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       داخ نام به      

     ماهم یاسم رمان:تو شد

        :فائزه مقصودسنده ینو نام

     یسی پل ،ی:طنز، عاشقانه، انتقامژانر

رمان عاشقانه ، درام و پر   کیرمان باشه!  کیما،   یهمه  یزندگ دیخالصه: شا

 سندهیانگار نو م،یکنیرو فراموش م یزیچ ی....و وقت ز یانگ جانیاز اتفاقات ه

 خطشو گم کرده.... 

• 

• 

• 

 ماهورم! من

  دایگم شد؛ اما به محض پ سندهیجاها خط نو یلیخ م،یتک تک لحظات زندگ یتو

برام رقم  ا،یمرد دن نیبا مغرور تر ج،یمه ی ماجرا و اتفاق ها یکردن سر خط... کل

    خورد...

 

رو در  سندهینو گریقلم د رم،یبمان تا نم یجانیرمان ه دیتوانیشما م زی"دوستان عز

 ."د ی دنبال کن نیبه صورت انال یکانال تلگرام

@faeze_maqsod_writer 
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 ماهور 

 

 

برم پس  شهیورم که نم نیاز ا یبگه االن چه وقت احداث پله؟ لعنت  ستین یکیاخه  

 کنم؛ یانتخاب م ویکی یدوراه نیب

 راست  چپ

 راست  چپ

  .دمیبشکن راست و انتخاب کردم و مثل اسب مسابقات دو هی با

 

 توسرم؟  زمیبر یچرا بن بسته؟حاال چه خاک نیا شعت

 چه مرگمه اخه؟ رم،بدبختمینونم کمه، ابم کمه، فق موندم

 یدورنم صدا داد:)سرگرم یندا که

 

  چندشاس؛ ن یبابت انتقام از ا شترشیب  یبخوره تو سرم ول حیتفر ،یدرد و سرگرم یا

 

  یکه ادعا ییمردا یعادتم بود دخالت کنم تو کارا یول دمینفهم چوقتیه خودمم

 .نیپنگ بکوبونمشون زم نکیو بعد مثل توپ پ کننیم یزرنگ
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اما حاال از شانس گندم دستم رو   م؛یو بالن میکه ما فالن زننیم یواال همش حرف الک 

دوران انقالبه افتادن   هیشب شتر یچهارخونشون که ب یرهنایگورخرا با اون پ نیشد و ا

 .دنبالم

 

 هیراست کارم با کرامالکاتب هیبابام بفهمه که  اگه

 

چشمم به   یحرکت ثان هیدر  نکهیقفل کرد تا ا شتریتر شد ومغزم ب کینزد اشونصد

 زنه؟یجالبه چرا پرنده پر نم یخورد  که درش باز بود ول یاپارتمان

 

 .راهو خدا واست باز کرده، بپر توش تا بسته نشده  نیکن ماهور ا ولش

و  دنیهمتو خونه که از شانس گندم ف دمیپر عیوصل کردم به خودم و سر فشنگ

 .اومدن سمتم

 

در خونه طبقه همکف  انهیوحش هویانداختم، اما  ری خودمو گ یواقع یبدتر به معنا گهید

  و زدم

 ..تو خونه دمیکه درو باز کرد پر یتوجه به فرد بدون
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پسر جذاااب بدون لباس با  هیدقت کردم  یکه وقت زدمینفس نفس م دنیخاطر دو به

 .من بودش ییدرشت نظاره گر پرو یچشما

 

به نداشتن لباسش دقت نکردم و  فرصت حرف زدنم بهش ندادم، خودم تندتند شروع   

 :کردم به چرت و پرت گفتن

 

  ای ابونیاونوقت جنازمو تو ب کُشنمیم  رنمینگو، دنبالمن اگه بگ یزیتوروخدا چ_

به مادرم  کنمیجلو سگا تا بخورنم خواهش م دازنینه!!! اصال م ااایتو جوب  دونمیچم

 ..رحم کن تورو

 

دماغمم   یکه دستش بزرگ بود رو ییدستشو گذاشت رو دهنم و منتها از اونجا که

 .گرفت و باعث شد نتونم خوب نفس بکشم

 

  یهمون خفه شو هی به معن نشیگذاشت رو ب گشویهوم هوم کردم که دست د نقدریا

 .که رو دهنم بود و شل کرد یدست خودمون و

 

  .ومدی م لوتی که دقت کردم صداشون از تو پ خوب

 از کجا اومدن تو؟؟  نای: ادمیپرس اروم
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 باز بودا اطیدر ح نکهیزرنگ مثل ا+

 

 باز گذاشته؟  اطیدر ح یکدوم خر_

 

 خانم کوچولو  یخودت نبست+

 

 میحرفش کفرم دراومد و از طرف نیگفتن ا از

 .شدم، پس دهنمو بستم عیشدت ضا به

 

  کردیم کاریداشت چ ست یمعلوم ن گشونمید یکیرفت باال رو بگرده و  شونیکیکنم  فکر

 .باال دمیزنگ در دومتر پر یکه با صدا

 

 دنبالتم ینطوریا یکرد یچه غلط ست یمعلوم ن+

 

اصال  یجذاب یعجب تُن صدا دمیشنگاد اون موقع اروم حرف زد خوب صداشو ن یما

 هستم نجایا یرفت واسه چ ادمی

 

 .مثل خنگا زل نزن بهم، برو اونور تا درو باز کنم+
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در خونه بود   یکه جلو یواریتکون دادم و رفتم پشت د دمیفهم یبه معن سرمو

 واستادم؛

 

  ده یواستاد تا د یبرداشت تنش کرد رفت دم در و جور  دشویسف شرتیمبل ت یرو از

 .نشم

 

 کردم یچقدر با ادب واقعا چه کار زشت ییا 

به حال خودم کردم و    ی. نوچ نوچده ی حادثه خبر نم گهیخب د یسرزده اومدم،ول  

  .بزرگ شد بایتقر ینقل یحواسم پرت خونه 

 

  ادیبرگه ها، به نظر م هیندگلباسا و پراک یختگیو بهم ر نکیتو س فیکث یوضع ظرفا از

 نظم و انظباط؟ یب نقدریکه مجرده. پسر ا

بود که هنوزم بوش   یاخه جور زنه؟ی، عطرم کف دستش م شینظم یعالوه بر ب موندم

 تو حلقمه 

 

 داد؟یدستم فقط بو عطر م یمطمئن+
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  هیو با  واریداده بود به د کشویو برگشتم سمتش که ت دمیصدام زد، ترس ییهوی چون

خاک عالم ؛نه اون کمه، خاک هر دوجهان تو سرم که   ی. اکردیمسخره نگام م شخندین

 کنم یبلند بلند فکر م نقدریا

 ..زیچ_

 

 با تعجب تکرار کرد 

 ز؟ی+چ

 

 گهید زهیچ نهیاووومم منظورم ا_

 

  رمیگیاسترس م یوقت یول ستمیکال خنگ ن اد؟ینم ادمیبود  یاسم اون کلمه چ اه 

 شنیذهنم خارج م یو کلمات از محوطه  شمیبدجور هول م

 

 گهینباشم برم د  زیمن چ گمیم زه یچ_

 

 +منظورت مزاحمه؟

 

 یاز کمکت با ینک زبونم بود؛ خب مرس کاله یها بار _
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 که دستشو مانعم کرد.. رونیب امیاز چهار چوب در ب خواستم

 

 

منکه    رمیواسه بابام بگ یکیخورد؛ به نظرم  مینیبه ب یعطر لعنت یبو نیا دوباره 

 داشته باشم یز یچ ،یعشق ،یدوست پسر ستم یخوشبخت ن

 

 .میتو چه شراطت دمیتازه فهم کنه،یعطرش ادمو مسخ م نیا کال

 

 راه منو سد کرده؟ نیا عجبا

 

 ن؟یدستتو بردار شهیم دیببخش_

 

 .کنهینگام م رهیخ ره یخ دمید که

 

 قدم رفت عقب  هیکه به خودش اومد و  نشیزدم تو س فمیک با

 نثارش کردم ،که ابروهاش گره خورد زیه هی

 

  یصاف صاف اومد جوری. بعدشم همکنمینگاه م اتیریو خود درگ اتی+دارم به خل باز

 ؟یبر یخوایصاف صافم م
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 کنم؟  کاریچ یتوقع دار_

 

 ادما دنبالتم؟  نیچرا ا ح؟ی+توض

 

 انگشتمو اوردم باال و گرفتم سمتش  طلبکارانه

 

و سر   چکسیچهارمن خدا کار ه یادبم هست یسومن ب یاوال شما؟ دومن خودت خنگ_

 راه تو قرار نده  

 تموم کردم  "بچه پرو " هیاز اخرم جملمو با  و

 

 +تموم شد؟ 

 

 اره  _

 

 ح؟ی+حاال توض

 

 گم؟یم یمن دوساعت دارم چ_
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 ؟یگیم ی+چ

 

 م یشونیمحکم زدم به  پ دستمو

 

 نداره حله؟  یبه شما ربط گمیاقا پسر م نی خنگ، بب گهیخدا بعد به من م  یه_

 

بدم بهشون. به هر   لتیتحو تونستمیحال نجاتت دادم؛ م نیبا ا ینداره؟ ول ی+به من ربط

 واسم باز بشه دردسر داره پس مثل ادم جواب بده؛   نجایاونا ا یحال راه پا

 

 : دیبلند داد کش یبا صدا هویبهش بکنم که  یکجدهن  هی خواستم

 

که   یستین  یلعنت یاز کجا معلوم از طرف اون سهاب دمیچرا زودتر نفهم نمیواستا بب هاااا

 ایحتما نقشتون بوده؛ لعنت نمیمن هاع؟ ا یجاسوس یاومد

 

  هیمحل نسبت به حرفاش  یشکاک باشه که ب  تونهیادم چقدر م هی گه؟اخهیداره م یچ

 دفعه.... هیبرو بابا گفتم و خواستم رامو بکشم اما 

گردنمو گرفت و   گشیمبل و با دست د یکه پرت شدم رو یدستشو پشتم برد، جور

 :دیبهم توپ یعصب
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 +اعتراف کن

 

شدم و پامو چنان زدم به   یبدتر از خودش عصب هویکه تا االن تو شوک بودم  یمن

  یرزم نیولم نکرد. هه اقارو اگه ا یشد. دستاش شل شدن ول شکمش که از درد خم

 منم ماهورم  هیزیچ ،یکار

 

  یچ ریش یمامانت به جا ستیمعلوم ن ؟یدار یمشکل مغز دونمیچم ایتو؟  ی وونهید-

 ر؟یخود درگ گهیبعد به من م ، یادب یب ویوحش نقدریچپونده تو حلقت که ا

 

بگو  ،یخودتو نجات بد یتونیزبون درازت نم نی+ماشاهلل به ادب تو؛ اما خانم کوچولو با ا

 ؟ یوارد خونم شد ینطوریخواسته که ا یازت چ

 

 کرد.  شتر یگردنم بود ب یبعد فشار دستشو که رو و

زبونم جلوتر   دمید هویخودمو نجات بدم که  ی. حاال من چطورفهمهینفهمه؟ واال نم نیا

  ره یمشورت بگ کمیکنم با مغزهم  تشیترب دیغزم شروع کرد به حرف زدن. بااز فرمان م

 الاقل

 

 شم یتوروخدا ولم کن االن خفه م رمیبگ یسراغ هیگفت ازت  یچیه-
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 نی+فقط هم

 

 بعد شروع کرد به گشتن لباسام و

 

 ؟یکنیم یچه غلط-

 

 س ی+ه

 

 حساس تر که با دوتا دستام پسش زدم  یجاها رفتیداشت م دستش

 

از   زارویچ نیمن خودمم تاحاال ا ست،یاما ن یهست ی حدس بزنم دنبال چ تونمیم-

 ؟یگردیم ی.بعد تو دنبال چدمی ند کینزد

 

 گفت؟  یچ گهیشرط عقله ،د اطی+احت

 

شونه هام افتاد و راحت   یکه رو یکه ولم کرده بود، سرو وضعمو مرتب کردم و شال حاال

 سرم یانداختم رو زاشتیم شی به نما موییخرما یاموه
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  یاقا پسر من نه سهاب ن ی. ببیهست یاصال روان ،یضی،مری وونهید ی لیگفت خ-

 یکرد میعصب یلیاالنم برو اونور که خ ،گهیکوفت د چینه ه شناسمیم

 

 صداقت حرفمو از تو چشمام خوند که راهو برام باز کرد نکهیا مثل

 

 شدمیاروم نم زدمیاگه حرفمو نم یدرش واستادم ول دم

 

 پروو  اینکن یوقت عذر خواه هی-

 

که به خاطر   ییدندونا یپس از ال ستمیادب که ن یمثل اون ب یخواستم رامو بکشم ول و

 داد زدم:  شدنیم ده یهم ساب یرو انتیهرس و عصب

 از کمکت. یمرس-

 

 یچهارم رفت و اوناهم باعث بان یمحکم درشو بستم که فکر کنم صداش تا طبقه  و

 کردن. ضیکارو مستف نیا

 

 

 .ستیازشون ن یخبر دمیو د رونیاز در اپارتمان اومدم ب اطیاحت با
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باز  پشویدستم خورد، ز یتو فیراه نگام به ک یو تو رفتمیم یاصل ابونیتا خ اده یپ دیبا

 .زنن یبهم چشمک م یدرشت پنجاه هزار تومن یاسکناس ها دمیکردم که د

 

چندتا جوون و   خواستنیمسخره م یپول و معادله  نیبا ا  ستیاحمق معلوم ن یمردا

 بدبخت کنن...

دانشگام گرفت   هیکه پدر گرام واسه فارغ وتحصل موییالبالو یوندایخوشگل ه نیدر ماش

دراوردم و  فمیگاز دادم سمت بانک و پوالرو از تو ک  و باز کردم و نشستم داخلش؛ و

 م یزیچ یسارق ،یوقت فکر نکنن دزد هیتا  دنیچ یمرتب داخل ساک چرم

 

 رفتم. ه یریپوال سمت خ هیپوال مطعلق به اون بچه هاست و بعد از واگزار نیواال ا 

 

که مثل دوتا قلب   ییاونجا با چشما سییو نرگس جون ر دمیهمونقدر چک کش اندازه 

 .کردی دستشو نگاه م یشده بود چک تو

 

خوب ازشون مراقبت کنن و   تونستنینم دادمیورم اگه کال پوال رو بهشون م هی از

 .دارنیهر چقدر که الزم داشته باشن از بانک برم ینجوریا

 

  تونمیافتاد که نم ادمیروشن کنم  نویکردم و هم خواستم ماش یبا بچه ها باز بعدشم

 خونه،  برم



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

16 
 

 

برم داشته که همه   یزیچ ،یسر جوب ، یمنم کال فکر کنم از تو امام زاده  پدر

 توجهاشون نسبت به برادرمه هرچند که ازم بزرگتره.

 

دعوام کردن   یوکل ختمیفلفل ر کشیتولد اقا بودش، تو ک نکهیبه خاطر ا شبمید نیهم

ستاره و شب و اونجا   شیگذاشتم رفتم پ کنمیکه قهر م  شهیو منم طبق عادت هم

 دمیخواب

 .شهیسرشون نم یمن شوخ یاصال خانواده  واال

 

 کیهنوز تا شروع شدن کالس  دمیانداختم و فهم ینگاه میدور دستم ن یساعت مچ به

 دم در. ادیمونده، پس روندم سمت خونه ستاره و بهشم زنگ زدم تا ب گهیساعت د

 

 برسونمت  خوامیدم در خونتونم م یالو ست-

 

 مونده ها گهیساعت د کیهنوز  یول فتهیاونکه وظ+ 

 

 دور دور میریم ایعب نداره ب-
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از رو صورت مردم حدس  مونیو مثل عادت بچگ میخوش گذروند یوقت کالس کل تا

 . مید یخندیو بعد هر هر م هیکه حالشون چطور میزدیم

 .کردنینگامون م زیطرفن،ترحم ام وونهیبا دوتا د نکهیا یبه هوا  هیبق و

 تو گلوش و با ترس گفت:  دیپر شیخوردن، بستن نیدر ح ستاره 

 

 شداا  ریکالسمون د یماه یییی+وا

 

 گفتم:  دمیکشیهورت م مویبستن یاب شده ها ،یکه با ن نجوریهم

 

 کنه  ر یخدا امروز بخ دونمی+م

 

مقنعه زاپاس تو  هیبرداشتم و شالمو با  نیعقب ماش  یدانشگاه و کتابامو از صندل میاومد

 عوض کردم. فمیک

 زنگ خورد. میکه گوش میدانشگاه بود اطیح تو

 

 سر کالس  میرسیاالن م گهی+برش دار د

 

 ولش کن -



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

18 
 

 

 مگه؟ هی+ک

 

 بابام.-

 

 ؟یخونه ما پالس ش یخوایم ی+خب بردار دختر، تا ک

 

  نیجنبم از ا یمن ب یتا بفهم کنمیتا بفهمن باهمشون قهرم. با توام قهر م دارمیبرنم-

 .ینکن ایشوخ

 

 .میکالس شد یمسخره بهم گفتو راه هیلب  ریز

 

و بازم  دیفهم شبمید هیقض شه ینفر از حالم باخبر م نیاول شهیکه ستاره هم ییاونجا از

 کار دونست.... ریمنو تقص

الس جواب تلفنمو ندادم و از اخرم با هزار زور و اسرارِ  ک انیلجباز بودم تا پا یلیچون خ

 ستاره تماس و وصل کردم

 

 سالم_
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 همه زنگ زدم  نیتو دختر؟ا یی+کجا

 

 ن؟یمن افتاد ادیشده  یزیکالس داشتم،چ_

 

 که هنوز ناراحتم. دیکنم از لحنم فهم فکر

 

 شرکت ، کارت دارم  ای+بلند شو ب

 

 کالس دارم  امینم_

 

 ؟ یبعد طلبکارم هست یکرد کارایرفته چ ادتی نکهی+مثل ا

 

 شازده پسرتو... کیتو ک ختمیفلفل سرخ ر کمیکردم مگه؟ فقط  کاریچ_

 

 خوردم؛   شبید یاداوریحرفمو با به  ی هیبق که

که شاگردش بودن و  ییچند تا از دخترا راد،یه یاز سمت گوش طنتیکه با ش یوقت

 زدم. یافتاد چه گند  ادمیدعوت کردم و اوناهم پرو پرو با خرس قرمز بلند شدن اومدن 

 خودشو نگه داشت تا خفم نکنه. یلیخ رادیه
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بابا دوباره به گوشم  یجد یخنده که صدا ریزدم ز یاوردن اون صحنه ها پق ادیبه  با

 خورد.

 

 گهیمامانت د یخراب کردن غذا ،یچیاون هبخنده؟حاال  یک یتو نخند یبخند دمی+با

 برات داشت؟ یچه سود

 

سنگ تموم بزاره و من   رادیه یدوستا یجلو  خواستیرفته بود که چقدر م ادمیاخ   اخ

  ریکردم. تقص یغذا خال  ینمک نداره کل نمک پاشو تو نکهیا یبه هوا میبا سهل انگار

 نمکه. یدستش ب میکال مر ستیمنم ن

 

 هیجور ازم کفر  هیکه قهر کنم هر کس  کنمی من غلط م اصال

 بابا جان؟ یشنوی+صدامو م

 

 کنمیم یبله صداتونو دارم...خب...چشم.... از مامان هم عذر خواه_

 

 ستیبدک ن ارمیب ادتی  می+خواستگار
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  رادیه پیخودمو بکشم که دوست خوش ت خوام یم هیبا فکر کردن به اون قض یلعنت

 دادم:  یکرد و منه احمق جوابشو چ یچقدر محترمانه ازم خواستگار

 

وقت   هیکن  دیپستونکتو تمد یگارانت ،یدنبال زن بگرد نکهیا یبه نظرم تو به جا_

 تیلوس.... با اون دماغ عمل ره، ینگ تیگر

 

شباهت  یلیاخه خ کردیقسم بخورم اگه دست و بالش بسته نبود همونجا خفم م حاضرم

 نسبت به گوجه داشت  یبیعج

 

 ن؟یبس کن شهیپدر جان م_

 

 منتظرتم. ایب یاالنم زود یکم دسته گل به اب نداد شبید ادیب ادتیگفتم تا  ناروی+ا

 

  نمیدم و سوار بر ماشباشه تلفنو قطع کر هی شکر باالخره دست از سرم برداشت . با  یاله

چون  کشمیخجالت نم ای شمینم مونیشرکت شدم. جالبه اصالنم از کارام پش یراه

 همش حقشونه. کنمیاحساس م

 

که   یبابت وام یکه ستاره تنها بود اول خواستم اونو خونشون برسونم ول ییاز اونجا و

 .ادیبهتره که خودشم ب  رنیقراره از شرکت بابام بگ
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  یستاره خاموشش کرد و جد هویکه  کردمی م یروشن بود و با خواننده هم خوان ضبط

 برگشت سمتم 

 ؟یخبر دار الی+تو از دان

 

 ازش خبر داشته باشم؟ دیچرا من با_

 

 شده بود   شتونیاقا عاشق پ یدونیاخه خودت که بهتر م  دونمی+چم

 

 دسیبه دوران رستازه  یپسر پرو هیباشه، فقط  یعشق از جانب اون چ یهه تا معن_

 

کم نداشت   یچیه الیبازم خودمو نباختم. دان گمیدارم دروغ م دونستمیم نکهیا با

  ن یمشکلش ا  نیمثل خودم بود اما بزرگتر التشمیادب و با کماالت ، تحص پ،بایخوشت

 چشم چرون. اهمیهَوَله  ایبود که 

 

 از حسم نسبت بهش کاسته بشه. شدی موضوع باعث م نیکه هم 

از  ادیطرف ناراحتم چرا دانشگاه نم هیاز  دمیردم به اون پسره فقط خودمو ازار مفکر ک با

 .نمیب ینم افشویق کنمیخداروشکر م گمیطرف د هی

 با خودم چند چندم.  ستین  معلوم
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 دلم خواست سربه سر ستاره بزارم هویچرا  دونمینم

 بلند داد زدم یو با صدا نییپا دمیکشرو  پنجره 

 

 ی شوهر یاز ب کنه یداره دق م خوادیدوست من شوهر م نیمردممم ا_

 د یتو سرم کوب فشویمحکم ک که

 

 ؟یزنیاخه شوهر خواستم که همه جا جار م ینه؟ من ک یشی+تو ادم نم

 

نقطه ضعفش شده بود،   نیو هم ومدیبدش م یبه شدت از ازدواج و همسردار ستاره 

 من. هیسرگرم

 

 ی خوایم یلی که خ خورهیم افتیبه ق_

 

 کردم. مویدفعه مثل بچه ادم دهنمو بستم و رانندگ نیمحکم تر زد که ا دوباره 

 

 .میباهم دوست نکه یاز ا کننیم رتیو با وقاره و همه ح ن یسنگ یلیبرعکس من خ ستاره 
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 شهیزنانه نداره و تو کاراش هم استیاصال س نکهیاخالقش نسبت به من ا نیبدتر اما

 عجوله...

عوض کنم که حسش   فمیک یتو یو خواستم مقنعمو با شال خاکستر میدیباالخره رس

 شدم. اده یو کولم و برداشتم و پ ومده ین

 

داخل  یخورد وباعث شد برگه ها یک یراه به  یکه ستاره تو میرفتیباهم م میداشت

 کرد. ینشست و عذرخواه عیو ستاره هم سر زه یبر نیزم یدستش رو

 

 +خب خانم حواستون کجاست؟ 

 

 کنم. یواقعاً شرمنده االن همش رو جمع م-

 

 دارم. ییبا همه اشنا بایبشناسمش و تقر دیبابا باشه، با یاگه کارمندا جالبه

 

 ستاره گفتم:  به

 

 .تیریو بعد پا تند کردم سمت در مد ایاتاق بابا ، کارت تموم شد ب رم یمن م-
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حق   ایمشغول حرف زدن با تلفن شرکت بود ، ا شهیهم مثل هم یخانم فالح نیا بازم

بدون توجه به بهش در اتاق  باز کردم و شروع کردم به حرف   شه؟ینم شیالناس حال

 زدن: 

 

احضار شدم. باشه قبوله   نجایازم سر زده که ا ییچه خطا دییبفرما یسالم بر پدر گرام- 

 که کردم  یهعذرخوا یتولد شازده پسرتون رو به باد دادم ول

 

 رو عوض کنه گفت:  طیمح خواست یکه انگار م یبا با لحن 

 

 من حرف بزنم؟ یفرصت بد شهی+دخترم م

 

 بله حتما-

 

  ده ینفر رو کنار خودم حس کردم و ترس کیمبل بپرم که  یپرش رو هیخواستم با  و

توجه  بابا و پشت در قرار داشتن اصال م   زیم یکه مبال، روبه رو ییبلند شدم. از اونجا

 که حضور داشت نشدم. یفرد

 

. اما دیچرخیداخلش نم  دمیشد که از صبح کل ییبلند کردم که چشام قفله چشما سرمو

 بابا حواسم جمع شد. یسرفه  یخودمو نباختم و بهش زل زدم که با صدا
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 بدشانسم. ی لیمن خ ای کهیکوچ یلیخ ایدن ای

 

 .ستادیکرد و از رو مبل بلند شد و ا یجذاب یو تک خنده  نییانداخت پا سرشو

 دستشو به سمتم گرفت:  

 

 خانووم. تونیهستم خوشبختم از اشنا یی+بارمان صدرا 

 

 گفت که مور مورم شد. یجور هیخانم و  لحن

 

دستمو که به خاطر استرس سرد شده بود داخل دسته بزرگ مردونش قرار دادم و اونم   

 بهش داد .   یفیفشار خف هی

 . اما من هنوز هم شوکه بودم میبا چشم از هم گرفتبا یصدا با

 

هرچند  شه یخوشحال م یلیخ نتتیبب می. اگه مر ی+خوب بارمان جان واقعا خوش اومد

 باشه. ادتیو فکر نکنم  یتو اون موقع بچه بود

 

 

 شناسه؟ یاز کجا م نویمن ، ا یبابا  ه؟یچ هیقض
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 .دمیو از مادرم شن فشونیتعر شهیهم نمشونی بب شمیخوشحال م-

 

 که کردم نگاشون سمت من جلب شد. یاهوم اهوم با

 

 ن؟یشناس یرو م شونیمگه ا یعذر خواهم پدر ول-

 

خودمو   تونمیکه م ییتا جا دیخب با یاز لحن فراتر از با ادبانم تعجب کردم ول خودمم

 نشون بدم هرچندم که واقعانم هستم. تیباشخص

 

 خاص خودمو دارم. لیکار هم دل نیو بابت ا کنهیموسوسم  طونیاوقات ش یگاه فقط

 

 

 یهمباز  رادیبود با داداشت ه رانیا یپسر ابوذره، تازه از خارج برگشته؛ وقت نیآره ا-

 ...یبگم اصال وجود نداشت  تونمیبودن و اون موقع م

 .زننیم یبابا چه تارف یپاره کشتناشون شدم ا کهیت هی اهان گفتم و نظاره گر بق هی

 .گهید میبر ایگمشو ب خوب
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نداره. پس اون خونه   وییجا رانیتو ا دمیبعدش که  دقت کردم فهم اد؟یواسا کجا ب واسا

 ه؟یافتادم مال ک ریکه صبح توش گ یا

 

  رم یم ییجا یهتل شم،یمزاحمتون نم گهینه د-

 

 .دمیترس کمیباهاش صحبت کرد که من،  یچنان جد بابا

 

 ی. حتمیمنتظرت بود یلیخ ده یشام تدارک د یبرا میمر +اصال راه نداره؛ ناراحتم نکن.

 قابله بخششه. رتیخب تاخ یول یایب رادیتولد ه روزید میخواستیم

 

 ..ومدی ن رادیکنم خداروشکر تولد ه یکه فکر م حاال

 

 باشه گفت و قبول کرد. هیحرف بابا  درقبال

از طرز   یراجع امروز صبح بخواد بگه،  ول یزیبه بابا چ  نکهینگران بودم از ا یلیخ

 داشته باشه. یقصد نیچیبرخوردش فکر نکنم هم

 

 .یعصب یلیمبهوت بودم و ستاره خ  من

تو شوک  یتصادف دارید نیکه مشخصه با اون پسره دعوا کرده و من متعجب از ا نجوریا

 قرار داشتم.
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داره، سوار   ینیاقا چه ماش دمیاز شرکت حرکت کردم که د رونی به سمت ب یجیگ با

 .فتهی بنزش شد و خواست دنبالمون راه ب

 

   ریخونه هم بگ  هیوضعت خوبه  نقدریبگه توکه ا ستین یکی

 .ینه، اصال خودت خونه دار ای

 

که بازم با حرف بابا مواجه شدم که اون امشب مهمون ما   ه؟یمشکل چ گهید پس

 هستش.

 

 

تخت و   یسمت اتاقم رفتم و نشستم رو عیسر چکسیبدون برخورد با ه میدیرس یوقت

 هم بکنم جور نشد. یمفصل یبا ستاره خداحافظ نکهیفرصت ا یحت

 

ه عوض  خون یتو یدست لباس آب هیبا  رونویب یلباس ها عیکنجکاو بودم که سر یلیخ 

 رو به رو شدم. میکردم و رفتم تو آشپزخونه که با اخم مر

 

  یهنوزم دلم از کارها  دم؛یزحمت کش یلیخ ،یکن یم یخرابکار ی. بازاین نجای+ا

 پره شبتید



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

30 
 

 

 نباشم. مونیبود پس حق دارم که از کارام پش متیمال یاخالقش باهام تند و ب کال

 

 بهش زدم. یرو برداشتم و گاز ده یتازه از آب کش سهیخ یاپن نشستم و کاهو یرو

 

 آبروتو بخرم. خواستمینمکه. بعدشم من م یخب به من چه دست خودت ب-

 

 .کنه یم می+ماهور از جلو چشام برو اونور؛ عع عع بچه پرو تازه حاضر جواب

 

 حرص نخور. ادیحاال ز-

 

 کردم  زیمشکوک چشمامو ر و

 

 ه؟ یش چ هیپسره قض ن یا نمیبگو بب -

 

 

 برعکسه نه ؟ انگار خانم مادر منه، منم بچشم  ایدن ی+کارا
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 بگو. گهینکن د تمیاذ-

 

 ؟یگی+ بارمان و م

 

 ؟ یپس ک گهیبه کاهو زدم و آروم گفتم: آره د گهیگاز د  کی

 

 برنج آبکش کردن گفت:  نیدرح میمر

 

پدرت  شرفت ی پ نیشتریدوست داشت که باعث ب هیجوون بود  یلیکه خ ی+بابات وقت

 .کنه یبارمان دوازده سالشه باباش فوت م یوقت نکهیشد. تا ا

به   "ایلع". البته االن که برگشته اما  بره یمامانشو خارج از کشور م شییبا کمک دا اونم

 هنوزم کاناداس. یدرمان یمیخاطر ش

 

 :  دمیپرس رتیح با

 

 مگه مامانش سرطان داره؟-

 

 خدا شفاش بده ،ی.، طفلستیخوب ن دایوضعش ز دمی+ آره تازشم شن
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  رهیو من خ کردیبا بارمان م یگرم یو چه احوالپرس دادیخبر از اومدنش م رادیه یصدا

 شده بودم به رابطه دوستانشون  ، 

 هم به جمعشون اضافه شد. گهید یکی که

 

  کردمیهمون پسرست که با ستاره دعواش شد. داشتم قشنگ کنکاکش م نیعع  ا عع

 .دیتوپ بهم میکه مر

 

 سرت کن زشته. یزی چ هی+برو  

 

 رفتم از پله ها باال. عیو سر نییپا دمیرو اپن پر از

حرص   میداشتم که خبرشو به ستاره بدم و مطمئن بودم که کل جانیه نیواسه ا شتریب 

 .خوره یم

 

 

 نجاست؟ یا یالو ستاره حدس بزن ک-

 

  حیبعدشم اون پسره تو شرکت بابات بود!، قرار شد راجبش بهم توض دونمی+من چه م

 .ینگفت یول یبد
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 خونمون؟ یایب یتونیم  گمیحاال ولش کن اونو بعدا م-

 

 .مایرفته فردا امتحان دار ادتی نکه ی+مثله ا

 

 گهی کار کنم سواال رو م رادیرو مخ ه کمیبرو بابا -

 

 وقته ریآخه د ی+ول

 

  ازده یبرسه خونمون ساعت  فتادیشبم گذشته بود و تا راه م ۱۰ساعت از  گفت یراست م 

 .کردیهم رد م

 

 کخ دارمـ دمیباهم روبه رو بشن شا خواستمیچرا دوباره م دونمینم

 

 .گمیباشه پس ولش کن فردا بهت م -

 

 +خب پشت تلفن بگو.

 

 نوچ-
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 : دیکش غیج یحرص که

 نه؟؟  یبزار ی+کال عادته  که آدمو تو خمار

 

  قاًیآخ دق-

 

 نشدم. غاشی ج غیج هیمتوجه بق گهیتلفن و قطع کردم و د عیبعد سر و

 

 .ستیاصال لباسم مناسب ن نمیب یکنم م یکه دقت م حاال

 

حامله   یلباس ها هیشب شتریب ش،یشکمم و گشاد یمخصوصاً با اون خرس گنده رو 

 هاست؛

پرپشت  یموها یو  رو یعوضشون کردم و شال مشک یدست بافت زرشک  هیپس با  

 انداختم. میخرما

 

کنه که   میمعرف ه یاومد سمتم و خواست به بق دنمیبا د رادیاومدم که ه نییپله ها پا از

 گفتم:

 

کاناپه و فرانک،   یرو میو اونم منو محکم به خودش چسبوند و نشست میقبالً آشنا شد -

 کرد. ییرایخدمتکارمون پذ
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 خواهر دسته گلشو به اونا نشون بده . خوادیم دمیمن چقدر مهربون شده شا هیداداش 

 

 ه؟ یباز هدفش چ  ستیمسخرس معلوم ن  هه

 

ن سواالت امتحان  و همونجور که من واسه گفت  میخواهر برادرا نبود ه یمثل بق اصال

 ....خواستیکاراش م هیالزمش داشتم؛ اونم منو واسه ماسمال

چه   ستیز معلوم نشکاک با یمرموز بارمان رو مخم بود. پسره  یتا موقع شام نگاه ها

 فضوله.   می لیخ شیتو سرشه. تازه عالوه بر شکاک یزیچ

 

 

 زنگ خورد و از کنارم بلند شد. شیگوش ردامیه 

 گوشم گفت: قبل رفتنش دم  و

 

 نگاه بنداز  هی یخواست فمنی +سواال تو ک

 

 جملش کرد. هیچشمک حوال هی و

 

 کردم. کشیو به خودم نزد دمیکش رهنشیپ ی قهیبره که از  خواست
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حلش کردم و   یلبخند مصنوع هیبود نگاها سمت من جلب شد که با  عیکارم سر چون

 سوق دادم رادیبعد رومو سمت ه

 

اون سواال برن به   یباشه همه  تیقبل یاگه قراره مثل کارا ؟یخوایم یزود بگو چ-

 درک

 

 یخونده باش یزیچ خوره یاخه بهت نم ؟ی+مطمئن

 

 لجن تو بدم. یتن به کارا نکه یبهتر از ا رمیصفر بگ-

 

 دستم دراورد. یاز ال قشویکرد و اروم  یمستانه ا ی خنده 

 خفه شد  شیاون موقع هم زنگ گوش تا

 

 باهم کوچولو می+حرفا دار

 

 بعد سمت اتاقش رفت. و
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  یکه م یهم وقت قای دق ره،یم بره یداره و بمیج دمیاز رفتنش گرفتم که د نگاهمو

 زنگ بزنه؟ میگوش دیشام، با زیسر م نمیخواستم برم بش 

 

 بالکن. یو رفتم تو برداشتمش

 شماره ناشناس بود اما وصل کردم 

 

 بله -

 

 ؟ی+خوب

 

 آشنا به گوشم خورد با تعجب زمزمه کردم: یصدا

 

 ال؟؟ یدان-

 

 تو؟  ی+اره خودمم خوب

 

 یمرس-
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 چه خبر؟ گهی+د

 

 ی چیه-

 

 جوابشو بدم  یفقط با کلمات تک جمله  کردمیم یسع

 

 شروع کرد به حرف زدن: هویخودش  که

 

 ؟یدانشگاه و ازم بپرس ومدنین  لیدل یستی+ کنجکاو ن

 

 دونم یراستش نم-

 

به   دیبا ام،یبتونم ب گهیکار دارم. فکر نکنم د یلیاومدم چون خ رونی+از دانشگاه ب

 وقت سر خاروندنم ندارم. یشرکت بابام برسم. حت یکارها

 

 ؟یگیرو به من م نایخوب حاال چرا ا- 

 

 کردم تا گرم بشه  بمیج یدستمو تو الیخیب و
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 از لحنم جا خورد. نکهیمثل ا

 اد،یبرام مهمه که مثال چرا دانشگاه نم ایکه نگرانشم  کردیم فکر

 

 بروز بدم. یزیخواستم چ یمهم بود اما نم دمیشا 

 

 

 حال لحن صداشو حفظ کرد:  نیبا ا اما

 

 خودمم بگم. ی. گفتم خبرارمیخواستم ازت خبر بگ ،ینجوری+هم

 

 خوشحال شدم-

 

 صدام؟  دنی+از شن

 

 گفتم  یزیچ  هیخودجو، حاال من  ی پسره 

 

 برم فعال  دیمن با نیبب ،ینطورینه هم-
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 +مراقب خودت باش 

 

 جوابشو ندادم و تلفنو قطع کردم. گهید

 

سرد تر   کمیگرفتم  میو بابت همونا، تصم دمیازش شن زایچ یسر هیدانشگاه  یتو 

 برخورد کنم.

 

 دل و مغزم بود. نیب یبیعج جنجال

 

 خواستم رو بشه   یکردم و خودمم نم یطرف همش حس درونمو سرکوب م کیاز  

 

 نسبت بهش. امیتفاوت یو ب یهمه خوددار   نیبود خفه بشم از ا کینزد گمیو از طرف د 

 

  هی ی هیکه سا شدم و بعدش خواستم برگردم ره یبه اسمون  خ کمیفکر و  یرفتم تو 

 نفرو کنار خودم حس کردم ؛ صداش به گوشم خورد.

 

 +خب...

 

 ؟یخب چ-
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امروز   ی هیدادن راجب قض حیهنوزم قصد توض میشناسیم گرویهمد  یدیکه فهم نی+با ا

 ؟ یصبح و ندار

 

تف و لعنت به   یلیهم خ یبود که تموم شد. لطفاً کشش نده و از طرف یزیچ هیاون -

 .یدیشانسم فرستادم.  پس راحتم بذار و فراموش کن که اصال امروز منو د

 

 باز مانعم شد. یکه برم ول دمیرامو کش و

 

بهش بگم که   خواستمیبابات راجبه کارات خبر داشته باشه ؟. م   ستین یازی+به نظرت ن

 بهتره. یبد حیاگه خودت توض دمید

 

 .دیوضوح رنگ صورتم پر به

 

لش و لوش قرار   یرفتم و با  مردا میمیقد ی نهیدوباره دنبال ک دیفهمیاگه م بابام

 میاز همه چ دی، تازه شا زاره یکشم حتما زندم نم یو بعدش پوالشون و باال م زارمیم

 محرومم کنه 

 

 ؟ یدیشد ترس ی+ چ
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 .دیکشیبود که حال درونمو به رخ م یشاهد نیتر یصورتم اصل

 اوردمیبازم کم ن یول 

 

  ؟یکنیم دیمنو تهد یدار ینکردم که بخوام بترسم.با چ یکار -

 

 لب زد :  طونیش 

 

 ؟ ی+مطمئن

 

مدرکن و عالوه   یحرفات ب یبگ یزیچ یکه اگه بخوا  یبهتره تو مطمئن باش یاره ول-

 .کنهیبابامم باورت نم ،یرسینم ییبه جا نکهیبر ا

 

 شام رفتم. زی با طعنه از کنارش رد شدم و سمت م و

 

که با اون آدما هم  نینکردم هم یکاربگه. کم یزیکه بخواد چ دمیترس یواقعا م 

خود  یجا شیبق گهیبکشه؛ د شمیبابا به آت شهیباعث م ییصحبت شدم، خودش به تنها

 داره.

