفت و بوسید و گرفت آغوشش در را سام سر

 عزیزم باش آروم-

 :گفت نیاز و بست چشم سام

 ؟بینی می کابوس انقدر شبا چرا-



 :گفت نیاز و نزد حرفی سام

 میشی بلند خواب از فریاد با شده بدتر اواخر این-

 :گفت آرام نیاز و بست چشم سام

 کنه می پریشونت انقدر که هست چی کابوست-

 حرفی باز و نیاز کمر دور کرد حلقه را دستانش سام

 :گفت کالفه نیاز.  نزد

 دکتر؟ پیش بریم-

 رفتم-

 :گفت گرد چشمان با نیاز

 !واقعا؟-

 تو تا که وجودمه تو ترس یه نیست خاصی چیز آره-

 نمیشه حل خونه این تو نیای کامل

 :گفت و کرد نگاهش کرد دور خودش از را سام نیاز

 میگی؟ جدی داری-

 میری داری بدست چمدون که تویی کابوسم-



 :گفت و خندید نیاز

 نمیرم باشه هم دلیلی هر به وقت هیچ خودم جان به-

 هر کشیه زجر بهتر خالص و خودکشی راست یه

 بگه بزار داشته مشکل این بگه میخواد کسم

 بوسید را اش گونه برد جلو سر نیاز و کرد اخم سام

 :گفت و

 کن باور باشم دور نمیتونم دیگه-

 برد جلو سر و گرفت را موهایش از ای دسته

 و رفت فرو آغوشش در و زد لبخند نیاز بوسیدشان

 :گفت

 رشت نکنم کامل خریدامو تا من نباش ناراحت دیگه-

 کامل عروسی خریدای میشه کامل خونه این نمیرم

 نمیوفته عقب چیز هیچ میشه

 را سام موهای بست چشم نیاز و را نیاز گردن بوسید

 که گرفت اش شانه از محکمی گاز و ریخت بهم

 روی را نیاز شد بلند مبل روی از شد بلند سام فریاد

 :گفت سام و خندید لندب نیاز.  انداخت مبل



 داریا کرم خودت-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 شده؟ بزرگتر باشگاه رفتی هاتو مربع ببینم-