 

 پسر مرموز ازم آتو گرفته. نیاالن که ا مخصوصا
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 .گهینم یبه کس یزیاون چ ست؛ ین ینگران یشر زدم که جابه خودم ت یول

 

 بازم ارامشمو حفظ کردم یول زنمی بودم که فقط دارم خودمو گول م مطمئن

 

 خودش کرده، لعنت فرستادم . ریمنو درگ ینطوریکه ا یبار هزارم به شانس وبخت یبرا

 

 زور تونستم دو قاشق غذا  بخورم   به

 بارمان کنارم نشسته.  نه،یبابت ا رفت ینم نییغذا از گلوم پا نکهیا یاصل لیدل و

 

 +خوب بهتره برم سر اصل مطلب  

 

 شد. ده یها به سمت بابا کشنگاه  یهمه  

 کنه؛   یبزرگ یگذار هیسرما هی یشرکت صادرات هی ی+بارمان جان قراره تو

 ک کنم خوام بهش کم یم منم

 قیاز طر ییجورا هی یعنیشرکت ما استفاده کنه،  هیفرصتو بهش بدم که از سرما نیا و

 بشم. تگرشیحما یکمک مال
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کار   نیبا ا دونستمی، چون مبشه کیبا اون شر  خوادیچرا م نکهیناراحت شدم از ا کمی

 پسره رو تحمل کنم نیا ی افهیق شتریب دیبا

 

که زد،   یا گهیکردم که با حرف د  یبابا با غذا باز یهانسبت به حرف ال یخیخب ب یول 

 به وجود اورد. یبد یقاشق از دستم افتاد و صدا

 

وارد اون شرکت   تونهی نم ییمطمئناً دست تنها یماهور دوست دارم تو هم کمکش کن-

بودنت هوش   لیکه عالوه بر وک یهست ییهمرا نیبشه و به خواست خودش تو بهتر

 .یدار میخوب

 

 دهنمو صدادار قورت دادم  آب

 

 .نیش الیخیبه نظرم منو ب  میکن کاریقراره چ  دونمیمن نم-

 

و با   زیم یرو  هیدستمال کاغذ یبارمان رفت که چطور ینگام سمت حرکات عصب که

 خشونت برداشت و دور دهنشو پاک کرد.

 

 کار انتخاب کرده باشه. نیتو ا یبارمان منو بابت همکار شدینم باورم
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 ه؟ یقبول نکردن، چ یبرا تیاصل لی+دل

 

 اخه بابا..-

 

 ؟یردش کن یخوایهستش چرا م یفرصت عال هی ن ی. امی+نه بگو تا بفهم

 

 نداشتم که بازم بابا ادامه داد: یجواب چیه

 

از طرف   دیبا ی نده ینما هیوصد در صد   میهارو ادغام کن+بعدشم قراره شرکت

 سختشه. ییشرکتمون بره و بارمان هم تنها

 

 به هر حال با سابقه تر از منه. نیگری! چرا از اون کمک نمرادیه-

 

 

 شد:  ده یاز سمت من به طرف بابا کش رادیه ینگاه هرس که

 

 کنم؟ کاری+من اون همه کالس و شاگرد و چ

 

 پس خود بابا انجامش بده، به هرحال منم درس و دانشگاه دارم.-
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چنگالشو انداخت داخل بشقاب   خوره یکه قبل شام، ساالد م ششیطبق عادت هم میمر

 و دور دهنشو پاک کرد.

 

 یبه کارا  دیبابات با یدونیتو نم یعن ی ه؟یمشکلت چ ؟یکنیاسرار م نقدری+چرا ا

هستش  یفرصت عال هی نیا ؟یخواینم توی لیصشرکتش برسه؟ تازشم مگه تو مدرک تح

 .یکسب کن تیواسه شرکت بابات موفق یکه با بارمان متهد بش

 

 صدام باال رفت... یبلند شدم و کم زیم یاز پا معترضانه

   کنمیمن قبول نم ی+متاسفم بابا ول

 

 تمام گفت:  تیترک کنم که با جد زو یخواستم م و

 

 .  یشرمنده کرد یسهاب یاقا یباباتو جلو فقط بدون ی+باشه هر جور که دوست دار

 

 شد. یبارمان بادم خال هیبا حرف بعد یباشه ول یتشابه اسم هیکه فقط  کردمیدعا م دعا

 

شدن و از سمت شرکت شماهم   یبه عنوان سهام دار معرف یسهاب یپسر اقا ال،ی+دان

 از وارثتون باشه. یکی دی حتما با
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 شام و ترک کردم و با سرعت به سمت اتاقم رفتم. ز یم یحرف چیبودم و بدون ه شوکه

 کیها اومدم و نزد یاز طرف سهاب کردیفکر م یکه صبح یبود بارمان ب یعج یلیخ برام

 باشه؟ کیحاضر شده که باهاشون شر ی، االن چه طوربود به کشتنم بده 

 

 داد. مایبهم پ یکیکه  دمیچرخیم یبودم و تو گوش داریها تا دو ب ال یهجوم فکر و خ با

 

ربع منتظر موندم تا دانلود  هی بایبودش. تقر ییبا حجم باال لمیف هیکردم که  نیس عیسر

 کردم. کیباز شد روش کل نکهیبشه و بعد ا

 

به   ه یشدم ، ثان رهیخ میگوش یتخت بلند شدم و با وحشت به صفحه  یاز رو دنشید با

 ترسناک بود. شیثان

 

با سرعت دم در خونش  یچطور دادیبارمانه که نشون م یخونه  یمدار بسته  لمهیف 

 که باهم ادغام شده بودن وحشناک تره،   میبعد  لمیو چند نفرم دنبالم هستن. و ف رمیم

از   یاومدم؛ چون تونستم کم رونیپس فطرت ب یمن چقدر خوشحال از دفتر اون ادما 

  ه؟یدست ک  نایا ی.... ولیدرونمو کم کنم. ول شیات

 ... دمیفهم شیبعد امیبا پ که
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  یچه غلط دونمی. نمنیبا دقت بب نارویمدرکن درسته؟ پس ا ی حرفام ب ی:گفتامیپ متن

 فکر کنم بشه به فنات داد لمی ف کهیچند ت نیبا هم یول یکنیم

 خنده فرستاد. هیو بعد اموج 

 

 بترکم و گلوم خشک شد. تیبود از عصبان کینزد

سرم اب نداره . به سمت اشپزخونه حرکت کردم و از   یپارچ باال  نیبازم ا یاه لعنت 

برداشتم و محکم درشو بستم، دست خودم نبود تمام حرکاتم با  یبطر خچالیداخل 

 تهیعصبان

 

 که برق اشپزخونه روشن شد  دمینفس سر کش ه یابو  وانیل 

 

 ؟ یعصب نقدری+چرا ا

 ، بزور خندشو خورد   دنمیبعد با د که

 

 دمید یلباس خواب گول منگول نیخودمو داخل ا ت یوضع یاما وقت خنده؟یچرا م نیا

 ،سرخ شدم.

 

 برگرد اونور، نگام نکن  ،یرو اب بخند-
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  ری بلند خودشو بهم رسوند و بازومو اس یکرد که صداش صاف شد و با قدما یاهوم

 بزرگش کرد. یدستا

 

ندارم، به نفعته   یاصال باهات شوخ نیبب م، یحرف بزن یمهم تر یزای+ بهتره راجب چ

 .یکه قبول کن

 

 ادامه دادم: تیمثل خودش، خجالتم کنار گذاشتم و با عصبان منم

 

 ؟ یکن کاریچ یخوایواست مهمه که منم باشم؟ مگه م  نقدریچرا ا-

 

   ستیتو بد ن یکارا یاندازه  هی و بعدم مطمئن باش  ومده یبه تو ن شیفضول-

 

 کردم یهرس ی خنده 

 

 بدونم؟ دیقراره من کار کنم بعد نبا نکهی! مثل اای+عج

 

 نه-
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  فتهیاگه دست بابا ب دونمیکه خودم خوب م یمدرک هیپسر پروئه. رسما با  نیا چقدر

 کردیم دمیداشت تهد شمیبدبخت م

. 

زدم و قبل رفتنم ؛زبونمو دراوردم  رونیاز شر دستاش خالص شدم و از اشپزخونه ب بزور

 و پرو برگشتم سمتش

 

 بادا بلرزم  نیکه با ا ستمین یدرخت-

 

 

شد که فکر کردن بهشون عذابم   ییزایبدتر، مغزم پر از چ  گهیو االنم د ومدینم خوابم

 .دادیم

 

 بلند شد. میگوش امکیپ یکه صدا کردمیاذون صبح داشتم فکر م یکاینزد تا

 

 شد؟ی: چامیپ متن

از   نکهیاون شماره منو از کجا داره؟ با احتمال ا یحدس بزنم بارمانه ول تونستمیم

 فکرمو مشغول نکردم. و تازه چشمام گرم شدن... گهیبرداشته د رادیه هیگوش

شده بودم. فقط المصبا کفشا   بایاز حد ز شیب حمیمل شیتو اون لباس تور بنفش و ارا

 .کردیم تمیاذ نیتنگ بود که هم یلیبزور پام شدن و جاشونم خ
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چون  دیبشم شا ده ید ی گهیامشب جذاب تر از هر وقت د خواستمیچرا م دونمینم

 هم هست. الیدان

 

سرم   یست با لباسمو رو ر،یبرداشتم و شال حر یشیارا زیم یاز رو مویدست فیک

 اومدم. نییانداختم و خانومانه از پله ها پا

 

 قبول کردم.   نکهیخوشحال بود از ا یلیو خ کردینگام م یبا افتخار خاص بابا،

فکرا   نیا یول کنمیم نکارویخودم ا یو با عالقه  ستمیسرم فرو بردم که مجبور ن یتو 

 توهمات بود وبس. یسر هیفقط 

 

 +خب عموجان..

 

کرد و    یکوتاه یسرفه  هیمن؛  دنیبارمان رومو سمتش برگردوندم، که با د یصدا با

 ادامه داد:

 

 ن ی شماهم خودتونو برسون رمیانجام بشه. من جلوتر م یتمالک به خوب دوارمی+ام

 

که منظورش  دمیداشتم فهم ییمبحثا اشنا نطوریکه به خاطر رشتم کامال با ا ییاونجا از

 بود .دوتا شرکت  نیهمون شراکت ب
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  یلیدل نیتر یاصل دمیو شا کردمیم یدگیشرکتم رس یاز وقتا به پرونده ها یلیخ یحت

 بودنمه لیبارمان اسرار داشت من همراهش باشم وک نقدریکه ا

 

 کرد. نمیزم خکوبیبارمان م یاز در خونه خارج بشم که صدا خواستم

 

کنم خودتو  بود که فکر یاگه عروس یحاضر شد  ینجوریا هیکار ه ی+خوبه مهمون

 .یکشتیم

 

 داره؟ یاونوقت به تو چه ربط-

 

جلف باشه؛ به هرحال ابرو   نقدریا پتیت  خوامینم  ،یقراره کنار من کار کن نکهی+مثل ا

 دارم 

 

 پوزخند مزخرف راهشو ادامه داد. هیبا  و

 متوجه نشد یو کس گفتیم یارامش خاص هیحرفاشو با  تمام

 

پسرو ادمش   نیمن تا ا  یخوبه بزور مجبورم کرده، ول برم؟یمن جلفه؟ من ابرشو م پیت

 .شمینکنم اروم نم
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 خوبم اکتفا کردم. هیو با گفتن  دیفهم ممیشدم که مر یعصب نقدریا

 

 

شدم. بابا با چندتا از   انمینشستم و نظاره گر اطراف یصندل یبود و منم رو یعال یچ همه

  یمتیگرون ق لیدر حال پز دادن وسا شهیمثله هم ممیدوستاش مشغول گپ زدنه و مر

 .خره یکه بابام براش م

 

 کجاست که جواب نداد.  نم یزنگ بزنم بب رادیبرداشتم تا به ه مویگوش

 

 کنارم، خودمو جمع و جور کردم ینشستن شخص با

 .میقراره باهم کار کن نکهی+خوشحالم از ا

 

 .شدمیکارا م نطوریوارد ا دیزود با ای ریخب اره به هر حال د-

 

 یعال میلی+خ

 و صدا کرد و اونم سمتمون اومد زیلدیبه اسم  یبعد دختر و

 بلند شد و دوستانه بهش دست داد. الیدان
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 د؟ی+سالم. خوب هست

 .ستین یرانیکه ا دی فهم شهیطرز حرف زدن و پوشش؛ کامال م از

 شدمو بهش دست دادم. بلند

 یمرس-

 ال یبعد رومو کردم سمت دان و

 

  یکرده، خارج رییتغ قتون ی؟ ماشاهلل سل دتونهیجد یمعشوقه  دمیشا  ن؟یکنینم یمعرف-

 .نیکنیتور م

 

 حقش بود.  یشدم ول مونیاز طرز لحن تندم پش خودمم

 

هست.   هیشرکت معتبر هالوس در ترک سییر زیلدی؟یساخت ی+ از من تو ذهنت چ

 .میقراره باهاشون کار کن یکه بزود یهمون شرکت

 

 اها پس خوشبختم.-

 

مربوط و انجام داد و قرار داد  یکرده من خرم و دوباره سرجام نشستم. بابا تمام کارا فکر

 خوششون اومد. یلیهم امضا کرد و اوناهم از بارمان خ
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تماس و   یگوش یبدون نگاه کردم به صفحه   راده یه نکهیا یزنگ خورد و به هوا تلفنم

 وصل کردم.

 

 بله؟-

 +خانم مهر افزون؟ 

 بود  یدورگه و خش دار یصدا

 خودم هستم-

 .یدی از چشم خودت د یدی د یهر چ یومدین ؛یومدن،اییپا یاومد گهید قهی+تا پنج دق

 ن؟ یهست ی؟ شما ک یچ یعنی_

 .ارمیهمه ادم بال سرت ب نیا یجلو ستمی عقل ن ی. فقط نترس اونقدر بیفهمیم یای+ب

 بوق تو گوشم اکو شد. یبعد صدا و

 

گشتم تا  رادیکنه؟ با متانت بلند شدم و دنبال ه دیمنو تهد دیبا رسهیاز راه م یهرک چرا

 .ستیکه ن ستین ینرم ول ییتنها

 

 نفر از پشت صدام زد: هی. که شدیاسترسم چندبرابر م رفتمیجلو م شتریب یچ هر

 سمت  نیاز ا نیی+بفرما
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 دامیپ یکرد. اون..اون.. چطور خیدستام  دنشیظاهر شد که با د یمرد کلیبعد ه و

 کرده؟

 ....داری+ماهور خانم؟ مشتاق د

 ؟ یدار  کاریچ نجایا ؟یخوایازم م یچ_

 .یبودیجاهاشم م نطوریفکر ا دیبا یدیپوالمو باال کش ی+وقت

 از خودم به جا نزاشتم... یاثر چیمن ه دمیترس یلیخ

 گستاخانه شروع کردم به حرف زدن و اصال به عاقبت کارم فکر نکردم. هوی یول

پول   یکه هر جا بو یاشغال خور هی. تو ست ین پوال حق تو ناو یدونیخودتم خوب م_

 .شنیبخوره دست و پات گم م ت ینیب ریبه ز

 

کرد و از پشت   ریگ یپام به سنگ نکهیتا ا  رفتمیو من عقب عقب م شدیم کترمینزد یه

 پام حس کردم..... هیسرد افتادم. درد و به طور واضح داخل ناح نیزم یرو

 ؟ یشد یاوخ شدی+چ

 .ماهور ستین  یاالن وقت لجباز یلحنش چندشم شد ول از

 .دمیپس م دمیپول ازتون باال کش یهر چ دم،یپس م_

 فقط پول؟  ی+خوبه. ول

 درد لب زدم: با

 ه؟ یمنظورت چ_
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که عاشقت شده هم  یقلب دینرفته. تو با ادمی ویکه خرم کرد یی+هنوز ناز و عشوه ها

 .یپس بد

 

 کردم یسترکیه ی خنده 

نکردم که   یو در قلبت به رو همه بازه به من چه؟ بعدشم من کار یتو جنبه ندار_

 .ی وونهید هیتو  یعاشقم ش

دهنمو  یجلو ی بکشم.اما از پشت دست کس  غیبه مغزم زد که ج هیاز ثان یدر کثر و

 گرفت و صدام تو گلوم خفه شد.

 

 دوپا خم شد و جلوم زانو زد یرو

  ویزیو از همه مهم تر چ یزد بیقلبمم اس بم؛ینشد، عالوه بر ضررت به ج  گهی+نه د

 .یایو اروم همراه من م داره ی. االنم دستشو بر مید یدیم دیکه نبا ید ید

هام فرستادم.همونجور که سرفه   هیتکون دادم و بعد از برداشتن دستش هوارو به ر سرمو

 گفتم:  کردمیم

 

 اگه نه... شهیواست پول م یهم االن ولم کن اگه؟یزنیحرف م یاز چ دمیند ویزیمن چ_

 

 یفنچ تو قفس من  هیتو االن مثل  ؟ی+اگه نه چ

 لبخند زد. فشینامرتبه کث یبعد با اون دندونا و
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 رو دوتا زانوهاش گذاشت و بلند شد دستاشو

 نشی+ببر

 

 +اونوقت کجا؟

 

 تنه چهارتاشونو لت و پار کرد. هیشد و  ریتعجب به بارمان نگاه کردم که باهاشون درگ با

 

 تونست فرار کنه و موقع رفتنش داد زد: 

 نجاتت بده، منتظرم باش  تونهیکاکل پسر نم نی+ا

 

 .دنیهاهم رس یترس نظاره گر رفتنش شدم و چندتا از نگهبان با

 بارمان چشم از دور شدنش گرفتم یصدا با

 ؟ی+خوب

 ؟ یکن یدرد دارم. لطفا کمکم م کمی_

 ؟یکنی م یهمون روز، صبحه؟ دختر مگه تو چه غلط هی+مربوط به قض

 ؟یکمکم کن دنیبدون سوال پرس شهیم_

 ؟یو راه بر یواست ی تونیخب ، م یلی+خ
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روش   یرفتم و به سخت واریکنار د مکتیتکون دادم و لنگون لنگون به سمت ن سرمو

 نشستم.

 نگو یزیلطفا به بابام چ_

 

 کردن دت یرسما با جونت تهد تونم، ی+اگه نخوامم نم

کردن من  دیشد، همه از دم دنبال تهد دایپ میتو داخل زندگ یسروکله  یاز وقت_

 افتادن 

 

 ه؟ یکارا چ نی+مشکلت از ا

 انتقام..._

 فته؟یمهم هست که جونت به خطر ب یاونقدر ؟یو بابت چ ی+ازک

 چشمم لب زدم: یگوشه  یگلوم و اشک جمع شده  یبغض تو با

 ست؟یبه خاطر مادرم. به نظرت مهم ن_

 م؟ی+مر

 نه..._

 

و مامان منو    ستین میمادر واقع میمر  نکه یسخت بود اعتراف به ا میلی بود، خ سخت

.  دمیبه باد م ویمدل نیا یمردا یکشتن، منم به خاطرش همه  یعوض یادما نیهم
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تحمل  تونمینم گهید یول کنمیم نکارویا  یکه واسه سرگرم زدمیاوالش خودمو گول م

 کنم.

 بود بغض گلومو قورت دادم یهر سخت به

 

  نیتو وارد ا خوادینم کنمیندارم. خودم حلش م حیتوض یاش مفصله، حوصله  هیقض_

 .یموضوع بش

 یتونی+نم

 نه. ای تونمیم یکه بگ یمنو داشته باش اریاخت یتونیتوام نم_

 ؟ یچرا جلوشون وانستاد یتونستی+باشه اگه م

 ؟ یکرد که چ ر یخب...خب..پام به سنگ گ_

 ؟ یکفش پاشنه بلند بپوش ی+مجبور

 نه؟  یداریدست برنم تمیشراط نیتو ا_

 .شدیم یمعلوم نبود عاقبتت چ ومدمی یبر ندار. اگه نم تونمیفاز م ی+الک

 باشه اصال تو خوب ازت تشکرم که کردم._

 

 افتادم یریبابا عجب گ یا

 یکجا سوت فهممیاصال نم ؟یچ ومدنی بود. اگه دوباره سراغم م نمونیب یبد سکوت

 کنن. دامیدادم که تونستن پ
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 کنم؟  کاریحاال چ_

 ستم یدار تو ن اری+من اخت

 سمتش برگشتم

  ن یا یاالن جز تو کس یول یادب یب یلیخ ای ییقبول دارم پرو نیواقعا. بب  یلوس یلیخ_

 هم اعتماد کنم. گهیبه کس د تونمیو نم دونهیرو نم هیقض

 نکردم. افتیاز سمتش در یجواب چیه

 دم یزد به کلم ذوق زده بازوشو چسب یفکر با

 .کنمیاستخدام م گارتی...باد. اره خودشه  بارمیگیمحافظ م_

 +بدون اطالع پدرت 

 که خبر داشته باشه. نمیبینم یلزوم_

 ؟ یبه طرف اعتماد کن یتونی+اهان بعد االن م

 

 دوتا دستام گرفتم نی ب سرمو

 ؟ یجور کن ویکس یتونیاصال نم ایخب بگو  یدار ی. تو فکر بهتردونمینم_

 تونم یدارم نه م  ی+نه فکر بهتر

 بلند شد   و

 ؟ یریکجا م_
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 .یراه بر یروپات حداقل بتون یزارب  رمیسرد بگ ی+اب معدن

 

و از دستش   یبطر عیبرگرده ده بار دورو برمو نگاه کردم. باالخره اومد و سر یوقت تا

 روش گذاشتم. یکفشمو بزور دراوردم وبطر دم؛یقاپ

 دوتا کفشامو دراوردم و پا لخت بلند شدم و راه افتادم. شهینم ینطوریا دمید

 ؟یری+کجا م

 . به بابام بگو اونجام نمونیسمت ماش_

 

و خداروشکر چون   انیدردناک منتظر موندم تا ب یپا نیو نداشتم و با ا موتیچون ر و

 دارم. تیراحت شد که امن المیبود خ نگیتو پارک نیماش

 

 عقب نشستم  یصندل عیو باز کرد و سر نیکه اومدن و بابا قفل ماش دمیدور د از

 هم نشست شروع کرد به غر زدن:  ممیمر

بابات نشونت بدم.   یکایشر یاز زنا ی کیبه الدن  خواستمیزد دختر؟م بتی+کجا غ

 دار... یچه پسر یدونینم

 

 گفتم: یوسط حرفشو با تند دمیپر

 خوش به حالش که پسر داره ._
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 ادامه داد: ییاونور کرد و با ترش رو روشو

 .یمونی مون ماخالق گندت رو دست نی+تو از اخر با ا

 تورو تنگ کردم اونوقت دنبال شوهر واسم بگرد... یهروقت جا_

 عطر به خودم زدم. یو کم ستادمیا نهیآ یجلو کیش یلیخ

 

 خوب خودمو نشون بدم  یلیخ دیو با هیروز قرار کار نیاول امروز

 

اومدنم از اتاق   رونیبرنداشتم و ب نویماش چ یدنبالم، سوئ ادیگفته بارمان که م طبق

 شد. رادیهمزمان با ه

 

 حواست هست؟  ی+فردا امتحان ترم دار

 

و سرد شده. منم مثل   ب یغر بیرفتارش با من عج یچرا از اون شب مهمون دونمینم 

 خودش جواب دادم:

 

 .شمیام محتاج تو نم گهینگران نباش حواسم هست، د -

 

 .یسر من دار نمراتتو صدقه یهمه  ارمیب ادتی+ماهور خانم بهتره 
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کردم و منتظر   یسرسر یخداحافظ ممیو از مر دمیجواب دادن بهش رامو کش بدون

 .ادیشدم تا بارمان ب

 

کنه و حتما مورد  یمحافظ خوب بهم معرف کی شب،یقرار بود به خاطر اتفاقات د 

 اعتماد هم هست.

 

آف از جاش  کیت هیبا  نیباالخره آقا اومدن و سوار شدم. تا اومدم درو ببندم؛ ماش 

 کنده شد

 

 من هنوز درو نبسته بودم-

 ادیلوس خوش نم ی+از دخترا

 

 اعصاب منو خورده؟ یاول صبح نیقصد داره هم نکهیا مثل

 

 نیحاالهم ا یبدون اقا بارمان خودت اصرار کرد یول ؟یرو مخ ادما راه بر یعادت دار -

 .ی. به من چه که تو انقدر سرد و خشکیتحمل کن دیرفتارا رو با

 

 سخت باشه. ادمیفکر نکنم ز یتحملت کنن ول دیبا یدیخوبه خودت فهم-
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 یبش مونی کنم از کردت پش یم یکار هی؛  نیآقا رو بب-

 

 : دمیطلبکارانه پرس نیو بعد پررو پررو سرمو سمت پنجره کردم و بعد پنج م 

 

 شد؟  یچ گاردمیباد -

 

 .دمینشن یبازم جواب ینکردم و بلندتر از قبل گفتم. ول افتیازش در یجواب 

 

 : دمیکش غیدفعه ج نیا

 

 ؟؟؟ یمگه کر -

 

  ده یبود از جاده خارج بشه؛ ترس کینزد  ن یتعادل فرمون از دستش رفت و ماش که

و از جاده   رهیو به دست بگ نیخداروشکر تونست کنترله ماش یبازوشو بغل کردم. ول

 .میخارج نشد

 

  غیج کنهیم یکه داره رانندگ یدر گوش کس دینبا یفهمیکه نم ی+چرا انقدر کم عقل

 ؟یبکش
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 که افتاده بود بغضم گرفت:  یخاطر اتفاق به

 

 ؟ یخب تو چرا جوابمو نداد-

 

 :  دیکش قیبعدش نفس عم یول دمیلبش گفت که نفهم ریز یزیچ هی

 

 یدی+چون مثل آدم نپرس

 

 شد؟  یچ گاردمیکه باد دمیگفتم؟ فقط ازت پرس یمگه چ -

 

 بشه؟  االن ذاتاً کنارت نشسته یخواستیم ی+چ 

 

 سرم و باال اوردم باتعجب

 

 ..تو؟؟  یعنی.. ؟یچ یعنی... یعنی-

 

 از خداتم باشه  دی+آره. با
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 رو تحمل کنم؟  افتیق دیاگه بخوام از کار جدا شم؛ بازم با یاهان اونوقت حت-

 

 غضبناک برگشت سمتم که

 

که واست   ینخواه. البد  حتما جونتو از سر کوچه برداشت ،یخوایبدرک اگه محافظ نم-

 یباش دیکار با نیتو گوشت فرو کن تا آخر ا نویا یول ادیسرش م ییچه بال ست یمهم ن

 .یپا پس بکش یتونیو نم

 

 

 به بازوش دمیپام بود محکم کوب یکه رو فمویک

 

 .شهی م زیاگه نه صبرم لبر یبردار داتیتهد ن یکه دست از ا ریبگ ادی؟ هیچ یدونیم -

 

 پوزخند زد که چشمامو تو کاسه چرخوندم... هی

 ...میو فقط منتظر موندم که برس

 

 

 کم نداشت. یچیها ه یسهاب شرکت
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 تا جلسش تموم بشه. میمنتظر بمون دیو اونم گفت با  میاجازه گرفت شیاز منش 

به خودم   شیمنش یشرکت شدم که با صدا هیسنگ یزدن نما  دیاز وقته مشغول د منم

 اومدم

 

 داخل دیی+بفرما

 

  یکه مصطف میشرکت حرکت کرد تیری. باهم سمت در مدشدیم ده ی مضطرب د بارمان

متوجه حضورمون شدن   یتو خودش  مشغول صحبت کردن بودن و وق الیدان یبابا

 حرفشون قطع شد.

 

 ی+بارمان جان پارسال دوست امسال آشنا؛ خوش اومد 

 

 مبل لم داد: یرو الیخیبارمان ب 

 

 می+البد سعادت نداشت 

 

 زد  یقهقهه  یو مصطف 
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 ی+هنوزم عوض نشد

 

 شناسن؟ یموندم چرا همه بارمان و م 

 ماشاال گفت:  هیمن  دنیبا د یمصطف

 

 دونستم دختر صالح انقدر بزرگ شده. ی+نم

 

 ممنونم یلیخ-

 

  ه یبزرگ هیو همکار شدن با شما واقعا واسم خوشبخت دنتونیبه هر حال خوشحالم از د-

 .شناسشیهستش که بارمان خوب م الیطرف حساب شما، پسرم دان یول

 .؟نیدار ییفکر کنم شما هم از دانشگاه باهم آشنا و

 

 

 نطوره یبله هم-

 

حتما   دیانجام داد. با نکارویرمق هم یدستشو سمت بارمان دراز کرد و اونم ب  الیدان 

 ه؟ یچ یتفاوت یب ویهمه سرد نیا لیکه فکرمو مشغول کرده بپرسم که  دل یازش سوال
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 گرفتم. الیخیچشم از بارمانِ ب یمصطف یصدا با

 

 دخترم  نی+ بفرما بش

 

 مبل جا گرفتم یکنارش رو و

 

 رو کرد سمتش یمصطف

 

 اتفاق بود...  ه ی. اون کامال ی+بهتره گذشته رو فراموش کن

 

 دیببخش دی پس با میحرفشو خورد. رسما حس کردم اضاف هیکه نگاش به من افتاد و بق 

 گرفتم جمع و ترک کنم میتصم

 

 +دخترم راحت باش  

 

 منتظرم  رونی مزاحمتون نباشم؛ ب گهینه د -

 

رم   یدستم ور م یشستم و با تلفن تون ی صندل یهست که رو یساعت کی باًیتقر االن

 از اتاق، توجهمو جلب کرد. یزیشکستن چ یکه صدا
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 یسَروسِر هی نایمطمئنم ا ؟یچ یعنیازم خواست دخالت نکنم . شیبلند شدم که منش 

 باهم دارن.

 

که بارمان با فک منقبض شده از اتاق خارج شد و با   شدمیتلف م یاز کنجکاو داشتم

 رفت. یت در خروجبلند به سم یقدم ها

 

 اونم کالفه است  دمیرفتم، که د یپس دم اتاق مصطف دیرسیگرد پامم به بارمان نم 

 

 افتاده؟ یاتفاق دیببخش-

 

نکرده به کارمون صدمه   ییتا خدا  میبود که صافش کرد نمونیب یحساب شخص هی+

 وارد نشه

 

 کنم؟  کاریچ دیاهان اونوقت من با-

 

مربوط به پروژه رو انجام   یو کارها  یش یهم اتاق م الیبودنت با دان لی+به خاطر وک

 کنه یهم کمکتون م زیلدیی نیدیم
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 نچسبه  ییجورا هی ادیاز اون دختره خوشم نم یچرا؟ ول دونمینم 

 

با وجود اون دختره   یاتاق کار کنم خوشحالم کرد ول یتو الیتونم با دان یم  نکهیفکر ا با

 ذوقم کور شد...

چه وضعشه؟   ن یکردم شکست. ا پی. کتفم از جاش دراومد، دستام از بس تاخسته شدم

 هالک شم؟  ینجور یا دیبا یروز اول نیهم

 

 یادیجورکه معلومه وقت ز نیا میزودتر کار رو تموم کن دیبا یبه گفته مصطف یول

 ادغام بشن. ه،یترک رانیا یها تا شرکت میندار

 

 زدم و اصالً وانمود نکردم که خستم. یحیلبخند مل الیدان یدر پ یپ یبه خاطر نگاها 

باز شدن در اتاق، سرمو باال گرفتم . و   یکارا کردم که با صدا هیشروع به انجام دادن بق 

 شد. انیچهار چوب در نما  نیبارمان ب یجد ی افهیق

 

 

 االن  نیاتاق من. اونم هم ادی+ماهور خانم م

 

 .ست یگندش فقط واسه من ن یاخالقا ن یو اکال دوست داره دستور بده  دمیفهم تازه 

 مانعش شد. الیخواست از در خارج بشه که دان 
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 م یدیانجام م میاتاق من کار کنه. االنم دار یقراره تو ؟یچ یعنی+

 

 برگشت سمتش یژست خاص کیبا  بارمان

 

هم اعالم شده و   تیریبعدشم با مد ست؟یبرات بس ن گه،یدختر کنارت هست د هی+ 

 کار کنه. تیریتو اتاق مد دیشرکت و داره؛ با نیاز سهام ا یمیچون ماهور هم بخش عظ

 

 برگشت سمتم و

 

 میعقب  یکه کل ای+ زودتر ب

 

از اتاق   دیببخش هیجمع کردم و با  لمویحرکت وسا کیدر  یدوتا ول نیوسط ا موندم

 که بارمان بهم گفت. یخارج شدم و رفتم سمت اتاق

 

 وارد شدم بدون نفس گرفتن شروع کردم به حرف زدن یوقت 

  

و  یدستور بد ی.کال دوست دارکردمیداشتم کار م ده؟یم  یکار را چه معن نیا -

 .رنیبگ ده یگندتو ناد یکه اخالقا ستنی. اما بدون همه مثل من ن؟یکن ییزورگو



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

74 
 

 

 کلمه  هیاز  غیهمه زر زدم؛ اما در نیا 

 

 صدامو انداختم رو سرم. دم،یچیم زیم یرو لمویکه وسا همونجور

 

 یچه تو دن؛یجواب نم یکنن ول یم  ن یکه س ادیاونقدر از اون دسته آدما، بدم م-

 شناختم شویکیکه به لطف شما  تیقیچه در حق ،یمجاز

 

 کرد. یکار مبود و داشت  وتریکامپ یباز هم چنان سرش تو اما

 

 نشست و دستامو روبه اسمون گرفتم . زم یپشت م 

 

بشر بدون زبونو    نیکه الاقل بتونم ا اد،یز یلینه ها خ کمیبهم صبر بده؛ اونم  ایخدا-

 تحمل کنم.

 از قهوه و مزه مزه کردم. کمیگرفتم و  نتشمیریباالخره تموم شد و پ

 

   پرسم؟یبرم خونه؟ البته موندم چرا از تو دارم م گهید تونمیم دیرس انیخوب به پا-

 

 رسونمتی+واستا م 
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 بارمان؟؟  یراست -

......+ 

 بارمان خان؟ -

........+ 

 زنما یدارم صدات م- 

 +صدا نزن .کارتو بگو

 

 ادامه دادم: یحلقم گفتم و جد یادبتو تو ه،یلب  ریز

 

  وترتیکه تو کامپ ییاصال اونا ؟یچ یعنیطرز برخوردت  ن یتو سرته؟ ا یچه نقشه ا -

 فهممیم  ستم،ی. به هر حال خر که نهیهستن نصفش کلمات رمز

 

 جلوش گرفت  توریو از مان نگاش

 

 ؟ یدیفهم یچ قای+اونوقت دق
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ها همدست باشم، خفم  یبا سهاب نکهیواسه ا یخواستیم یکه چطور ادمهیهنوزم -

از   دمیواقعا جالبه شا ؟یکنیکار م یتو شرکتشون و دار یاالن زارت اومد ی. ولیکن

 کاسته  مین ریز یکاسه  هیکه هست  ی هر چ یاز حدته. ول شیاسگول بودن ب

 

 ی+ بهتره مراقب حرف زدنت باش 

 

 شه؟ یم یاگه نباشم چ-

 

 .دمیدور کامل چرخ هیچرخدار و  هیصندل یو لم دادم رو 

 

  نیبعدشم درخواست کار با ا رون، یرگ ورم کرده اومده ب هیجالبه... آقا از اتاقشون با  -

 ه؟ یچ نایبهت نگم اسگل؟ اصال ارتباط تو با ا یشرکتم داده، اونوقت توقع دار

 

 بلند شد یصندل یاز رو یعصب که

و سرت   یساکت باش میبه حرف زدن. هرچ یکنیمثل ربات شروع م گمینم یچیه ی+ه

 تو کار خودت باشه برات بهتره

 

 روبه روش قرار گرفتم. بایو تقر ستادمیبرداشتم و ا زیم یاز رو فمویک
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تا  کنمیتالشمو م یمطمئن باش همه  یول م؟یاورد دیباشه که با تهد یسرم تو کار-

 از شرت خالص شم. تونمیاونوقت م ارم،یب ریاتو گ هیازت 

 

 درم محکم پشت سرم بستم.  و

 .گذره یم یتو اون مخش چ  ستی مرموز معلوم ن  هیپسر 

 

 . انیدادم  و منتظر شدم که اقا ب که یت نشیبه ماش 

 ومدیگذشت ن  قهیدق ده 

 ومدیساعت شد بازم ن مین

 دمیو از پشت سرم شن الیدان یصدا که

 

 برسونمتون؟ نیدی+افتخار م

 

 درخواستشو قبول کردم. یمعطل یو بدون ذره  دمیساعت دوره مچم و د 

 اونم ضبط و روشن کرد. شدم و نشیسوار ماش 

 

 براتون بود؟ ی+روز خوب
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 بدک نبود. یه یسرم ول ختیکار ر یکل نکهیبا ا -

 .یطارف چیاز خودم بپرس. بدون ه یداشت ی +خوبه، هر سوال

 فکرمو مشغول نکرده ینه فعال سوال-

 راجب من؟  ی+حت

 

 یکه فکر تو اوردمی درن یباز عیجا ضا چیچشمک زد. من ه هی دمینگاه کردم که د بهش

 سرمو بخونه.

 راجب شما هم ندارم. یحت-

 

 اده ی،  پ یخداحافظ هیو بدون گرفتن جواب از جانبش با  میدیهمون موقع هم رس و

 شدم.

 

سمت اتاقم حرکت   ر یشب بخ هیرو نداشتم با  یچیخسته بودم که حوصله ه اونقدر

گذاشتم. اون کال اگه   جوابشون  یب یشدم ول ممیمر یها کهیت یکردم. هرچند متوجه 

 شه ینده روزش شب نم ر یهم باشم اما بهم گ ایدختر دن نیبهتر

 

لحظه  هیصفحه  یاسم رو دنی. با ددمیشن لمویزنگ موبا یاتاقم شدم که صدا وارد

 برداشتم ویگوش یبعد عصب یول دمیترس
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 ن ییبله. کارتونو بفرما-

 

 ؟ یرفت ی+بله بال. مگه من مسخره دست توام؟ کدوم گور

 

 احترامتو حفظ کن  -

 

 ماهور؟  ییکجا گمینکن م  میعصب نیاز ا شتری+ب

 

 ؟یکن یکه سوال جوابم م  یکارمی به تو چه.  اصال چ -

 

 .یندار اقتشویل یمسئول بودم مراقبت باشم ول نکهیمثل ا-

 

 مسئولت کرده؟  یاهاااا اونوقت ک-

 .یخودت خواست ادمهی که ییجا تا

 

 تو که آدم بخواد نگرانت بشه. فی+اصال برو به درک ح

 

 ....یالزم نکرده نگران من بش-
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 مطمئن باش... یکه دلت خواست بر ییبدون خبر دادن هر جا گهیبار د هی+

و در  یگردن من ندار یا فهیوظ چی. توام هدی تهد دی همش تهد ؟یمطمئن باشم که چ-

 .شیبودن، اونم از نوع اجبار کیاز شر ری؛ غ میندار میارتباط چیضمن ه

 تخت...... یقطع تماس و زدم و تلفنو پرت کردم رو و

 

 ••••••••••• 

 

. بعد از تماس اون شبم با بارمان هر دمی و پوش میقهو یسرد بود، پالتو کمیهوا  چون

  یسراغم ول انیدما بکه دوباره اون ا دمیترسیگرفت راه خودشو بره. درسته م میتصم یک

 .ادیسرم باشه خوشم نم یزور باال نکهیاصال از ا

 

 یلیستاره خ یسَر به دانشگاه هم زدم.دلم برا هیاز حرکت کردن به سمت شرکت  قبل

 .دمیکشینگرفتم خجالت م یمدت ازش سراغ  نیتو ا نکهیتنگ شده بود و ا

 

آرش   رونیب امیاز کالس ب نکهیخونمون. قبلِ ا ادیو قرار شد شب ب میحرف زد یکل

 باحالش که من عاشقش بودم بهم خوش امد گفت:  یِگَر یجلوم واستاد و با لحن لوت

 

 .ن یکنیکار م نی. باکالس شدنی ریگینم یاز ما سراغ گهیخانم د ی+به به ماه

 برم دی کار دارم شرمندتم با یل یاالن خ یول دنتیارش خوشحالم از د ییوا-
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 .نیفقرا هم بد ریبه ما فق کمشوی ن یداشت یه وقت خال+اگ

 ز یکمتر مزه بر نوریا ایب-

 

که   هیمغرور ریپاچه گ هیکردن  یپسر دانشگاه ارش بود البته در کنار شوخ نیتر شوخ

  چوقتیداره و خودمم سر از کاراش ه  تیاز دختراست. کال دوتا شخص یلیخ یارزو

 .اوردمیدرن

 

 .رونیب ادیبارمان با عجله داره م دمیشرکت،د دمیرس یوقت

 

 +وقت خواب.

 کل کل باهاشو نداشتم ی حوصله

 

 ؟یریکجا م-

 .یایب دیهم با ی. جنابعالرم ی+فقط من نم

 خب کجا؟ یباشه ول-

 گمی+سوارشو بهت م
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  یوببندم. بو نیحرکت کرد که بتونم در ماش اطیدفعه با احت نینشستم و ا نیماش یتو

 .کردیم تیاذ موینیجور بعطر تلخش بد

 

 مثل اخالقت. قایدق زه یچقدر عطرت تند و ت -

 .یخنگ باش خوره ی. بهت نمیدیفهم ری+چقدر د

 

 بهش کردم که لبخند زد. ینگاه هرس هی

 بکش و به اعصابت مسلط باش... قی:)ولش کن ماهور نفس عم

 

 .میریمتروکه م یجا هی می دار دمیفهم

 ؟ یکه منو اورد هییچه جا گهید نجایا-

 + خراب شده

 پرسمیم یدارم جد-

 گفتم ی+منم جد

 

 به صورتم خورد. یشدم که باد تند  اده یشد.پشت سرش منم پ اده یپ نیاز ماش و

 و بزور نگهش داشتم. دادیسرمو تکون م یتر شد و شاله رو دیشد باد
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 کنم؟ کاریچ دیمن با-

 برگه دستم داد   یسِر هی

 

 شهیتموم م ینفر قرار دارم زود هیکن، منم با  اداشتیکه کم داشت  یزیهر چ نجای+ا

 .امیم

 

 نداره  یچیکه کال ه نجایا-

 ؟یگفت یزی+چ

 .رسهیمعلومه که صدا نم ادیخاطر باد ز به

 نه، برو به کارت برس. -

 

  کردمینگاه م ویداشتم. با دقت همه چ ادی ی از معمار زای چ یلیخ یبودم ول لیوک درسته

گلوله   کیشل یبه صدا هیشب ییکه صدا زدمیکه دستم داده بود عالمت م یذکاغ یو تو

 .....دمیشن

 دَتَمیکه بارمان محکم از پشت کش کردمینم  یحرکت چیاز ترس زبونم بند اومده بود و ه

 اومدم. رونیو از شوک ب

 

 چه خبره؟ اومدن منو بُکشَن نه؟  نجایا-

 +فقط صداتو ببر.
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دهنم گذاشتم تا صدام  یو از ترس دستامو رو میشد میخرت و پرت قا یسر هی پشتِ

 که هست نکنم. ینیو اعصابِ داغون بارمان و بدتر از ا ادیدر ن

 

بزرگ مردونش گرفت و دنبال خودش   یدستا  یدهنم برداشت و تو یدستمو از رو هوی

 کشوند

 

 .ای+اروم باش و فقط دنبالم ب

 

نکردم و اروم بارمان و   یکه بهشون توجه ومدیپام م ریمثل کارتن ز لیوسا یسر هی

 صدا زدم.

 

 بارمان؟ -

......+ 

 بارمان؟ -

.....+ 

 عع بارمان؟ -

 .یشدم؛ از بس تو صدام زد زاریمدت از اسمم ب نیبارمان بارمان، بخدا تو ا یه هی+ چ

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

85 
 

 گهی قشنگه خب البد کارت دارم د یلیهاااا انگار اسمشم خ -

 ه؟ی+چ

 کردن؟  کیشل ایک م؟یریم میکجا دار-

 نترس  ی نداره الک یفقط بدون به تو ربط گمی+برات م

 

 .داختیسوراخش نور م یها واریو افتاب از د دمیطبقه رس هیبه  باالخره 

 

 بارمان دستمو ول کرد و به پشت سرم رفت.  هویکه  رفتمیجلو م نجوریهم داشتم

 

 بود. نیزم یمرد مسن غرق در خون رو  هیبرگشتم  یوقت

 بشم. کشیکه بارمان صدام زد تا نزد دمیکش یبلند نیه

 

 زنگ بزنم اورژانس عی+سر

 گفتم: یدراوردم و با کنف فمیاز تو ک لمویموبا هول

 

 هست؟  یک نیانتن نداره، اصال ا-

 خوامش یبهم بزنه و حتما زنده م یمهم یحرفا  دیبا یکه باهاش قرار داشتم. ول ی+همون

 ؟ییمثال چه حرفا-
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 بارمان با ترس برگشت سمتم: که

 

 ..یزیچ یپارچه  دونمیره؟چمیبگ شویزیکه جلو خون ر یندار یزی+چ

 نه واال -

 افتادم فمیک یبا ارزش تو ی لهیوس ادی هوی که

 ایب-

   رشوینه ز رمیشکمشو بگ یزیجلو خون ر خوامی+ماهور م

 .کنهیپنبس خون و خوب جذب م نیداره؟ بعدشم ا یچه ربط-

 

 و از دستم گرفت  یپر از تمسخر پد بهداشت یبا چشما  بارمان

 تر استفاده کن. میضخ کمی+حداقل 

نفر غرق در  هی میخوایداره؟ بعدم کف دستمو بو نکردم که م یخدا به توچه ربط یا -

 تر بردارم. میکه ضخ میخونو نجات بد

 

 نکن برو  زنگ بزن به اورژانس ی+زبون دراز

  

 کجا انتن داره. نمیکه بب زدمیدستم گرفتم و چرخ م یتو و یشدم و گوش بلند
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 .دیکه بارمان از دور عربده کش ره یبودم تا انتن بگ منتظر

 .یبا اورژانس زنگ بزن شهی +عقل کُل، بدون آنتنم م

نرفتم تو صفحه   ی.حتخودم لعنت فرستادم هیو به خنگ دمیکش تیعصبان یاز رو یپوف 

 متوجه بشم. نویتا ا یریشماره گ ی

 تا چه حد حواس پرت؟ اخه

راه بود بهشون ادرس دادم. بعد   یکه تو ییبه اورژانس زنگ زدم و طبق تابلوها عیسر

 کنن... دامونیو تونستن پ دنیساعت رس مین

ه بارمان ب خواستیم یو سوار امبوالنس کردن. واقعا کنجکاو بودم که بفهمم چ رمردیپ

 .ترکه یاز من داره از ندونستن م شتریبگه و صدرصد اون ب

 

 .شده بود یلباسش خون یجلو

 یکه از بچگ یزیدارم. چ تیبه شدت نسبت به خون حساس  یول  ستمین یقرط دختر

 خارج بشه. یبه راحت تونهینم چوقت یمغزم رفته ه یتو

 

حالت اوق زدن بهم   مینیب ریخون ز یبو دنیچیدهنم گذاشتم و با پ یجلو دستامو

 .شمی م تیاذ یموقع ماهانه هم کل یدست داد. حت

 

 خو..و.ن -
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 . تو حالت خوبه؟کنمیخونه عوض م رمیم ه؟ی+مگه چ

 

 اره گفتم و ازش دور شدم   هی یسخت به

 

 .ایدنبالمون ب نیتو با ماش رمی+االن با ارژانس م

 

 و رو هوا پرت کرد که گرفتمش و همونجور که گفت، دنبالش رفتم. چیبعد سو و

 

 یدوباره زندگ یبود و برا هوشیهنوزم هم ب یدکتر گلوله رو دراوردن؛ ول یگفته  طبق

  یلیخ سکشیقرار داشته و ر یحساس یل یخ یچون گلوله جا م؛یدعا کن دیکردنش با

 باال بوده.

 

با  دمیشدم که بارمان روش نشسته بود و د یمکتین کیو نزد دمیخر یاب معدن هی

 دستاش دو وَرِ سرشو گرفته.

 به سمتش دراز کردم. ویکنارش و بطر نشستم

 

 ایب-

 دستم گرفت و تشکر کرد  از
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 ؟ یبگ یزیچ یخواینم-

 +بعدا

 بدونم. خوام یم یول شنوم یگلوله م یکه صدا  ستیبار اولم ن ی. درسته براشهینم-

 .ادیبه هوش ب دیباکه شده  ی+اون مرد هر جور

 چرا اخه؟-

 بگم تونمی+نم

 

 ازم گرفت. نویماش چیشد و برگشت سمتم و سو بلند

 

 وقته. ریخونه لباسمو عوض کنم، توام برگرد د رمی+م

 

  یمشغول بود، وقت  یلیتا خونه رفتم. فکرم خ اده یازش گرفتم و بلند شدم؛ پ چشم

 یعنی دنشیذوق کردم. د یلیاتاق منتظرمه. خ یبهم گفت که ستاره تو میمر دمیرس

 االن... نیتا هم میمرور تمام خاطرات بچگ

 ••••••••• 

  یلیبارمان، خ  شتریو از همه ب الیبا دان یو رفتار مصطف گذره یاز اون اتفاق م یروز چند

 .شهیم میباعث نگران نیشده و هم بیعج
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 وارد اتاق شد. یکارا رو تموم کردم که بارمان عصب بایتقر

 

 ؟ یرمز لپتاپ باز کن ی+بلد

 اگه رمزشو بدونم اره-

 یبازش کن یو بتون  هیندون نکهیمنظورم ا ،ی+اوووه واقعا زرنگ

 

 : دمیکردم و مشکوک پرس زیر چشمامو

 هک؟  یعنی-

 یی جورا هی+

 خطرناکه  یلی. خستمین-

  ایبدو ب فهمهینم چکسی+ه

 

 از اتاق خارج شد. و

 

  یکارا نطوریعاشق ا شهیبلند شدم و دنبالش راه افتادم. هم یصندل یاز رو یخوشحال با

 بودم. یجانیه

 

 توم وا شد. اله؛یمعلوم بود اتاقه دان یرفت که از صدورزخ یوارد اتاق یکه وقت 
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 .ستین چکسیه دمیهست د زیلدی کردمیدر کمال تعجبم که فکر م یول 

 

 دمپچ ز اروم

 برگردم  خوامیمن م میبر ایزود ب نجا؟یا میما چرا اومد-

 بلند گفت:  ،ییبا پرو که

 بفهمه؟ یکس یترسی+نکنه م

 

 گذاشتم و اروم لب زدم:  مینیب یرو دستمو

 جان من. میبر ایب شنونی. االن مسسسیه-

 .رسنیم گهیربع د هی. وقت ندارم ماهور؛ فقط زود باش تا ستنی+نگران نباش، شرکت ن

 

 نشستم. ز یراحت پشت م ست ین  یگفتش که کس طبق

 

 .دمیبه هک شدن نداره. چند بار رمزشو همون روز اول د ازین نکهیا- 

فلش انتقال   نیو همرو به ا یکن دایو پ شیمخف یجا یتونیراحت تر شد؛ م ی+اوک

 ؟ یبد

 نم یباشه واستا بب-
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 که بارمان داد فرستادم. یفلش  یو برا دمیبعد کل لپتاپشو انگشت کش و

 

 مجازن ریخالف و غ ناینصف ا دمیدقت کردم، فهم ی..اما وقتاما

 

 زندان رنیمدارک راحت م نیبا ا ه؟یچ نایبارمان ا ییهع-

 +کمن

 !مگه نه؟   یبد یسی دست پل نارویا یخوایکه م یجاسوس هیتو -

 

  سیدست پل خوادیداره که م ی نهیدرست حدس زدم. حتما ک دمیسکوتش فهم با

پدرشونو دراورد اما به قول بارمان  شهیچند برگه هم م  نیبه نظرم با هم یبدشون ول

 کمه.   یعنیکمن 

 یصدا دنیو منم مثل روز اولش قفلش کردم که با شن دیفلشو از دستگاه کش بارمان

 شدم... رهیوحشت زده به در خ  ؛یکس یپا

که حواسم جمع شد و دستمو گرفت و بلندم کرد و با   دیو کش یبارمان از پشت صندل

 سرعت سمت کمد اخر اتاق رفت.

 ؟ یکنیم یدار کاریچ_

 خودم که اروم حرف زدم، جواب داد:  مثل

 .؟انیتا ب ینیبش نجوریکه بزارم هم ی+توقع ندار
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که   دیمثل تور بود، شد و بعد دست منو کش رهاشوایکه د یاول خودش وارد کمد 

 مردونش قرار گرفت. ی نهیس یچون جا تنگ بود دستم رو

 

قلبم به   دنیکوب شتریو باعث ب شدیم یپر از استرسم قاط ینفس هاش با نفس ها هِرَم

ها    یهمون تور  ایکمد  وارید یاز سوراخ ها ششیو مثل هم یبود؛ اما بارمان جد نمیس

 .کردیمبه در نگاه 

 

 عقب تر؟ یبر کمی شهیم_

 ست؟یکه جا ن ینیبی+مگه نم

 واسم سخته  ینجوریبکن. ا یکار هیخب _

 بکنم؟ تونمیم کاریچ قای+االن دق

همراه با   الیباز شد و دان نکهیشدم تا ا  ره یپر از حرص گفتم و به در خ "یچیه"هی

 وارد اتاق شدن. یعصب ز،یلدی

 

اگه دست   یدونی: چند بار بهت گفتم حواست جمع باشه. االن پرونده ها کجان؟ مالیدان

 شه؟ یم یبه چ فتهیکارمندا ب نیاز ا یکی

 

 مبل رها کرد. زیم یداخله دستشو رو ینشست و کالسور ها ز،یلدی
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 ییجا نمیکردمش. اما مطم قفل هم یشد. حواسم جمع بود حت یچطور  دونمی:نمزیلدی

 نداختم

 

 داد زد الیدان که

 کجاست؟  ،ینداخت ییاگه جا ؟ی+پس چ

 

 برداشته یکی+

 

 بود. ره یاونا خ یبه تکاپو یخندون بارمان نگاه کردم که چطور یبه لب ها ناباور

 کاره توئه؟ _

 نداد و فقط نگام کرد یجواب چیه

 دم یمنو نگاه نکن. ازت سوال پرس ینجوریا_

 

 دهنم گذاشت یروکه دستشو  رفت یرفته صدام باالتر م رفته

 

 کنم یخفت م نجایهم ،یتالشامو به باد بد یهمه  و ی+اگه ساکت نش

 

 حرفو زد که رسما خفه خون گرفتم. نیا یجد اونقدر
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 ؛اگه نه.... ی کنیم داشیکه شده پ یهر جور زیلدی:الیدان

 

 ترسناک دامه داد: یمکث کرد و با لحن کمی

 

 ..گردنی+ خانوادت دنبال جنازت م

 

 

 و حس کردم. زیلدی یبرق ترس چشما قشنگ

برخورد کنه. درسته بارمان   انشیبا اطراف رحمانهیب الیحد دان نیتا ا شدیاصال باورم نم 

 ....الیحاال دان ی. ولدیجونم نکش یبرا ی نقشه  چوقتیه یکرد ول دمیتهد  یچند بار

 قبول کنم که بارمان در کمد و باز کرد و خارج شد. تونستمینم اصال

 رفتن دمیاومدم، که فهم رون یپشت سرش ب منم

 

 بهشون پس بده_

 

 حرفم شوکه برگشت سمتم نیا با
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 ؟یگیم ی+چ

 . ید یپس م یدیکه دزد ویازشون هر چ_

 +اونوقت چرا؟ 

 کشن یم زویلدی یاگه پس ند یدینفهم ؟یهست یچه ادم گهیتو د_

 ؟یکه باور کرد یبگ یخوای+م

 دیبعد بلند خند و

 

 خوردینم یلحنش به شوخ_

 .یو تو خال هیباز شونیهمه چ نایسرو کله زدن با تورو ندارم فقط بدون ا ی+حوصله 

 

 رفت. رون یب الیاز اتاق دان و

 .کردی و به من ثابت م ی گهید زی چ هی ال یدان تیو عصبان زیلدی دنینه؛ ترس اما

که بارمان برداشته بود و بزارم سرجاش.   یز یاون چ ید که چطورهزار فکر به سراغم اوم

 اما همشون به بن بست برخورد کردن.

 

 با بشگن بارمان سرمو باال گرفتم  که

 ؟ یی+کجا

 نجا یهم_
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 +خوبه.  

 

  ییو اصال براش مهم نبود چه بال کردیم  یرانندگ الیخیب ینگاه کردم که چطور بهش

 .کنمیبزرگش م یادیو من ز گفتیراست م دمی. شاادیم زیلدیسر 

 

 داره. یکه گفته انگار با بابام حرف مهم نطوریخونمون، ا ادیبود امشب ب قرار

 بارمان نبود. یهمه جا خاموشه. برگشتم ول دمیدر چرخوندم که د یو تو قفل

 

 بارمان؟ ...._

 کردن ندارم. تیحوصله اذ بارماااان؟

 

 زدم: غیکه ج ومدینم ییصدا یول

 

 نکن  تیبارمان؟ جون من. توروخدا اذ_

 

دوباره اومده باشن سراغم   یهمون شب مهمون یکه نکنه ادما دمیترس یلیچرا؟ خ دروغ

 .ارنیسرم ب ییو بخوان بال

 .دیسرم ترک یمثل بمب باال یزیچ هیبرقا روشن شد و  هوی که
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 دارن؟   کاریچ نجایا نایهام افتاد. ا یدانشگاه و هم کالس یبه دوستا نگام

 

.  کردمیاز شوک خارج شدم و با ذوق نگاشون م "تولدت مبارک"با خوندن اهنگ  که

 اونقدر سرم شلوغ و فکرم مشغول بود، که به کل فراموش کردم امروز تولدمه.

 

 با خنده اومد سمتم و شونه هامو گرفت  بابا

 کنم. زیسوپرا بامویدخترِ ز کمیتونسته باشم  دوارمی+ام

 دمیلبم محکم گونشو بوس  یرو یه شوق و خند  با

 هینشدن فیخوشحالم که توص یاونقدر  کم؟؟ی_

 

 .یهمه تشکرا رو از من کن  ستی: اما حساب نبابا

 

 رو گفت  گهید یکیبرگشتم که در کمال تعجبم بابا  میمر سمت

 

 کمکم کرد. یلی+بارمان هم خ

هم  نطوریبه بابا کمک کنه و ا ینجوریتولدم ا یپسر مرموز واسه  نیکه ا کردمینم باور

 در دعوت بچه ها داشت. یمهم یلیکه معلوم بود ستاره نقش خ
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داده و برام دست   هیتک واریبه د یپشت سرم برگشتم و بهش نگاه کردم که چطور به

 .زنهیم

 

بود که بند بند وجودمو   یچه حس لعنت دونمیو نم کردنیم یذهنم باز یتو کلمات

 به فکرم بوده. یکه چطور کردیم یسرشار از خوشحال

 

 ... ممنونم ازت یلیخ_

 ازت ممنونم ییجورا هی+من 

 

 دانشگاه بلند شد : یاز بچه ها یکی یصدا که

 

 زدیواال اونجور که ماهور جان ،اقا بارمان و صدا م  ن؟یکن شینسبتتونو رسم نیخوای+نم

تولد قشنگ، هم کار خوده اقا   نیکه تدارک ا ییو از اونجا خواستیو ازش کمک م

 شراکت باشه. ه یفقط موضوع  دونمیم دیبارمانِ،  بع

 

 .دنیپشت بند حرفش؛ همه شروع کردن به خند و

 

از حد که   شیب هیدنده گ هی ویلجباز ایبودن کار کردنمون  یاز اجبار دوننیم یچ نایا

 دوزن؟یو م برنیم نجوریا
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 ارش ذوق زده برگشتم سمتش،  یصدا دنیشن با

 ؟ی+خب حاال چرا قرمز شد

 من قرمز شدم؟  ؟؟یچ

 گونه هام گذاشتم و چند بار بهشون ضربه زدم. یدستامو رو محکم

 نیجمع طن یتو شتریبارمان ب یجد یصدا یخندشون بلند تر شد ول یکه صدا 

 انداخت

 

  هیاقا صالح   یواسته کمک کردن و منم طبق خ یلیکار به من خ ی+ماهور خانم تو

 متوجه نشه امروز تولدشه داشتم. نکهیدر نقش ا یکیکوچ هیهمکار 

 

که اول حرف زد؛ خط انداخت رو اعصابم. معلوم   یپرعشوه  یدوباره همون صدا که

 هست که اگه دستم بهش برسه... یک ستین

 

 .نیاعتراف کن گهید یزایلطفا به چ ن یکنی+چرا اغراق م

واقعا برام سوال   یول ومدیبحث خوشم م نیکرد. راستش خودمم از ا یزیر یخنده  و

 کمک کرده؟  یبود که چطور
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فکر تورو   یزدم که ک بی بعدش به خودم نه  یمشغول بود که فراموش کردم ول فکرم

 از بارمان؟.... ر یبه غ کنه یمشغول م

 

 بدجور کودک درونمو فعال کرد... دادیم کیک دنیکه خبر از بر میمر یصدا

عوض کردم؛ به شدت  ،یسبز اب یدست لباس ماکس هیبا  رونمویب یلباسا نکهیبعد از ا

که   ده یخر یبدونم؛بارمان برام چ خواستمی م یلیبودم که کادوهامو بدن و خ نیمنتظر ا

 به ستاره کردم یشکمم نشست نگاه عصب یکه رو یبا مشت

 

 بهش. یمثل وزغت زل زد ی. چته با چشمای+با نگات بدبخت و قورت داد

 من مثل وزغه؟ یچشما_

 +خب حاال بحث عوض نکن 

 

نسبت به حسم   یچیستاره چون من ه ی بفهمه حت یزیچ یکس خواستینم دلم

 باعث شد فکر کنم. شتری اون دختر ب یمطمئن نبودم و حرفا

 

 داد دستم. یقشنگ مخمل یجعبه  هی و  دیو گونمو اروم بوس کمیاومد نزد رادیه که

 ی +تولدت مبارک خواهر

داخلش   ی لهیوس دنیاز سمتش به جعبه سوق دادم که با د مویپر از خوشحال نگاه 

 رفت. ادمی دنینفس کش ی قهیدق
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 ....دستنبد

 مادرم بود... دستبند

 ..مطمئنم

دستاش   یتو نویا خوندیکه برام قصه م یهر شب موقع  کرد؟یم کاریچ رادیدست ه یول

 .دمیدیم

 چشمک زد. هیبرگشتم سمتش که  مبهوت

  یتشابه ا هیفقط  دیخودمو گول زدم که شا یول هیبا دستنبد مادرم چ رادیه ربط

 .ومدیاشتباه درم کردم،یم یزی فکر و راجب هر چ  ن یهر وقت ا یول نشونهیب

مدت  یع شده بود و محکم و براگلوم، اشک داخلشون جم دیکه از بغض شد ییچشما

 هم فشار دادم. یرو یطوالن

 ها شروع کردن به دادن کادوهاشون. یهم کالس  ی هیو بق میبابا و  مر ب،یبه ترت که

همراه با ست نقره که اصال   یشیهم ست ارا میو مر نمیازم خواست اخر کادوشو بب  بابا

 مادرم بود بهم داد. هییدوست ندارم بدازم سرو گردنم و فقط چشمم به دستبند طال

 شد و ازم خواست دور دستم ببندم.  کمینزد رادیه 

 ش؟ یاز کجا اورد_

 ی+طال فروش
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ازاردهنده دور کنم و با ذوق به   یکردم مغزمو از فکرا  یبعد کنارم واستاد. سع و

. اما چشمام در گردش برق  کردمیالزم داشتم نگاه م یلیدوستام که خ یبایز یکادوها 

 زدن دستبند دور دستم بود.

 

داشتم و  ادی ییجا هیکنار سالن، محکم بابا و بغل کردم. تا  یانویپ دنیاز اخر با د و

 .رفتمیکالس هم م

 

 ییت و تنهاخلو ییجا هیشد و از جمع و بابا اجازه گرفت تا کادومو  کترمینزد بارمان

 بده.

 

بابا خوشحال دستشو ول کردم و با بارمان هم   ی "برو "تو دلم نبود که با گفتن   دل

 قدم شدم.

 

 بهشون دنبالش راه افتادم. تیاهم یب یاز بچه ها رو مخم بود ول یلیخ یصدا

اورد و به سمتم  رون یجعبه ب هیگل رز  یکه از کنار بوته ها  دمیخلوت رس اتیخ پشت

 گرفت 

 

 +تولدت مبارک

 ییییمرس_
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 داخلش با تعجب نگاش کردم. دنیاز دستش چنگ زدم که با د ییجورا هیجعبه رو  و

 

 ....داریپا شهیعشق هم هی +به معن

 شد. قیبه تک تک سلوالت بدنم تزر یپر از خوشحال یحرفش حس نیا دنیبا شن

 صاف صاف به چشماش نگاه کردم و لب زدم: 

 

 ق؟....عش-

 

 .دمیوضوح  هول شدنشو د به

 

 ... یعنی+خب...اومم... واسه.. ما 

 

 جواب داد:  یدفعه بدون معطل  نیو ا دیخوش حالتش کش یبه موها یدست

 نداره.. یخاص هیشراکت. عشق معن  یعنی+واسه ما 

 

 کرد... خراب

 تپش گرفت و سرکوب کرد... قهیدو دق نیکه تو ا یقبل بدجور
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که با  یخشک داخل باکس مشک یازش گرفتم و چشم به رز ها مویپر از ناراحت نگاه 

 بسته شده بود دوختم. یربان قشنگ

 

 حاال چرا رز خشک؟-

 باشه. داریکارمون تا ابد پا دوارمی. امگهید  داریهمون پا هی +به معن

 

 بود؟  یکادو چ نیتنها دادن ا یبرا لشیدلم زمزمه کردم فقط کار؟ پس دل یتو

 

 قشنگن. یلی به هر حال خ -

 

 براق توجهمو جلب کرد. زیچ هیدوباره  که

 طال بود. زیگردنبند بنفش که دورش پر از ذرات ر هی

 

 ه؟یچ گهید نیا-

 

 شلوارش فرو برد. بیج یکرد و دستاشو تو یجذاب ی خنده 
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بهت   یلیبدم؟ به هر حال به خاطر کمکت خ هیکه فقط رز خشک هد یت+توقع نداش

 و .... ونمیمد

 

 . ادیبه گردنت ب  دینداره، فکر کردم شا قابلتم

 

 اما نه ماهور نه... ؛یوصف نشدن  نیریدوباره همون حس ش یلعنت

 

 سوال بپرسم؟  ه،یگرفتن هد یازت به جا تونمیم-

 و پرت کرد و قاطعانه گفت:  اطیکف ح ی زه یپاش سنگ ر با

 

 بپرس.-

 چرا؟-

 چرا؟ ی+چ

 ه؟ یارتباط تو باهاشون چ ؟یکنیم یسهاب یبا خانواده  نکارویچرا ا-

 

 .یکن یخال  زایچ نجوری+شب تولدت بهتره فکرتو از ا

 

 برام نداره. فقط کنجکاوم  یفرق-
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 از دهنش خارج شد که قادر از هضمشون بودم. ینگام کرد اما بعد کلمات 

 

 +به خاطر مادرم...

منم مجبورم که   ،یکنی برخواست م نیکه تو به خاطر مادرت با اون ادما نش نجوریهم

 هارو تحمل کنم. یسهاب

 

 دمیکش یقیعم نفس

 .میکه به نظرم بهتره رو کن میدونیاز هم م ینامفهوم یزایچ یلیجالبه خ-

 .شمیمنصرف نم  قتی منم از گفتن حق  ی+هر وقت گفت

 

 

  شهیکه مادرش سرطان داره و تو کانادا درمان م شدیسرم تکرار م یتو میمر یحرفا

 ه؟ یها چ یربطش به سهاب ی... ولیول

  هیاز  رینداره بگه به غ یلیراز مرگ مادرمو بهش بگم اونم دل تونستمیمن نم همونجورکه

 ...زیچ

 

 شدن... وابسته
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 بارمان نشدم. یصدا زدنا یغرق فکر کردن بودم که متوجه  اونفدر

 برگردم.  خواستیدستاش بود و منتظرانه ازم م ینگاش کردم؛ گردنبند تو یوفت

 

 ...نمیدوره گردنته بب یوقت خوامی+م

 )بارمان( 

 

و با دقت چشم   کنه یشو مزه مزه م ییچا یکه چطور کردمیبهش نگاه م یچشم ریز

 جلوش. یدوخته به پرونده ها

 

 سخت بکنم. یخاطر هدفم، مجبور شدم اونو وارد کارا به

 گذاشت. ز یم یرو وانشویمحکم ل خوردیزنگ م کسره یکه  میگوش یصدا با

 

 +اه ورش دار خب حواسم پرت شد.

 

 با من....حق نداره  چکسیاگه نه ه اشیباز یوحش نیعادت دارم به ا فیح

 .....ییصدرا  بارمان

 حرف بزنه. ینجوریا 
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با سرعت  مارستانیکه داد رسما تا خود ب یو وصل کردم؛ با خبر ریتماسِ ام لکسیر

 روندم.

 بهوش اومده. رمردیخوب بود که اون پ یلیخ

 

 

 کجاست؟ کجا بردنش؟ ریام-

 بخش ارنشیتموم بشه م شاشی+اروم داداش. ازما

 

 یخانم چادر هیو منتظر بودم تا زودتر به بخش منتقل بشه که   زدمیصبرانه قدم م یب

 نگاش کردم. یدخترش جد دنیسرمو باال گرفتم که با د ستاد،یجلوم ا

 

  نی. همن یلطفا مراعات حالشو بکن ی.ولن یبپرس  نیخوایاز بابام م ییزایچه چ دونمی+م

 .میندار ت یاالنشم امن

 

 فته ینم ی. اتفاقنینگران نباش-

 

کردن دستگاه   یسع ایلیمدت خ نیمادرش شد. تو ا کیلب گفت و نزد ریممنون ز هی

سپردم تا مراقب خودشو خانوادش    ریکه به ام یطبق کار یقطع کنن ول ژنشویاکس یها

 باشه، موفق نشدن.
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 بردن تختش به بخش،   با

 دکترش وارد اتاق شدم. یو با اجازه  دمیدنبالش دو عیسر

 

گذاشتم تا به حالت اولش   نشیس یدستمو رو یشه ول زیخ میخواست ن دنمید اب

 برگرده.

 . حالتون خوبه؟نیراحت باش-

 .ستمی+بدک...ن

 کنارِ تختش نشستم هیصندل یرو

 

 نیبهم بگ  نیدونیکه م یزیمن امادم. لطفا هر چ-

 +مادرت...

 شروع کرد به سرفه کردن و

 ؟ یمادرم چ-

 ...دی.. کشی... سختیلی+ما...درت..خ

 هی اون پس فطرت ک نیبهم بگ  ش،ی. بقدونمیم-

 

 ...که.. سر مادرت....اومد...و...یی+ بال
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 شد. شتر یکم اومد سرفه هاش ب ژنشی اسمم که اکس هی دنیوقته منتظر شن یلیخ

 

 دکترشو صدا زدم و برگشتم سمتش  عیشده سر هول

اسم،   هی گه؟فقطیبهم نم چوقتیابوذرم؟ چرا ه یشد؟ من بچه  یمادرم بزور همسر ک-

 حالو روز انداخت. نی منو به ا یبزنم کس ششیاسم بگو تا برم ات هی

 اسمممم.... هیکه هم خودشو هم مادرمو بدبخت کرد. فقط  یکس 

 

منتظر بمونم. نفسهاش نامرتب    رون،یباالتر رفت که پرستار ازم خواست ب یلیخ صدام

 .کردیشد و پشت سرهم سرفه م

  دیاسم چقدر با هی دنیشن یحاال برا ستیمعلوم ن یهمه منتظر موندم ول نیا یلعنت

 صبر کنم؟

 

و بعد به سمت من برگشت و   دیپرسیسوال م رشیکه هراسون از پذ یکس دنیباد

 شوکه نگاش کردم.. شدیم کترمینزد

 +حالش خوبه؟

 ؟ ی دار کاریچ نجایتو ا-

 اومدم. عایاونم گفت و منم سر ،یرفت یبلند شد یچت شد اونجور هوی دمیپرس ری+از ام

 

 رفتم که تا تهشو خوند. ر یچشم غره به ام هی
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 هنوزم حالش بده. یاره بهوش اومده ول-

 بابا ی+ا

 

 تار ابرومو باال دادم. هی مشکوکانه

 

 نه؟ ای ادیاون بهوش ب رسهی به تو م یحاال چ-

 رو بفهمم. هیقض رمردیپ ن یاز ا خوامی. میزنینم ی+تو که حرف

 

 اهان اونوقت منم راحت گذاشتم.-

 

 یو همونجور که قد بلند دیرسیبازم قدش بهم نم یکفشاش پاشنه بلند بود ول نکهیا با

 شونم  یدستشو زد رو کردیم

 

 .یبزار دی+با

 و مهارم کنه. ادیتونسته از پسم برم شهیسرتق، هم یکوچولو دختر

 

 .ره یگیم یتو چشماشه که بدجور حس درونمو به باز یچ دونمینم
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 اومدن دکتر،  چشم از ماهور گرفتم و سمت دکتر حرکت کردم:  رونیب با

 

 باهاش حرف بزنم.؟ تونمیم شدیچ-

 

بود تا مرگ بره و بزور دوباره نجاتش   کی .نزدکنمیشماهم ممنوع م دنید یحت ر،ی+خ

 . میداد

 .نیمراعاتشو بکن دیکه حالش خوبه؛ بازم با ستین نیا ه یاومده به بخش به معن نکهیا

 

 : دیپرسیکنجکاوانه ازم م یدکتر و ماهور هم ه یشدم از حرفا یعصب یلیخ

 

 بنده خدارو؟ یکرد کاری+مگه چ

 

 بهش گفتم:  یکه چطور دمینفهم

 ؟ یدهنتو ببند هیچند ثان ه، ید ثانفقط چن شهی+م

 

 رو کردم سمت دکتر:  و

 صبر کنم؟  دیبا یتا ک-
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 ادامه داد: یبهم کرد و جد یاخم هی

 کنه. دایکامل پ هیکه بهبود ی+تا وقت

 

  یاسم ب هیفقط برا گفتن  یدستام محکم سرمو گرفتم و موهامو چنگ زدم.لعنت با

 حالش بد بشه؟  دی صاحاب با

 اون اسم؛  نکهیفکر ا یحت

 .کنهی منفجرم م تیباشه از عصبان یسهاب 

 

 :پدمیسرم برداشتم و با تشر بهش تو یدستامو از رو ریام یصدا با

 ه؟یچ -

 

 .؟ یکنیم یسر اون دختر بدبخت خال تویچرا دِق و دل یباش، ول یهست ی+تو چته؟ عصب

 

 کردم؟ کارشیمگه چ-

 ...یفهمیخودت م یداداش، اگه بخوا یچی+ه

 

 

 جواب نداد.  یزنگ زدم ول یچندبار بهش
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 بس که لجبازه  از

 نشسته. مکتین یرو دمی شدم که د مارستانیب یمحوطه  وارد

 

ندارم. اون دختر فقط   شویتفاوت نسبت بهش رد شم و طاقت ناراحت یب تونمیاصال نم نه

 گوشه.... ه یکِز کنه  ادیشَر به پا کنه بهش نم دیبا

 نشستم که خودشو جمع و جور کرد  مکتین یکنارش رو

 

 خونه؟ یچرا نرفت-

 +دوست ندارم به تو چه 

 

 اگه ناراحتم باشه؛ زبونش ده متره. ماشاهلل

 

 .؟یکنیناز م ینجوریکردم ا کاریخب حاال مگه چ-

 

 نشیتخت س یزد رو برگشت سمتم و انگشتشو محکم یعصب

 

 بره... ادتیبعد  یکننه.....شما کال عادته ادمارو ناراحت  کنم؟ی+من ناز م
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 دم؟یکشیدختر و م هیمنت  کردم؟یم کاریفرستادم. من داشتم چ  رونیبا شتاب ب نفسمو

 

 باال. دیکوچولو از ترس پر هیضربم محکم بود،  کمیزانوم زدم که چون  یدستم رو با

 

 .خوامیناراحتت کردم عذر م  نکهیباشه....از ا-

 

باورش براش سخت بود که ازش   دمیشا ،یعکس العمل چیبدون ه کردینگام م مات

 معذرت بخوام.

 

 بهم؟ یزل زد ینطوریچرا ا یچشمات قشنگن ول-

 

 و موذب گفت:  دیدزد  عیسر نگاهشو

ادم خودشو  ریبگ ادیلطفا  یول ،یبود ی. به هر حال عصبستین یبه عذر خواه یازی+ن

 .یاروم باش یکن یسع دیو با  ده ینشون م تیعصبان یتو

 

 پشت سر هم کف زدم که مثل خنگا نگام کرد. راشب

 داخله محوطه هم برگشتن سمتم. یاز ادما یبعض یحت
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 روان شناس؟ ای یلیاحسنت... موندم شما وک-

 

 که دستشو محکم به بازوم زد با هرس گفت:  نجوریهم

 برو خودتو مسخره کن. ،یمزه ا یب یلی+خ

 

 قلبم گذاشتم... یو اروم رو دمیهوا قاپ یدستشو رو که

 

 یبود از جاش کنده بشه؛ با دستا کیو هر عان نزد سوختیم یکه داشت از داغ یقلب

 سردش...

 به وجود اورد. ینیریتضاد ش 

 

. دستشو محکم تر فشار دادم  و خواستم لبام از  شدیاز هم گرفته نم چکدومونیه نگاه 

 ت.هم باز بشه و اونم منتظر و مشتاق بهم چشم دوخ

 

 نه.... یول

 ....نه

 نداره.... تیتو زندگ ییعشق جا یخورد قسم

 خاطر مادرت.... به
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 .....کارت

 .....هدفت

 

 بلند شدم.   یصندل یمحکم رها کردم و کالفه از رو دستشو

 ...یاخرش گند زدم به همه چ یکلنجار با خودم رفتم ول یروز تولدشم کل یحت ،،یلعنت

 

  یهر چ ی. ولادیدرب کمیوارد خونم بشه و از قضا شر یکه اونطور هیچه صالح دونمینم

 باشه. تونهیبه اسم عشق؛ نم یهست حس

 

بزور صدامو   یکه کالفه تر از قبل دهن باز کردم و خودمم حت کردیحرکاتم نگاه م به

 .دمیشن

 

 خستم ،فعال خداحافظ .. یلیخ -

 

 رفتم. نمیگذاشتم و سمت ماش تنهاش

 ...ستیبا خودم کار کردم که، بحثه غرور ن یلی. خدمیفرمون کوب یچندبار رو یعصب

 ....ست ین منفعت 

 ...ستین یسرگرم
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 .....عشقه

 ...مطمئنم

 بخواد ترکم کنه.... قت، یحق دنیبدم که با شن یدل به کس تونستمیبازم نم یول 

 )ماهور( 

 

 چشمامه . یشب تولدم، جلو یهمش صحنه ها 

حمومم   یاز وجودم شده و حت ینصف ایرفت که تازگ یگردنبند ناخوداگاه دستم سمت 

 .رمیباهاش م

 

 چرت و پرتا... نیو ا ده ینم زایچ نطوریاز ا کشیحرف زد که ادم به شر یلیاولش خ میمر

 

لبو   هیصورتش شب نش یبیداره که هر موقع م ریبا ام یارتباط هیهم فکر کنم  ستاره 

 ....شهیم

 

اسم بارمان ذوق زده  دنیزنگ خورد و با د م یکه گوش کردمیفکر م نجوریهم داشتم

 رو تخت و تماسو وصل کردم. دمیپر

 

 بله؟؟._
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 +سالمتو گربه خورده؟

 خب سالممم_

 ؟ ی+حاضر

 .امیاوهوم االن م_

 نباشه. گهیدوساعت د امتی+تورو خدا االن م

 

 لحن عاجزانش زدم و تلفنو قطع کردم.  نیبه ا ی خنده 

  یلیکه خ دمیو خط چشمم کش ملیدفعه ر نیبود؛ ا شمی، تنها اراکه رژ شهیهم برعکس

 احساس کردم عوض شدم.