 گرفت خودش به ژستی و اورد در را تیشرتش سام

 :گفت و داد قورت دهان آب نیاز

 اوف-

 غرید برد حجوم سمتش سام

 زلزله-

 و جیغ وصدای داد قلقلکش و برد لباسش زیر دست

 رفت باال نیاز ی خنده

 :گفت و گذاشت دارش تپش قلب روی دست

 دارم استرس-

 باش آروم-

 هستن کجا سام بابای مامان پرسیده بار ده صبح از-

 اینجا بشین-



 ترسم می خیلی یاسی-

 ریزه می بهم آرایشت نکن شکلی اون قیافتو-

 چی؟ کنه آبرویی بی بیاد مولودم عمه اگه-

 میترسه سام از سگ مثل داره جرات مگه اون-

 چی؟ باشه کرده کینه اگه-

 محله اون تو دیگه کشید عربده سرش انقدر سام آخه

 نذاشت آبرو براش

 :گفت و خندید یاسی

 به که داره پول نیاز انقدر فهموند بهش کرد خوب-

 نداشته احتیاج طالها اون

 دهنم تو میاد داره قلبم وای-

 یینهپا فشارت بخور میوه آب این از یکم نیاز بسه-

 اما بود شده زیبا خیلی. کرد آینه نگاه ایستاد باز نیاز

 چرخی اختیار بی بود مشخص استرسش پر چشمهای

 :گفت و زد

 !شدم؟ خوب-



 شدی عروسکا مثل دیوونه شدی؟ خوب-

 تو سرویس غرید یاسی که کرد گردنبندش نگاه نیاز

 مینداختی باید

 تا سام با اومد در پدرم دیگه هستن ست هم اینا خب-

 کردیم پیدا شو دستبند

 عروسی واسه و سرویس اون اما قشنگه که آره-

  خریدی

 دارم دوست بیشتر اینو اما-

 داره پا یه مرغت-

 :گفت و کرد ساعت نگاه نیاز

 بیاد زودتر  سام کاش-

 تاالرن تو مهمونا همه االن وقتی نباش نگران نیاز-

 چیز همه زیر بزنه نمیتونه مامانت

 مامان اسم نگاه ترس با نیاز و خورد زنگ نیاز تلفن

 :گفت زاری با کرد

 بازم وای-



 بده جواب خونسرد خیلی آروم-

 یاسی ترسم می-

 نکن بدتر بده جواب-

 ودم گوشی روی کشید انگشت لرزان دست با نیاز

 گذاشت گوشش

 ...بل-

 :گفت داری لرزش صدای با نازنین

 !نیاز-
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 :گفت مادرش و بست چشم ترس با نیاز