 

. برعکس  مینیمعامله بش زی سرم هیاز سهام ها با کشور ترک یقراره بابت فروش نصف امروز

  لکسی،بارمان ر یخارج یقرارم با ادما نی استرس داشتم اونم به خاطر اول کمیمن که 

 : کردیم یرانندگ

 

 چطوره؟ تی+زبان ترک

 ؟ی.براچستیبدک ن_

 ...ینجوری+هم
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  هی. حوصلمم به شدت سر رفت.دمینفهم یچیحرف زدن که حاضرم قسم بخورم ه یکل

  افهیسرمو باال اوردم، ق  یکه وقت کردمیم یشکالت باز کردم و خوردم و با پوستش باز

 .کردنینگاه م هیرکت یها نده یبا خشم به نما الیو دان یهمشون قرمز بود. مصطف یها

 رومو سمت بارمان سوق دادم:  یخنث یحالت با

 

 شده؟یچ_

 خوبه؟  ت یزبان ترک ی+تو که گفت

 حوصله ترجمه نداشتم.... یاره ول_

 

به   بایو محکم پرت کرد،و تقر وانیبلند شد و ل  هویکه  گفتمیحرفمو م یادامه  داشتم

  زیم یکه دوتا دستاشو رو  گذروندمیکاراشو از نظر م  ده یشد. ترس لیتبد کهیهزار ت

 گذاشت:

 

 بود...؟؟ ن یپرسودتون ؛ ا ی+ معادله 

 

 .  الیسر دان یسامسونگش چند تا برگه دراورد و انداخت رو فیداخله ک از
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کاله گذاشتم سَر بارمان  دمی. به تک تکتون نشون منی ...با دقت نگاه کننینی+بب

 ؟ ی چ یعنی ییصدرا

 

نذاشت و با صالبت شروع کرد به   یبلند شه که مصطف یصندل یخواست از رو الیدان

 حرف زدن: 

 

بهم نزن من   ویهمه چ یهست. الک یتو هر معامله ا  انی+اروم باش جوون، سود و ز

 .کنمیم شونیراض زنمیخودم باهاشون حرف م

 

 و لب زد: زیم یبرگه هارو پرت کرد رو ی هیبق تیهم با جد  بارمان

 

 ...مینیبی+م

 

بارمان دومتر   یهم مثل من زل زده بودن به دعواشون که با صدا یترک یها  نده ینما

 باال. دمیپر

 

 منتظرم... نیی+پا

 

 برداشتم و پشت سرش راه افتادم. فمویک هول
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 خورد. چیبهش برسم ده بار پام پ نکهیاز حد پاشنش بلند بود و به خاطر ا شیکفشا ب 

 

 ؟یریواستا کجا م_

 خودمو رسوندم و سوار شدم  عینشست و هم خواست استارت بزنه، سر نیماش داخل

 

 ؟ یمنتظرم بود ینجوریاهان اونوقت ا_

 .یکنیمِس مِس م یاد ی+تو ز

 

 زد یفرمون م یرو یضبطو روشن کرد و با اهنگ همراه شد و اروم ضربات سرمست

 حالت خوبه؟_

 یییی +عال

 حاال... یول ، یبود  منفجر بش کینزد شیپ قهینگرانتم بخدا.. تا چند دق_

 خفه شم. نکه یا یعنی شیکارش رسما معن نیکرد و هم شتریاهنگو ب یصدا

 

، ناخن انگشت شصتمو داخله دهنم کردم و صدا   رفتیگیکه لجم م شمیعادت هم طبق

 دراوردم...
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 تو... یچتون شد، رفتارا هوی دمیاصال نفهم_

 ...یشدن مصطف هول

 

 .زنمیحرف م واریانگار دارم با د دمیسمتش که د برگشتم

 ضبط و خاموش کردم که معترضانه برگشت سمتم... یعصب

 .یگوش کن زنه،یباهات حرف م یکس یوقت ریبگ ادی_

 ضبط و تا ته بلند کرد و داد زد: دوباره 

 .دمیشن ادیز یتکرار ی+حرفا

 

 داخلِ شرکتش... ت یاالنش و عصبان هیشاد وشنگول نیا

 

 و مثل خودش بلند داد زدم: دمیکش ینیه

 

 کاره تو بود؟ نمیا_

 

 چشمک که ته دلم ضعف رفت بهم زد. ه یکرد و  یپر از خنده ا نگاه 
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 یلم دادم رو الیخیدنبالِ انتقامه . منم ب ینجوریبد کردن که ا یلیباهاش خ حتما

 وبا اهنگ همراه شدم. واال اصال به من چه یصندل

 

خورد وپشت سرهم   نمونیاز پشت به سپر ماش نیماش ه ی هویحال خودم بودم که  تو

 ..دادیم راژیو

 از دست بده. نویبود  تسلط ماش کینگاه کردم که نزدبه بارمان  ده یترس

 

 +خفش کن اون المصبو 

 

  یلرزون ضبط و خاموش کردم و چون کمربند نبسته بودم؛ با سر، محکم تو یدستا با

 رفتم. ن یماش یجلو ی شهیش

 ....میو وارد اتوبان شد میاومد رونیبارمان از شهر ب هیبا طرز رانندگ 

 

  یطاقت نافرساش هم تو یو بو کردمیبه طور واضح حس م مویشونیپ یخون رو یگرما

 .شدیو باعث بدتر شدن حالم م دیچیپیم مینیب

 

بود بهمون که بارمان  ده یچسب یو مثله چ  گرفتیسانتم فاصله نم هی یحت نهیماش

 فرمونو ول کرد و مات لب زد: 

 .روننینداره، انگار اونا دارن م یا ده ی+فا
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به پشت سرم برگشتم، طرف به صورتش  یوقت یول  فتریم  جیداشتم و سرم گ ضعف

 .نمیبب افشویماسک زده بود و نتونستم ق

 

  نیو ماش میو از جاده خارج شد رهیو به دست بگ نیهرکار کرد نشد کنترل ماش بارمان

 رفت.... یزیتو سرار

 ••••• 

توان فکر کردن   ی. حتومدیم رونیکاپوت دود ب ینداشتم و از جلو ویچیتکلم ه قدرت

 .اوردیباشه هم سرمو به درد م تونه یم یکار ک نکهیبه ا

 

 یبرم که نگام به چشما یچشمام خسته بود و دوست داشتم به خواب طوالن یلیخ

 زمزمه کردم: یبارمان خورد. به هر بدبخت یبسته 

 

 بارمان؟....بارمان...جواب..بده _

 

دس راحت شد وچشمام کم کم داشتن  زن  نکهیاز ا المیبه خودش داد، خ یتکون هی که

 زد. یلیبه صورتم س یکه بارمان چندبار شدنیگرم خواب م

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

127 
 

لبم فرود اومد و   یکه رو یزیچ یکه با گرما گرفتیخوابم م شتر ینداشت و ب یا ده یفا

 بعد تنفس محکمش؛  

 سرفه افتادم و با همون توان کمم شروع کردم به حرف زدم: به

 

 ؟یدی..میمگه..غرق..شدم..که..تنفس...مصنوع_

 

 نجاتت داد. ی+حاال همون تنفس مصنوع

 

 دادم خودمو به کر بودن بزنم:  ح یلبش گفت که ترج ریز یزیبعد چ و

 

 ...یتنفس مصنوع گهی+هم نزاشتم چشماشو باز کرد. بعد م

 

لبام   یاگه بحث خجالت و داغ شدن بدنم از قرار گرفتن لباش رو گفتیراست م واقعانم

 .دمیخوابیو م کردمینبود حتما چشمامو باز نم

 

بدجور  یکیاومدم که تار نییپا نیکه داشتم با کمک بارمان از ماش یتمام انرژ با

 ترسوندم.

 :دمیپرس  شد،یکه ته صدام حس م یلرزش با
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 گذاشت؟  نجایبارمان...ا_

 .دونمی+خودمم نم

 بودن؟  یاون....اون ادما ک_

 .رونیب میایمخمسه ب نیاز ا میباش یدنبال راه  دیسوال نپرس با نقدری. ادونمی+نم

 

 خاموش بود و بدجور تو پَرم زد. یدراوردم ول فمیاز تو ک مویگوش یخوشحال با

 

 سردمه... م؟منیکن کاریچ دیبا_

 

 لرز به جونم انداخت و لرزش بدنمو صدبرابر کرد. یزمستون بود، باد بد لیاوا چون

 

 .میدید یزیچ هی دیجلوتر شا ای+ب

 

 .میتو جنگل باش دیشا دادیدرختا نشون م هیپام و بلند ریز یخش خش برگا یصدا

 بارمان و چنگ زدم که با تعجب نگام کرد یبازو عیموضوع سر نیافکر کردن به  با

 

 .ترسمینکن، سردمه و.....م  نگام  ینجوریا_

 . می چوب و درختا رد شد ینگفت و از ال یچیه
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بارمان و فشار دادم که فکر کنم سوراخ   یکه از پشت سرم اومد محکم بازو ییصدا با

 شد...

 جغده هی+نترس فقط 

 لب زدم ناباور

 م یتو جنگل یجد یجغد؟؟ نکنه جد-

 .ست ی+ معلوم ن

 ؟یترسیاصال نم-

 +ترس داره به نظرت؟؟

  چی...هیبترس ای یکه احساس داشته باش ی ستیادم ن ؛یرفته بود تو از جنس سنگ ادمی-

 .هی...بدنت کامال تو خال چیو ه

 

  یوخواستم بازوشو ول کنم ول دمیخجالت کش یبابتم کل نیتند رفتم و از هم یلیخ

 ترسم اجازه نداد.

 

 نباش  ناهمیدست طفلکمو فشار بده، به فکر ا شتریب کمی+تو 

 

 وجه... چی...به هاصال
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که قهر وناز کنم و رامو   ستمین لمایتو ف  ینبود، من مثله دخترا یکلکل و لجباز یجا

 از سر لج هم که شده ول کنم. یمثله بارمان و، حت  یکی کنمیبکشم برم. اصال غلط م

 

 .میذوق زده به بارمان گفتم و به ستمش حرکت کرد دم ی که از دور د ینور دنید با

 .دیکشیشعله م شیبه غار بود و وسطش ات هیشب ییجا

 

 بوده. نجایا یقبال کس نکه ی+مثله ا

 وونه یکنه حن-

 روشن کنه؟ شیات تونه یم وونی+ح

 بتونه. دیشا دونم،یچم-

 تو؟  ی+چند کالس درس خوند

 ...تونهیم مونی از تو خوندم .و محظ اطالعت م شتر یالاقل ب-

 

تخته سنگ نشستم و خودمو جمع کردم تا گرم بشم و دستامو   هی ینگفت و رو یزیچ

 گرفتم. شیات یرو

 

 واقعا...سرده-

 ؟+لباست نازکه
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 مانتوئه. هیاره فقط -

 خودته... هی+خب از خنگ

 

 زل زدم.   شینگفتم و به ات یچیه

 

نجات  دیشا ایبودن برگردن تا تنها نباشم. البته هر چند طفل نجایکه ا ییکاش ادما یا

 کردن. دایپ

 

 م؟ یشیجا خالص م نیاز ا یکِ-

 ....کنمیم دایهوا، روشن شه راهو پ کهی+االن تار

 مکث ادامه داد: کمی بعد

 توئه؟ ریهمش تقص یدونی+م

 چرا من؟؟-

 نبودن؟؟ ،یاحمقانت خرشون کرد یکه با کارا یی+از کجا معلوم اونا

 که چه خوب ازم محافظت کرد. گاردمیاحسنت به باد هینجوریها اگه ا-

مراقبت از تو رو   دی+برام جالبه که هنوزم زبونت درازه. بعدشم من از همون شب تلفن ق

 زدم 
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 اونوقت چرااا؟ -

 بگه. یچ خوادی م دونستمیجوابمو دادم،چون خوب م خودمم

 

 نداشتم؟ اقتیالبد ل-

 نطوره یهم قای+دق

 .....کنهیشدم ازم خون رفته، سردمه، گشنمه، سرمم درد م یزخم ؟یتمومش کن شهیم-

 من برداره.شد که دست از اعصاب خورد کردن یباالخره راض

 

.اونقدر سردم بود، که  رفت یم یهم، رو به خاموش شیو ات دیوزد یتر م دی شد یه باد

 .کردمیهمو حس م یشدن دندونام رو ده ییسا

 

 حوصلم سر رفت._

 کنم؟  کاریچ یگی+م

 ساعت چنده؟ دونم،یچم_

 شیدراورد و پرت کرد تو ات شیشلوار ل بِ یاز ج شویگوش

 ؟ یشد وونهید_

 .شدیاعصاب خورد م دمشیدی+رسما داغون شده بود، م
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بسم اهلل   هی. پس با رفتیم ادمیهم  یلعنت ی سرما نیا یحت یهمه چ زدمیحرف م یوقت

 شروع کردم به خوردن مخ بارمان:

 

  یاز حد غد و ب  شیاالنت ب نیمثل هم ای یمثال شر بود ت،یاز خودت بگو. از بچگ_

کرده؟   ریمد شیپ تویچغول ی... اصال تاحاال کسرستانیاز دوران دب دونمی اعصاب؟ چم

 بار....  هی. من هیبد یلیحس خ یییوا

 

به  یبد یجلو پام ، دهنم ناخوداگاه بسته شد؛ چون بزرگ بود صدا یبا پرتاب سنگ که

 مورد، ترسوندم  نیوجود اورد و هم

 ؟یچته روان_

 .یبافیم فیاراج نقدریه که ا+نکنه سرما مغزتم منجمد کرد

 

 گفتم: یکردن منه. با لحن ناراحت عیعادتش ضا شهیهم کال

سنگ به   نکهیساکت شم نه ا یقشنگ تر بگ یتونستی. بعدشم میبافیم فیخودت اراج_

 سمتم... یپرت کن یگنده ا نیا

 ...دیکش تویترمز دست  شهینم ؛اصالی+ماشاهلل چشماتو بست

 

  نیا یچرا جلو دونمینبودم اما نم ییبهم برخورده، ادم قهر قهرو کمی دیکنم فهم فکر

 و لوس باشم... یدختر مامان هیبشر دوست دارم 
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 بگو.. تی +باشه حاال.... روتو برگردون...اصال تو از بچگ

 

 .ییکذا هیسرما گونه هام گر گرفت از فکر کردن به بچگ نیشدم و تو ا داغ

 

 ....بغض....هی ه و ناله.... گرمن با نفرت گذشت...با ا هیبچگ_

 

 شد یم نییگلوم باال، پا بیس

 بسه؟  ایبازم بگم _

 تا خاموش نشه. زدیم شیبه ات یچوب ه با

 +چطور مگه؟

 

داره درد   یا ده ی. چه فاهیرفته بود طرف مقابلم ک ادمیاحساس؟؟ کال  کمیاز  غیدر یحت

 و دل باهاش؟ 

 ولش کن یچیه_

 

 نکرده... هیگر چکسیانگار ه یپر از بدبخت هیبچگ یگیم یجور هی+اووو 
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 طرز گفتار زنندش: نیگرفت از ا لجم

 

 شش سالت بوده مامانتو جلو روت کشتن؟..... یتاحاال وقت_

 

 ....نکشتن

 بوده... تیاسباب باز نیواسه خراب شدن ماش یکن ه یگر یخواستیفوقش اگه م فوق

 احساسات؟.. نیاز ا یدونیتو چم اصال

 .کنمیخودمو خسته م فقط

 

 االن. نیاشکام دست خودم نبود؛ مثله هم اریاخت گرفت یم میگر یوقت چوقتیه

 

 بشنوم...ادامه بده خوامی+م

 

 .هیبا لحن دستور شمیدلسوز یحت

 

 .ستیگوش دادن ن یبرا یزیچ_

 بشنوم  خوامی+ماهوووررر؛ گفتم م
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که   زموینفرت انگ ی هیکل بچگ یچطور دمیحرفشو با صالبت گفت که نفهم چنان

 ....ختمیر ره یدا یگرفت و رو ندممیآهش دامن ا

خانوادشو بزنه. اونا   ریپدرم عاشق مامانم شد، اونقدر عاشق که به خاطرش خواست غ_

 روز مزد واسه شازده پسرشون قبول کنن. یبابا هیبا  ری عروسِ فق تونستنیهرگز نم

 

 بابام...اما نتونست... هیزبون زد خاص و عام بود، شد سوگول شییکه مُدگرا یمیمر

 

کردن و حاصله   یبا مامانم ازدواج مخف راد،یاومدن ه ایو به دن میمدت ازدواج با مر یتو

 دوسال عشقه پاکشون؛ شد من...

 گهید ز یعشقشون چ یشعله ها یول شهی م میبه مر  انتیکار خ نیبا ا دونستیم مامانم

 .گفتیو م ی

 

مامانمو درد و دالش با قاب عکس گوشه  یها  هیچهار سالم بود همش شاهد گر یوقت

 اتاقش  شدم. ی

خودشو سربار بابام حس  نکهیو بابت ا زنهی دست و پا م یداره تو چه منجالب دونستمینم

 ...گفتینم یچینکنه ه

  یسر هیدست  ی چهیال اورد؛ شد بازبا یبده یکه کل شیلعنت یاخرم به خاطر بابا از

 ادم حروم زاده.
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چشمات مامانتو بدکاره جلوه بدن و تو    یجلو تیتو اوج بچگ یوقت کشهیته م نفست

 .یرو بشنو ی  هیبق یو فقط سرکوبا یندون شمیمعن یحت

که بابا مسافرت بود، هرکار کرد تا  یو تو  مدت میکن یجدا زندگ یجا هی میبود مجبور

 نبود...  گفتنیکه اونا م یزیچخودشو نفروخت.... عمرا مادر من یصاف کنه ول اشویبده

  

 دستام نشست. یمردونش رو یچشممو پس زدم که دستا یاشک سمج گوشه  قطره 

عضالهاش   یتو فمویبدن ظر یبا کدوم جرعت دونمیکنارم اومد، نم یک دمینفهم اصال

 کردم.. مییقا

 

منم   کردنی دوتامونو به باد بدن چون فکر م خواستنیم یتصادف ساختگ هیبعدشم با _

 چشمام جون داد. یحروم...  مادرم جلو

 

  دنیبرگشت، با شن یبابام وقت د؛یهم بهشون نرس سیپل یحت چکسیدست ه چوقتیه

دومش شدم. با هزار التماس از   هیسوگول  میمر یشد و من به جا ریخبر ده سال پ نیا

 . ...رنیخانوادش خواست منو به عنوان نوشون بپذ

 

 :اوردیزدم، اونقدر تلخ که قهوه در برابرش کم م یتلخ لبخند

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

138 
 

ارومت   تونهیم زیچ  هیفقط  یاحساس اضافه بودن بکن یوقت  تیتو اوج کودک یدونیم-

 اونم مرگ... کنه؟یم

 

 نیو هم شدیو فکر و ذهنم از خاطرات اون روز پاک نم دادیانتقام م یبو امیتمام نقاش-

 .کردیم شتر ینفرتمو ب یشعله 

چندش  یهمه جون کندم با اون ادما  نیمونده تا موفق شم. ا گهید کمهیفقط  االنم

 رشاد... نی کنم؛  پسره همون ادم پس فطرت ،، مع دایپ ویکیسرو کار زدم تا 

 

 و دو وَر شونه هامو گرفت:  دیکش رونمیاز بغلش ب محکم

 وجه. چینشو. به ه کی+اصال. اصال به اون نزد

 

 سکوت مرگ بار جنگل خفه شد. یهق هقام تو یصدا

 قسم خوردم تونم،ینم_

 +بشکن 

 .  مهیقدم هیکلِ عمرمو دنبالش بودم و االن تو  یچرااا؟ وقت_

 دهن باز کنه نذاشتم

که مجبورم کنار   یمانع راهم بش که  یکردم که گفتم. نخوا نانیبارمان بهت اطم_

 بزنمت
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 ش؟ ی+از کجا شناخت

 با مادرم... شیعوض یبابا یقرارا_

 با خودشم بود. زشمیموقع پسر ه اون

 .شمی مرگ پسرش م لیکسم شد، منم دل نیتر زیباعث مرگ عز همون

 +فراموشش کن. به خاطر من...

  

 که تا االن همراهم بود؛ سست شدم... گمیبچ ی نه یگرفتن انتقام و ک یبرا یا لحظه

 .شمیم  الیخیمنم ب یبکش ایبه خاطر من، دست از سهاب ی تو هر وقت تونست_

 

 نداشت که بزنه... یحرف چیه

 .میاریکم م میبازیکه ناخواسته دل بهش م  یفقط ما دخترا با خوردن قسم به جون کس 

 

 . لطفا برا توهم مهم نباشه..هیکارت با اونا چ ست یبرام مهم ن ؟یتوام نتونست ید ید_

 کار... ی+گور بابا

 

 سرم انداختم وبا هرس داد زدم: یرو صدامو

تا االن دنبالشم. از  میسالگ شیکه از ش  یزیبه چ یکنیم لهیچرا پ ه؟یپس دردت چ-

 ؟یشیمانعم م یروز. به خاطر چ نیکردم واسه ا یهمون موقع لحظه شمار
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 : دیعربده کش بدتر از من اونم

 ؟ یبه خاطر ک ینه، بهتره بگ ی+به خاطر چ

 

 ست ی مهم ن یچیبه من چه اصال. برام ه-

 

 واسه من هست... ی+ ول

 خاطر خودت....   به

 .اسیدن  یبشر تو نیو رذل تر نیادم خطرناک تر اون

 

 لب زدم: اروم

 ش؟یشناسیمگه از کجا م -

 .یری+بهم قول بده که سمتش نم

لطفا سد راهم   گهیعقب موندم . د یکل ،یکه منو اورد یکار زور نیاالنشم با ا نیهم-

 نشو 

 

 ناباورم گذاشت رفت... یچشما یشونه هام برداشت و بلند شد. جلو یاز رو دستاشو
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برو.... تنهام بزار... ادم نصفه راه...به تو چه اصال   ،یبر یخوایم ییقهر کن ، اصال هر جا-

 .... م؟یمن با ک

 چرا من خر بهت گفتم؟؟... واقعا

 

 .دمیزدم و با سرعت دنبالش دو یچه زر دمیفهم شیدوثان بعد

 

 بارمان ....بارمان .....جان من صبر کن.....-

 

 شد؟  ی+باز چ

 

 .ترسمیغلط کردم نرو من م-

 

 .مینزن خیجمع کنم،  زمیه رمیخودت؟دارم م با ی+ ماهور چندچند

 

. خداشاهد اگه از سرما  امیفقط بزار منم ب م،یهمه اتفاقارو فراموش کن ایباشه پس ب-

 .شمیخوراک گرگا م  رم؛ینم

 

 حوصله لب زد:  یو ب دیکش یکالفه  هوووف
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 هست. یایاگه باشه هم، با منم ب یول ستین یکه اصال گرگ نجای+ ا

 امن تره... یبمون نجایهم

 

 که واستاد دمی کش یغی از ته گلوم ج هویکه بره اما  برگشت

 

  میاگه قراره غذاشون باش ایکنم؟ ب کاریاونوقت چ ؟ینههه اگه فقط توروبخورن چ-

 باهم.... ییدوتا

 شده بود؛ اونم بعد از قبول نکردن خواستش.   نیرفتاراش سروسنگ یلیخ

 زدم: بی به خودم نه یول

 که بخوام به حرفش گوش کنم. ست یما ن  نیب یچی..) ه

 

 بود، زمزمه کردم. یکه کامال ظاهر یبا ارامش خاص دوباره 

 

..  کهیچه تار نی.؟ هوارو ببیکجا بر یخوای.لطفا نرو، اصال مترسمی...من تنها...م نجایا_

 منم با خودت بِبَر. ایبرگرد  ایخطرناکه... 

 

بلند از کنارم  یگفت که نتونستم بشنوم و بعدش با قدما یزیچ هیلبش  ریکرد و ز نگام

 شد. یقبل یگذشت و وارد همون جا
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 شدم. کردیبزور گرمش م شیکه ات یو منم داخله همون سوراخ دمیکش قینفس عم هی

 

 .ومدیهمه جاش ول بود و از هر جاش،سوز سرما م المصب

 ام بسته شد.ضعف، کار خودشو کرد و همونجور نشسته ،چشم ویاخر گشنگ از

 آشفتش به گوشم خورد: یبارمان و کنارم حس کردم و بعدش صدا حضور

 کنه؟ یحالت بده؟ هنوزم سرت درد م یلی+خ

 خوندم  ویچشمامو باز کردم و از چشماش نگران بزور

 

 .ادیخوبم...فقط خوابم م_

 اصال نترس. من کنارتم... شه ینم یزی+باشه. چ 

 درسته؟ گهید مونهیخودمون م ن یامشب ب یحرفا_

 +کدوم حرفا؟

شونش گذاشتم.   یزده بود نشست و سرمو رو خیکه از سرما  دمیسف یلبا  یرو یلبخند

 ه؛یعال ش، یحداقل اگه کل اخالقش صفر باشه راز دار

  یشده که کل یجور یاالن چرخ زندگ یول کرد،یم دمیهر چند اوال فقط تهد 

 نگرانمه...اما چرا؟؟

 

 : دمیمدت فکرمو مشغول کرده پرس نیکه تموم ا یسوال لبابو از هم باز کردم و بزور
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 من دوستت دارم..._

 .....؟یتوام دار 

 •••••••• 

 

و صاف تو   داختیکه از سوراخ ها، نور م دیخورش دی شد یسوزش سرما و پرتو ها با

 شدم. داریچشمم بود ، ب

 

انداختم که   نگاه به دوروبر  هیو  دمیسرم مرتب کردم و با دستام چشمامو مال یرو شالمو

 .ستیبارمان ن دمید

 .فتمیم دم،ید شبیکه د میخواب زندگ نیتر ییا یرو ادیبا گفتن اسمشم،  یحت

 داشته باشه. تیواقع ن،یریش یخوابا یهمه  کاش

 

 صداش زدم که با یحوصله چند بار یب

چوب هم دستش بود،   کهیکه چنتا ت یاونم بدون لباس، در حال  شیعضالن یباال تنه  

 جلوم ظاهر شد.

 

   ؟یشد داری+ب

 جوابشو دادم:  دنیکش ازه یخم نیح در
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 ر یاره صبحتم بخ_

 

نه وقت، پس   میواسه خوردن دار یزینه چ نجای، چون ا ستیگفتن ن ری +وقت صبح بخ

 نگرانمون شدن. یلی. حتما خمیبر میزودتر پاشو تا بتون

 

 کنم؟  فیتعر شبوید یبراش اتفاقا یبه جونم افتاد که چطور یبابا، ترس بد ادی با

 

 بگم؟ یبه بابام چ_

آلخون واالخون کرده   ینجوریکه مارو ا یو بعدش دنباله اون عوض  دمیم حی+براش توض

 .گردمیم

 

 منم باهاش کار دارماا  یکرد داشیپ_

 

 اسممو صدا زد:  دونستمیم  دیکه ازش بع یتوجه به حرفم، با لحن بدون

 

 اهور؟ +م

 

 چرا ناخوداگاه گفتم:  دونمینم
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 جانم!_

 ....حرفات...شبی+د

 کدوما؟ _

 بلند شد:  یکلنجار رفت و اخرش عصب یکل

 

 منتظرم  رون ی. بلند شو بست یمهم ن ،یچی+ه

 ؟یاون موقع کجا بود_

 خاموش نشه. شیجمع کنم تا ات زمیه کمی+ رفتم 

 چرا باال تنت لخته؟ لباست کو پس؟_

 .یبه خودت بنداز ینگاه ه ی+بهتره 

 

 بارمانه. یکه روم هستن، همش برا ییلباسا دمینگاه به خودم کردم که د هی یبا گنگ 

 که... یفهمیروم. نم یتو چرا لباساتو انداخت_

 

 زد که دودش رفت هوا شی و با چوب محکم داخل ات دیحرفم پر وسط

 

 ....زنیسرو صدا نکن، تم نقدری+ا
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 طرز فکر احماقانش... نیداغ شدم از ا هویکه  کردمیسکوت نگاش م تو

  ؛یطرز فکرت. منه احمق و بگو به فکر خودتم که سرما نخور ن یواقعا متاسفم واسه ا_

 .رمیعذاب وجدان بگ نیاز ا شتر یبپوش. نزار ب ریبگ ای...بایب

 

 عادتمه شبا بدون لباس بخوابم. ار،یروس فداکار درن+فاز پط

 هست زودتر بلند شو. دیتا خورش االنم

 

 .ییپطروس فداکار که فعال شما-

 

و فقط کتشو   ومدیمانتوم بپوشم که دلم ن یباال رهنشوی، خواستم پ یدهن کج هیبا  و

 انداختم رو شونه هام.

 

 کنم؟ کاریچ ی. اگه سرما بخورریبگ ایب_

 کرد: زیچشماشو ر مشکوک

 داره؟ کاری من به تو چ هی+سرما خوردگ

 

 به فکر تو نباشه. یول ره یبم دیادم با ه؟یچ یدونیم-
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 رفت و منم پشت سرش به راه افتادم. رونیجذاب ب یخنده  هی با

 

چوب گنده دستم   هیسرپناهمون بود در اومدم،   شبیکه از اون لونه موش که د نیهم

 .کنهینگام م جیبارمان گ دمیگرفتم، که د

 

 بزنمشون.  نیو با ا نمیبب  توننیاالن روزه اگه گرگا حمله کنن م ه؟یچ-

 

 بعد چوب و تو هوا تکون دادم  و

 

 .ادیوقت به خودت نخوره تا گرگا. بعدشم عقل کول، گرگ تو روز نم هی نیی+بندازش پا

 

 حس سوزش دستم ،چوب و محکم ول کردم.که با  کردمیبارمان نگاه م به

 

 مورچه گاز گرفت. یلعنت-

 

  "کن  ریخدا خودت بخ "لبش  ریچون اونم ز د؛یبارمان شن نکهیمثله ا یلبم گفتم ول ریز

 و زمزمه کرد.

 

 همه راه؟  نیبودپاهام بشکنن. اخه چرا ا کیو هر عان نزد میراه رفت یکل بایتقر
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که ناز بکشه و حوصله غرغر داشته باشه همشو تو   ستین یکه بارمان ادم ییاونجا از

 .ختمیخودم ر

 

 باشه. ابونیب ومدیبهش م شتریکه ب میدیرس ابونیبه کنار خ گهید

 

با داد بارمان ذوق  هویشدن لباسم ندادم که  یبه خاک یتینشستم و اصال اهم همونجور

 زده از جا پاشدم.

 

 ...ادیداره م نی+ماش

 

  هیاز سرعتش کم نشد و با  کممی یحت یواسته ول نهیتا ماش دادیدستشو تکون م یه

 ستادم یا ابون یدستامو باز کردم و وسط خ یحرکت عان

 

 ....؟؟یکنیم ی:چه غلطبارمان

 شد اده یپ تیجلوم ترمز کرد و رانندش با عصبان کاشی الست غیبا ج نیماش

 ....هیوونگیچه د گهید نی+ا

 .ومدیمن خورد. اصال از طرز نگاش خوشم ن دنیحرفشو با د ی هیبق که

 

 شرمنده ؛مجبور شدم-
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 و خودش جلو واستاد  دیاز پشت لباسم کش بارمان،

 

 اقا، منو .... نی+ببخش

باهم   دیبا یچه نسبت دوستمیهمش در حاله رفت و امد بود و واقعا خودمم نم نگاهمون

 : . که راننده تخمه شکوند و گفتمیداشته باش

 +همسرتون؟...

 

 شد یم  یحرف بزنه معلوم نبود چ خواستیانداختم وسط، چون اگه بارمان نم خودمو

 

 ...کنه ینم ریادم با دوست پسرش که تو جنگل گ ییخدا م،یبله ما زن و شوهر-

 

 حرفمو اصالح کردم عیبارمان سر یبا چشم غره  که

 .میکرد ری خراب شده بعد گ نمونیماش نکهیمنظورم ا-

 

 باال... ن ی+حله بپر

 بعد نشست و درو محکم بست. و

 نداشته باشه. دیجلوم واستاد که راننده د یجور بارمان
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احتمال  یکه داد یدادیم یجا سوت  هی. اگه یبعد بزن یکن حرفمو بچرخون ی+سع

زنده   خواستن یباشه که م ییاز طرف همون ادما ای...میداشت شک کنه که جاسوس

 .مینمون

 .؟یکجا ها رفتاووو تو تا -

 +دقت داشته باش.

 

 

که بارمان در پشتو باز کرد و متوجه شد؛ من دارم   دمیو ند نیمدل ماش اصال

 کنم ینگاه م ینجوریهم

 

 ...  گهی+خب سوار شو د

 م؟یش یکه سوار وانت م میما گوسفند یعنی-

 

  ییاون ادما یهمه  ایبه من  یتونینم یکن ول نیتوه ، یکن نیبه خودت توه یخوای+م

 .یکن ن یتوه ننیشی که پشت وانت م

 

ادمم سوار  دمیتاحاال ند برن، یم وهیوانتا گوسفند و م یبود که نکه همه  نیمنظورم ا-

 شه.
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 .ینیبی+حاال م

 .نمیاشاره کرد که برم بش و

 میمثال ما هندونه ا گفتمیم دیکردم با یزشت یلیخ ه یتشب کنم،ی االن که فکر م یدونیم-

 م؟ینت شکه سوار وا

 

 +سوااارررر شوووو

 

 نشستم. و بارمان هم کنارم جا گرفت. کیالست یاز جاها یکی یبا دقت رو و

 که راننده نشنوه در گوشه بارمان لب زدم یداشتم و اروم جور یقو ییایبو حس

 ادیبو گوسفند م -

 +خبب؟؟

 نم؟ یمن برم جلو بش شه ی... نمگم،یم-

 گفت:  یبرگشت سمتم و عصب یرغضبیم که

 

 ؟یکن یکه چه غلط ی نیبش یبر یخوایم بهیمرد غر هی+کنارِ 

 

 حرف زد. شهیبا تو نم-
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 میقبل یو صاف افتادم سر جا دیخواستم بلند شم که محکم دستمو کش و

 

رابط زد   ی شهیکه راننده به ش یمحکم  یبا ضربه  یبه حالت قهر برگردونم، ول سرمو

 : دیده کشبرگشتم که بلند عرب

 

 برونم؟ ن؟ی+سوارشد

 همون اره بود. هی وفکر کنم به معن دیکاپوت کوب یرو  یبارمانم چندبار که

 

؟و اگه بفهمه جون سالم در  هیاتفاقا کار ک نیا نکهیمشغوله از ا یلیفکرم خ درسته

قراره طرفو   تیبارمان، که با جد یکنه.؟ اما طبق گفته  کاریباز قراره باهامون چ میبرد

 درونم کاسته شد. هیاز نگران یکنه، کم دایپ

 

  تونستمیتا اخر عمرم نم یتجربه کردم که مطمئنم اگه تو کنارم نبود وییزایامروز چ-

 .نمیبب

 

 ؟ یندار  مریالزا انای+ماهور اح

 

که از دهنم   یسکوت که ارامش قبل طوفان بود؛ شروع کردم به هر چ قهیچند دق بعد

 دراومد: 
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چه   نیتجربه کردم بعد ا یخوب یزایکنارت چ گمیدارم بهت م یاحساس یا که بواقع_

 ؟یکنیکه تو م هیسوال

 

 گوشم شد. کیتوجه به هرس خوردنم شالمو کنار زد و لباش نزد بدون

 +دوستت دارم.....

 به سمتم هجوم اورد  ایدن یحس ها یرفت و همه  ادمی یلحظه ا دنینفس کش

 

 ست؟ یجمله برات اشنا ن نی+ا

 دهنمو قورت دادم و با لکنت زمزمه کردم  اب

 ه؟ یمنظ...ورت...چ-

 بخور. ادیسه ز نیتامیقرص و-

 

 .کردمیو فقط مات بهش نگاه م اوردمیسر در نم یچیحرفاش ه از

که اروم   نهیبه س کوبوندیم یقلبو جور  نیبهش که هر بار با کاراش و حرفاش ا لعنت

 ست...دست خدا گهیشدنش د
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 پول نگرفت   میچیظهر شد و دم راننده گرم که ه بایتقر میدیبه شهر رس یوقت

 گفت که از خجالت اب شدم  یزیچ یول

 

 نتونیکنار هم بب کنهیم فیو جوون، مثله شما. ادم ک کیش یزوجا نی+تا باشه از ا

 

 کرد که از چشمم دور نموند یدندون قروچه  بارمان

 ...یکرد یداداش، بزرگ ی+مرس

 

 

 به اغوش گرمش فرو رفتم هر چند ارامش بغله مادرانه نداشت. میمر دنید با

 دله منو بابات هزار راه رفت؟ ی+کجا بود

 بستم و با ارامش گفتم:  چشمامو

 ....فقط...گشنمه ی. ولدمیم حیتوض-

 

 داد. یعال زی م هیفرانک و صدا زد و دستور  میمر که

 بارمان واستاد. هیاومد و دو قدم نییمحکم از پله ها پا یبا قدما بابا

 

 ش؟ یبهتره بگم کجا برد یعنی+دختر من کجا بود؟ 
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 مفصله  یلیخ م،یدیم حی: براتون توضبارمان

 خوامینخواستم. جواب قانع کننده م حی+ازت توض

 

داشت بارمان و متهم  یاد یبابا ز ینه؟ ول ایداشتم که تو بحثشون دخالت کنم  دیترد

 کردیم

 

بابا که قصد جون دخترتو کردن و   یکجا بود ن؟یدونیشما بارمان و مقصر م دم؟ینفهم-

 کمکم کرد؟ ،یریگ یکه طلبکارانه ازش سراغ منو م یادم نیهم

 

 بهم گفت:  ناباور رو میو مر دیحرفام رنگ صورتش پر دنیشن با

  ؟یگیتو م هیچ نیماهور؟ ا یچ یعنی+

 .گمیو م قتیاره...من دارم حق-

 

من   یبارمان، جلو یسپر شده  ی نهیس ی زود دست و پاشو جمع کرد و از روبه رو بابا

 واستاد.

 

 کنم یم یریگیخودت نباشه.پ ری+دعا کن تقص
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بود و من   ایانتقامم نسبت به اون عوض یمنظورشو گرفتم. اوال بابا شاهد شعله ها خوب

 رفتم. میمیقد ی نهیمدت دور از چشمش دنباله ک نیهمه ا

 

 . فعال...خوامیغذاهم نم یخستم. حت-

 

 از پله ها باال برم؛ با چشمام از بارمان تشکر کردم و وارد اتاقم شدم. نکهیقبلِ ا و

 

  یشکالت و در اوردم و مثلِ سومال یو از تو کمد بسته ها  ستیزر زدم که گشنم ن رسما

 ها بهشون حمله ور شدم.

 درست فکر کنم. تونمیکه گشنم باشه، نم یتا وقت 

 

 ناشناس بهم زنگ زده بود. هیف پاسخ از طر یتماس ب یروشن کردم که کل تلفنمو

 تخت پرت کنم که دوباره زنگ خورد یرو وی محل گوش یب خواستم

 

 ادمِ پشت خط،  هیحرفا دنیشن با

 

 شدم لب زدم: کیکل یدندونا ریاز دستم افتاد و پر از نفرت از ز یگوش 
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 رشاد... ن یمع یکردم اقا داتیباالخره پ-

 )بارمان( 

 

 ت.هم همونجاس نیبله قربان، ماش_

 شد بارمان،حواست که هست؟  رید یلی+خ

 تمومه....فقط... گهیامروز د_

 ؟ی+فقط چ

 ....یطبق خواستتون همه تالشمو کردم که باشه ول شه؟یم یاون دختر، ماهور چ_

 حرفشم اشتباهه پسر.... یبارمان حت ن یهست؟ بب یوسط حس نی+نگو که ا

 یندار یشانس چیاون دختر،کنار تو باشه ه 

 

 دستمون بود ی چهیباز نی رک و رو راست بگ_

 

 رهیگیم یبه خاطر کمکش پاداش خوب  +اصال.

 

 تفاوت از ماهور بگذرم یب تونمیمن نم_

 شه یبه مرور زمان گذشته م ،ی+تو نگذر
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اروم گرفتن ذهنم؛ قرص اعصابو انداختم    یمشت کردم و بعد از قطع تلفن، برا دستامو

زدم که سر غضروف   واریبه د یمشت محکم شم،پسیمن اروم نم ینجوریا یباال. ول

 انگشتام خون مرده شد.

 

 شم؟ الشیخیجنگل، ب یاون شبش تو یبعد حرفا تونمیم یچطور

 ادشی یزیچون واقعا اون شب حالش بد بود، چ ای زنهیم یخودشو به نفهم دونمینم

 .ستین

 

 

 )شب در جنگل(

 

 +دوستت دارم...