 ایران اومده شوهرت خواهر نگفتی چرا دختر-

 :گفت و شد درشت یکدفعه نیاز چشمان

 !هان؟-

 شوهرت خواهر شوهرتو مادر چقدر نیاز وای-

 کردن گرم و مجلس اومدن وقتی از خوشحالن

 :گفت سریع یاسی و ماند باز نیاز دهان

 !شده؟ چی-

 هم مائده هستیم منتظرتون همه هک مادر بیاین زود-

 نیست مشخص تکلیفش میکنه گریه هی میخنده هی

. بود زده ُبهتش جور همان نیاز و شد قطع تماس

 :گفت و داد تکان نیاز صورت جلوی را دستش یاسی

 !زده؟ بهم و مراسم نکنه شد؟ چی-

 :گفت بهت همان با نیاز



 !ساناز-

 چی؟ ساناز-

 جیغ پرید باال عروس لباس آن با شد بلند یکدفعه

 . کشید

 آن به باز دهان با بودن آنجا که کسانی تمام و یاسی 

 بشکن و رقصید نیاز. کردن می نگاه دیوانه عروس

 خواند یاسی برای ناز با و زد

 بادا مبارک ایشاال بادا مبارک بادا بادا-

 :گفت لب زیر گرفت دندان به لب یاسی

 بشین دیوونه نیاز-

 :گفت و زد چرخی یدرقص باز نیاز اما

 یکی دلدار یکی دل یکی یار یکی خدا-

 هم یاسی حال و خندیدن می نیاز های حرکت به همه

 که دیوانه نیاز به و بگیرد را خودش جلوی نتوانست

 زد داد نیاز و خندید می بود شاد

 دیگه آرایشگاهیه چه اینجا بزارید موزیک یه بابا-



 را ییاس دست نیاز و رفت باال موزیک صدای

 زد فریاد باز و رقصید او همراه گرفت

 وسط بیاین همتون دیگه بیاین-

 آرایشگاه آن آرایشگرهای و مشتری دیوانه دختر آن

 صدای. کرد وادارشان رقص به کرد دیوانه هم را

 :گفت و در سمت دوید نیاز و شد بلند زنگ

 اومد داماد-

 های کار ی لحظه لحظه تمام از داشت که فیلمبردار

 تا و دوید نیاز دنبال به بهت با گرفت می فیلم زنیا

 در و کرد باز را در نیاز کند اعتراض خواست یاسی

 .  پرید سام آغوش

 دهان با هم واو بود سام سر پشت دیگر فیلمبرداری

 عقب سر ذوق با نیاز. کرد می صحنه آن نگاه باز

 :گفت و گذاشت سام سر طرف دو را دستانش برد

 فهمیدی-

 بگم بهت خودم میخواستم زلهزل آروه-



 جلو سر سام که فشرد هم روی چشمانش ذوق با نیاز

 کرد کج سر نیاز و بوسید نرم را اش گونه برد

 :گفت و زد سام به چشمکی

 بریم بدو...ریخت بی عاشقتم-

 گذاشت در چوب چهار روی را دستش سریع سام

 و زد اشاره سرش پشت به برود نیاز ونگذاشت

 :گفت

 زلزله؟ بپوشی یدنبا چیزی-

 :گفت و کرد خودش نگاه برد پایین سر نیاز

 رفت یادم اوف-

 :گفت و گرفت سمتش را شنل یاسی که برود چرخید

 ندیدیم مدلی این عروس-

 :گفت و گرفت را شنل برد پیش دست زودتر سام

 تکه نیاز چون ببینید حاال-



 و انداخت سرش روی را شنل سام و چرخید نیاز

 سام دست از را گل دست نیاز. ردک محکم را بندش

 :گفت و کشید بیرون

 بریم االن-

 وارد آسانسور سمت رفتن هم با گرفت را دستش سام

 وارد هم ها فیلمبردار از یکی شدن که آسانسور

 و زد چشمکی چرخید سام سمت نیاز. شد آسانسور

 :گفت

 بگیریم سلفی-

 :گفت و خندید سام

 بگیریم-

 عکس و ایستاد سام به تپش برد باال را گوشی نیاز

 دو آن های کار تک تک از فیلمبردار باز و. گرفت

 چند هر بود کرده سفارش سام و گرفت می فیلم

 ای لحظه انداختن جا بدون بشود خواهد می ساعت

 آن همان برای.  شود ثبت ها لحظه آن تمام میخواهد



 دو. بودند آمده عروسی یک برای بردار فیلم همه

 .دو آن همراه که نفری دو و بودن رتاال در که نفری

 جای را گوشی سریع نیاز شدن که ماشین سوار

 حال و برد باال را موزیک صدای گذاشت همیشگی

 آن از بود نیاز گوشی نبود ماشین درون فیلمبردار که

 اخمهای به توجه بی نیاز و گرفت می فیلم ها لحظه

 ماا نکند را کارها آن خیابان در فهماند می که سام

 .کرد می را خودش کار

 برایش ابرویی چرخاند خودش سمت را سام صورت

 با سام و خواند سام برای خواننده همراه اندخت باال

 ...بوسید را اش پیشانی برد جلو سر لبخند
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 آن برای بود کم مکان هر در فیلم و عکس هفته یک

 بیابان. داد می نیاز خود را دشپیشنها که جاهایی. دو

 که آن بدون پایش پابه سام و.... و و آهن راه دریا

 که هایی فیلم و عکس. رفت می بیاورد ابرو به خم

 ها فیلم آن در نیاز که شیطنتهایی خاطره میشد همه

 با بود همراه همه که متفاوتی عکسهای. کرد می

 و لد ته از همه که سام های بوسه و نیاز شیطنتهای

 . بودن واقعی

 همراهشان که بردار عکس و فیلمبردار آن برای و

 صحنه بخواهند آنکه بدون که بود جالب بودن

 بود کافی نیاز ی خنده یک. آمد می وجود به عاشقانه

 ببرد جلو سر اراده بی و ببیند را لپش چال سام تا

 فیلم از خبری هم وقتی حتی یا ببوسد را اش گونه

 است نیاز تماشای محو چگونه سام هک دیدن می. نبود

 را دستهایش زد می حرف هم سر پشت و تند ونیاز

 و کند می نوازش را موهایش سام و میدهد تکان



 سام از خبر بی و بود هوا بی ها عکس آن از نیمی

 .نیاز و

 بود جالب همه برای و برداری فیلم و عکس هم باز

 می دار پف لباس آن با چطور شیطان عروس آن

 .طرف آن طرف این به ودد

 :گفت و کرد بان سایه آینه در نگاه نیاز

 شده عالی چشمم بود خوب خیلی دکتره کار-

 و داد باال را بان سایه سریع نیاز که شد شرمنده سام

 ...رقصید سامش برای تاالر راه در باز

** 

 سام که کرد رویش روبه گوسفند خون نگاه نیاز

 :گفت و فشرد را دستش

 بریم-

 لبخند. کرد سام مادر و ساناز نگاه برد باال سر یازن

 .بود شده زیبا ساناز زد



 هست جا آن لحظه آن ساناز که شده چه دانست نمی 

 مادرش. بود راضی نیاز و بود خوب بود چه هر اما

 زیبا عروس آن نگاه ذوق با و بود شده زیبا چقدر

 .کرد می

 می کاش مائده و زد می دست برایش بغل به بچه آنا

 .زیبایش عروس برای ریخت

 ها نگاه آن میان در رفت جلو برداشت قدم سام همراه

 چشم باز آشنا نگاهی کرد می حس دیگری نگاه ،

 شد فشرده بیشتر دستش. نبود نگاه آن اما گرداند

 چشمکی سام.  کرد سام نگاه لبخند با چرخاند وسر

 :گفت و زد

 دارم استرس تو از بیشتر کنم فکر-

 برقصیا باید-

 نیاز-

 نیست چیزی که قر تا دو بابا ای-

 که شدن می بقیه نزدیک چرخاند سر و خندید

 خیره ایستاد اختیار بی. کرد پیدا را نگاه آن باالخره



 اختیار بی. صورتش روی اشک ی خیره. شد او ی

  لرزید اش چانه

 شد؟ چی نیاز-

 دور راه همان از مرد آن اما مرد آن از نگرفت نگاه

 زد لب

 باش بخت خوش-

 چکید اشکش قطره باالخره و بست چشم

 خوبی؟ نیاز-

 همیشه برای محمد بود رفته نبودش کرد باز چشم

 و ببیند لباس آن در را نیاز فقط خواست می رفت

 نیاز خواست دل ته از و دید. برود همیشه برای

 کرد سام نگاه چرخاند سر. باشد بخت خوش همیشه

 غرید و کرد ماخ نیاز اشک دیدن با وسام

 شده؟ چی-

 زد لبخند و داد تکان منفی عالمت به را سرش نیاز

 می را زیبا عروس آن همه. کرد حرکت باز و



 خفه کرد می دود یاسی که اسپندی دود و بوسیدن

 .را همه کرد

 که آزادش دست ونیاز. شدن تاالر وارد باالخره

 سریع را شنلش داد تکان هوا در داشت را گل دست

 شیطان عروس آن برای سام که شد می. آورد در

 !نمیرد؟

 :گفت سریع نیاز نشستن که جایگاه در

  دارینا زیاد فامیل هم شما-

 بینم می باره اولین من شونو نصف-

 شناسم می فامیالمو تمام من اما-

 سالم-

 بچه به زد لبخند گلی و کردن گلی نگاه سام و نیاز

 :گفت اش

 کن سالم-

 :گفت نیاز و زد لبخند یگل ی بچه دیدن با سام

 اومدی خوش-



 بشید بخت خوش عزیزم ممنون-

 ممنون-

 :گفت و کرد گلی پسر نگاه نیاز

 خودته شبیه-

 گل داماد و عروس سالم سالم-

 :گفت و زد لبخند شهال برای نیاز

 اومدید که ممنون-

 که بیایم ترسدیم می اخالقه بد انقدر داماد این واال-

 :گفت و فشرد را سام دست زد لبخند نیاز

 برن نمی حساب اطرافیان که نباشه اخالق بد-

 بردی؟ حساب تو مگه برم قربونت-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت نیاز

 اخالقه بد من واسه مگه-
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 قیافشو اوه اوه-