 ...؟یدار توام

 

 کردم یقرار گرفت و اروم با دستم پشتشو نوازش م نمونیب یمحظ سکوت

 ...یکنینم فکرشم یکه حت یاونقدر_

م،  منه بارمان که از اولش قسم خوردم عاشق نش شه،یباورش نم چکسیکه ه یاونقدر

 زبون دراز، باختم. یدختر ساده  هیاالن دلمو به  یچطور
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وادارم کرد که لبمو   یچه حس دونمی . نمده یتکون خورد و متوجه شدم خواب  سرش

 ببوسمش.  یو طوالن قیکنم و  عم شیشونیپ کینزد

 

که سرانجامش با من بود و   یهمون اولشم اعتراف کردم که عشقه...عشق ست؛ین دروغ

 .شهیموم ماخرش با خدا ت

 ••••••••••• 

 

 راحت نسبت به عشقم اعتراف کردم. یلیمغرور، خ منه

 اد یدوست دارم، به خاطرش ب میو از طرف ادینم ادشیطرفم خوشحالم که  هی از

 

 ....اره یم یفی و بالتکل یکه عشق دوگانگ گنیراست م پس

 ....یخواب یب

 ....سردرد

 ....ینگران

 داره.... یحس اشفتگ و

 

 

از خونه   نیماش چیو تموم کنم و با برداشتن سو ییکار نحس کذا نیدادم امروز ا قول

 زدم. رونیب
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  نیکه اون شب به ماش شیچیسر باند پ دنیزودتر از من شرکت اومده بود و با د ماهور

 خورد و روش بوسه زدم دلم کباب شد.

 

 حالت بهتره؟  ؟یخوب_

 .کنه یسرم درد م کمی+اره فقط 

 ؟یزود اومد نقدریا . چرایشیخوب م_

 خوام یم ی+مرخص

 ؟ ییچ_

 نکن  تیلطفا اذ گه،یامروزه د هی+

 ؟یخوایم یبرا چ_

 بدم؟  حیحتما توض دی+با

 

 ؟یکن فیهست که از هرس خوردن معشوقت ک نمیعشق ا 

 به حالت قبلم برگشتم:  عیاز چشمش دور نموند و سر لبخندم

 

 .یبر یتونیبله اگه قانع کننده بود م_

 یبده ول حیبرام توض یداشت با ارامش ظاهر یکوبوند و سع نیمحکم رو زم پاشو

 چندانم موفق نبود.
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 نامه انیقراره مهم دارم، راجب پا  هیسر به دانشگاه بزنم. با استادام  هی خوامی+م

 خب؟_

 نه؟  ایقانع کننده بود  ؟ی+خب چ

 ی تا کم_

 دلم واسه دانشگام تنگ شده. گهینکن د تمی. اذاریمنو درن لج نقدری+ا

 . منم کار دارم اونجا میریبا هم م کنمیکارامو زودتر تموم م_

 ؟ یاین شهینم ؟یایهمه زر زدم که اخرش توام ب نی+ا

 دوست ندارم حرفمو دوبار تکرار کنم. یدونیم_

 

 و به حساب خودش قهر کرد. یصندل یخوردن نشست رو شو یکه بستن ییبچه ها مثل

 

بهش هست. البته   شتری ب یلیداره حواسم خ نی با مع یکه بهم گفت چه حساب یوقت از

 .فتهینم ی گهیمطمئنم جز دردسر اتفاق د ینه ول ایبگم  دو دل بودم که به باباشم

  نیگذاشتم. با ا میچرم فیگرفتم و داخل ک نتیریرو پ یمرگ مصطف یبرگه  نیاخر

 .دیکشیچوب دار م ید کارش به پامدارک صدرص

 

 چشم از برگه ها گرفتم تلفنم یبا صدا که
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 بله_

اونا،   قیاز طر دینباشه و با یسهاب رینگه دار، احتمال داره کار اون شب تقص +دست

 م یکن دایبهشون دست پ

 فته؟یپرونده عقب م  یعنی ر؟یام یگیم یدار یچ_

 .میکار دار یلی+دستور باالس. فعال باهاشون خ

 

 مونه ینم ی گهی تمومه. کار د یهمه چ_

 

. و میگردیم یدنبال انبار اصل می+اگه اعدام بشه ادماش هنوز هستن راشو ادامه بدن. دار

 زد. نتونیکه به ماش یکس

 

 خودم دوست دارم طناب دار و دور گردنش بندازم. مطمئنم اون شبم کاره خودشه._

 

 .ستیعجله ن یجا یشما محفوظه ول ی+اونکه برا

 .....یلیخسته شدم. خ_

 به ماهورم ربط داره؟  تی+خستگ

 چه خبر؟  رمردیاز اون پ ی... راستدیشا_
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 شش یپ یبر یتونی+خوبه. م

 ترسمیم_

 کرد. یتک خنده  ریام

 +بارمان و ترس؟؟ 

  یدونی. مزنمیسر م هیو داشته باشم بهش   قتی حق دنیشن هیخودمم برام جالبه. امادگ_

 مادرم.؟  هیاوارگ ایباعث مرگ پدرم شد  یسخته بفهمم ک یلی که برام خ

 

 دیتند بود. اما زودتر با ی لیخ قیدونستن حقا یبرا شت یاوالش که ات یول دونمی+خوب م

 اوردنیسرش ن ییتا بال یدست بجنبن

 

 مراقبشون باش..._

 

م که ماهور سرشو اورد داخل  بود، تلفنو قطع کرد یتبل زن هیشب شتریدر که ب یصدا با

 و معترضانه گفت: 

 شد  رمیپس؟ د شدی+چ

 خودت برو  امیب تونمینم_

  ام؟ینم یگیاز اخرم م یدوساعت منو معطل کرد ن،ی+اقارو بب

 شد ییهویاومد، کامال  شیکار برام پ_
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 +برو به جهنم  

 برد و در محکم بست. رونیسرشو ب  و

  یبه شدت منم عصب شهیباعث م تشیاعصبان یخنگ بودنشو دوست دارم ول ای  یلجباز

 شم...

  بایو تقر رمیماهور بگ یمدارک راجب شرکت از بابا یسر هی دیمتوجه شدم که با

 ده شب بود، که راه افتادم به سمت خونشون. یساعتا

 

  رون یبشم، ماهور از خونه ب اده یتا پ خاموش کردم و هم خواستم درو باز کنم نویماش

 اومد.

 

 شم و اون دو متر لباسو تو تنش جر بدم.  اده یپ عایسر خواستمیسرو وضعش م دنید با

 ییساعت داره جا نیوضع مخصوصا تو ا نیمن، االن با ا یاخه ماهور ساده  یچطور

 .؟ ره یم

 نداره؟ رتیصالح غ واقعا

 

 راه افتادم. نشیمدارک و زدم و دنباله ماش دیق

 

مزاحم که باعث   یکردم فکرا یو سع رهیحدس بزنم که االن داره کجا م تونستمینم

 عذابم بود و پس بزنم.
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 .شهیبه جاده جالوس م کیداره نزد دمیکه د کردمی م بشیدقت تعق با

تلفنو   یانحرکت ع هی. در کردمیمنفجر بشه و اصال درک نم خواست یم گهید مغزم

 بهش زنگ زدم یرانندگ نیبرداشتم و در ح

 

 ؟ یی+کجا

 شده  یزی؟چیخونه، واسه چ_

 خونتون امی+دارم م

 بخوابم  خوامیم گهیمنم د ست،ین یاووممم خب کس_

 

 .؟گهی راحت بهم دروغ م نقدریشده که ا یچ یعنی

 نمت یبی+باشه پس فردا م

 بعد از قطع تلفن با هرس لب زدم و

 واست باشه مییدعا کن فردا_

 

 صالح رفت یشماره  یچرا دستام رو دونمینم و

 

 +جانم پسرم ؟
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 ماهور اونجاست؟ دیسالم.. بخش_

 ش؟یخوایم  ی+نه واسه چ

  زنمی به تلفنشم زنگ م اره،یمدارک مربوط به شرکت و ب  یسر هی خواستمیفردا م_

 ...ده یجواب نم

 عطلل و کنار گذاشتم اخر ت از

 ه؟ یکجا نیدونینم_

 .ستی+رفته تولدِ دوستش. حتما اونجا انتن ن

 

 ن یاهان پس برگشت، حرفامو بهش بگ_

 

 دنبالش روندم. یجاده به اون خلوت یپرت کردم و تو یصندل یرو یگوش

 تولد سادس هیبهش اعتماد کنم و قبول کنم که فقط  خواستیم دلم

 تا گاز بدم. کردیوادارم م شتری و ب شدیمغزم منکرش م یول

 

 دیکه تو د یشد. منم پشت سرش پارک کردم، جور اده یپ نیو از ماش دیاخر رس از

 نباشم

 

 و زد... فونیا زنگ
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 استرس درونشو حس کنم... تونستمیم کامال

 .هیمعشوقت چه حال یهست که بفهم نمیا اشیمزا عشق

 

 باز شد و داخل رفت. کی ت یبا صدا در

 

 .نمیداخلشو بب تونستمیبود م یا شهیها ش واره یکه د ییاومدم و از اونجا نییپا نیماش از

 

 سرمست دختر پسرا.... یرقصا

 .....زیم یمشروب رو یها شهیش

 ....کیبلند موز ینور و صدا رقص

 

 به خانوادشم دروغ گفته.. یو حت ستیتولد ن هیکه  دادینشون م همش

 

 ماهور  اخ

 اگه من دستم بهت برسه. اخ

 که تو ذهنم بود. یداشتم واسه انجام کار دیو ترد رفتمیتند راه م تند

 

 روبه روم، حس جنون بهم دست داد. یکه با صحنه  برگشتم
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و اروم اروم از جام   دیرقصیم ایمرد  دن ن یبغل منفور تر یپروا تو یمن چقدر ب ماهور

 .کردیدستش مزه مزه م 

 

 نداشت ... یتیجون من واسش اهم پس

 خودشو کرد... کار

 ...ره یگیازش م شویروزه کلِ پاک هیکه  یبا ادم عوض  مانیهم پ شد

 از کجا معلوم پاکه؟ اصال

 

 :دمیو بلند عربده کش دمیفکرم محکم تو دهنم کوب نیا با

 خفه شو..._

 شو... خفه

 پاک تره... یزیتو از هر چ ماهور

 ....زیهر چ از

 

 بودم. ره یروبه روم خ یو فقط به صحنه ها شدمیم وونهید داشتم

 

 ....هوی اما
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 .کردیبهم خورد و مبهوت نگام م چشمش شه یاز پشت ش

  که یهم معلومه که هزار ت نجایکه جام از دستش افتاد و از هم داشتمیازش برنم چشم

 شد.

 

برگشت به پشت   رتیبا ح سیپل ریاژ یو با صدا دادیترس و خجالت م یبو نگاهش

 سرش.

 

 بشه. کیبهش نزد نیاز ا شتریب یعوض  نِیدست رو دست بزارم تا اون مع  تونستمینم

 

 چشم ازش گرفتم.   یسرگرد احمد  یصدا با

 

ممنوعه هم   یمجاز، معادله ها ریغ هیکامل هست و عالوه بر پارت ی+خونه در محاصره 

 .شده یانجام  م

 

 . حواستون باشه نتونه فرار کنه.نیخسته نباش_

 

 .ادیب رون یدرِ المصب، ماهور ب نیاز ا خواستمیدلم نبود و زودتر م یتو دلم
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وحشناک که از   یخندون و وضع یکم ؛با لبا یلیخ یبا سن ها یدختر جوون ، حت یکل

 ومدن؛یم رون ین بمعلوم بود مست کرد یصدورزخ

 که براشون رخ داده، نشدن. یفاجعه  یهنوز متوجه  و

 

 یاز خودش رد چوقت ینبود و ه یانداختن اون پس فطرت کار اسون ریکه گ ییاونجا از

 فرار کرد؛  زاشت، یبه جا نم

باوفا ترن و   یلی هر چند اونا خ دازه،یولگردش م یسگا یامشبشو به پا یجرما هیتمام و

 .دنینَم پَس نم

 

 اومدن جز ماهور.... رونیهمه ب بایتقر

 

 فرار کرده باشه؟ نیانداخت که نکنه با مع  چنگ به دلم یبد ترس

 االن... ی، فقط و فقط نجات دادن ماهور بود ول سیزدن به پلزنگ  ی. تنها هدفم برا

 

به   ییاومد و سروان فدا رون یب جیو گ  یخنث یبرم داخلو بگردم که با حالت خواستم

 .دیمن، دست از حرکت کش یبا صدا یکنه ول شیخاطر خانم بودنش خواست همراه

 

 ...کنمیخانمو روشن م نیا فیخودمم تکل_
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 بعد رو کردم سمت ماهور و

 باهات صحبت کنم؟  س،یهمه ادم؛ مخصوصا پل نیا یکه جلو یدوست ندار_

 

ازم   زدیو با چشماش که ترس توشون موج م دیلرزیتازه متولد شده م یجوجه ها مثله

 بود. نیو هدف خودمم هم میحرف بزن ییتنها خواستیم

 

 سمت سروان کردم رو

 ...نی به کارتون برس نیتونیشما م_

 .یایم شما هم همراه من و

 تکون داد و دنبالم، به راه افتاد. یسر ماهور

 

 ...ستادمیکه با صداش ا میدیرس نایپشت ماش یخلوت یگفت جا شهیم بایتقر

 

 ..خوامی+معذرت م

 تاسف بار، سرتاپاشو گذروندم. یو با حالت برگشتم

 

 شه؟یم  ده یبخش ؛یکه امشب مرتکب شد یجرم یبا معذرت خواه یکنیفکر م_
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حرکاتش کامال مشخص بود که مست نکرده و حالش   با درد بست و از طرز چشماشو

 سرجاشه.

 

 ندارم. "متاسفم" یجز کلمه  یزی+چ

 

 .شیبه کار ببر یلیخ دی. حاال حاال ها باهیخوب یمتاسف؟ هه، جمله _

  

 ه؟ ی+گناه من، مگه چ

 هیبود که گناه ماهورم چ نیهم قایسوال منم دق

 

 نه؟ ای هیبخشودن دونمینم ن،یگفتنش و ارتباطش با مع دروغ

 

 شرمنده جلوم واسته. ینجوریا نکه یاز ا دیرسیبه مغزم نم خون

 

 ر یسرتو باال بگ_

 ادامه دادم: ینداد که جد یجواب

 

 ؟ یکردیم یچه غلط نجایامشب ا نکهیگناه تو ا_
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 گو.... چه ز،یهمه چ یبغل اون سگ پرست، ب تو

 

 خوردم. شیاشک یچشما دنیحرفمو با د ی هیبق

 .ختیریاعصابمو بهم م شتری موضوع ب نیبود و هم ساکت

 هاع؟  نهییمنو نگاه کن ؛ چرا سرت پا گمیبهت م_

 خورد و زمزمه وارد لب زد. واریاز ترس، عقب رفت که محکم به د یاونقدر

 

 +مجبور بودم..

 مجبورت کرد؟  یاخه کدوم کثافت ؟یبود یمجبور_

امروز ،صبح هم   نکهیپشت سرش زدم وبابت ا وارِید یتوانم رو یبا همه  یمشت و

 دستم بشکنن. یبود استخونا کیکردم، رسما نزد نکارویا

 

 یپر از اشکش به چشما یگلوش، سرشو باال گرفت و چشما هیو بغض حاو یبا نگران 

 خونم گره خورد. یکاسه 

 

 هیزندگ ؟یکنیتو کارام دخالت م نقدریکه ا یکارمی .. اصال تو چ؟یفهمی+مجبورم م

 ....یخودمه،بدن خودمه، حت

 و عفت خودمم هست، اگه بخوام دوست دارم به بادش.... ای... حیحت
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 صورتش فرود اومد. یبزرگِ مردونم رو یدستا  یچطور دمینفهم

 

 :دمیغر یگرفتم و عصب قشی از

 باهات نداشته باشم، ،ینسبت چیاگه ه_

به خاطر نفرت و انتقام  یتونینم چوقت،ی. هیکن یه*ر*ز*گ*  ،یکنیبازم غلط م 

 ....یبسپار ی،خودتو دست اون عوض

 

 تند رفتم. یلی بود و قبول دارم که خ شوکه

 

 خوب نفس بکشه. زاشتیو نم شدیم نییگلوش باال پا بیس

 زد زمزمه کرد:  شیلحن ممکن که دلمو ات نیسوزناک تر با

 +ازت متنفرم....

 زد:  غیدفعه ج نیدستاش گرفت و ا  نیحس جنون بهش دست داد و سرشو ب  هوی

 

 +ازتتتت متنفرمممم.....

 ....شدیداشت تموم م یچ همه

 ....یزد گند
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 ....گند

 سالم... ۱۵ انتقام

 مادرم... مرگ

 کشک...؟؟  همش

 ....؟؟یالک

 

 .دیبدتر از قبل داد کش یکردم که ارومش کنم ول یشده بود سع وونهید بدجور

 +به من دست نزن...

 

 بکش.. قینفس عم  ،یکن اروم باش یسع_

 

نفس   یگی.. بعد میهدف چند سالمو از چنگم دراورد یول انه؟ی یکمکم کرد دونمی+نم

 بکش؟ قیعم

 

 نشست  نیزم یسر خورد و رو واریکنار د و

 .ختیریو اروم اشک م دادیسرشو فشار م شتریدستاش ب با

 

 +قربان؟
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 گذاشتم که ساکت شه  مینیب یدستمو رو یکه از پشت سرم اومد، عصب ییصدا با

 

 .ارمیم  یو تا کالنتر شونیمن خودم ا ن،یبر_

 

 زانوش برداشت و ناباور لب زد  یحرفم ماهور سرشو از رو نیا با

 ...؟یکالنتر_

 )ماهور( 

 

 در امضا کردن برگه ها، داشت. یاد یز دیچشم دوختم بهش که ترد با استرس

 نشستم و با دستام سرشو باال گرفتم  زیم یرو

 شده؟یچ_

 فقط...  کنم،ی: امضا منیمع

 نیو هم کردمیوکامال حس م دیچکیدرشت عرق که از پشت کمرم م زویر یها دونه

 از خودم متنفر شدم... یاومدم، کل نجایاالنشم که تا ا

 دروغ گفتنم.. بابت

 زدن خانوادم.... دور

 ...دمیکه دارم انجام م یفیکار کث و
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 کنم: م یرسام قا یکردم استرسمو پشت صدا یسع

 

 ؟ یفقط چ_

 رقص مهمونم شو... هی+

 

 ...رقصه هیدر دلم خداروهزار مرتبه شکر کردم، که خواستش فقط  باز

 بلند شد. شیصندل یهارو رها کرد و از رو برگه

 .یکن میکه همراه ستی. کم سعادت نیپارتنر باش ن یترامشب به عنوان به خوامی+م

 

 ...خوادیهمچون مرگ م یاقتیبا تو بودن ل 

 ناتوان بودم از بلند حرف زدنم. اما

 

 و باهاش همراه شدم. دمیبه صورتش پاچ یمصنوع لبخند

ها فقط اب و   یدنینوش ه یو بق السیگ یحواسم جمع بود که مست نشم و به جا تمام

 انتخاب کردم.

 شده بود... امیاز ح شتر یانتقامم ب حس

که چشمم به پنجره خورد و انگار   زدمیم دیخونه رو د هییطال  یها واریرقص، د نیح در

 رفتم... یسخت یداخل کما
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به جام دستم   یوقت یول زنمیمست کردم و توهم م یادیخودمو گول بزنم که ز خواستم

 .الیشدم، باورم شد نه توهمه و نه خ ره ی که داخلش اب داشت، خ

 سست شد و جام افتاد و با صداش منو به خودم اورد.. دستام

 : زدیکه عربده م نیو داد مع سیپل رِیاژ یصدا

 .نی+فراررر کن

 .رفت یکار موفق بود، رو مخم رژه م نیفقط خودش تو ا اما

 

  ییکذا ینفر، از اون خونه  نیفراموشم شد و اخر یتو شوک بودم که همه چ یاونقدر

 اومدم. رونیب

 

و   رفتمی به دستور بارمان، رهام کرد . پشت سرش راه م  یجلومو گرفت، ول یخانم چادر 

 شانسم لعنت فرستادم. نیهزار بار به ا

 

 دم ی، د وارید دقرمزشو که به خاطر برخور یسر انگشتا یکم بود و وقت گفتمیم یچ هر

 داشتم ببوسمشون...اما دوست

تو گوشم اکو شد و پشت سرهم سوت   یبد طوالن یبه صورتم زد، صدا یلی که س یموقع

 .دیکش
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 نشیسنگ یمرد ظالم با اون دستا نینخوردم و حاال موندم ا یاز بابامم توگوش یحت من

 کرد.؟  نکارویا یچطور

به بخت   ختم،یریو اروم اشک م مدیکشیم غیبهم دست داد و فقط ج یوونگید حس

 مادرمو گرفت... یکه اونجور اهمیس

 همه تالشم... نیا به

 ...شرفایاون همه مالقات با اون ب به

 

 شدم:  ره یبلند کردم و ناباور بهش خ عیبارمان سرمو سر یصدا با

 ؟ یاخه به چه جرم  ؟ی گیم یدار یچ ؟یکالنتر_

 

 دلش سنگ شده بود. یچرا ول دونمینم

 

اجازه اومدن  یاختالس بوده. به جرم ب هیشب  شتریکه ب یمهمون نی+به جرم شرکت در ا

 ه؟ یکاف ایدراوردن..بازم بگم  یباز یو لوند

 

 ..دیلرزیهمه بغضمو نگه داشتم، م نیا نکهیاز شدت ا فَکم

 رحم؟  یب نقدریا ادم

 خبر داشت... یخودش که از همه چ 
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 کنه؟یم ینطوریچرا ا پس

 برخورده؟  رتشیبه غ یعنی

 ...؟یچ رتیغ اما

 

باهاش  نکهیاز دمیترسیازم خواست همراهش برم. م تیپام بلند شد و با جد یجلو از

 تنها بمونم. 

 بهم تهمت نزد... کم

 نکرد... رمیتحق کم

 

 م ستادیو تکون دادم و ا دمیبار تو عمرم پوش  نیاول یچسبِ کوتامو، که برا یمانتو خاکِ

 

 .رم یم سیبا پل ستم؟پسیمگه مجرم ن_

 همراه بشم که از پشت بازومو چنگ زد: ،یخواستم و با همون خانم چادر و

 ...یکنی و گوش م گمیکه من م ی+شما هر چ

 . دمیکوبیم یاگاه نیزم یبا استرس پامو رو

 : دیکه کنارم بود با تشر بهم توپ یسرباز

 

 انگار مردم حوصله دارن. کنهیتق تق م  یخانم. با اون کفشاش، ه ری+اروم بگ
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 گفتم:  یجد یتوجه به غرغراش با لحن بدون

 کجاست؟  ییدستشو_

 ؟ییی+چ

 دارم؟ ییتعجب داره که دستشو_

 .دمیترس یلیمثال خ  االن کنهیبهم رفت، فکر م یغره  چشم

 

 +بلند شو 

 برگشتم سمتش: یتاخکرد که با گس میزنا همراه هیبهداشت سیدم سرو تا

 .گهید ایقدمم ب هی نیا یکه اومد نجایتا ا_

 

 .یگردی+ساکت باش، زودترم برم

 

 .کننیبرخورد م ینطوریکه ا میادم کشتم؟ دزدم؟ چه کوفت موندم

 افتاد. نهییداخل ا ی ختهیشستن دستام نگاهم به صورت بهم ر بعد

 

 لبمم پاره شده. یو گوشه  ختهیچشمم ر ریز  مالیر

 ...یامازون هی دستت بشکنه، وحش یاله
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مانتوم،   نی و بعدش با سَر است دمیپاچ  به صورتم یدستمو پر از اب کردم و چند بار 

 . دمیلبام کش یمحکم رو

 

 .زنهیحرف م یکیبارمان داره با  دمیکه د رونیب اومدم

 .نیشده تا مع   شتریچرا نفرتم از بارمان ب دونمینم

خودمو خودشو پر کردم و طلبکارانه واستادم  ن یب ریو بلند مس یعصب یاقدم ه با

 جلوش: 

 

 .ادیبابام ب یزنیزنگم م ،یریم نجایاالن از ا نیهم ؟یدار کاریچ نجایمنو گرفتن؛ تو ا_

 

 دسته گلتو باباتم بفهمه؟ یخوای+م

 : دمیتُقس تو صورتش غر یبا مرگمه ول یمساو دنشیفهم دونستمیم

 

 نداره. یربط چیبه تو ه_

 

 باهم برخورد کرد:  ییداشت و با تند رو یادم کنارش چه درجه ا دونمینم که

 

 +مراقب حرفات باش.
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 .. یسر جاش ول یسیاحترام شما که پل_

 دمیبارمان کوب ینهیس یبعد با مشتم رو و

 

 مردم دخالت کنه.... یتو زندگ نکهیکارس و عادتش ا چیه نیا_

 بگه که بارمان نزاشت. یزی هم چخواست ب دوباره 

 

 .  شهیبه ضررت تموم م تی+گستاخ

جوابه دندون شکن بهش بدم که صدام زدن و مجبور شدم وارد اتاق سرهنگ  خواستم

 بشم.

 

 گفتم:  زد،یکه داخله صدام موج م یقبله رفتنم رو بهش با هرس یول

 

 .موننیجواب نم یکارات ب نیکدوم از ا چیه_

 

داخلَ اتاق شدم ،که بازم مثل کَنه کنارم واستاد و بدون توجه بهش رو کردم سمت   و

 سرهنگ 

 

 کردن.؟ کاری:خب دختر و پسرِ جوونمون چسرهنگ
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رو اب،    زه یریوسط  و برخالف فکرم که االن پَتَمو م  دیاومدم دهن باز کنم ،بارمان پر تا

 ازم دفاع کرد...

 کردن حرفاشم عاجز بودم... دییاز تا یو حت شدیم یقاط شتر یهر کلمش انگار مغزم ب با

نه کار   میواال نه مست بود ن؟ی که چرا منو همسرمو گرفت فهممی+جناب سرهنگ من نم

ول   ویخالفه؟شما اصلِ کار  یمهمون یبر  یبا زنت بخوا نیگیم یعنی. میکرد یخالف

 ...ن؟یدیم ری بعد به ما گ نیکرد

 

زد؛ با حواس   زشیم یدکارِ سرهنگ ،که روتق تق خو یحرفاش بودم که با صدا مات

 نگاهش کردم  یپرت

 

 ن؟ی +درسته دخترم؟ شما با همسرتون اونجا رفت

 جواب دادم: ر یدهنمو قورت دادم و واسه حفظ ابروهم که شده سربز اب

 بله -

 +شناسنامه...

 گفت:  الیخیسرمو باال اوردم که گردنم صدا داد، اما بارمان ب یجور

 

 الزمه؟  نیکن ی+فکر م



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

186 
 

تست از خانم  هیو  نانهیمحظ اطم یدروغ شمارو بافتن جوون. فقط برا ایلی:خسرهنگ

 که...

 

 .؟ زنهیحرف م ینجوریجالبه با مامور قانون چرا ا یلیصداشو باال برد. و برام خ  بارمان

 .نیبه خانوادهامون زنگ بزن نی تونیم نی.... باور ندارمی. نامزدنی+مواظب حرفاتون باش

 

 .کردیداشت کارو بدتر م یه نیا

 .نی دفعه رو ببخش نیجناب سروان ا گمیمن م-

 .شن یو بعدا قهار م کننی بار شروع م نی+اوال سرهنگ، دوما همه از اول

 

از کاراش   چیو منتظر باشم. ه رون یگفت برم ب یبا لحن دستور یجد بارمان

 زد؟یازم دفاع کنه، چرا با لحن ترسناک حرف م خواستی. اگه مارمیسردرنم

 کارس؟یچ  هیقض نیاون تو ا اصال

 

 .شدمیداشتم ذوب م هیبق ینگاها ریمنتظر موندم و ز یربع هی

 به خودم نگاه کردم... یوقت

نداشتم. مخصوصا با رژ  یخوب یوجه نما چی قرمزِ کوتاه، به ه یخب معلومه با اون مانتو 

چون   یپاکشون کنم ول نمیشده و هزار بار خواستم با استکه دور دهنم پخش  ییلبا

 و چهار ساعتن، پدرمو دراورد. ستیب
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 فکر نکنم،که  یچیدادم به ه حیترج

عربده   شد،یکه از جلوم رد م نجوریاومد و هم رونی از اتاق ب ،یبرزخ یبا چهره  بارمان

 دیکش

 

 ...نی+زود تو ماش

 

  ی. ولکنن یم ییچه فکرا ستیدتر شد و معلوم نهمه نگاها روم بود، حاال ب یعاد  درحالت

 ...ستیو بندت مهم ن یتو شاهد ایخدا

 

 بشم. نیکردم با ارامش سوار ماش یگرفتم و سع لمویو موبا فیک

 دارم که بگم؟ ینگم بهتره، اصال چ یچیاگه ه یاروم تر شده بود ول یهم کم  بارمان

 

 و سوالمو به زبون اوردم: میریخونه نم دمیفهم

 

 .یر یاشتباه م یدار ست،یور ن نیادرس ما  از ا-

 لب زد:  ثانهیکرد و خب یبد نگاه 

 .دیطول کش  یلیتولد خ یگینداره ، به بابا جونت م بی+ع
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 ازارم بده. خواستیهاش فقط م کهیخبرداشت و با ت ز یاز همه چ نکهیا مثله

 برگردم خونمون خوامیم-

 سروضع فکر نکنم زندت بزارن  نی+هه با ا

 .؟یتو کارام دخالت کن یخوایم  ی. بعدشم تا کستن یکه ن یهمه مثله تو روان-

 .برمی+دهنتو ببند اگه نه بدجور زبونتو م

 برم گَردون خونه،  گمیم-

 +بببننند

 نگفتم. یچیسرجام و تا مقصد ه دمیکه زد، تمرگ یاز داد  رسما

 متعجب لب زدم: میدیکه رس ییجا  دنید با

 ؟ یکجاست منو اورد گهید نجایا-

 +خونم...

 که روبه رومه.   یاز بارمان دمیترسیم

 نجا؟ یا یاورد یخونم؟ منو برا چ ویچ یچ-

 بشه که بدتر از قبل داد زدم: اده یباز کرد و خواست پ نویماش کمربند

 

 هاع؟  ؟یبا خودت فکر کرد ی. چشمینم اده یمن پ-
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که سرشب کنار لبم بود، سر باز کرد و   یبا پشت دستش تو دهنم خورد و زخم دوباره 

 .دمیخون و فهم یمزه 

 

 بار دوم منو زد...؟ یبرا

 کردم. رتیاز سر ح ی خنده 

 .ییجناب صدرا رنیهرزه م یلیدستات خ-

 ایزدم  یبه چشم بد بهت داشتم؟ حرف یتاحاال نگاه ام؟یمن مثله اون عوض ی کنی+فکر م

.  دازمینگاهم نم میمن به امثال تو ن ؟یکنی احمقانه، راجبم فکر م نجوریدم که اکر یکار

بعد گورتو گم   یبه سرو وضع تاسف بارت برس نکهیفقط بابت ا نجایاالنم اگه اوردمت ا

 بابات. شیپ یکن

 

بود و منم بدتر از خودش شروع کردم به عربده زدن،   تیعصبان یحرفاش از رو تمام

 .که گلوم سوخت  یجور

 

گوشم   ریز ،یکرد ریتحق ،یزد یکه ننگ ه*ر*ز*ک* یفکر کرد یتو راجب من چ-

 ؟ یخوابوند

به   یبا دستا کنمیمن تا دهن باز م یول  ، یواسه من هر جور دلت خواست گفت چطور

 دهنم؟ یکوبیم ؛یتوخال یحساب پر زورت ول
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 برم اما من تازه داغ شده بودم. شیحد پ نیتا ا کردینم فکر

 

  ی کنی.غلط میکنیم  بشونیتعق  یکنیپس غلط م ست، یاگه نگاهت دنباله امثاله من ن-

 .یکنیدست روشون دراز م یکنیم جای. بیشیم یرتیسرشون غ

 

 : زدمیو داد م داشتمیدرو با شتاب باز کردم و تند تند قدم برم و

 

 که حس مرگ بهم دست داد.  دمیدوساعت ازت حرف شن نیکه تو ا نقدریبسمه. ا-

 ....؟یواسه چ ی. ولکنمیتنم م ارویکوفت نیکه بار اولمه ا یلوندم؟منننن؟؟ من من

 

 بزنه که دستمو باال اوردم. یخواست حرف ومد،یشده بود و دنبالم م اده یپ اونم

به  ؟یکرد کاریتو چ یکردم و راز دلمو گفتم ول نانیکه بهت اطم یبود یتنها ادم-

 .یروم گذاشت یجاش اسم همه چ

 

. اصال  روندیبا تمام سرعت سمتم م ینینگاه کردم،ماش یچشممو زد و وقت ینور

 اومدم. ابونیوسط خ یک دمینفهم

 رو. اده یتو پ میدستمو گرفت و باهم پرت شد عیبارمان سر اما

، از روم   انهیحال وحش نیبود که با خشم و در عبه وجود اومده  یبد یلیخ ی صحنه

 پاشد.
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 .یریبود بم کیاحمق؟ نزد یکنیم ی+چه غلط

 ه*ر.... یگفتیکه بهش م  یجون کس هوی ه؟یبه جهنم،... چ-

 دهنم، خوردم. یحرفمو با گذاشتن دستاش رو ی ادامه

 

 نگو یچی. هسسسیی+ه

 زد. یکوتاه یزخمِ کنار لبم بوسه  ی سرمو باال گرفت و رو گشیبعد، با دست د و

 

 +چون دوستت دارم.....

داره؛ بعد   تیواسم اهم ،یکنیم کاریچ ؟یری م یبا ک ؟یریکجا م نکهیا یحت ت،،یچ همه

 ..ست؟یبگو جونت برام مهم ن یخوایتو م

ار ک یمشک یها لهی ت نیچشمام مسخ چشماش شده بود و قبول کردم که دل کندن از ا

 .ست ین یاسون

 

 ...ن،نشدمییگونه هام سر خورد و اومد پا یکه اروم از رو یقطره اشک یاصال متوجه  

 دوسش داشتم... منم

 داشتمـــ.. یول

 پشت دستم اشکمو پس زدم و ازش فاصله گرفتم: با
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 ... یگیدروغ م_

 

 جواب و ازم نداشت، چون شوکه لب زد: نیا دنیاصال انتظار شن انگار

 +ماهور؟ 

.  زنهی. بهش تهمت نمکنه یکه عاشقشه ناراحت نم یکس چوقتی... ادم هیگییییدروغ م_

 .کنهیدست روش بلند نم

 

 ادامه دادم: هیمکث کردم و با کنا کمی

 .ینبرد یاز عاشق ییبو چیتو... ه یول_

 +ماهور لطفا نکن.

 ...ییجناب صدرا  یپس؟ بدجور وا داد شدیچ ؟یبه امثال من چشم ندار یمگه نگفت_

 

 صدام زد شتر یب تِیدفعه با جد نیهم فشار داد و ا یرو چشماشو

 

 با ما نکن. نکاروی+ماهور؟ خواهش کردم که ا

 

 فکر مزخرفش... نیزدم به ا یپوزخند

 دم؟ یمن نفهم میما شد ی+ما؟؟ ک
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 نبود یالیخ ،یداد یاگه هم نم یقبول! ول ،یجونمو نجات داد نیبب

 قرارت صاف شد. یحساب دست ب فقط

 

 اومد و بازومو تو چنگش  گرفت. کمینزد یعصب 

 

 عاشقت شدم؟  یک یدونیم_

 ،یدوستم دار یاعتراف کرد نکهیاز همون اولش و همش حسمو سرکوب کردم تا ا 

 ادتی یکه حت ییتپش گرفت واسه تو شتر یب ی قبول دارم قلبم سست شده بود؛  ول

 .....ستین

امشب از   م،یهم باش یبرا یکه تعهد داد یاوردیبه خاطر م تویاگه اون شبه لعن  اره 

 ...کردمینم داتیپ نجایا

 ...یدلمو لرزوند ستم،تو ین یکاره ا من

 

 .ستادنیلحظه هم وا نم هیانگار با هم مسابقه داده بودن و که  اشکام

 .دمیداشته و منه خر نفهم تی اونشب واقع یچ همه

  

 مظلوم و داشتم. یبچه  هی ینبود و حاال تُن صدا یعصب گهید لحنم
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دوست داشتم که از جنسه   ویمن مقصرم ؟ من از اولش بارمان یبگ یخوایم یعنی _

  ه؟یچ ه؟احساسیعشق چ دونستی، اصال نمسنگ بود

 خودخواهه... یییلیخ شناسم،یکه م یبارمان

 هم زد. یوسط حرفمو و بازومو ول کرد و در عوضش محکم چند بار دستاشو رو دیپر

 

  یمرد و رو هی رتیخون مردنش کباب شد و تازه حس غ یسر انگشتا دنیبا د دلم

 .دمیخودم فهم

 

اصال اره من خودخواهم که فقط تورو واسه خودم   ارن،یکم م ییجا هی+بفهم همه 

 .خوامیم

 ی مالِ من باش دیبا  گمیکه م خودخواهم

  

 ....خواممممینم_

 +ماااهورر 

 خونه. میفقط لطفا برگرد خوام،ینم یچیه_

 

 متر کرد و   ابونوی، عرض خ یعصب

 .دادیم یهر حس یطرفم گرفت و لحنش بو انگشتشو
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 ت،یو جد ینگران ،ترس،د یتهد

 

 بشه... ادمی یکه منم مثلِ تو همه چ یکرد یبمونه امشب کار ادتی+

 شد و استارت زد. نیبلند سوار ماش یو با قدما

و زد وارد   موتی بر خالف تصورِ اشتباهم، ر یول رهیدنده عقب بگ خوادیم کردمیم فکر

 رفت. نگیپارک

 

 شدنش در و محکم کوبوند. اده یبود و بعد از پ یخشم خاص هیحرکاتش با  تمام

 برو خونتون. اده یپ اهمی فته،ی ب رتیبدتر از من گ یاونجا بمون که کس ای+

 

 ست؟ین یا گهید ی نهیگز-

 +نه

 

  یبگه پسره  ست ین یکی. خب شکنن یبرم، پاهام م  اده یراهه و اگه بخوام پ یتا خونه کل 

 .میاریم نجایتا ا یکنیم جای،بیبر یول کن ینجوریمنو ا یخوایاحمق تو که اخرش م

 

 .شکستیو پام تو اون کفشا داشت م کرد یم تمیکنم؟ مانتوئه اذ یمن چه غلط حاال
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موش  دنه؟رسمایشانس گندمم بارون شروع به بارش کرد. اخه االن چه وقته بارون بار از

 نکردم.  دایهم پ یشدم و سر پناه ده یاب کش

به دَر  یزده از فرط سرما، چند بار خی یسستمو تا دم خونش برداشتم و با دستا یقدما

 .دمیکوب

 

 االن وجدانت کجاست؟  ،یزن یم رتیباز کن سرده. تو که همش دَم از غ_

 

 بود. یچه روز لعنت گهینشستم. امروز د واریکنار د دیو ناام شنوه یکه نم معلومه 

 ا سرعت پاشدمسرمو باال اوردم و ب نیبوق ماش یصدا با

 

 ؟یکه بر ستین یی+جووون خوشگله جا

 گمشو بابا_

 .؟یستیکاره ن نیا یبگ یخوایموقع شب، با بارون و پوششِ لباسات م نی+ا

 .یبرو گمشو مردک روان ایب_

 شد . اده یپ نشیرومو اونور کردم که از ماش و

 چشم. یبه رو م؟یناز بکش دی+حتما با

 

 .میانداخت ریگ ی لعنتت کنه بارمان که تو چه وضع خدا
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 وصل شد. یولت ست یگرفت و انگار بهم برق ب بازومو

 کمککک  یییدست نجستو بکش..اها_

شد و تا اومد به خودش   دهیاز پشت کش هوی یدهنم گذاشت، ول یرو گشویدست د که

 صورتش نشست. یمشت بارمان رو اد،یب

 

 و پرو پرو گفت:  دستش خونه گوشه لبشو پاک کرد با

 داره.؟ یاوردم. به تو چه ربط رشی+خودم گ

 

نثارش کرد و سوار   یروان هیداغون  یبه جونش و اونم با وضع  دیتر پر یعصب بارمان

 ..دیداخل جوب روم پاش  یکه داد تمام اب ها یشد و با گاز نشیماش

 

 رو ندارم. گهید یکیدعوا با  یکه حوصله  ایتو... ب ایب ؟یخواستیم نوی+هم

 

جهنمو به جون   شی. حاضرم اتکنمیبرو بهشت،  قبول نم نیاگه خدا بگه با ا یحت_

 با تو همراه نشم یبخرم ول

 

وَر  یگردیبر م یزنی م غیجهنم بهت بخوره ج شِیذره ات هیهم  دونما،یم دی؟بعی+مطمئن

 االن.. نیدل خودم، مثل هم
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 گفته من ور دل توام؟  یک_

 ؟یپس چرا نرفت یستی+اگه ن

 

 و تنها بودم. بودیاتفاق امشب بارمان نم ی که برا داخت یفکرشم رعشه به جونم م یحت

 

 رهیگیفکر نکن، مخت درد م ادیز ای+ب

 .شهیفراموش نم نمونیب یراحت اتفاقا یلیخ یبهش اعتماد داشتم ول شتریچشمام ب از

 

 انداختم. میپاشنه ده سانت یبه کفش ها نگامو

 ستم؟یامشبه.. البته اگه مزاحم ن هیفقط -

 نداد و از کنارش رد شدم. یجواب

  یاهایگل وگ  یو کل اطیو استخر وسطِ ح ی سنگ یوارد خونش شدم که نگاهم به نماها 

 تو باغچه خورد. 