 دیدن با نیاز که کرد نیاز رخ نیم نگاه خندید سام

 نگاه سریع رقصیدن می وسط که ازسان و سام مادر

 :گفت و کرد سام

 خوب دادن خواهرت خورد به چی هر خداییش-

 بگیرنش دستی دو کیه هر ساقیش بوده چیزی

 :گفت و خندید سام

 زده حرف باهاش خودم دکتر-

 !بابا؟ نه عه-



 کنه می صحبت باهاش دور راه از که ماهه یک-

 می وقرصاش ی همه دیگه داشت تاثیر خیلی گن می

 ایران برگشتن خوره

 و رفت خیال بی ترسم می خواهرت از کال من اما-

 آمد

 موافقم-

 برقصیم براتون بریم ما خب-

.  داد تکان را هایش شانه نیاز و رفتن گلی و شهال

 :گفت و خندید سام

 رقصی می میری کنم ولت-

 هست تو و من شب امشب برقصم باید خب-

 هست که بله-

 کرد نیایش نگاه و داد تکان را هایش شانه باز نیاز

 :گفت و رفت هم در صورتش عروسش لباس آن با

 خریده؟ براش رضا محمد که همونه این-

 :گفت گرد چشمان با سام



 !نیاز-

 :گفت و خندید بلند نیاز

 کرده توهمی هممونو دختره این-

 نگاهش متعجب نیاز گرفت را نیاز دست شد بلند سام

 :گفت و زد اشاره ابرو با سام و کرد

 شو بلند-

 سر از تعجب با نیاز و شد قطع موزیک صدای

 آرام سام کرد فیلمبردار سه نگاه و شد بلند جایش

 :گفت

 کن خرج دلبریاتو خوب-

 روی که نفری چند آن نگاه و رفت باال ابروهایش

 :گفت و کرد کردن می کارهایی یک رقص پیست

 !سرته؟ تو چی-

 پایین ها پله واز کشید را نیاز دست و خندید سام

 شکل به که وسایلی آن وسط کرد بلند پا نیاز. رفت

 ایستاد سام همراه و. رفت بود شده ست در دایره



 و کرد ای خنده تک نیاز. شد خاموش ها وچراغ

 :گفت

 اوف-

 شنیدن با نیاز رفت باال موزیک صدای و خندید سام

 باال دست سام و بست لبخند با را چشمانش موزیک

 .چرخید سام دست زیر کرد باز چشم نیاز برد

 

 میده جنونو طعم نگات طعم عزیز

 چسبیده تو اسم من ی دیوونه دل به

 که نیستش خودم دست عاشقتم من آره

 وایمیسته دل میتپه میاد تو اسم جا هر

 

 نیاز و کرد نیاز نگاه لبخند با ایستاد حرکت بی سام

 یها شانه کمرش دادن تاب. رقصید سام برای ناز با

 .نمیشد محو ای لحظه که چالش آن و ظریفش

 .بود تر دیدنی همه از خواندش خواننده همراه آن و



 

 نیست هوا این کوچه به کوچه توعه عطر از پر

 کجایی تو خیابون تو شب هر میشمو گم   بی

 دنیا شده سخت عاشقتم دلم عشق توام با

 هام نفس تنگه دیوونتم همونم هنوزم من

 

 را کمرش گذاشت سام های انهش روی را دستانش

 .زد سامش برای چشمکی و خواند باز داد تاب

 و رفت فرو سام آغوش در پشت از خورد چرخی

 راست چپ به نیاز و برد شکمش دور دست سام

 .خورد می تکان همراهش هم سام و خورد تکان

 

 وابستت شدم من که میدونن اینو همه

 المصب توی عکسای گوشیو این و من

  



 باال شوق سر از ها مهمان جیغ و را اش شانه بوسید

 را دورشان غلیظ دود خورد چرخی نیاز و رفت

 سام دستان زیر بار چندین نیاز و کرد احاطه

. کشیدش خود سمت را نیاز سام آخر وچرخ. چرخید

 سام گردن پشت را دستانش کرد نگاهش لبخند با نیاز

 .خواند وباز داد تکان را گردنش ناز با و برد

 

 دیوونم من که میگه منو میبینه کی هر

 نمیتونم من تو بی ها ثانیه این سخته

 

 و چسباندن هم پیشانی به پیشانی برد جلو سر سام

 در بود زیبایی ی صحنه چه و شد بلند همه جیغ باز

 :گفت آرام نیاز و دو آن نزدیکی و غلیظ دود آن

 کنم خراب موهاتو کشیده دلم-

 جیغ صدای باز. را نیاز ی گونه بوسید و خندید سام

 :گفت دل در لبخند با نازنین و رفت باال دست و



 لباس تو ببینش حسین شد بخت خوش دخترت-

 عروس

 

 نیست هوا این کوچه به کوچه توعه عطر از پر

 کجایی تو خیابون تو شب هر میشمو گم   بی

 دنیا شده سخت عاشقتم دلم عشق توام با

 هام نفس تنگه دیوونتم همونم هنوزم من
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 و دادن تکان خانواده اعضای تمام برای را دستشان

 :گفت و کرد بقیه نگاه نیاز. رفتن چرخیدن

 بزارم شال هم اونجا باید یعنی-

 نکن شروع نیاز-

 خارج میریم داریم بابا-

 داره ربطی چه بریم خب-

 میکنه درد پاهام خدا آخ-

 االن واال رقصیدی می داشتی صبح چهار تا دیشب-

 ایستادی خوب

 دیگه بود عروسیم-

 تخت رو رفتی تا کنی خراب شبمون که نه بله-

 شدی بیهوش

 سام بازوی دور کرد حلقه را دستش خندید نیاز

 :وگفت

 همش عسل ماه میریم داریم دیگه نشو ناراحت-

 میشه جبران



 :گفت نیاز که کرد نگاهش چپ چپ سام

 بیان امروز گفتم ها خانواده به من انگار چیه هان-

 خونمون

 !نگفتی؟ تو-

 تو لباس اون با بودم گفته اگه خودم جان به نه-

 رو استرالیا خیال بی حاال میوفتادم؟ گیر اشپزخونه

 خوش فقط نگرانی نه داریم مزاحم نه بچسب

 گذرونی

 بیرونه خیلی موهات-

 ارشاد گشت آقای چشم بله-

 :گفت ذوق با و کشید جلو را شالش

 باشه آماده عکسا و فیلم برگشتیم کنه خدا-

 کرد؟ پاک رو فیلمه مطمئنی-

 :گفت و کرد پوفی نیاز

 بود کرده پاک کردم رو زیر گوشیشو کل بخدا آره-



 مهمونای تمام باشه گرفته فیلم کسی شاهده خدا-

 ..دیش

 پاک که بود من ی خاله دختر فقط نشو خشن آقا هی-

 اباب خودم کردم

 غرید عصبی سام

 دوربین یا گوشی اوردن حق کسی میگفتم باید اصال-

 نداره

 بود راحت خیالمونم دیگه گفتی می خب-

 پیوست حقیقت به نیاز رویای مسافرت باالخره

 خبر بی پرواز قبل ساعت چند تا خودش که مسافرتی

 چشمانش دید کنسول میز روی را بلیط وقتی و بود

 سام اش کننده کر های جیغ ثانیه چند از بعد و گرد

 پرید سام آغوش در چطور و. داشت وا خنده به را

 صدقه قربان و کرد حلقه سام کمر دور را پاهایش

 آرزویش آن است نکرده فراموش که رفت می اش

 ...دو آن مشترک زندگی آغاز و را

 



 ...بعد نیم سال دو

 

 همان گذاشت آماده را تخت روی را ها لباس سام

 نباشد کم چیزی که کرد می ها لباس هنگا که جور

 :گفت بلند

 نیاز هست آماده چیز همه-

 پا و دست سهند و گرفت آب دوش زیر را سهند نیاز

 کشید جیغ زد

 نیار در بازی کولی بابا چته--

 حوله گذاشت صندلی روی را سهند و رفت در سمت

 :گفت و کرد تنش را

 بابایی برو بدو-

 بابا-

 بابا جان مامان آره-

 :گفت ذوق با سام و کرد باز را در

 بابایی سهند-



 :گفت و گرفت را سهند و کرد نیاز به نگاهی سام

 نباشی خسته-

 :گفت و کرد چپ را چشمانش نیاز

 اومد در پدرم بخدا-

 :گفت و تخت سمت رفت سام

 گلی فدای به من ای-

 روی را سهند سام و بست را حمام در خندید نیاز

 :گفت و نشاند تخت

 !شستت؟ محکم مامان بابایی گذشت خوش-

 هام هام-

 کنم تنت لباس بزار میدم هامم هام چشم-

 لباس و کرد تنش را پوشکش و خواباند را سهند

 دستش را کمرنگ آبی شیر شیشه کرد تنش را هایش

 :گفت نیاز که داد

 بگیر و سپند بیا سام-



 اومدم-

 بابایی بیارم داداشی برم من-

 را سپند کرد باز را حمام در ونیاز رفت حمام سمت

 :گفت و گرفت سام سمت

 فراریه اون آبه عاشقه این هرچی-

 من به مظلومم بچه این رفته مامانش به اون-

 نوشابه بفرما اوهو-
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 هم را سپند های لباس.  رفت تخت سمت خندید سام