 برام که چندتا خونه داره. جالبه

 

 ت؟ یپس اون خونه قبل-

 .مهیپدر یونه خ نجای+ا

 بارون بمونم. ریز نیاز ا شتریب تونستمینم گهیاهان اکتفا کردم و د هیبا  
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مبل نشست و دستشو   یرو د،یرس یقشنگ تر بود و بارمان وقت یلیداخلِ خونه خ ینما

 سرش گذاشت. یرو

 نه انگار که منم وجود دارم. انگار

 

 حموم کجاست؟-

 ن بخوره، گفت: تکو یذره ا نکهیتو همون حالت،بدون ا 

 ؟ی+براچ

 بعد بپرس.  ن،یوضعمو بب_

 

 تو اتاقشه. ؛یمامانمم بپوش یلباسا  یتونی. میباال اتاق سمت چپ ی+طبقه 

 

با کالس   یلیکنم. همشون خ دایحوله و چند تا لباس مناسب پ هیکمد و گشتم تا  کلِ

 .ستنیساله ن ۵۰خانم  هی یبه لباسا هیو زنونه بودن اما شب

 

 حموم شدم. هیو شاله همرنگشو برداشتم و راه یطوس کیتون هی 

و تمام لحظات امشب برام مرور   ومدیخوشم م د،یرقصیبدنم م یقطرات اب رو نکهیا از

 شد.
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 ..رتشیغ

 باال اومدش.. رگ

 ...اعترافش

 ...واقعا دوستم داشت.اووون

  اس،یوضکه دوستم داره، و مادرم که منتظره انتقام از اون ع یکس نیب دیمن با حاال

 انتخاب کنم... ویکی

 اومدم. رونی ب ،ستیمطمئن شدم داخلِ اتاق ن  نکهیدر، حوله و برداشتم و بعد ا یاز ال

 

 تو دستم گرفتم و بلند داد زدم: لباسارو

 ماله مامانته؟ یمطمئن-

 .ومدیبود صداش واضح نم ییرایتو پذ چون

 

 .ده یم  یجواب چ نکهیحبس شده بود از ا نفسم

 اومد پشت در اتاق :  تا

 .شهی مربوط به جوون یو اوناهم لباسا ومده ین  رانیساله که ا ۲۰+

 فرستادم.  رونیراحت ب الیبا خ نفسمو

 به هر حال ممنونم._
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  یرو یحموم گذاشتم و با خستگ یگوشه  یاَسَفناک خودمو داخله سبد چرکا یلباسا

 .ارمین ادیم به بارمان و نتوست ی افهیلحظه هم ق هیتخت ولو شدم. اما 

 

 ..ستمی ن یا یدختر قو من

 نسبت به حسم مقاوم باشم... تونمینم

 چند دست روم دراز کرد... هر

 کنه؟  میدوباره ترم تونهیجز خودش م یک یشد قلبم ترک برداره ول باعث

 و هم درمانِ دردمه، جز بارمان؟  رسونهیهم ضرر بهم م ایدن نیتو ا یک

  چرا؟

 کنه؟ یعشق ، چشم گوشتو کر م چرا

 ؟ یکنه بازم دوستش دار یهر کار چرا

  به باباهم خبر ندادم، مانع خوابم نکهیترس ا ی چشمام گرم شدن و حت یهر سخت به

 نشد.

 

 تماسو وصل کردم: ه، یمخاطب ک نکهی زنگ تلفنم، خوابالود بدون توجه به ا یصدا با

 بله؟-

 که؟ یشناسی+م

 سراغم اومد. شبیحسِ لرز و ترس د دوباره 
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 تخت نشستم یو رو دیخواب از سرم پر کامال

 ..ن؟یمع_

 ؟یجون سالم در ببر ی+تونست

 ؟ یچرا بهم زنگ زد_

 تموممون. مهی+واسه تموم کردن کار ن

 

 دل باباش بزارم. ی فرصت بود تا قبول کنم و داغشو رو نیبهتر

شدس و با امضا  یاون برگه ها کامال دست کار دونهیاون احمق به تمام معنا نم هنوزم

هست که   ییکارا توسط وکالت نامه ها نی . و فقط اره یکردنش کل دود مانش به هوا م

 ببندن. تونن یم الیوک

 

 لبام نشست  یرو یلبخند بدجنس 

 حله. یهر وقت بگ_

 تره. مراقب باش... یدفعه کامال سِر نی ا ی. راستیهست ی+عروسک گوش حرف کن

 

 ؟ یپونزده ساله چ ی نه یک یو فراموش کنم ول شبیگرفتم کل اتفاقات د میتصم درسته

 حله..._
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و   دیطول کش یلیفرستادم که تولد خ جی مس هیبابا هم  ینتونستم دوباره بخوابم و برا 

 .شهینم یرتیبارمان روم غ یبه اندازه  چکسیهر چند ه بدم،یشب همونجا خوا

 

لباس تنش   شیشگیو طبق عادتِ هم ده یچقدر قشنگ خواب دمیشدم که د ییرایپذ وارد

 .ستین

 

 کنم. دارشیگرفتم بعد درست کردن صبحونه ب میکردم و تصم یزیر خنده 

 

 )سوم شخص( 

 

 وکنار سطل اشغاله کنارش پرت کرد و پر از شهوت و نفرت لب زد: تلفن

 عروسک کوچولو.. یکور خوند-

 

شد و با   کشینزد ایکنار لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد. ار تانشویکاپ گاریس

 که داد، رسما تنش نعشه گرفت. یخبر

 

ش دارد. به اسم بارمان دوست یکس دانستیکرده بود و حاال م قیراجب ماهور تحق 

که  دیفهم ییرا از انجا نی.  و اکندینم غیجونش را ازش در فتدیکه اگر پاش ب یبارمان

 را لو داده بود. ی،او همه چ یشب مهمان
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 برُد در سرش داشت. الیکه خ یگول بخورد و ماهور یکه به راحت ست ین یکس نیمع

 

 کنار گوشش قرار داد. یگریتلفن د ایمازراتش شد و ار سواز

 

 م شد؟ تمو-

 یکه کس میپوشش داد یانبار، جور میبر دیبا ،میبه مشکل برخورد کنمی+اقا احساس م

 راحت. التونیشک نکنه خ

اون   یراست  ،یکنی هست زودتر حل م مینشده. هر مشکل ادمیهنوز گم شدن پرونده ها -

 دختره...ماهور؟

 خب اقا؟-

 بدم؟  حیتوض ویپس چ ،یدونی+خودت که م

 ن؟یمطمئن-

به بارمان باشه. واسم   یحواستم دو چشم ال،یو انجام بده دان گمیکه بهت م یکار-

 .شهیدردسر م

 +چطور اقا؟ 

 ....ره یم ن یفوت از ب هی روشنه خطرناکه اما بعدش با  یوقت تیریکب-
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را  شی کودک یایخبر از همه جا بود ، که تمام رو یگرفتن دختر ب یهدفش به باز تمام

 مرد کشت. نیپدر هم

را  گریهم د یرو تواننینم چوقتیسوزاندن بارمان هستش که ه شیاصل هدف اما

 .نندیبب

 

 . کندیم ریانسان را غافلگ شهیامان از دست سرنوشت که هم 

 تر است... زیصدمه برساند از جانش هم عز خواستیکه م ی، به کس دانستیاصال نم او

 کوبوند  زیم یدستشو با شتاب پرت کرد و محکم رو یلقمه 

 ؟ یداری+چرا دست برنم

 خودش زنگ زد خب..._

 +غلط کرد با تو...

شم   مونینکن. نزار پش تیامضا مونده، اذ هیاالن که خودش قبول کرده و فقط  نیبب_

 بهت گفتم  نکهیاز ا

 

 پاشد . زیاستغفراهلل گفت و از پشت م هی

 

 تو؟ یکلِ زندگ ای یکنیاون مردو فراموش م ای گم،یت م بار اخر به ی+دارم برا
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گرون تموم شد و دوباره   یلیبرام خ شبید  نیازت. بب کنمیتورو خدا بارمان. خواهش م_

 ن یهارو ندارم. االنم فقط لطفا از دور هوامو داشته باش. هم هیتحمل اون قض

 

بهم   تشیشِرک کردم و تا حد امکان پلک نزدم تا مدلِ مظلوم یمثلِ گربه  چشمامو

 .زه ینر

 

.  وفتهینم شبیهرگز اتفاق د یحستم، ول ن یو من عاشق ا ده یاجازه نم رتتیغ دونمیم _

 .دمیقول م

 •••••••• 

 فشار داد و کنار گوشم لب زد:  شتریب دستمو

   ؟یدیفهم ،یریگی+ازم فاصله نم

 دمیبه بازوش چسب شتری و ب چند بار بازو بسته کردم چشمامو

 .یکه قبول کرد یمرس_

 

 .میکه ادرس داده بود شد ییجا کیبلند نزد ینگفت و با قدما یچیه

 ورود بارمان مقاومت نکردن و انگار برعکس منتظرش هم بودن. یاصال برا جالبه

 

و   ن یبارمان بلند تر یچندش اور بهم انداخت. به گفته  یاومد ونگاه نیمع  باالخره 

چادر هم سرم  کردم، یو اگه مخالفت نم دمیلباس و از کمد مادرش پوش نیگشاد تر
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حتما  نکهیو فقط از دور مراقبم باش اما مسمم بود در ا ایبهش گفتم که ن  یلی. خکردیم

 .ادیب

 

 .ختیریکردنش داشتن، افکارمو بهم م میدر قا یپر از نفرتشون که سع نگاه 

 

 رددستشو سمت بارمان دراز ک نیمع

 .ی. خوش اومدیای+مطمئن بودم که م

 

 انداخت. گهیهمد  ینشست و پاشو رو ز یسر م یجواب چیبارمان بدون ه یول

 لبخند دستشو جمع کرد و روبه رومون قرار گرفت. هیهم با  نیمع

که شناخت کامل نسبت   دمیاز بارمان فهم نویهست و ا نشونیب یارتباط هی دوسنتمیم

 حدس بزنم. تونستمیشده و نم یزیچه چ نکه یا یبهش داشت. ول

 

راه   نیمن خرم که از ا ی. فکر کردیتوام با ماهور هم دست بش کردمی:اصال فکر نمنیمع

  یلی مثال خ زا؟یچ نطوریمدارک و ا هینشده دست کار یم یبه نظرت قد ؟یوارد شد

 ؟ یزرنگ

 

 بارمان انداخت. یبه پا یول دیفهم زویبدنم گُر گرفت، همه چ تمام
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 انجام بده. سکیاوقات هم ر یشانسشو امتحان کنه و گاه دی: ادم بابارمان

 

 .یکنیعشقشو حراج م ،یخوش شانس یبرا دونستمی:نمنیمع

 زدم: ادیفر نی مشت شدش گذاشتم و روبه مع یدستا  یرو دستمو

 

 .هیکاف_

 بفهمه؟ اتویعشوه باز یخوای+چرا؟ نم

 پس دهنتو ببند. ه، یبهت گفتم کاف_

 

 شم. فیبارمان خوار و خف یجلو ن یاز ا شتریب خواستینم دلم

 و در عوضش با انگشتام گره زد. دیدستام کش ریاز ز دستشو

 

 .تپهیمن م ی+مهم قلبِ ماهور که برا

 قلبش گذاشت. یبعد دست گره خوردمونو رو و

 تو...مثلِ  یشرفیب ی+نه برا

 

از   نویو ا ره یگیم شیو از درون داره ات نیرفتاراش ظاهر نیکه ا دونستیخدا م فقط

 ...دمیفهم کرد،یکه به دستم وارد م یفشار
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 یمثله کاسه  یبارمان با چشما یول میکه بر خواستیقرمز شده بودم و زودتر دلم م

 .نیخون، ذول زده بود به مع

 

  یعروسک برا نیاما مطمئنم ا ن؟یناموساتونو گِرو بزار ن،یعادت دار شهی: شما همنیمع

 جوون تره. یلیزخم خوردن از مادر شما خ

 .زد؟ی حرف م یاز چ نی مع شدم،یم وونهید داشتم

 

 گوشش پچ زدم: ریو با درد ز دادیمحکم مچ دستمو فشار م بارمان

 

 .ای...مسلط باش و به خودت بزهیاعصابتو بهم بر خوادیم-

 سمتش برگشتم:  رتی گفت که با ح یزیبدون توجه به حرفم، چ اما

 

 فی. هرچند کیش میوسط و پشتش قا یباباتو بنداز اتیواسه گند کار ی+توام عادت دار 

 دارش بسته شه. یچوبه   یقراره پرونده  یبزود نکهیاز ا کنمیم

 

 .مید یشن ادیز دایتهد نی: از انیمع

 باش. یکه دوسشون دار ییناموس پرست، شما مراقب کسا یاقا

 

 خنده. ریبعد بلند زد ز و
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نفس بکشم.   تونستمی م یگذاشته بودن که به سخت ییلویده ک یگلوم انگار وزنه  یتو

 چرا؟  یتنها هدفش له کردن غرور بارمان بود ول  نیمع

 یهمه  یکرده؛ ول رکایبفهمونم ، پدرش با مادرم چ یعوض نیبه ا خواستمیم یلیخ

 رفت، یم ی. هرچند االنم رو به نابودشدنینقشه هام خراب م

 داشتم. دیسگ فطرت ها ام نیگرفتن انتقام از ا  یچرا من هنوزم برا دونمینم

 

بود مثلِ بمب،چون باعث   ینشدم. حرف نی حرف مع یتو فکر بودم که متوجه  اونقدر

پرت   لویوسا یبلند بشه و با تمام خشنونت همه  ز یحرکت از سَر م هیشد بارمان در 

 کنه اونور.

 کرد. یسرمستانه ا یکه خنده  ختیر نیمع یها رو ژله

 

 :ارامش به نفعته نیمع

 .نمتیبیم ی+بزود

 برد یو دنباله خودش م دیکشیانگشتام گذاشت با قدرت منو م  یدستشو ال و

  یهر چ ی گفت؟ ول یچ و اون بهش هیچ  نیحدس بزنم حسابش با مع تونستمینم اصال

 کنه. یهست باعث شده بارمان به شدت قاط

 

 بود که بشکنه   کیتنومدش،نزد یداخله دستا دستم
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 اروم تر  کمیاخ.. توروخدا -

 

 جلو. هیپرتم کرد صندل یو مثله گون گفتینم یچیه اما

  یهم برزخ یاز اون شب مهمون افش،یق ی بودم. حت ده یترس یلیخ ینداشتم ول یدروغ

 تره.

 

کردم که روش مسلط بشم و با   یسع گرفت،یسبقت م نایو از ماش روندیتمام م یتند با

 لب باز کردم: زد،یکه پشتش ترس موج م یارامش

 

 زهیاعصابتو بهم بر خواستی.مزدینشده که... رسما فقط زر م یزیعشقم، چ-

 ساکت باش ،یخبر ندار یچیاز ه ی+وقت

 

 سبقت گرفت. یبغل نی ، از ماشپشت بنده حرفش دوباره با سرعت و

 .میریمیبرون...االن م واشی گمیبهت م-

 

االنشم، قصد  نیاما گمون نکنم چون هم زاشتیدوستم نداشت رسما زندم نم اگه

 جونمو کرده

 

 رفتمیخودم تنها م دیکردم که  بهت گفتم؟، با یاصال منه احمق چه کار- 
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 برگشت سمتم و باعث شد تو خودم جمع بشم. یزغضبیم که

 

 یفهمیابرو شده بفرسته رو دستم؟ چرا نم یکه پس فردا جنازتو، ب یرفتی+هااا تنها م

 ماهور...بددد  یکرد  یهمش نقشه بوده تا من پام به اونجا باز بشه.؟ بدکار

اش  ، اگه نه حرف زتیبهم بر  خواستیبابا اون م ؟یگیم ینطوریکردم که ا کاریمگه چ-

 لطفا اروم باش تن؛یاهم یب

 

 کاری. من باتو چیبریخودمو مادرمم م  یبس نبود،.. حاال ابرو یکرد یباز رتمی+با غ

 کنم اخه با تو؟؟  کاریکنم؟چ

 

بهم حالت تهوع دست  شمیجوریباال رفت. هم یطوالن چیپ هیفرمونو چرخوند و از  و

 .مینقطه از ارتفاع نیکه در ا ده یم

 

 شو اده ی+پ

 کجا؟ -

 شو. اده یگفتم پ+
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نبود و بارمان پشت  چکسیبه صورتم خورد. ه یاومدم و باد تند نییلرزون پا یپاها  با

 .کنهیاروم م ینجوریبر خالف من، خودشو ا  نکهیا د،مثلِیکشیسر هم نفس م

 

 کرد و برگشت سمتم:  یپوف

 +اشتباه کردم عاشقت شدم،...

 

 بشه. مونیسخته که عاشقت از دوست داشتنت پش یلی نزد، خ یلحظه ا یبرا قلبم

 

همش باعث   گنیندارم... همه م یکنار تو شانس گنی. همه منهیاشتباهم هم نی+ بزرگتر

 .یسد راهم

 ییی من...من..لعنت یول

 چرا دوستتت دارممم؟؟  پس

 

 که زد بستم. یاز داد چشمامو

 ترسوندمیو بدتر م شدیاکو م  یکوه بود صدا به راحت یباال نجایا چون

 ...خواستمی...بخدا نمدیببخش-
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هدف   یدید یول ادیسرت ب ییبال خواستمیچرا باهات اومدم؟ چون نم یدونی.م سسی+ه

 تو یبود؟ نابود کردن من، توسط کاره احمقانه   یاون ح*ر*و*م زاده چ

 

 خورم یبارمان، قسم م دونستمینم -

 

 .شدیترم م کیو اونم نزد دمیدماغمو باال کش ن یبه هق هق افتادم  ف حاال

 

رحمانه تر از قبل ادامه   ینکرد و ب یگلوم توجه یو بغض تو میاشک یبه چشما اصال

 داد:

 

  هی نکه یتا االن موفق شده بودم نه ا یاگه نبود ،یبه همه چ یگند بزن ی+کال عادت دار 

 بشه  یباز رتممی با غرور و غ نکه یهم تحمل کنم......نه ا وونهید

 خوش فرمش کرد. یموها یهرس دست ال با

بار ازش کمک  هیسنگدل نداشتم، فقط چون  نیدر قبال ا یجواب چیکه پرو بودم ه یمن

 ه؟یمن چ ریخواستم و اونم نقشه از اب دراومد، تقص

 . اونقدر عقب،، رفتمیجلوتر و من عقب تر م ومدیم یه

 صخره و حس کردم. یلبه  یها زه یکه سنگ ر 

من به   یاز اشوب دلم کاسته بشه،  ول یکم شدیباعث م خوردیکه به صورتم م یباد

 .ترسمیشدت از ارتفاع م
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  نه یحله؟ چرا دست از ک دیببخش هیبا  یکنی فکر م ؟یگینم یچی+زبونت کجاست؟ چرا ه

م  بفه دت،یبخشیهرگز نم د،یدیتورو م ی نجوریمادرت اگه ا ؟یداریمزخرفت بر نم ی

 هم من،هم تو  م، یشینابود م یاگه دست برندار

 

 .اوردیتلخو به روم م یقتایحق شهیشد، بارمان هم شتریب میگر اوج

 م ی...تر..سم..لط..فا..بر..یمن... من...م-

 .ستی+ مهم ن

 .دمینکش  یهست منم کم  سخت یهر چ یازارم بده ول خواستیم یچطور دونمینم

 

ادم   هیدل به  ی. باشه اصال تو اشتباه کردمیبر نجایتوروخدا فقط از ا خوام،یمعذرت م-

 . لطفااامیلطفا برگرد یول ،یمثل من سپرد اقتیل یب

 

 .ادیتا دلش به رحم ب گفتمیو م ختمیریم اشک

بود سُر   کیکه نزد یکرد و در حال ریپرتگاه گ یاونقدر جلو اومد که پام به لبه  یول 

 .ختیر نییپا نصف سنگ ها به بخورم،

 گرفت. یجا فمیمردونش پشت کمر ظر یدستا نکهیا تا

 ...یمنم ندار  یکردن جلو هیحق گر ی...حت یکن یبا غرورم باز یحق ندار چوقتی+ه

 .یندار یاحماقانتم عذابم بد یکارا ن یبا ا نکهیحق ا یحت _
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بارمان برام  یندادم و فقط حرفا یتیکرده بودم، اهم ر یکه داخلش گ یتیبه وضع گهید

 مهمن.

 لحن ممکن زمزمه کردم:  نیصورتم خشک شده بو وبا سوزناک تر یبر اثر باد، رو اشکام

 

 ...؟یعاشقت باشم چ نکهیحق ا_

 اونم ندارم؟ 

 

  وینتونستم کس چوقت یصادر شدن حکم مرگ من..! ه ی عنیلحظه به لحظه   سکوتش

سخت عاشق   کردم،یکه فکر م یتیحاال بر خالف ذهنبعد از مامانم دوست داشته باشم و 

 شم، یم

 مرد سنگدل که منو تا لب پرتگاه هم کشونده؛ دادم.  هیقلبمو به  

 

 ؟ی! پس دل المصب خودم چیاگه حقشم نداشته باش ی+حت

 دوستت دارم..._

 گذاشتم. شینما، حس درونمو به یفکر یو ب  یحواس پرت چیبار بدون ه نیاول یبرا

 ! خوامتیم یلی.... منم خره ینم ادتی+اگه 
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 ..دیپرتگاه کنارم کش یحرکت از لبه  هینشست و با  لبام  یرو یلبخند

 نفس بکشم. یترس و اضطراب چیراحت بدون ه تونستمیحاال م 

 ؟  شونی و بترسون یو کتک بزن  یکه دوسشون دار ییعادته کسا_

 ... اره.؛ی+اگه اون کس تو باش

 

 هام فرستاده بشه. هیتا هوا به ر شدمیم نییپا باال

 ؟ یپس مشکل دار_

 .یش هیتنب دیتو با ی+نه اتفاقن، ول

 

کفشم کج   یاگه پاشنه  ؟یچ فتادمی. اگه مترسمیم یلیبخدا از ارتفاع خ گه،ینکن د_

 ...شدویم

 

تو  دیکه ازش انتظار داشتم پر یلحن نیباور تر  ریادامه بدم و با غ نیاز ا شتر یب نذاشت

 حرفم.

 

 +مگه من مردم؟

 

 .کنهیبروز احساساتشم حالمو دگرگون م یحت
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 دَر و بستم، دستاشو حصار دستم کرد. نکهیشدم و هم نیسوار ماش یبدبخت با

 +بهم قول بده.

 ؟یکه چ_

االن   یچرت و پرتا ول ن یو از ا ستی ن نمونیب یچیه یبار خواستم، گفت هی+ازت 

هرگز  کنم،یم دیکه هرگز؛؛ ماهور تاک  یو جونمو قسم بخور یبهم قول بد یمجبور

 .یشینم نیمع کینزد

 

  ینجوریو ا دارمونیکه خدا د یرو حرفت حرف بزنم؟ مخصوصا وقت تونمیم یچطور_

کودکانت  یایاز دن یتوام باش یکردم ول یشروع کرد؟ قبول دارم من واسه انتقام هر کار

درونم  یا نهیحس ک گهینفرتم باعث شد باهات اشنا بشم و د نیاما هم ،یگذر ینم

 حس قشنگ تر به اسم عشق ، تو وجودم رخنه کنه. هینباشه. بلکه باعث شد 

 

. اما من  دمیمشتاقش فهم یاز چشما نویو ا شدیبا تک تک حرفام غرق لذت م انگار

 دست بکشم و دوباره ادامه دادم:  خواستم،ینم

 

به خاطرش  زارمینم یدوست دارم ول رتتوی تره، غ زیواسم از همه کس عز حاال جون تو_

که   دمیبهت لطمه بخوره...االنم قول م خوامینم یدوست دارم ول توی. حسودیزجر بکش

 . قول نمشیاصال اصال نب
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 من قبول دارم. یبگ ی+هر چ

 

که  دمیلبام نشست و به کل تمام اتفاقاتِ قبلو فراموش کردم. حاال فهم یرو یلبخند

  زایچ نیغلط بکنم با کوچک تر گهیبا االنش چقدر فرق داره و من د ،یبارمانِ عصبان

 ناراحتش کنم.

 

 +اجازه دارم؟ 

 زنگ خطر... یعنیمن، یواسه  نیبدجور خمار بود وهم چشماش

 

 ا..نوقت؟ ی..چیاجا..زه.._

که  یگوشم،جور یشد شالمو کنار زد و تو الله  کمینزد ،ینداد و با ارامش خاص جوابمو

 لب زد:  کردیم   شمیات یدهنش بهم برخورد داشت و کوره 

 

 جدامون کنه... تونهیخداشم نم یحت چکسی. هچمیمنم ه ی+اگه نباش

دورتادورش طال  و  بایماه ز هیتولدم گرفت، و  وسطش  یکه واسه  یبعد گردنبند و

 شده بود و لمس کرد.  یکوب

 از وجودم. یشد نصف ا،یکه تازگ یزیچ همون

 

 . میخواینم گهیاون موقع منم از چشمت افتادم و د ،بدونی+هر وقت از گردنت دراورد
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 چرخوندم و زل زدم بهش  چشمامو

 هرگز..._

  نیبلند تر یادکالن و به خودم زدم. بعد از قرارِ اون روز تو نیلباس و برند تر نیبهتر

البته    ست؛یاون ادم قبل ن گهیشد و بارمان هم د یکی زمون یتهران، همه چ ینقطه 

 من.. یفقط برا

 

شرکت   نیاز ا یبارمان بزود یو به گفته  کنهیحالمو بد م الیمزخرف دان یها نگاه 

  یکه برا یسفر به دب یار داره حتما توچرا اسر دونمیاما نم میشیمزخرف خالص م

 .میبستن قرارداد هاست شرکت کن

 

 یرو یگریاخر و با زدن رژ لب ج ریکردم و ت اده یچشمام پ یچشمو ماهرانه رو خط

 به هدف رسوندم.. ،میقلوه ا یلبا

 

 اومدم. رونیاز اتاق خارج ب دم،یپشمِ سف یپالتو دنیاماده بود و با پوش بایتقر چمدونم

 

 

بابا، پشت در اتاقش  یبا صدا یول دمیدستم جابه جا کردم و چمدون و کش یتو فمویک

 شدن. نیزم خکوبیپاهام م
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 حرکت کنم. خواستینبودم ول دلم نم فضول

 

 ....شهینم میچرت و پرتا حال نی+من ا

 نباف.... فیمن اراج واسه

 دست بارمان بهش برسه... نکهیقبل ا ن،یکنیم داشیندارم پ یکارا کار نی... به ا

 

  و یکه ک دهیشراکت ساده با بارمان داشت؟ اما االن داره دستور م هیجز  یچه ربط بابا

 کنن.؟  دایبراش پ

 

 : دیمتعجب ازم پرس یکه از پشت سرم اومد، هول شده برگشتم که بابا با لحن یصدا با

 ؟ ی دار کاریچ نجایا 

 

 .د؟یبابا منو د یدر اتاق و باز شد و ک یک دمیاصالنفهم

فرد مورد نظرش، بابامو به   دنیکه بارمان با د شدیاخرش توذهنم اکو م یجمله  فقط

 .ده یفنا م

 

 :دمیکردم ارامشمو حفظ کنم و کلمات و درست کنار هم چ یسع

 ی واسه دب رمیاجازه بگ نکهیو ا شدمی. فقط داشتم رد میچیه-
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 ؟ ی+دب

 رمان هم هست. بهتونم گفته بودماز طرف شرکته، با-

 اجازه که ندادم. یول ی+اره گفت

 نکن من چمدونمم بستم. تیبابا لطفا اذ_

  یاصال چه معن ؛یدور و بره اون پسره، بارمان باش نقدریبعدشم دوست ندارم ا شه،ی+نم

 .؟یباهاش مسافرت هم بر ده یم

 

.  یشم شما بود کیرمان شرکه اسرار داشت من با با یکس نیتر یاصل یبابا ول دیببخش-

 شم؟  کشینزد دیکه نبا شده یدفعه چ هیحاال 

 

 .رسونهینم تییبه جا ی+فقط به حرف پدرت گوش کن. درضمن حاضر جواب

 

متاسفانه همه  یول ستین یکشتم تا همه بفهمن گفتن حرف حق ،حاضر جواب خودمو

 شناختن . ینجوریمنو ا

 .شمیممنون م یری. شماهم بپذرمیسفر م ن یمن به ا_

 کن. یاز طرف من خداحافظ زتمیاز پسر و همسر عز یراست

 منتظر جوابش نشدم وبلند داد زدم گهیبوس توهوا واسش فرستادم. و د هی و
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 ...زنمیزنگ م دمیرس_

 

به  یربط هیهمه  ایبابا فکر کردم. تازگ یشدم و تا خوده فرودگاه به حرفا نیماش سوار

 ...زه یری مغزمو بهم م نیو هم بارمان دارن

 

هم   یبود و هر چ ومده یهنوز ن یهم انجام شد ول یدب نیگذشت و اعالم  مسافر یلیخ

 خاموشه. زدمیبه تلفنش زنگ م

 

 شرکت شد. یبچه ها  هیمنو بق کیبا قامت بلندش نزد هویشدم که  کالفه

 تو؟   یکجا بود_

 کرد. یرو راه ه ینگفت، و بق یزیچ

 تا اسمون عوض شده. نیکه رفتارش زم دمیخوب فهم اما

 )بارمان( 

 

محکم به سمت  یپرستار با قدم ها یدستام جابه جا کردم وبه گفته  یدسته گلو تو

 رفتم. ۱۲۷اتاق 

 

 گهیو منم د شهی معلوم م یکه بزود هیزینه؟ اما چ ایدر بزنم  نکهیداشتم واسه ا دیترد

 توان صبر کردن ندارم.
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دخترش، بلند و خوانا داره   دم،یوارد اتاق شدم که د نشییبفرما یو صدادوتا تقه  با

 خونهیکتاب م

 

 ستم؟ یمزاحمتون که ن_

 ن یبش  ای+نه جوون ب

 بلند شد واز اتاق رفت. عانه یبعد به دخترش اشاره کرد که تنهامون بزاره و اونم مط و

 

 حالتون چطوره؟ _

 بده  رتی. خدا خیکه از خانوادمم محافظت کرد ی. مرسگذره یشکر م ی+اله

 

 سرتون اومد.  بالنیبود، به هر حال به خاطر من، ا فهیوظ_

 . خب در خدمتمینجوری+نگو ا

 

 بشنوم. دونم،یکه نم ویهر چ خوامیم _

 

 ؟ی+من امادم، اما...توام حاضر

 هراس دارم. قت،یحق  دنیاز شن کمیوقته منتظرم، فقط  یلیخ_
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مشغول   امرزیو همون موقع که داخله شرکت ابوذر ،خداب هییش برو و رو+مادرت زن خو

خوب حسشو   یلیبه کار شد چشم همه دنبالش بود. چون دست راست ابوذر بودم خ

 دمیفهمی م اینسبت به لع

 .دنیکه همه فهم  اوردیدرم یباز  عیضا یکال جور 

 

. اصال واقعا ابوذر پدر نیو بهم بگ نیاس مگه نه؟ فقط هم یکشت؟مصطف یپدر منو ک_

 منه.؟

 

زد، پدرت هر  بشیبعد دو سال غ ی+ارووم باش جوون. مادرت با ابوذره ازدواج کرد ول

 دنبالش گشت اما انگار نه انگار. یو که بگ ییجا

و   گفتینم یزیچ دیپرس یازش م ی. هر کم یشد، با حال و روز وخ داشیماه پ ۶بعد  هوی

 افتاده. یابوذر هم نتونست بفهمه چه اتفاق

 

 اسم بگو.... هیفقط  ؟یک_

 

 و به خاطر برکتِ وجودت،  یاومد ایماهش تو به دن ۸+بعد 

بود،  یعال یلیخ تونیمادر و پدرت. زندگ یرفت،حت  ادشونیهمه اون اتفاقِ وحشناک و  

نفر   هی میدید. اخرم فهمبه بار اوردو برشکست ش یبه بعد، ابوذر بدشانس ییجا هیاز  یول
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طالق   یفکرش مشغول بود، مادرت تقاضا  یلیکه خ یکرده و وقت یحسابارو دست کار

 داد.

 

 بهمت تکرار کردم  با

 طالق؟ _

پدرت،  یدرد برا نیعوض شد و طاقت ا ایلع هو ی یعاشق هم بودن ول نکهی+اره. با ا

شد.   بیقابل هضم بود. از اخرشم سکته زد و مرد؛ و مادرت همراه با تو غ ریغ یلیخ

. تازه ادمهیو ازم تقاضا کمک خواست، و خوب  شمیاومد پ یمدت طوالن هیبعد  یوقت

 بود.. مده او ایدخترم به دن حانه،یاون موقع ر

 

لت  سا  ۱۲که فقط  ییاز اخرم با برادرش، و تو ست،وین یشدن فیتوص ادیسرو وضعش،ز 

 و ترک کرد و رفت کانادا. رانیا شهیهم یخودش؛ برا یبود ، به گفته 

 

غلط، مادرم مبتال به سرطان   یباعث شد بخاطر رابطه  یاونکارو با مادرم کرد؟ ک یک_

 ؟ یفقط بگو  ک دونم،یم نارویپدرمو سکته داد.؟همه ا  یبشه؟ ک

 ضرب پاشدم:  هی یصندل یبودم و از رو یعصب

 

که دارم،خودم  یمدارک نیتا با ا اسیقضا نیپشت همه ا یو که مصطفکلمه بگ هیفقط _

 چوبه دار ببرمش. یپا
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همه سوال تو   نی؟ایمتنفره؟به خاطر ک  رانیچرا از ا گه؟ینم بهم چوقتیمادرم ه چرا

کن تا خودشو،   دییفقط تا یول دونمیمدت مغزمو خورد هر چند جوابشونم م نیا

 خانوادشو به باد بدم.

 

که داشتم،با   یو برخالف فکرِ غلط دیکش ی قیبه لباش چشم دوختم که نفس عم منتظر

 اروم گفت: یصدا

 

 +صالح....(

 

 ..ستادی شدم و احساس کردم، زمان از حرکت ا شوکه

 باور کنم. تونمینم اصال

. از همه مهم تر  دمیازش ند یکار غلظ چوقت یبود که هم سفرش شدم و ه یکس اون

 خودمو، مادرمو ازم هم بپاشه؟ هیزندگ دونستهیم یماهورمه و چطور یبابا

  شه؟یابرو کردن مادرمم کار خوده عوض یو ب  ن یمع یکردن بابا ریاج یعنی 

 همه مدت غلط رفتم و اشتباه کردم؟  نیمن ا یعنی

 ...دم؟یکش یسخت نقدریو ا دمیبود و ند که کنار گوشم یکس

 اسم بود که همش درحاله اکو شدنه. هیذهنمه ،فقط  یکه تو یزیچ تنها

 ...صالح...صالح...صالح
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 )ماهور( 

 

 دیفهم یوقت یمن ،ستاره هم اومد و بماند اولش چقدر مخالفت کرد ول ادیبه اسرار ز

 بارمان هم هست کال نظرش عوض شد..  ر،دوستیام

 .!فهممیو نم ریطرز نگاهاش به ام کنه یفکر م هنوزم

 

 جذابِ خودم. یبرگردوندم و چشم دوختم به معشوقه   سرمو

  یلپتاپ دنبال مجالت خبر یو تو زاره یهدفون م یکه وقت شناختمشیخوب م گهید

 گرده، یم

 و نداره. یچیفکرش مشغوله و حوصله ه یعنی 

 

با شتاب لپتاپ و بست و غذاشو   هویساعت،  میلب نزد و بعد ن یغذا اورد ول مهماندار

مات، سمتش   یتعجب کردم. با حالت کمیرفتارش  نیو از ا خوردیبرداشت. تند تند م

 دوغ گرفتم:

 

 نوشابه بده. خوام،ی+نم

 نوشابه رو دادم دستش: یتکون دادم و طبق خواستش، بطر سرمو

 ؟ یخوایم +غذاتو

 گشنته مگه نه؟ یلیخ_
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 نه؟ ای یخوای+م

 نگاه کردم که نصفش مونده بود.ظرف جلوم به

 بخور. مال تو   اینه ب_

 از جلوم برداشت و تا ته چلو کبابارو خورد  عیسر

طرز برخوردش مطمئن شدم حالش خوبه    ن یتو گوشم گذاشتم و از ا مویهنسفر الیخیب

 .ختهیفکرش بهم ر کمیفقط 

 

 م ی دیرس دمیستاره بزور چشمامو باز کردم و فهم یزدنا صدا  با

 دم؟یهمه خواب نیمن ا یعنی یهع_

 شدن. اده ی+بله خانم خوابالو. بلند شو همه پ

 مالوندم و با ارامش از جام بلند شدم چشمامو

 پس بارمان کو؟ _

 وار اَدامو دراورد. طنتینگاه کرد و بعد با لحن ش یسوال

 بارمان شد؟ ی+بارمان... جون! ک

 صداش کنم؟  ییبارمان صدرا  یکه اقا یستاره،توقع ندار اریدر ن یباز دیپد دیند_

 +چرا که نه.؟

 اومدم. نییپا مایهواپ یبرو بابا بهش گفتم و از پله ها هی
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شدم  یتلفنمو روشن کردم و بعد از تماس با،بابا که همش دعوا و سرصدا بود؛راض عیسر

 باشم. هیبزرگ هستم که نخوام تابع نظرات بق یبه هر حال من اونقدر قطع کنم.

 

به سمت اتاقشون حرکت   ریمنو ستاره اتاق جدا گرفت و خودشم با ام یهتل برا یتو

گرفتن، تا برن و کل شهرو بگردن   میتصم دهیشرکت هم نرس یبچه ها ی ه یکردن. و بق

 چون از فردا فقط کار بود و کار.

 یبا صدا رفتیکردم و ستاره  همونجور که سمت اتاق م یرفتنش و ط ریچشمام مس با

 پچ زد: یمرموز

 ...یبسوزه،پدر عاشق ی+ا

 

بارمان مشغول بود که نتونستم حرفشو هضم کنم و پشت سرش   یفکرم از رفتارا اونقدر

 خسته نبودم. گهید دم،یخواب مایمنم وارد اتاقم شدم و چون داخل هواپ

 تخت غش کرد. یرو عیستاره برعکس من، سر اما

 

 انگار نه انگار. ی. ولیگوش ینداشتم و چشم دوخته بودم به صحفه  ویکار چیه حوصله

 هتل رفتم. یاومدم و سمت الب رونیاز اتاق ب کالفه

 شدم: کشیزده نزد کرد،ذوقی بارمان که قهوشو مزه م دنید با

 

 خب چطوره؟_
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 ؟ ی+چ

 و روش نشستم. دمیکشحرکت عقب  هیو با  یصندل

مسافرت کرده   یوقته هوا یلیخوب شد وخ ی لیکارا. به نظرم خ نیو ا یسفر دب نیهم_

 .یبودم و چه بهتر که توام هست

 

 +بابات اجازه داد؟ 

 

 جا خوردم. کمی شییهویسوالِ  نیا از

 

 اجازه نده؟ دیچرا با_

 .ینطور یهم یچی+ه

 حالت خوبه؟_

 +اره 

 زدم،   زیبلند شدم و محکم دستمو به م یصندل یاز رو یحرص

 یاخالقِ ب نی؟ا یشد  ینجوریا نجایتا ا  رانی. چته از استیحالت خوب ن گهینه د_

   ه؟یچ شیمعن ت یالیخ یو ب تیتفاوت

 

 .نی +اروم باش و بش
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که هر وقت حالت مساعده باهام  میک نجایمن ا ی. فکر کردرمیگیمن از تو دستور نم_

 تو پرم؟ یبزن ینجوریادر عوض  یول ؟یخوب باش

 

 +بهت گفتم اروم تر.

 شدم و صورتمو مماس صورتش قرار دادم:  خم

 

چرا درک   شم،یکارات ناراحت م نیاز ا . با هر کدومستمین تیشباز مهیمن عروسک خ_

 شده خب به منم بگو. یز یچ ه؟یچ تیهوی رییتغ لی.؟ اصال دلیکنینم

 

 :دیپاشد و تو صورتم غر یخودم عصب مثل

 

 .یزن ی غر م شهیکه هم یدرک کن کمی+کاش تو 

 رو نِروَم راه نرو. ،فقطیکمک کن یکه بخوا ستین یزیدرضمن.... چ و

 

 گذاشت. برداشت و تنهام ز یم یاتاق و از رو دیکل و

و زبون   گنید  ینگاها روم بود وبازم خداروشکر کردم همشون از کشور ها یهمه  بایتقر

 .شهینم شونی،حالرانیا
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که   یبارمان و ندارم،مخصوصا وقت هیطاقت کم محل چوقتیه یتند رفته باشم ول دیشا

 بهش کنم... یکمک تونمیچشه و نم دونمینم

 کردمی به لباس عروسا نگاه م یذوق خواست هیو با  میبا ستاره کل مزون لباسشو گشت

 

 .ادیم رتیگ شاهللیا یدختر؟ نترس بزود ی+با چشمات لباسارو خورد 

 پوفش چقدر قشنگه؟  نیواسه خودت؟اخه بب یگیم یچ_

 ان؟ ینم نای. فقط چرا اهی+اره عال

 کرده. دایالبد قراردادشون مشکل پ دونمیچم_

 

دومِ شرکت   یهمون شعبه  نجایلباسا شد. ا ه یبق یو مشغول وارس دیکش یپوف ستاره 

و   رانیهم ا ه،یبود. خوب کارشو بلده که تونسته هم ترک زیلد یاز  یندگیهالوس به  نما

 کارشو راه بندازه. یدب

 نییزدم و همش تور پشت سرشو باال پا یبدجور قفل یلباس هی یقول ستاره رو به

 .کردمیم

 

 حرف زدن یشد و شروع کرد به عرب داشیمرده از کجا پ دونمینم

 

بخرم سر   یبهم بفروشه. ول خوادیلباسو م دمیصحبت کنه و فهم یخواستم انگلس ازش

 تشکر کردم و دوباره با ذوق به لباسه چشم دوختم. هیهنوز مجردم؟  یقبرم بزارم وقت
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 مگه نه؟  کنهیبفهمه مسخرم م یهر ک رم،یبگ نویستاره ا_

 لباشو انتخاب کنه. ییتنها عروس دمیند یی+واال جا

 هم تو.. شیکی... ایب_

 لباسا شو جان من. الیخیماهور، بعدشم ب  قتهی+حق

 

 .شدینم هنوزم چشمام از روش برداشته ینشستم، ول یصندل یرو کالفه

 

 پروفش کنم توام حواست باشه. رم یم دارمی. بر مستین میحرفا حال نیمن ا_

 نکردم. یستاره توج یپ ای یپ یبه صدا زدنا گهیبا سرعت لباسو برداشتم و د و

 داشت نهیرفتم که سرتاسرش ا یپشت پرده ا 

فقط  از   د،یکشیطول م یهم کل یعوض کردن ندارم ، و اونجور یچون حوصله  و

 .نهیشیم چقدر به تنم دمیگرفتم و فهم داخلِ کاورش دراوردم و جلوم

 

سراغم  یلباس و لمس کردم و لذت وصف نشدن یرو یشده ها یکوب دستام، نقره با

 اومد.

زدم،صدرصد تو  بیبعدش به خودم نه ی لباس باشم.؟ ول نیا یتو یروز شد،یواقعاً م 

 نه.. رانیا
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 کردم،   یخودمو نگاه م نهیآ یکه تو نجوریهم

 شوکه شدم: کمی داشت،یاز روم برنم بارمان که چشم دنیباال آوردم و با د سرمو

 

 ؟ یاومد یک_

 نجایا یاالن تموم شد. ستاره گفت اومد نی+هم

 

 ه؟ی اره خب، نظرت چ_

 هست اصال؟ ی+چ

 لباس عروسه؟ یدونینم ،یبگ یخوایم یعنی_

 ؟ ی+لباس عروس؟؟اونوقت واسه ک

 پوشمیعروس شدم م یبرا خودم،مناسبتشم معلومه؛ وقت_

 

 لباس و داخل کاورش گذاشتم و

 حاال دارم.ازشون داشته باشم و یکیدوست داشتم _

 شرته؟ی+مگه ت

 بخرم.  یکی، محشرن و دلم خواست  یدب یبارمان، خب لباس عروسا یواا_
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 کردم بمیکنارش واستادم و دستامو داخل ج و

 قشنگه نه؟  یلیخ ؟ینظرتو نگفت_

 +نه...

 .دیکش کمیلباس و  نییکه پا دمیبرچ لب

 از حد کوتاه  شی+ب

 نهیخب مدلش هم_

 نوچ نوچ ادامه داد: هیبغل لباس برد با  ریتوجه به حرفم دستشو سمت ز بدون

 گشاد و نازک  یلی+و خ

 نینجوریاوووف بارمان. همشون هم_

 لباس خواب... یعنی نیا ،ی+خب تو فرق کن، بعدشم اگه عروس من بش 

 داره؟  یچه ربط_

 گفتم که ینی+هم

 نظرتو نخواستم  ؟اصالیکنیفکر م زای به چه چ نیاخه بب_

 حرکت... هیلباسو داخل دستم گرفتم و اومدم رامو بکشم که با  و

 )بارمان( 
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ماهور،  شیپ قهیچند دق یرغراغ یاداور یبا   داد،یم یواستادن لب صخره بهم حس خوب

 .دمیزدم و اون همه تکاپوشو واسه گرفتن لباس عروس، نفهم یلبخند

 

 تو صدف باشه. دیمنه و جاشم با دیاگه بزارم اون لباسو بپوشه، ماهور، مروار عمرا

 

ماهور از گل پاک ترم بزارم،   یگناه اون پس فطرو پا دیبا خودم کلنجار رفتم که نبا یکل

 نشم. شیکه باعث ناراحت کنمیشده خودمو کنترل م یپس هر جور

 

 سراغم اومد. یاسم روش، حس دلتنگ دنیدر اوردم و با د مویگوش بم،ی رفتن ج بره یو با

 جانم؟ -

 از مادرت فراموشتت شد؟ ران،یا یبارمانم؟ رفت ی+خوب

 

 .دمینقشه کش ویهمه به خاطرش سخت نیکاره که ا یکجا

 زود برگردم دیبا  ی. ولنمتیبیم امیم-

 که نفهمم.  کردیم یسع یول کنمیم  هیبود، داره گر معلوم

 

 ؟یرفت یدارم که گذاشت و ی+مگه من جز تو ک
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حتما   ام،یگفتم م یواسه کارمه. بعدشم وقت یدونینزن، م یتکرار یمامان لطفا حرفا-

 .امیم

 +الزم نکرده،  

 ؟یچ یعنی-

 .میایم میدار وایمنو ش  نکهیا یعنی+

 

 دم یکش ادیفر اد،یخاطر شوکه شدن ز به

 ران؟ یا یایم یدار-

 سر به قبر مامان ، بابامم بزنم. هی خوامی+حق ندارم؟ دلم تنگ شده، م

 اخه... یول-

چقدر دوست دارم  یدونی. مده یرس انیبه پا ایی+بارمان، پسرم..به نظرم وقت تمام تنها

 .یریبگ یزن فرنگ  ،یشینم یو توام راض نمیبب تویداماد

 اد؟یم واهمیش یگفت-

 رسونه ی+اره سالم م

 بلند پر عشوش، از پشت تلفن به گوشم خورد. یبعد صدا و

 

 جون. یبام نمتیبیم ی+بزود
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 بهم دست داد. هیحس بام ،یدرد و بام یا

 

 واقعا اون دختر لوس هم هست؟-

سالش بود و االن خانم   ۵تازشم اون موقع  ته،ییدختر دا ؟یگیکه تو م هیچ نی+بارمان ا

 شده.

 

 خیتار ؛یبابت کارم اومدم دب ستم،ین رانیا یکه باشه. راست یهر چ ستی برام مهم ن-

 پروازتو بگو تا اون موقع خودمو برسونم.

 

 پرواز دارم ۹امشب ساعت  ؟یگیکه نم ی+جد

 خب زودتر خبر بده ،یمامان وا یوا-

 موهام بردم. یکالفه دستمو ال و

 .ومدیدلم ن  یکنم، ول زتیسوپرا خواستمی+ تازشم م

 ره یبگ یدب لطیبگو ب وایبه ش ست،ین  یباشه مشکل-

 واستا  قهیدق هی+باشه مادر، 

 جور شد. لطیبعد ذوق زده صداش اومد که واسه فردا صبح ب و

 که من دارم؟ هیشانس  نیاخه ا یلعنت
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 ....شتمی+پس تا صبح پ

 ماهور و باهاش اشنا کنم. یتلفتو قطع کردم و به فکر فرو رفتم که چطور

 میو بزود زنه یتجاوز گره؟ رسما سکته م هیدخترِ همون مرد روان نیبگم؟ بگم ا یچ اصال

سرکوب کنم   شمهیپ ایکه لع یندارم که حسمو تو مدت یپس چاره  شهی برمال م  قتیحق

 بشه. متوجه یزیو نزارم چ

 

 سنگ بزرگ برداشت و تو اب پرت کرد. هی دیکنارم رس یاز پشت صدام زد و وقت ریام

 بود؟ ی+ک

 مامانم-

 گفت یم ی+مامانت؟ چ

 .یبا اون دخترِ چندش عمل ؟ی. اونم با کیدب ادیولم کن، قراره صبح ب ریام یوا-

دور از چشمش  ، یتونیسخت م یلیپسر؟ مامانت کنارت باشه خ یکن کاریچ یخوای+م

 .یدنباله کارات بر

 

 .زمیریتو سرم م یخاک هیتا اون مدت  مونهینم ادیز یول دونم،ینم-

 ه، یستاره چه داف نیا یهستم. راست ی+کمک خواست

 .یبار نشد به دخترا با چشم بد نگاه نکن هیلطفا دهنتو ببند، -

 زبون.... کمیفقط  ستیگفتم. ماهورم بدک ن  ی+چشم بد کجا بود؟ کل
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 تمومش کن...-

 نزاشتم یباق یحرف یجا یعنینگفت.  یزیحرفم چ تیقاطع با

 

 راست سمت اتاقا رفتم. هیهتل شدم و  وارد

و قلبم واسش مثله   شمیمدت،سرد م نیبه ماهور بگم ا تونستمیداشتم و نم یبد استرس

 .تپهیسنگ م

تحمل  شویو فقط به خاطر مادرم دارم،  دور شمیتفاوت از کنارش رد م یبگم ب تونمینم

 .کنمیم

لبام  یناخوداگاه رو ا،یکه تازگ یبا لبخند میگوش یصفحه  یاسمش رو  دنید با

 برداشتم.  نه،یشیم

 جان دلم؟ -

 .دیحوصلم پوک م؟یقدم بزن یای+م

 سرده ها. رونیب-

 االن بارون گرفت. نی+هم

 بودم متوجه نشدم. رونیعع؟ ب-

 خورد  شهی االن نم نمش به ش نی+ هم

 .یخوریخب پس، سرما م-
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و   کنمی بارون واسه قدم زدن عاشقاس، خوب شال و کاله م گه،اصالی+ضد حال نزن د

 توام حاضر شو.

 

 کله شق بودنشه. نیعاشق شدنم هم لیدل نیاز مهم تر یکی

 هم زمان با من خارج شد. رمیکه ام رونیب امیاز در اتاق ب خواستم

 کجا؟  گهیتود-

  دونهی! بعدشم منم نمیبب واریتو اتاق درو د نمیاقا برن قدم زدن، من بش  ،ی+عع زرنگ

 دارمیدوستش م میلیدارم.خ

 حرفا؟ هر چند عادتته  ن یتمومش کن توروچه به ا-

 +ولم کن بابا  

 ماهور منتظر بمونه. نیاز ا شتر یگفتم و نزاشتم ب یالیخیب

  هی خوادیکه م دمیفهمیذوق زده سمتم اومد. م دنمیهتل نشسته بود و با د یالب تو

  نیرفت و در ح رونیو زود از هتل ب دیاروم گونمو بوس هو،یدودله،  اما  یکنه ول یکار

 همراهش برم. خواستیرفتنش ازم م

 

من   یبار هزارم خودمو لعنت کردم که چطور یصورتم گذاشتم و برا یدستمو رو ناباور

 زنه؟ یتونستم بزنمش و اون بوسه م

 فکر نکنم. یزی کردم به چ یتکون دادم وسع سرمو
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 .دیخندیو از ته دلش م زدیباز کرد بود و تند تند دور م دستاشو

 چقدر عاشق بارونم  یدونینم ی+وا

 منم عاشقم-

 گفت: یو با لحن شاد دیزده دستاشو کوب ذوق

 ؟ی+عع توام عاشق بارون

 نوچ، عاشق توام -

 

 لحظه دست از دور زدن برداشت و نگام کرد... چند

 هنوز واستاده. دمیکردم و به رام ادامه دادم، برگشتم د یتک خنده ا

 ؟ یاینم-

 صدام به خودش اومد و اروم به سمتم قدم برداشت. با

 ؟ی. چتر بر نداشتهیخوب ی+واقعا هوا

 .یبش سیخ یعنیبابا؟ بارون تنها لذتش  هیچتر چ-

 

 به بازوم  دیبعد محکم کوب و

 .اینره چقدر ناراحت کرد ادتی+

 بابت لباس؟-
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 دمیبعد خند و

 که دوست دارم و داشته باشم. ییزایچ یزاری+نخند، کال نم

 همم  ماله توام ،ینزاشتم؟ مثال خوده من؛ هم دوستم دار یک-

 بارمان،  بمون... نیهم شهی+هم

 

 نسبت به من. شیاوج وابستگ یعنی نیو ا دادینم یشوخ یبو لحنش

 قول...-

 قولم بمونم... یاتفاقات که نزاشت پا نیامون از ا اما

 

 •••••••••• 

 

انگار  یدم که ساکت بشه ولنحس زنگ ساعت، محکم چند بار روش کوبون یصدا با

 دست بردار نبود.

 نییاز رو تخت پا یچطور دمی. نفهمادی ب ایاومد قراره لع ادمیبلند شدم که  یکالفگ با

 باال رفت. ریام یاومدم که صدا

 ی +هوووش، پامو له کرد
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 پمویت ت، یو عطر ال ک،یدست کت شلوار ش هیتوجه بهش موهامو حالت دادم و با  بدون

 کامل کردم.

 

اومدن و مامان   نییپا یفرودگاه دب یمنتظر شدم که بالخره از پله ها قهیدق پنج

 مشتاقانه سمتم پرواز کرد.

 قربونت بشم.   ی+اله

 هام فرستادم. هیبغلش کردم و فقط بوشو به ر محکم

 

 جدا شد و دستاشو دو وَر صورتم گذاشت ازم

 واسه کارته؟  ؟یینجای+اخه چرا ا

 اره دورت برگردم.-

 

که صدمَن به خودش خرت و   ییوایزول زدم به ش لیم  یاز پشت سرش اومد و ب ییصدا

 پرت زده بود.

 

 . منم هستما ی+ها

 بعد پرو پرو اومد سمتم و بغلم کرد  و

 +دلم برات تنگ شده بود پسر عمه.
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 کردم خودمو ازش جدا کنم. یزدم و سع یمصنوع لبخند

 

کنه، بازم گرد پاش، به ماهور  اده یصورتش پ یرو شیعالمه عمل و ارا هی اگه یحت

 .رسهینم

  یچه فرشته ا ده یحالم بد شد و تازه فهم  کردمیم شونیذهنم داشتم مقا یتو نکهیا از

 اومده. رمیگ

 

 گرفتم و صندق عقب گذاشتم. ایاز دست لع چمدونارو

که خودم   ییاسرار کرد که دوست داره جا نقدریا یببرمشون ول گهیهتل د هی خواستمیم

 .ادیهستم، ب

 

مزخرف، دستمو گرفت    یلیخ یبه حساب مظلوم ول یبا لحن  وایاتاق گرفتم و ش براشون

 بهش داد  یفیو فشار خف

 شت؟ یپ امیب یخوایم ؟یخوابی+تنها م

  ش،یبلند شطتان یبا اون ناخونا دَشیکِش  یکه مامان نبود، راحت دستمو  از دستا حاال

 اوردم. رونیب
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  یپس حدتو بدون. دومن به تو چه ربط ستم،ین یو منم خارج ست یفرنگ ن نجایاوال ا-

 یچسبیبهم م نقدرینه؟ بار اخرتم باشه ا ایداره من تنهام 

 

 شد. کمونیو رومو سمت مامان سوق دادم که با لبخند نزد کردیکرده نگام م بُق

 ومدـیسمتم م یسرمو باال اوردم، ماهور با خوشحال یفاصله گرفتم و وقت رشیپذ از

 عش... ی+کجا بود

 

 شده بود رید یلیخ  یتوروخدا االن نه. ول 

 ؟یکنینم ی+بارمان؟...معرف

 روشو سمت ماهور کرد و اروم سر شونم زد: یبا کنجکاو مامان

 

 ه؟یک گهید نی+پسرم ا

 

 .پدیبهش تو وایکه ش  کردی شوکه نگاه م ا،یحرف لع دنیبا شن ماهور

 ؟یزنیکه بارمان و به اسم صدا م یاصال تو هست ؟یدیادم ند ه،ی+چ

 

 .دیبه ذهنش نرس یزیاز اخرم چ کردیبگه و مِن و مِن م یبود که چ مونده 

 شروع کردم به حرف زدن: یمعمول یو با تن صدا ایزدم به در دلو
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 و همکار بنده هستن.   کیماهور خانم، شر شونیمامان جان ا-

 

 رو کردم سمت ماهور و ادامه دادم:  و

 مدت کوتاه مهمونمون هستن  هیتازه از کانادا برگشتن و  منییمادر و دختر دا-

 

از حد تعجب کرده   شیخواست ترکمون کنه. معلوم بود ب دیببخش هیاهان گفت و با  هی

 چرا بهش خبر ندادم. نکهیبابت هم لش،یو صدرصد دل

 

  کمیخواستم  ایو خواهش، از لع  هیتوص ی تا سمت اتاقشون بردم و بعد کل شونوچمدونا

 استراحت کنه.

 

درو باز نکرد، خواستم  یهر چقدر در زدم کس یگرفتم سمت اتاق ماهور برم ول میتصم

 اورد. رون یدر ب یبرگردم که ستاره سرشو از ال

 .ستیماهور ن ن،یدار ی+بله. اگه کار

 کجا رفته؟-

 دورو برا. نیهم رمیگفت م دونمی+چم
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و کم کم داشتم از  ختهیسرم ر یکار رو یگرفتم برم دنبالش اما به شدت کل میتصم

 .شدمیهدفم دور م

و قشنگ   ومدیم تیپاراز یلیخ الیدان یول میکردیم دایپ تویزودتر اون انبار لعن دیبا

 نظرم داره. ریمعلومه که ز

 

رفته دنبال اماده کردنِ   ری ام دونستمیقفل چرخوندم، م یو تو دیاتاقم شدم و کل کینزد

 و ِشِنود تا کارمون راحت تر بشه. یمخف نیدورب

 

 دمیقرمز؛ فهم یالکا دنیبا د یشونم نشست ، و فکر کردم ماهوره، ول یرو یدست

 واسیش

 

 تنگ شده بود. یلی+دلم برات خ

 م تنگ شده؟که دلت نمیبیکال مگه چقدر همو م-

 ...یول یمثله داداش پشتم بود شهی . همیمی بچگ ینداز، به هر حال همباز کهی+ت

  

 بغلم خودشو جا داد یباز کرد و اروم تو دستاشو

 

 .ینباش گهیکه د خوامی+ ازت م
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کنم و تا اومدم با دستام پسش بزنم.   کاریچ دیدختر کَنه با نیدر قبال ا دونستمینم

 .کنهیماهور ناباور نگاه م مدم،یفه

 نشون بدم. ی قفل شد و نتونستم واکنش مغزم

 ارامششو نگه داره. کردیم یشد و سع کیتصورم نزد برخالف

 ازم فاصله گرفت  وایکه کرد ش یاهم اهوم با

 

 ن؟یدیراجب پرونده باهاشون حرف بزنم. اجازه م دی: باماهور

 

 دل ماهور. یرو  یشیعمق فاجعه و ات یعنیزد  وایکه ش یحرف

 توجه بهش، با لبخند زمزمه کرد:  بدون

 

 مزاحم نبود.... یکس ی. وقتامی حتما دوباره م یول زارمی+باشه، پس تنهات م

 

 معلومه که منظورش با ماهوره  قشنگ

 .یزودتر بر شمیخوشحال م واااا؟یش-

 تکون داد و اَزَمون جدا شد. سرشو
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  یکیمدت  نیگرفته بودم تو ا میتصم یبدم ول  حیبه ماهور توض خواستمیچشمام م با

 باشم تا همه چه تموم شه. گهید

 

 ..؟ی داشت یکار-

 )ماهور( 

 

 بود منفجر بشم،  کینزد شیالیخیهمه ب نیاز ا

 ؟یپرسیسوالو م نیکارت داشتم؟؟تازه ا_

 

 ،یناراحت یبه جا شتریبده و با دستم کنارش زدم و وارد اتاق شدم. ب یجواب نزاشتم

 تا با آرامش برخورد کنم. دادمیهامو ماساژ م قهی اومد سراغم. شق تیعصبان

 ؟ی+ماهور؟....خوب

 .زمیبود تا بهم بر یکلمه کاف هی نیهم

، بشه گفت خوب؛ پس من   نهیبب گهید یک یبغل  یکه عشقشو تو یخوب؟؟اگه به کس_

 .میعال

 

 +ماهور لطفا کشش نده.

 بودم. فیکامال بال تکل اد،یمامانت داره م دونستمینم یکشش ندم؟ رسما من حت_
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 عروست ؟ نمیا ایبرم بگم، ب ومده ین ی+توقع ندار

که   یچرت و پرت بباف نکهی. نه ایدادیبهم خبر م دیگفتم؟ الاقل قبلش با نویا یمن ک_

 . می کارو هم کیشر

 دادم و اونم کنارم واستاد. کهیمبل ت یلبه  به

  یکی نکهیا یول شمیکارات ناراحت م نیبارمان، قبول دارم که با هر کدوم از ا نیبب_

  ستمیمورد از اون دخترا ن نی. بعدشم تو اامیباهاش کنار ب  تونمیتو بغلت باشه ، نم گهید

 کنم،   هیگر نمیبرم بش رم،یبگ ده یکه ناد

 ؟یگیتا بفهمم.....اصال چرا به مامانت نم امیم 

 

 شدم؟بعد برم بهش بگم که عاشق ران،یبگم؟من تازه دوماه اومدم ا یماهور، برم چ ی+وا

 ..  شهینم شی عشق، زمان حال یفهمیکه نم نهیمشکل تو ا_

 

مدت تو دلم بود و   نیکه ا یهر چ یکردم ول دایهمه شجاعتو پ نیاز کجا ا دونمینم

 .رونیب ختمیر

 

بزار با ، بابام حرف بزنم اما   گمیاواخر همش چند بار دارم م نیا فهممت،یواقعا نم_

 .یاریمامانتو م یاالنم که بهانه  ، یکنیمخالفت م

 کردم و رو به روش واستادم زیر چشمامو
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 ؟ ی اصال دوستم دار_

 شو از مبل جدا کرد که یحرفم سرشو باال اورد و ت نیا با

 مزخرف نگو. گهی+د

 ؟ یبدونم دوستم دار خوام ینه واقعا م_

 +ماهوووور، تمومش کن

 ه؟یواسه چ  ایمعطل نیا ،پسیخب اگه دار_

 

من   یو از کجا اومده بود ول یچطور ییهمه حس جرعت و پرو نیمونده بودم، ا خودمم

  نیباشم که تو ا یدنبال خوش گذرون خواستمی. و اگه مدونستمیم میبارمان و، مرد زندگ

 .دادمیسال عمرم، انجام م  ۲۲

 

 منتظر فرصت خوب ام. کنه، یحل م وی+زمان همه چ

 تو باشه؟  کینزد دیدختر نچسب با نیفرصت خوب، ا نیا انیاها اونوقت تا پا_

 

 .  ستین نیجز ا یزی و نسبت ما چ مه،یی+ماهور بفهم اون دختر دا

 ست؟ین یمطمئن_

 .میوبرادر باشخواهر  هیبه چشم  دی+حاال شا
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 بغلم جمع کردم  یزدم و دستامو تو یپوزخند

 .یمثل برادرم نباش گهید خوامیکه گفت، م یدینشن یپس کر بود_

 

 بدم. حیمثال واسش توض هیکردم با یسع شه،ینم ینجور یا دمید

 ؟یفهمی االن من دوستت دارم، تو م نیبب_

 گاز بهش زد: هیرو برداشت و  وهیداخل ظرف م بیس

 +قشنگ معلومه 

 پس حس اونم مشخصه. کاله،یبار_

  هیکه عطر تندش داخله ر یشد، جور کمیظرف رها کرد و نزد یو تو بیس یادامه  

 هام فرو رفت.

 که حسش هست، باشه. یمن نخوام، بزار هر چ نکهی+مهم ا

 .کنهیبا چشماش طلسم م شهیکه هم انگار

 

جادو  یچشما نیمطمئن باش، هم  شیخوایکه تو م دادمیدرصد احتمال م هیاگه _

 .اوردمیکنندتو از کاسه در م

 ومد؟ی+عع واقعا؟دلت م

 و چند قدم به عقب برداشتم. رمیکردم ازش فاصله بگ تالش

 نفر منو بغل کنه... هیمزخرف، و توام اگه  یحسادت زنونه  هی یاسمشو بزار یتونیم_
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 به چشماش نگاه کردم. زیموفق ام دیکه کش یتو حرفم و با داد دیپر

 +خفه شو ماهور

 سر هم کف زدم و سرمو تکون دادم:  پشت

 .زنمیکه فقط دارم حرفشو م یوقت یخفه شو... حت یگی.... منیبب_

 تر ادامه دادم: یعصب

 ارم.برم تو دهنِ اون دختره بزنم، و د نکهیمنم حق ا پس

 ...رتیحسادت، تو اسمشو بزار غ گمیم من

 صدام زد: راش، یکه خواستم از اتاق خارج شم با لحن گ نیهم یکه برم ول دمیرامو کش

 +ماهورم؟ 

 خوشم اومد. تیحس مالک نیکه چقدر از ا بماند

 تو قلبم لونه بسازه. تونهیتو، نم یاندازه  چکسی+مطمئن  باش ، ه

مانتوم گردنبندشو دراوردم و   ریکه خرم کرده باشه، رومو سمتم برگردوندم و از ز یانگار

 دستام فشار دادم.   یتو

 نبود... یزیچ نیاگه همچ_

 سمت گردنبند انداختم نگامو

 وجود نداشت..... گهید نمیا_
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بشناسم   شتر یمادر بارمان و ب خواستیدلم م یلیاومدم. خ رونینگفت و از اتاق ب یزیچ

 سد راهم شد. الیدان یول

تمومه.   نجایکارت ا ی، توام اگه قرارداد شرکت هالوس و ثبت کن رانیا گردمی+امشب برم

 اما بارمان فکر کنم بمونه.

 .مونمیپس منم همراهش م_

از پشت   یکیدستم جابه جا کردم که  یتو  فمویو از کنارش رد شدم،  ک زدم  یلبخند

 صدام زد 

 +ماهور خانم؟ 

تمام لب   تیبود ، نگاش کردم. و با جد ستاده یکه با فاصله ازم ا وایش دنیو با د برگشتم

 زدم:

 ن؟ یدار یبله؟ کار_

 رم؟ یاز وقتتونو بگ کمی شهی+م

 راجبه؟ _

 خوامی+ازتون کمک م

 حماقتش زدم  نیبه ا یخند شین

 بهتون بکنم؟  تونمیم یاونوقت با شناخت دوساعته چه کمک_

 +راجبه بارمانِ،

 خبردار شم، سراغم اومد. دیبکنه که حتما با کمیتحر یزیچ هیاسمش انگار  دنیشن با
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 شنومیخب؟؟ م_

 .نیقهوه مهمونم ش هیلطفا  نجا؟ی+ا

بسپارم؟   فشیگوش به اراج خوام یکه چرا م دمیفهمیتکون دادم و واقعا خودمم نم سرمو

  یبیقانع شدم. رقمنه،  بیاون االن رق نکهی اصال چرا باهاش از اول لج کردم؟ و با جواب ا

 ...شهیخارج م یاز باز یکه بزود

 

 

 هم انداختم. یگذاشتم و پامو رو زیم یرو قهومو

 ن؟یخوایازم م یچه کمک نینگفت_

 و ...  یهست یمیبا بارمان صم  یلیکه خ کنمی، احساس م نی+بب

 فکرشو متوجه بشم   نیا لیوسط حرفشو ودوست داشتم دل دمیپر

 چطور؟ _

وارد اتاق   زاره یراحت م یلیخ ای یصداش بزن کیبه اسم کوچ ده یکه اجازه م نی+هم

 بودن. کیاوج نزد یعنی ،یبش شیشخص

 

 کردم . یخنده  تک

قورتم بده و نه به   خواستینه به اون اولش که م بن،یغر بیدختر عج نیرفتارات ا تمام

 .زنهیاالن که چه با آرامش حرف م
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 هم برداشتم و سرمو جلو بردم  یاز رو پامو

 کیشر ای. بعضدمیم حیمن بهت توض ،،یدونیو نم کیاسم شر هیاگه تاحاال معن_

 کار.. کیشر اشونیو بعض نیزندگ

ربط داشته باشه...البته   گهیکه بهم د یزی نصف شدنِ پول، ثروت، کار و هر چ ه یمعن به

 .ستین یدنیو خر یکیبه جز احساس... چون عشق شر

  متیوسط عشق به ق نیاحتمال داره ا کنم،یحرفاتون هستم، اما من فکر م ی+متوجه 

 بشه. یداریجون خر

 

دختر کَنه رو سر جاش بنشونم.  قهومو دوباره   ن یا خواستیدلم م یلیاما خ دونمینم

 مزه کردم سرد شده بود. یبرداشتم و وقت

 

 فکر نکن ...._

 ادامه دادم:  یمکث طوالن هی بعدو

 باش. مطمئن

 بابت قهوه.. یمن تونستم ملکه اش بشم. درضمن مرس یبود ول یخیقلب بارمان  

 

 شدم که با صداش، برگشتم سمتش: بلند

 .یمنو نشنو یصحبتا ستیو حساب ن ی. حرفاتو زدنی+لطفا بش
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 کردم و دوباره روبه روش نشستم. یکالفه ا پوووف

 معشوقش خبر داره؟ قلب  یبازه شده  خیاز  ،یخیقلب  یملکه  نیا ای+آ

 .شمیمتوجه منظورت نم_

که بهش   ییزایشدم از چ مونیپش یلیکنه و خ جمیبا حرفاش بخواد گ دیشا دونستمیم

زبونم دست خودم  گهیگفتم و احتمال داشت بره بزاره کف دست مامانِ بارمان. اما د

  ختمیر ویدختر ، همه چ نیا یهمه مدت دهن بستم و جلو نیجالبه که ا یلینبود و خ

 .ره یرو دا

 

 ..یتو از شغل بارمان هم خبر دار نکهی+منظورم ا

 ....عیو مهندس صنا میکیاالن گفتم شر نیهم_

 . یدونی+هه پس نم

 .یکن ریمغزمو درگ یتونینم_

 

 ...  سهیپل هی+بارمان 

 .رانیکانادا و ا ن یب یالمل نیفداکارِ  ب سیپل هی

 تشیتا هو کنهیکه هر کار م یبارمان تشه؟مخصوصایمهم تر از مامور سیپل هی یبرا یچ 

  یاز رو تونهیوسط هم م ن یبمونه و شناخته نشه و پروندشو به اتمام برسونه. و ا یمخف

 رد بشه... ایلیقلب خ
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 سر دادم و زمزمه کردم:  یخنده 

 .یگیدروغ م-

 ی فکر کن ینجوریا یتونی+م

 وسرمو جلو بردم دمیکوب زیم یرو دستمو

 

 . زارمینم الیرو اساس فکر و خ مویمن مثل تو زندگ-

 حال ادامه داد: نیکرد و در ح  یدستش باز یتوجه به حرفم با انگشتا بدون

 .یمیقد یا  نهیک هیبابت  ی+حت

 

گرفتم سواالت   میبه جاش تصم یدروغ بگه، ول خواستیحرفاش شوکه بودم و دلم م از

 کردنش داشت و بپرسم. یدر مخف یمدتمو که بارمان سع نیا

 

 منظورت مصطفاست؟مگه نه؟_

  شیکانادا، پ گرده یبرسه برم انیبه پا تشیمامور یو وقت یدستش ی چهی+تو رسما باز

 منو مادرش.

 

 یادم نیهرگز بارمان همچ یول کردیجامون عوض شده بود و اون منو مسخره م حاال

 .کنمیدخترو باور نم نیا یو تا از خودش نشنوم ،حرفا ستین
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  زه یرو بهم بر یمصطف یقرارداد ها کرد،یم یکه سع یتمام خاطرات هویچرا  دونمینم یول

 از حد که منم کنارش باشم. شیاسرار ب یچشمام بود ، حت یجلو شدی و موفق هم م

 

 .دیچرخیسرم م یان، توبارم یو رفتارا  وایش یبودم و فقط حرفا گهی تو عالم د انگار

 نتونستم خودمو ببازم: اما

 

 یصدمَن غاز توام خراب شدن یبا حرفا ستین یدنیهمونجور که گفتم عشق خر-

تردد داخلشو ممنوع نکرده باشه. هنوز   یبساز که شهردار یی. برو خونتو جاستین

  یوقت تونمیم یخبر دارم؟ اصال به نظرت چطور یکه از همه چ یدینفهم یاونقدر

 اطالع باشم؟  یاز هدفش ب  کشمینزد نقدریا

 همه مدت گولم زده، نیو ا هیقهار ی  شهیکه بارمان هنر پ دونستمیخودم خوب م 

 .یاعتماد یاوج ب یعنی ن یبراش گفتم اون ساکت موند وا مویمن کل زندگ یوقت 

 .گهینم یبارمان اگه بکشنش بازم از کارش به کس ،شهی+باورم نم

 .دونمیمنم م یدونینجور که تو مشک نکن همو-

 

برداشتم و   فمویفکر کنم. ک  کمی خواستمی برام مهم نبود از کجا خبر داره و فقط م اصال

 .دمیفهمیاز اطراف دوروبرم نم یزیو چ  رفتمیو منگ راه م ج یاومدم. گ رونیاز کافه ب

 حوصله لب زدم: یستاره ب دنیاز پشت به سر شونم زد و با د یکی

 باز؟ شده یچ-
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 .گرده یدختر؟ بارمان داره دنبالت م یی+کجا

 رهیم یبزود ی عنیبهش بگو رفت، -

 +کجا؟.....

 ...باتوام

 ماهور؟؟ 

 

 فرود اومد. الیزنگ اتاق دان یدستم، رو یچیتوجه به ه بدون

 اورد. رونیدر سرشو ب یو از ال ست یبود لباس تنش ن معلوم

 

 درسته؟  گهید رانیا یبر یخواستیم-

 ندارم. نجایا یکار گهی+اره خب د

 .ریواسه من بگ طمیبل هیزحمت  یپس ب_

 

 کردم و برگشتم. یکه ط یراه و

صحنه رو ترک کنم،   خوامیم قت یحق دنیاطالع و بدون پرس یب نکهیاز ا دونستمینم

مدت به خاطر شغلش   نیاز زبون خودش بشنوم رسما تو ا نکهینه؟ اما طاقت ا ایدرسته 

 ازم استفاده کرده، و ندارم.
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بودنش پس   یرتیقشنگ. از همه مهم تر  غ یعاشقانه و حرفا یاون همه فضا پس

 ...ه؟یچ

 یتو یشبه و همه از فرط خستگ کیساعت   دم،یسالنِ سرد هتل کش یچمدونو رو

 عالم خواب بودن.

ساعت زودتر اماده شدم. هوا مثل   کیشبه  یه پرواز ساعت دو ک الیدان یگفته  طبق

بزرگش   یادیاگه ز ؟یاون شبش چ یبود. پس حرفا یبارون م،یکه قدم زد یاون شب

مادرش سرد برخورد کرد؟  یدلش بهم نگفت؟ چرا جلو یاز رازا یچیپس چرا ه کنمینم

 داشتم؟ یکال مگه واسش چه سود

تمام  رانیبا رفتن به ا دونستم یفکر مزخرفه، م یتکون دادم و پس زدم هر چ سرمو

 .ستین یجز مصطف یکس هینفر قادر به پاسخگو هیو فقط  کنم،ی م دایجواب سواالمو پ

 

 یدست بزرگ دنیشد و نتونستم حرکتش بدم. با برگشتنم به عقب و د نیسنگ چمدون

 که روش قرار داشت، سرمو باال گرفتم 

 ؟ی+کجا به سالمت

 نجا؟؟ یبارمان؟تو...ا-

 .یدیسوالو با سوال جواب م ادی+بدم م

 جملشو کامل کرد. یبا داد بعد و

 +گفتم کجا؟ 

 ران یا رمیدارم م ؟ی. مگه کوریسر من داد بزن یحق ندار-
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 اونوقت  یک ی+با اجازه 

 رانیدم ابرگر دیخودم. کارمم تموم شده و با-

 م؟ یباهم بر ی+چرا وانستاد

که  یدر صورت ؟یریگیازم جواب پس م نقدریا یول کن تورو جون جدت، به چه حق-

 .یبگ قتویحق ادیزورت م

 قت؟ ی+حق

 .دم یکش رونیدستش ب ریو محکم از ز چمدونم

 .قتیاره حق-

 اومدم با رام ادامه بدم که  دوباره 

 پشت بازومو گرفت  از

 

 ؟یمثل ادم حرف بزن ی+عادت ندار 

 ...یکنی سواستفاده م  هیکه از بق یستیادم تو ن-

 و بفهم.  رونیب ادیکه از دهنت م ی+حرف

 

چشم ازش گرفتم و اونم   یکس ی. با صداکردیبگه و مقاومت م یزیچ خواستینم هنوزم

 بازومو ول کرد 

 شهیبلند م گهیربع د هی پمای+ماهور، هوا
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 و داد الیبگم که زودتر از من جواب دان  یزیچ خواستم

 .انینم جایه شونی+کشمشم دم داره و ماهور خانم.... بعدشم ا

رفتم، بارمانم متعحب نگام  الیبلند سمت دان یساکمو محکم گرفتم و با قدما ی دسته

 حرفش حرف بزنم و نداشت. یرو نکهیفکر ا چوقتیه دیو شا کردیم

 .دیکرده بود و لباسا به تنم چسب  سمی، بارونم خو برگشتم سمتش ارمیدووم ب نتونستم

 فداکار؟  سیپل هی ؟یاونم چ ؟یسیپل هی یهمه مدت نگفت نیکه ا یدوستم داشت-

 زدم و ادامه دادم: یپوزخند

 .یدروغگو بود هیباهات رو راست بودم و تو در قبال من -

 کار خودشو کرد. وای+پس ش

 به کارات برس._

 

 .دمیم حیتوض ویهمه چ+واستا...

 

 حکم دروغ گفتنش. یشد رو یمُهر حرفش

 

 جلو  ایب ،ینکن می حستو پشت کارت قا یگرفت ادی یوقت ست،ین یازین-

 ؟یشناخت ینجوری+واقعا منو ا
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 طرفم دفاع بارمان. هیشد و از  رید گفتیکه همش م الیدان یطرف صدا هی از

 

 پس من اشتباه شناختم.._

 

نسبت بهشون سوار   تیاهم یو ب دمی گفتناشو شن یلعنت یرامو کج کردم اماصدا و

 شدم.... مایهواپ

همه  نکه یصبح بود و با فکر ا ۷ یساعتا بایوارد خونه شدم.تقر ادیز هیبا حس خستگ

  یم ارومسال خوند،یبابا که داشت روزنامه م دنیبا د  یخوابن، خواستم سمت اتاقم برم ول

 کردم.