 داد او دست را رنگ پر آبی شیر شیشه و کرد تنش

 :گفت و بوسید را اش گونه

 پسری صورتت چال قربون-

 سام. شد باز حمام در که بوسید هم را سهند ی وگونه

 :گفت و رفت سمتشان سریع نفس و نیاز دیدن با

 شده تپلی گلی لپ چه بابایی دختر-

 و کشید عمیق نفس سپرد سام دست را نفس نیاز

 :گفت

 خوب تارپرس یه چرا پس نمیاد باال نفسم بخدا-

 نمیاد گیرمون

 تنش را هایش ولباس پوشک خواباند را نفس سام

 نگاه داد نفس دست را صورتی شیر شیشه و کرد

 در برد کمرش پشت دست رفت سمتش. کرد نیاز

 :گفت و کشیدش آغوش

 بکنم؟ هم ها بچه مامان تن لباس-



 نکرده الزم-

 می شیر که تخت روی ی بچه سه به نگاهی سام

 :گفت آرام خمارشان چشمان دیدن با کرد خوردن

 خوابن می دارن-

 پایش زیر دست یکباره سام که کشید آرامی نفس نیاز

 .رفت بیرون اتاق از کرد بلندش دستانش روی برد

 لبهای با نیاز. بست را ودر گذاشتش پایین در جلوی

 :گفت آویزان

 کیش بریم-

 گلی میریم دیگه هفته دو-

 برد کمرش پشت دست کرد باز را اش حوله بند

 هشت نزدیگ االن باشیم اینجا ماه شش بود قرار-

 ماهه

  شدم گرفتار یکم که دیدی-

 :گفت و کرد نیاز چشمان نگاه 

 شمال؟ بریم فردا-



 خندید سام و زد برق چشمانش نیاز

 شیطنت با و برد سام گردن دور را دستانش نیاز

 :گفت

 اینا مامان خونه رشت بریم بعدم شمال بریم-

 :وگفت داد تکان سر سام

 میریم نرفتیم وقته خیلی باشه-

 بودا کرده دعوتمون فردا ساناز-

 مسافرت رفتیم میگم خیال بی-

 سام که چرخاند سر نیاز آمد اتاق از ها بچه صدای

 :گفت خیال بی

 حتما میکنن بازی دارن کن ولشون-

 عقب نشد باعث اتاق ریختن بهم صدای و خندید نیاز

 :گفت و خندید تری بلند دایص با نیاز و برود

 خطرناک چیز یه به میزنن دست وقت یه دیوونه-

 نیست ناکی خطر چیز هیچ اونجا-



 ...انداخت پایین نیاز های شانه روی از را حوله

** 

 کرد باز را اتاق ودر زد گره را حوله بند نیاز

 ایستاد نیاز سر پشت سام. ماند باز دهانش ای ولحظه

 .خندید بلند نیاز عکس بر صحنه آن دیدن با

 غرید و کوبید زمین بر پا حرص با نیاز

 نفس-

 دستش از ُرژ ، مادرش پدر دیدن با چرخاند سر نفس

 :گفت و شد رها

 شدم؟ خوشتل-

 بود پودری کرم سرش که سهند نگاه زاری با نیاز

 جور آن است نفس سر زیر میدانست که سپند و کرد

 اول ترف جلو سریع سام. بود شده رژی صورتش

 در را نفس آخر در و را سهند بعد کرد بغل را سپند

 :گفت و حمام سمت دوید و گرفت آغوشش

 میکنه و پوستتون االن که بدویید-
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 کشید جیغ نیاز

 تونو چهارتا بخدا سام نیا بیرون نشستیشون تمیز تا-

 زنم می

 کرد بود شده انداغ که رنگش خوش رژ به نگاهش

 :گفت گریه با

  داشتم دوست اینو من-

 :گفت حمام توی از سام



 خریم می میریم عصر-

 بود ریخته بهم که اتاق کل به شده آویزان لبهایش

 .کوبید زمین بر پا حرص با و کرد نگاه

** 

 سمت بلند های قدم با شد پیاده کرد پارک را ماشین-

 در نگاه چرخید و فشرود را دکمه. رفت آسانسور

 کرده رنگ ابروهای بود کرده تغییر حسابی کرد آینه

 کرده زیبایش حسابی رنگش عسلی موهای و اش

 .بود

 را کارتش رفت خانه سمت شد باز آسانسور در

 بلند موزیک صدای. شد باز ودر کشید دستگاه روی

 آویزان سقف به مخصوص کش با که نفس و  بود

 سهند سپند که سام و میشد پایین باال یو یو مثل بود

 می راه و آورد می در قطار صدای بودن پشتش

 جای در حال که توپشان استخر توپهای نگاه. رفت

 رها دستش از کارت و کرد میشد دیده خونه جای

 .رنگی پارکت و کرد شده رنگی مبل به نگاهش. شد



 کرد ساعت نگاه و ایستاد ترس با نیاز دیدن با سام

 !که برسد دیگر ساعت یک بود قرار

. ایستادن سام کنار مادرشان دیدن با هم وسپند سهند

 صورتشان که سه آن نگاه گرفت پارکت از نگاه نیاز

 . کرد بود رنگی

 پایین بیار منو مامان-

 :گفت اختیار بی نیاز زیبایی دیدن با سام

 شده خوشگل چه ببین مو گلی وای وا-

 عقب عقب ترس با سام که برد حجوم سمتش نیاز

 :گفت و رفت

 میکنم تمیز رو همه خودم جان به-

 سام سمت داشت هم بلندی ناخن که انگشتش نیاز

 :گفت و گرفت

 بچه همشون از تو دارم چهارتا ندارم بچه تا سه من-

 تری

 :گفت و چسبید دیوار به سام-



 وقتی کرد باز هارو گواش در سهند اون بخدا-

 بود مالیده جا همه رسیدم

 :گفت و ادایست رویش روبه نیاز

 استراحت یه میکنم عوض لباسمو تا اتاق تو میرم-

 وروجک تا سه اون رو خونه این جارو این میکنم

 بشه تمیز باید

 باشه-

 میکنم موهاتو دونه دونه نکنی تمیز اگه بخدا سام-

 هات مربع مربع اون به میچسبونم

 نیاز بیاید کش لبش خواست تا گرفت اش خنده سام

 غرید

 خواست خدا پایین بیار هم رو بچه ناو گفتم جدی-

 ...سق به بود چسبیده بچه وگرنه رسیدم

 دستش از کیف گرفت یکدفعه که تهوعی حالت با

 سام و شد سرویس وارد. دوید سرویس سمت شد رها

 :گفت و ایستاد در پشت. دوید دنبالش  نگران



 نیاز شد چی-

 عادت تاریخ کرد ریز چشم و شست را دهانش نیاز

 هفته یک آوری یاد با و آورد یاد به را اش ماهانه

 آینه نگاه بهت با و شد درشت چشمانش انداختن عقب

 :گفت و خندید بلند سام که کرد

 نی نی بازم جون آخ-

 با سام و فشرد هم روی چشمانش حرص با نیاز

 :گفت خنده همان

 نخور غصه میارم پرستار فردا همین بخدا-

 زد صدا را سام که شد بلند نیاز کننده کر صدای

 و کشید پایین را نفس ها بچه سمت دوید سریع وسام

 و دوید ها بچه اتاق سمت کشید آغوش به را سه هر

 :گفت

 بگیریم سنگر-

 خندیدن می بلند است بازی کردن گمان که ها بچه

 :گفت و رفت شان صدقه قربان وسام



 داریم نی نی بازم-

 

 

 ️❤پایان