 

 نگفت. یزیچ یبهم انداخت ول یمطالعش نگاه  نکیع ریز از

 

 کارم تموم شد. یعنیمن برگشتم... _

 سکوت بازم

 ؟ یگینم یزی از سفر اومدم....چرا چ گمیبابا؟ دارم م_

 برداشت نکشویرها کرد و ع زیم یرو روزنامشو

 

 ؟یدیکه االن خبر اومدنتو م یرفتن، گرفت  یبگم؟ مگه از بابات اجازه  ی+چ
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خستم و لطفا   یلیباباجون من خ نی مونده! بب شیما تو سه روز پ یاهان پس مسئله _

 .گهیسفر بود د هیبزرگ نکن.  یالک ویهمه چ

 

 دوباره برگشتم. ،یزیآوردن چ ادیبا به  ینزد و خواستم از پله ها باال برم ول  یحرف بازم

 

 .امیسر باهات ب هی یاگه شرکت رفت  خوامیبابا؟ م یریکجا مامروز _

 دوستش. یبرم خونه  دی+با مامانت با

 

 .ستیاون مامان من ن_

 لبم گفتم. ریهر چند ز د،یشن نکهیا مثل

 ؟ ی+تو هنوز عادت نکرد

 کامال روبه روش واستاده بودم گهیاومد، حاال د کمیشد و نزد بلند

سال ازم بزرگتره ومادر خودم بدونم.عادت ندارم   ۱۰که فقط  ینه بابا، عادت ندارم کس_

 صداش بزنم. ده،مامانیرو سرم نکش یبارم دست مادر هی یوقت

 

 .یکه االن جلوم ینیکنترلت کنم و عاقبتش شد ا تونستمینم ی+از بچگ

 

 .کردمیو تحمل م یتکرار یحرفا دی، بازم با موندمیم گهید کمیاگه  دونستمیم
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 خوب،  من بد... تیزن افاد اصال تو اون_

 رسوندم و وارد اتاقم شدم.  انیبا سرعت پله هارو به پا و

 

فرانک   یخشک شد. با صدا یگوش یبرگشتم و چشمام به صفحه  یساعته که از دب ده 

  یزیته دلم ضعف رفت و بعد عوض کردن لباسام نشستم سرم داد،یکه خبر از صبحانه م

 بودم... زبانشیکه تنها من،م 

 

 

 شد؛ میکره عسل داخلِ دهنم،همزمان با زنگ خوردن گوش یلقمه  گذاشتن

 افتاد. نی زم یزدم که سبد نون، رو یپرش 

 اسم ستاره به کل حالم گرفته شد  دنیدهن پر  از فرانک معذرت خواستم و با د با

 بله؟_

 ؟ ی دیرس ؟سالمی+خوب

 اره بابا، چه خبر؟ _

 شده. یکه چ یدونیخبر دارم، نم یماهور واست کل ی. وامیگردیماهم فردا برم یچی+ه

 درخواست ازدواج داد. ریالبد ام_

 قاشق از دستم افتاد د،یکش غی ج یهم زدم.. و وقت وییچا یحس چیبدون ه و
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 .گمیهمشو واست م یول  هیاش طوالن هیقض ؟ی دیاز کجا فهم ییی+وا

 

به   یزیم موفق شد وچباالخره جنجال درون یاز بارمان بپرسم ول خواستیدلم م یلیخ

 .اوردمیزبون ن

بعدشم اونقدر  رم، یدوش بگ هیگرفتم  میحوصله تر از قبل وارد اتاقم شدم و تصم یب

 کردم فکرِ مشغولمو با خواب درمان کنم... یخسته بودم  و سع

 

از   ی. بلند شدم و وقتومدیم اطیاز تو ح یخنده و شاد یشب بود که صدا ۸ یساعتا

 بالکن نگاه انداختم.

 گرفته. یمهمون رادیه شهیبله، مثل هم دمید

 

  اطیجمعشون شرکت شدم. با وارد شدن به ح یگرفتم تو میخفن زدم و تصم پیت هی

رفتم که   رادیهمه بهم خوش اومد گفتن و منم به تکون دادن سر اکتفا کردم و سمت ه

 مشغول ل*ا*س زدن بود. یبا چند دختر

 پچ زدم: در گوشش اروم

 .میدار یمهمون ینگفته بود_

 ؟ یبرگشت ی+عع تو ک

 امروز صبح._

 .نی بش ایب ، یزنی+خوبه اگه گند نم
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 .یکن فیتکل نی واسه من تع یتونیتو نم_

 +باشه بابا خفننن،مراقب باش قورتت ندن امشب.

 با تو. کننیغلط م_

 حرص خوردم. شهیو من مثل هم دیخند اون

و معلوم   ومدیبدم م ایمهمون نیاز ا  یل ینداشتم، خ یچیه یبودم و حوصله  واستاده 

 .انیم یو بابا ک میمر ستین

 

 .لیموبا  یچشم از اطرافم گرفتم و ذول زدم به صفحه  لیم یب میزنگ گوش یصدا با

کردم که   دایپ دیبود،  ترد ویس "ماهم یشد"اشنا که به اسم   یشماره  هی دنیبا د 

 نه؟ ایبردارم 

 باالخره دلم کار خودشو کرد و با هزار استرس، تماسو وصل کردم.

 

 ه؟ یصداها چ نی...ا؟یی+کجا

 .ستادمیداخل اشپزخونه و پشت اوپن ا امیتونستم ب گهید حاال

 بزنم تا خودش بگه. ینخواستم حرف اما

 

 ن یبشنو.... بب یحرفا ینگو ول یزی+باشه چ
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رو بهت اشتباه   ایلی خ وایداشت، ش یوقت یزیهر چ یول یناراحت ای یعصب دونمیم

 گفت....

 ماهور باشه قبول دارم، اشتباه کردم، اما.. 

 ....میحرف بزن یراجب همه چ م یتونیکارات بچگونس،  م نیا اما

 

 فرستادم رونیبا صدا ب نفسمو

 زنگ بزن یبد حیتوض ینخواستم، هر وقت تونست حیمن ازت توج_

 ش مانع قطع کردنم شد داد یصدا

 .دمیم حی+باشه،توض

 

کمک  یادم برا هیاستفادت  یبرا لهیوس  هی یدوست داشتم به جا یلیخ ،یدونیم_

 .بودمیکردنت م

، اما همه جا داد   شمیو ناراحت م کنمیقبول دارم؛ مثال زود قهر م زارویچ یلی اره منم خ 

 ....یول ،یدیتوام هوار کش ،یهوار زدم که دوستت دارم، البته توام کرد دم،یکش

 

 +ماهور؟....

 و اما نباشه. یول چوقتیبود ه قرار

 و دوباره ادامه دادم:  دمیکش یقیعم نفس
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 کار خطرناک باشم؟ نیکه تو ا یو مجبورم کرد ی....چرا ازم آتو گرفتیول_

 م؟ یافتاد ریکه توش گ ییاج  ادته؟ی. اون جنگلو گمیبهت م وی+همه چ

 

 لبام نقش بست. یرو یاون شب لبخند یاداور ی با

 به غار هیشب ییجا هی_

 چندتا مسافر. یمتروکه برا یکلبه  هی+غار نبود، 

 جملشو کامل کردم،  ی ادامه

 .ستیغار، سوراخ سوراخ ن هی  چوقتی. چون هیتور یمتروکه  یکلبه  هی_

 از حد خسته بود. شیب صداش

 ۱۱امشب ساعت  نی+اونجا منتظرتم. هم

 هول شده لب زدم داد،یو نشون م ۹که عدد  یگوش یساعت رو دنید با

 ؟یرانیندارم...اصال مگه تو ا ادیتا اون موقع برسم، بعدشم اونجارو  تونمینم_

 ...نمتیبی+م

 بارمان؟..._

 بارمان؟؟ 

واسم اومد  شنیمکث، لوک کمیادم و بعد فاصله د  ویگوش د،یبوق که به گوشم رس یصدا

 که مکانِ جنگل، کجاست.
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با شال قرمزمو سرم   یمشک یباال رفتم. مانتو یتعلل و کنار گذاشتم و با سرعت طبقه  

 که به ما ربط داشت. یزیکردم. مشتاق بودم واسه دونستم هر چ 

 

به  رادیه یخواستم خارج شم، با صدا اطیاز در ح یشونم انداختم و وقت یرو فمویک

 عقب گرد کردم.

 شده ؟ یزیچ_

 موقع شب؟ نیا یری+کجا م

 که منم بگم؟ یگ یجواب بدم. مگه تو م دیجالبه که به توام با_

 خواهش دارم. هی+ازت 

 .دمیتو گوش نم یبه حرفا گهیمن د_

 +نرو...

 زبون اوردم. شده سوالمو به زیر  ی. با چشمااوردمیاز حرفاش سر در نم یزیچ

 ؟ یگیم یدار یکجا نَرَم؟ چ_

 کنم ینرو...ازت خواهش م ینکن، سر اون قرار لعنت  یبار لجباز  هی+ماهور 

 

 بودم. ده ی ند یپات یو قاط  رادیه نقدریا تاحاال

 .زدیباهام حرف م یجد ی...! ولیلی مسته اونم خ درسته

 برم. دیمن با_
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 +ماهور لطفااا 

نزن که   رتمی. دم از غیکه نگرانم یستین  میداداش واقع نیبب ؟یدونیتواصال از کجا م_

 .شناسمیم ویرتیغ یمن خوب ادما

 سر پا واسته  تونهیو معلوم بود که نم دیدور خودش چرخ کمی

 . نرو ماهور.. اونجا...دمیشن یزدیتلفن حرف م یکه داشت ی+حرفاتو موقع

مست  یپا زارمیچرتتم م یحرفا نی. ایکنیکالفم م یدار گهی ؟دیاونجا چ_

 بودنت.فعال...

 

 حرفش پاهام سست شد. ن یاخر دنیبا شن یاومدم ول رونیدر خونه ب از

 ...ستی+بارمان اونجا ن

 مات لب زدم:

 ست؟یکه اونجا ن یچ یعنی-

 +نرو خواهرم...نرو 

 

 گفتم: یبلند یاعصابم سر جاش اومد و با صدا ستمیس حاال

.  ای. مگه امکان داره که اونجا نباشه؟ خودش بهم زنگ زد و گفت بستمیمن خواهر تو ن-

 .یگیم یدار یونیچه هز یفهمیو نم یکه مست  نجاستیمشکلِ تو کجاست؟ ا یدونیم
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 سوند.صدا زدم و اونم زود خودشو بهمون ر شویمیدوست صم ل یبعد با داد،  سه و

 

 ..نتشینب ینجوریوقت مامان جونش ا هی، ببرش تو خونه نویا ایب-

 خورده  یادیز یلیخ

 

 ماهور خانم؟ نیری: شما کجا ملیسه

 بابا  یبه تو چه... ا-

 و زدم و  موتیمحکم درو بستم. ر و

از ذهنم دور نشد. طبق   رادیه یلحظه هم حرفا هی ینشستم، حت نیداخل ماش یوقت

  مین نکهیبود. با فکر ا  ۱۱:۳۰ساعت   دم،یرس یتا خود جنگل روندم و وقت شنیلوک

 اونشب. یبه کلبه  دمیوارد جنگل شدم و رس ده یکردم و بارمان هم رس ریساعت د

اونجا   زیتم یلی متروکه و خراب نبود، بلکه خ گهیاما شک کردم که همون باشه چون د 

 قرار داشت...

 

  رت یکه جلوم بود، با ح یزیچ دنیبا د یداد. ول یبد یدستم درشو باز کردم که صدا اب

 همه جارو از نظر گذروندم. یو خوشحال

اب ، همشون ست قرمز بودن و   یرو کیکوچ یرز قرمزِ پر پر شده و شمع ها یکل

 سرم داشت. یبا شال رو یمکمل جذاب
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در،  یاشک تو چشمام جمع شد وبا صدا ده،یچ نجارویا یاحساس نقدریبارمان ا نکهیاز ا 

 اشکامو پس زدم و زمزمه کردم:  یاومده. با خوشحال یکس دادیکه نشون م 

 

اون دختره   یبه حرفا یقبول دارم. حت ی که بگ یبدون هر چ ینبود. ول نایبه ا یازین-

 .  دمینم تیهم اهم دیویش

 

که کردم، خندم گرفت و بازم به خودم لعنت فرستادم با دوتا دسته گل و   یشباهت از

قانع کننده نده دست بر   حیچقدر زود خر شدم. اما نه ماهور، تا توض زا،یچ نطوریا

   یدارینم

 

 نکردم و   افتیاز جانبش در یجواب

 برگردوندم . سرمو

 بارمــ.....-

 نفسم بند اومد...که رو به رو واستاده بود، از ترس  یبا فرد اما

 

 )سوم شخص( 

 

 پاسخ داد: ی شگیبا صالبت هم د،یدر دستانش لرز یگوش
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 ال؟ی+حل شد دان

 ران یا میایم میحله اقا دار-

 به درد بخور نبود... کردمیاونقدرم که فکر م وای+خوبه،ش

 ....مونهیم سمونی رو دل اقا پل یزیچ هیداغ  باالخره 

 

که بابت   یانداخت. پدر ینگاه لچرشیرو ب یارامش تلفنو قطع کرد و به پدر درمانده  با

 گلوله توان تکلمش را از دست داده بود.

 

 داره؟ یچوبه  یکه هنوزم هدفش ،بردن تو، تا پا یکرد کاری+موندم هم چ

اخر  یدر لحظه  یبِبَرن  را صادر کرد. ول رونشیاز اتاق ب نکهیاز حرفش، دستورِ ا بعد

 .دیرا گرفت و سمت خودش کش لچریب

 

 یعاشقش شده، بزود سمونیکه اقا پل ی. دخترکنمیتمومش م ی+نترس،دارم بزود

 یجونِ تو رو یمونه. همونجور که داغ زبون بند اومدت، با بدن ب یداغش رو دلش م

 دستم موند.

 

 روشن کرد. یگری د گاریو س ستادیا

 +ماهور....  
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  یبرا ی. راستشو بخوادمشیاخه د ،یقشنگه..خودشم قشنگه..نپرس چطور اسمش

 .هیاد یز  یکمیبارمان 

  

به جونش افتاد و   یاسم ماهور، نعشه  دنیجانش با شن ی. پدره بدیبعد بلند خند و

ماهور همان، دختر  نیا ایکه ا اوردیخواست دهان باز کند اما نتواست به زبون ب

ماهور همان دختر  نیبپرسد که ا د؟نتوانستیوابخیم شی پاها یکه رو ستیکوچک

 که سر او اورد...بود؟ ییمادرش به خاطر بال یچهارسالس که شاهد اشکا

است که برادر قصد جان   نیهم نشیپس داده و مهم تر گریگناهانش را د اوانت

 خواهرش را بکند...

 )بارمان( 

 

 سرشو گرفت. ده یترس وا یو محکم پرت کردم که از صداش ش یصندل

 بود هاع؟  تیراز دار نیتو؟ ا یکرد یچه غلط_

 کرد. یرو اده یز یلی+به من چه خب. اون دختره خ

 خفهههه. ،یشدیخفه م دیبا کردیم میهر کار_

 با سرعت وارد اتاق شد. ریگفت که نخواستم بشنوم و ام  یزیلبش چ ریز

 اونجا. رنیها دارن م رویو کردن. ن دای+انبار پ

 رد شدم. وایبرداشتم و با تشر از کنار ش یصندل یاز رو کتمو
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 و دنبالم اومد  دیبه بازوم چسب عیسر

 کجا؟  گهیتو د_

 بگم. ایبه لع وی+نزار همه چ

واسه   طیبل ایردا لعدرضمن ف ؟یبکن یخوای م یچه غلط نمی.برو ببیخوب زبون دراورد_

 بابا جونت شیپ یگردیداره، توام برم  رانیا

 جدا شد و با تعجب تکرار کرد:  ازم

 . زارمیبابام؟من عمه رو تنها نم  شیبرم پ یچ یعنی+

 همون عمت. شیپس برو پ_

 

  ر یاونم گ تونستمیم رفت، ینم الیدان شبیاگه د یبا سرعت از اتاق خارج شدم. لعنت و

 .ارمیب

 ؟ یچ ی+قربان، پس لباس رسم

 .ستین یازین_

شنود   قیاز طر ریکه ام میرفت یو سمت انبار میادغام شد ،یدب سیپل یروهاین با

 بود. ده یفهم

 

 خلوته. یلیو خ دادینم کیشیک چکسیه جالبه

 .ختنیمورو ملخ داخل ساختمون ر  وار،مثلیدستور من با ارامش از پشت د طبق
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 خودم وارد کار شدم. یعصب ،یحرف رسول دنیبعد با شن یول

 کنن. دایو نه انبار و تونستن پ نجاستیا ینه کس گفت؛ یم راست

 

 کاره. نیپشت ا که یفرستادم به هر ک لعنت

 به مرکز گزارش دادم. میسیشده؛ با و دایانبار پ داد،یکه خبر م روهایاز ن یکی یصدا با

 

 نقشه داشتم، نقشه براب شد. یکه روبه روم بود، رسما هر چ یزیچ دنیبا د اما

 شدن. یجاساز نیروئیو ه  شهیش یکه به جا ییبهبت زل زدم به نمکا با

هارو پاره  سهیو با چاقو تمام ک کردیبهشون نگاه م یهم به اندازه من متعجبه وعصب ریام

 کرد

 

 م یگول خورد ؟یچ یعنی  یفهمیگولمون زدن. م شرفای+گولمون زدن، ب

 اروم باش._

 دادن یم مونیرسما داشتن باز ینیبیاروم باشم بارمان؟ نم ویچ ی+چ

 م یدیم شونیپس ماهم باز _

 بگم؟  یکنم؟به سرهنگ چ کاریچ دی. االن باارمی+سر از کارات در نم

 ..عایامشب برام جور کن. سر ران،یا یواسه  لطیب هینگو. فقط  یچیه_
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اونا   ی. ولدنیدم به تله نم یراحت نیمئن بودم که به اجمع کردم و مط لویوسا تمام

 و نشناختن... ییهنوز بارمان صدرا

 روندم.  میمجرد یبا سرعت سمت خونه  ماینشستن هواپ با

  یرفت و، وقت زیم یرو لیاومدم ،ناخوداگاه دستم سمت موبا رونیاز حموم ب یوقت

 ماهور و لمس کردم. یمتوجه شدم که شماره 

 

 از اخر برداشت.   یجواب داد، ول رید یلیخ

 لیتبد که ی. با خشم تلفنو پرت کردم که به هزار تنمتیبیجملم که گفتم م نیاخر با

اون   یکارا هیشد و بازم به خودم لعنت فرستادم که چرا ماهور؟چرا ماهور بشه قربان

 ا؟ یعوض

فکر   یزیکردم به چ ی. سعفتمی راه بگرفتم زودتر  میو تصم دمیبه موهام کش یدست

 یدلم بهش نگفتم ول ی.  درسته از راز هانمییکه ماهورمو ب دیکشینکنم و فقط دلم پر م

 .ده یمطمئنن اگه حرفامو بشنوه بهم حق م

 

به وجود ماهور  اجیکسل کننده،فقط احت ت یمامور ن یبود که راه افتادم و بعد ا ۹ ساعت

 داشتم.

 

بار بهش گفتم دوستش دارم . از قبل   نی فرستادم که واسه اول وییادرس جا براش

 .بودیخاص م دیبا زیاونجارو مثل بهشت اماده کردم و امشب همه چ
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  کاریکه من با احساس پاک اون دختر داشتم چ شدیازم دور نم یوجدان لحظه  عذاب

 کردم؟یم

 

 ده کنم.به هدفم استفا دنیرس یبار اخر، ازش برا یقسم خوردم که برا اما

 

 زنگ زدم. الیبرداشتم و به دان دمویجد هیگوش

 .هیبله قربان گو یبرده   هیسر همونه و فقط  ریز یهمه چ دونستمیم 

باهاش   دیجز خودشو باباش، مجبورا با  ه؛یسر ک ریز یبفهمم همه چ نکهیبه خاطر ا 

 حرف بزنم.

 

 +چه عجب اقا بارمان به ما زنگ زدن.

 .میبهم پس بد دیکه با  میحساب دار یلی. ما دوتا خنمتیبب خوامیم_

 نوبت شماست. م،فعالی+ما که حسابامونو پس داد

 ه؟ یمنظورت چ_

 و کجا؟ یفقط بگو ک ،یچی+ه

 باش. غاممی+منتظر پ

 ..... خوش بگذره یراست_
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 .دیچیگوشم پ یتو انداخت به جونم ، شیپوزخندش که ات یصدا و

 حرفشو بپرسم نذاشت. ه یازش معن نکه یفرصت ا و

 

 یرو یجلوم،چندبار یراه ممنوعه  دنیپرت کردم و با د یصندل یرو لویموبا یعصب

 .دمیفرمون کوب

 جاده مسدود باشه؟ دیبا یچ یکه درست بود و االن برا نجایا

 که اومدم، دور بزنم. یمجبور شدم کلِ راه 

 نبود. ی گهید یچاره  یول شه یم رید دونستمیم 

 

مخمل و برداشتم. موهامو مرتب کردم   یو از داخلِ داشپورت جعبه  دمیرس ۱۲ یساعتا

 .  شدیم یاون کار علن دیامشب با گهیو د

 

کمک  م،یکه هم به قلبم و هم به زندگ یو درخواست خوامشیچقدر م گفتمیبهش م دیبا

 .گفتمیو بهش م کردیم

شاخه ها   یبلند، خودمو از ال یشاس نیچندتا ماش دنیبا د یتم ولباال رف بیش یرو از

 ن؟ یک نایا ستیبه جونم افتاد و معلوم ن  یترسبه کلبه رسوندم.

روبه روم،   یصحنه  دنیوحشت زده، وارد شدم و با د ومد؛یکه م یهق هق یصدا با

 خون تو رگام منجمد شد.

 بود. ی افتاده بود و سرش خون ن یزم یرو نیمع
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 چشمام نقش بست. یجلو ییاون شب کذا یدوباره صحنه ها دنشید با

سره خودِ   ریکار تصادف اونشبم ز نکه یداشت و با فکر ا کاریچ نجایا شرفیب نیا 

 سوالمو گرفتم.   شه،جوابیعوض

سمتم   به سرعت دنم،یکنار گذاشتم و اونم با د ویماهور افتاد،همه چ ینگام رو یوقت

 .ختیبغلم اشک ر یپرواز کرد و اروم تو

 

 تموم شد.. _

 نوازش کردم و ادامه دادم:  سرشو

 .نجامیا من

 کرد. اده یسپر شدم ،پ ی نه یس یمشتاشو رو کرد،یم هیکه گر همونجور

 بخدا....بخدا ؟ی....اومد رید نقدری+چرا... ا

 شدیم نییباال پا نشیو س زدیم هق

 داشت؟  کاریچ نجایا یعوض نیشد؟ ا یماهور فقط بهم بگو چ_

 تمیاذ خواست ی...مشدیم کمیبزنمش...داشت...داشت....نزد خواستمی+بخدا...نم 

 کنه.اون...گفت 

 

کرده   کاریبا ماهورم چ یعنی. زدیحرف م که یت کهیو ت دیلرزی بغلم م یجوجه تو هی مثل

 ومد شونه هاشو گرفتم ذهنم ا یکه تو یبده؟ با فکر نقدریکه حالش ا
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 داشت. کاریچ نجا یگفت؟ ماهورم اروم باش و بهم بگو ا یچ_

 بلند داد زدم... ،یکه عصب ختیریم نی زم یرو شیدیمروار ینزد و اشکا یحرف بازم

 داد زدم... ،یکه عصب ختیر نی زم یرو شیدیمروار ینزد و اشکا یبازم حرف

 بگو!  گمیبهت م_

 کردم. نکارویدفاع از خودم ا ی+فقط برا

حروم   کهی مرت نیواستا تا حلش کنم. ا  ،کناریکرد ی. خوب کار  یکرد یخوب کار_

 .کنمیکال تموم م گهیکارشو د ادیزاده اگه به هوشم ب

 

 اروم شده بود. کمیاهسته به عقب برداشت و حاال  قدماشو

 م؟یبر شهی+نم

 هست  رونی ادم اون ب ینه.... کل_

 م؟ یکن رکایچ دی+پس با

 بهش فکر نکن، بسپار به من._

و ضربه زده بود که حاال   ییجا قایرفتم و اروم روشو برگردوندم، ماهور دق ن یمع سمت

 شد. کمی. خواستم بلندش کنم که نزدادیحاالها به هوش نم

 

 دست نزن.  _
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و   رونیب ختمیر باشویج یهوا جمع کرد و دوباره سر جاش برگشت. همه  یرو دستاشو

 احمق بودنش زدم. نیبه ا یلبخند شیی بزرگ و مدارک شناسا دیدسته کل دنیبا د

 

 که زدم: یتوجه به داد یاومد و ب کشینزد رتیماهور با ح هوی 

 .ایبهت گفتم ن_

 

ازش سوال   ی شده بود و هر چ ره یبازم کار خودشو کرد. مات به عکس روبه روش خ یول

 .کردینگاه م دم،فقطیپرس

 

 .رونیب میبر نجایاز ا یجور هی دی. بامیوقت ندار_

خانم  هی. با تشر عکسو از دستش چنگ زدم که داخلِ قاب زدیپلک هم نم یحت جالبه

 لباش، بود. یرو یمرتب با لبخند

 

 ه؟ یک گهید نیا_

 بزنه. تونستینم یحرف یول شدیبازو بسته م یمثل ماه لباش

 ه؟یک نیماهور؟ا _

 +ما.مان...م..

 ی مادرت؟ مطمئن_
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 شناسم؟یمامان خودمو نم یبگ یخوایم یعنی+

 داره؟  کاریچ نجای. عکس مامان تو اادیبا عقل هم جور در نم یول_

 ه؟یچ شی+به نظرت معن 

 .زنمیزنگ م ری تا صبح بشه،بعد به ام میصبر کن دیشده. با یقاط یهمه چ_

 

 داخل. انینشد،ب ین خبر+ادماش نگ

 نگران نباش. حواسم هست _

. مغزم هر عان ختیدستاش گرفت و اروم اشک ر یصبح ماهور عکس مادرشو تو تا

 بود منفجر بشه،   کینزد

 بخواب. ریبگ گهیبسه د_

 .بره ی+خوابم نم

 بلند شد و سمتم اومد یاومده باشه با هول ادشی یزیچ هی انگار

 ؟ی+اگه مرده باشه چ

 واست مهمه؟  یلیخ_

 کردم، رو بپرسم. دایپولش پ فیعکس مادرمو تو ک نکهیا لیدل خوام ی+مزخرف نگو،م

 .ره یضربه بم هیبا  ستین یادم_

 شاهللی+ا
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زنگ زدم و تازه،پروازشون فرود   ریبه ام ۷ یساعتا بایدوباره سر جاش نشست تقر و

بلند بود و حرفاشون ، راحت  به گوش    یاسش ن یاومد. از پشت پنجره حواسم به ماش

 .دیرسیم

 

 کرده؟ یفیاقا چه ک  ستی+معلوم ن

 م یمعطل شد نجایها بابا. فقط ما ا_

 کتک مهمونش کنم. هی خواستیدلم م  یلیرگش کجاست؟ خ ی+موندم اون عاشق ب

 ادامه دادن ییسر داد و دوباره با کمال پرو ی خنده 

 برده اهمیدن فیک ده،ی. نکه راحت اونجا خوابدمیخوابیکاش ماهم م یا_

 

و   دمیپرده و کش تی. با عصبانکردمیدست و بالم بسته نبود، دندوناشون و خورد م اگه

 پس فطرتا اب شد. یحرفا ریز یکه چطور دمیبرگشتم، ماهور و د

 

 انیشماها نرفته که بفهمن ب ی. چطور صداادیواضح م نقدریا نایا یصدا یوقت_

 دنبالتون؟ 

 

 بهم نگاه نکرد  یباال گرفت ول سرشو

 کجا رفتن دونمیبرگردن. منم نم گهیساعت د کیگفت برن و  نی+مع

 خنگا..._
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تماس گرفتم وپشت به ماهور، تمام سفارشاتو انجام دادم  ری حرفم دوباره با ام نیا بعد

 که چند نفر هستن و عالوه بر اون مسلح ان.

 

و داشت و   ستیکه انتن ن ییجاها نکهیا تی انداخته بودم،قابل میکه تو گوش ی د یجد خط

 چقدر به دردم خورد  دمیاالن فهم

 

 و دوباره لرزشش شروع شد... دیقطع تلفن ماهور بهم چسب بعد

 از هوش رفت. قشیبعد دو دق یخورد و سرشو گرفت ول یتکون نیمع

 .ادی به هوش نم یکه به راحت یاونقدر محکم زد_

 رهیبم ترسمی+م

 سوالت؟  دنیبرا پرس ؟یباز براچ_

 داشتن عذاب وجدان. ی+نه، برا

 

ادم تا به االن کشتم و اون فقط با   یکه کل ی. منمیکه چقدر باهم فرق دار دمیفهم حاال

 ضربه،عذاب وجدان مُردن طرفو گرفته. هی زدن

 

 شده بودن،شدم. میکه پشت درختا قا ییروهایاز پشت پنجره نگاه کردم و شاهد ن دوباره 
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 +بارمان؟ 

 .انی. دارن مشششیه_

 دارم یی+من دستشو

 گردنم صدا داد  یبرگشتم که مهرها چنان

 یعذاب وجدان داشت شیپ قهیاوضاع؟خوبه تا چند دق نیتو ا_

 گرفته. مییدستشو ،یاد ی+خب از عذاب وجدان ز

 کردم و دوباره برگشتم سمتش یکالفه  پوووف

 تحمل کن گهید کمی ارم؟یب ریاالن از کجا گ_

 +اخه....

 ه؟ یباز چ_

 ....استرس...بهم..وارد شد...و یدونی+م

 خب؟؟ _

 .می+ولش کن اصال. فقط توروخدا زود بر

 

همه جا امنه،با   دیفهم نکهیکه وارد عمل شدن و بعد از ا دمیگلوله فهم کیشل یصدا با

 میاومد رونیماهور ب

 شد و بغلم کرد. کمینگران،نزد ریام
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 ن؟ی+خوب

 ببره نویاره،فقط زودتر بگو امبوالنس ا_

 

 .میاورد رشیراحت گ نقدریا شهی+واقعا باورم نم

 .کشمشیتو دعا کن زنده نمونه، اگه نه خودم م _

 افتاد رمونیپسر؟ دم ماهور گرم،رسما طرف، دست و پا شکسته، گ یگیم ی+چ

 

 نگفتم و به ماهور نگاه کردم که با سرعت سوار امبوالنس شد. یزیچ

وصل   ژن یاکس ن یباشه. تا دم امبوالنس رفتم و داشتن به مع نیکنار مع ومدینم خوشم

 سرش بودن هیچیو مشغول باند پ کردنیم

 

 خوردیو تکون م دیکوبی ضرب م هیسمت ماهور کردم که پاشو  رومو

 ن؟ ییپا ایب_

 ام؟ ی+کجا ب

 ؟ یینجای. اصال چرا تو انییپا ایب گمیم ؟یکر_

 .نمینکردم که بش دای پ گهید ی+جا

 شو. اده یماهور...پ_

 گرفتم. شونیکیو از  چیحرکت کردم و سو یانتظام یروین ینایسمت ماش و
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 بعد سوار شدنم، ماهور هم درو باز کرد و نشست.. بالفاصله

 مارستان؟ یب  یبر شهی+م

 ؟یبرا چ_

 بهم هشدار داده بود. رادیوضع برم خونه. رسما ه ن یبا ا خوامی. نمزای چ یلی+برا خ

 

 کرده بود؟  کاریچ رادی؟هیچ یچ _

 مست شده بود.  یلیخ یچرا ول دونمی+هشدار داد که نرم. نم

 

 کار کردم. یلیمنفجر نشم خ ال، یهمه فکر و خ نیتا اخر امشب از ا اگه

 دوم لیو دل_

 حالش چطوره. نمیبب خوامی+م

 

 حالِ اون به تو چه  _

 . من با چوب زدمشیستیمتوجه ن نکهی+مثل ا

 .کنمیحلش م یجور هیگفتم خودم  ،یبگ نویا مارستانیوسط ب یبر یکنیشما غلط م_

 

 لب زد تیبا جد ینگام کرد ول یحرص

 ...مارستانی+منو ببر ب
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صحبت   شبیو با سروان، راجب اتفاقات د میمراقبت ازش گذاشت یسرباز برا یکل

 کیپالست یکه تو یزیچ هیرفت و بعد گرفتن  رشی. ماهور با عجله سمت پذمیکرد

 .شد ییدستشو هیبود، راه دیسف

 +حواستون هست؟ 

 شنوم یبله... م_

از خودش   یرد چیه یعنی. میندار شونی ا یاز ثبت جرما یمدرک چی+در حال حاضر ه

 نزاشته. یباق

 رمیگیاعتراف م_

 +اگه نکرد...

 ...کنهیم_

اگه   یول امیدر ب یخستگ نیو از ا رمیدوش اب گرم بگ هیگرفتم برم خونه تا  میتصم

 گرفتیدلم اروم نم بردم،یماهور هم با خودم نم

 

 ادشه یتا االن  یچطور نکهیجا خوردم از ا  کمیکرد که  یسوال نیماش یتو

 

راحت ولم کردن؛ مگه نه؟   یبود سیافتادم، چون تو پل ر یگ نیهم که با مع  ی+اون شب

 ی مجازات و تعهد چیبدون ه
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 ؟ یاونشب افتاد ادیچطور _

کردم و   یاحترام یافتادم که بهت ب نیا  ادیو  دمید زد،یکه باهات حرف م ی+اخه ادم

 اونم از خجالتم دراومد.

 

 کردم. ادشیلبام نشست و دم خونشون پ یرو یلبخند

 ...یراست_

 از پنجره داخل اورد. سرشو

 

 .یبفهم شبوید هیبه قض رادیربط ه ی تونیم نیبب_

 .کنمیم مویسع یول ستین کدوم از کاراش معلوم چی+ه

 

دوش سمت وزارت اطالعات   هیمطمئن شدم وارد خونه رفت،گازو گرفتم و بعد از  یوقت

 .بودمیشناس م فهیبه کارمند وظ هیشب دیکه با ییسازمان تهران حرکت کردم. جا

 ••••••••• 

 .شه ی+گفتم اون دختر دردسر م

 

و  الیطرف دنبال دان هیشده،از  یقاط یقربان. همه چ شمیربطشو متوجه نم قایمن دق_

 برامون مهم شده. ن یطرف مع هیو از  میهست یمصطف
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 م یکرد یابیو رد  الی. تلفن دانشه یسر خوده عوض ریز ی+چون همه چ

 اومد. شی به نما تاید یصفحه  یدکمه، کل اطالعات رو هیبا زدن  و

 .یرد گم کن یعنی نیمختلفه و ا ی+از کل تماساش، نصفشون با شماره ها

 

 ن؟ یدیپس از کجا فهم_

ها استفاده کنه و بعد   یاونقدر زرنگ هست که از شرکت سهاب نی.معابیرد قی+از طر

 اورده . ریگ یخوب یگوشه، و االنم آتو هیبدازشون 

 

 دمیپرس تیکردم و با جد زیر چشمامو

 ؟ ییچه آتو_

سازمان به   ایا کنه؟یقبولش م ایدختر... چشم تورو کور کرده. به مادرت فکر کن. ا+اون 

به   یقیبزرگه که اگه کنارت باشه، به هر طر سکیر هیاون  ره؟یپذیعنوان همسرت م

 .کوبونتتیم نیزم

 

و بر خالف فکر شما،ماهور  کنمیباهاش ازدواج م یقربان. من بزود نیتذکر داد  رید_

سازمان باهاش ازدواج کنن که اجازه ندن.   ایمادرم  ست یمنه. و... قرار ن  شرفتیباعث پ

 مهم منم...  

 هم انتخاب خودمو کردم  من
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 خدمت به کشورته. فتی نبره که وظ ادی+عشقت، از 

 

 بگه ماهور اشتباس. تونهینم چکسیو ه دمیبهم کوب نو،یدرِ ماش تیعصبان با

و هم راجبه   نمیرو بب ایبرم لع خواستیدلم م یلی انتخابه منه. خ ن یو اخر نیماهور اول 

   رمیکه دخترِ قاتلِ شوهرش هست و فاکتور بگ ییماهور باهاشم حرف بزنم. فقط اونجا

 عقبم. یلیاز کارام خ یول

 

اسم  دنیبا د یجواب بدم ول خواستمیزنگ خورد و نم لمیموبا بایجاده تقر یوسطا 

 .رمیحرفاش، احتمال داشت تصادف کنم و بم دنیوصل کردم و با شن ر،تماسیام

 پارک کردم دوباره ناباور لب زدم ابونیکنار خ نویماش راژیو هی با

 مُرد؟ _

 )ماهور( 

 

  ه یداشت  ست،ین کردمی زدم و برخالف تصورم که فکر م رادیاروم دوتا تقه به در اتاق ه

 .کردیم یخط خط ویزیچ

 راد؟ یه_

 من پرش زد و با سرعت سمتم اومد دنید با

 +حالت خوبه؟
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 چرا بد باشم؟_

 

 و محکم بغلم کرد  دیتند نفس کش تند

 .ییولم کن..اا_

 دیجدا شد و محکم گونمو بوس ازم

 +خداروشکر 

 ؟ یگینم یزیچرا مثل ادم چ شبت؟ید یاالنت و حرفا یمعلوم هست چته؟رفتارا رادیه_

 شبم؟ ید ی+حرفا

  تیو فقط خودمو اذ ستیتو خاطرش ن یچیحدس زدم،چون مست بود ه درست

 .کنمیم

 الش یخی،بیچیه_

 

 که صدام زد  رونیب امیاتاق خواستم ب از

 ی دوستت دارم ابج یلی+خ

  یو چ ست ین شیروبه روم،اون ادم سواستفاده گره دو روز پ رادِیقسم بخورم ه حاضرم

تعجب   یهم خبر داشته برام جا شبیاز اتفاقات د نکهیا ی. حتدونهیداده خدا م رشییتغ

 .کنهینزدم،چون صدرصد انکار م یبارمان حرف یبه گفته  یداره ول
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 یشد ول یچطور  دونمیشدم. نم مارستانیب هیتنم کردم و راه موییطال یمشک یلباسا

 کردم،از خودم مراقبت کنم. یمن فقط سع

 

رفتم و از کنار  مارستانی. وارد بشهیفکر کردن بهشم باعث استرس و عذابم م یحت

 بودن؛ رد شدم. ستاده یکه ا ییسربازا

 حرکت کردم  رشیبا تعجب سمت پذ ،یتخت خال دنیبا د اما

 اتاق،کجاست؟ نیا ضیخانم.مر ریوقت بخ_

 رق بود؟که سا ی+همون

 بله_

 ه؟ ی+نسبتتون چ

 من....من...خب... خواهرشم _

 امروز صبح فوت شده؟ میدونیو نم نی+خواهرش هست

 اراده لب زدم یب

 ؟ یچ_

  تیو تسل  اره یکرد. متاسفانه نشد دووم ب یمغز یزیمحکم بود و خون ر یلی+ضربه خ

 گمیم
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دستمو  ریپرستار، ز یاز خانما یکیکه  فتمیبود ب کیو نزد دیچرخیدور سرم م ایدن

 گرفت.

 خانم؟ نی+خوب

 براشون نداشتم یجواب یول دمیشنیم صداهارو

 ...من بهش زده بودم.من

 ....من...قات..یعنی

 

 بود، سرم بترکه. کیهرعان نزد داخت، یفکرشم نعشه به جونم م یحت

 

بار   ینداشت. برا بر یبوق خورد ول یزنگ زدم. کل دراوردم و به بارمان لمویسرعت موبا با

 زدم که بوق چهارم تماسو وصل کرد. زنگ  دوم

 

 کجا بردنش؟ _

 نکن. یکار احمقانه ا چی+اروم باش و ه

 واقعا مرده؟_

 یی. بگو کجاشتتیپ امی+ماهور االن م

 من کشتمش_

 ؟ ییکجاگمی+دهنتو ببند. بهت م 
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که   میادم زندگ نیتر یضربه، عوض هیاز دستم افتاد و راه اشکام باز شد. من با   تلفن

 و.... کشتم. رمیسگ دو زدم تا ازش انتقام بگ یکل

 ادم و مواد مخدر و کشتم... ه یقاچاق چ نیبزرگ تر من

 یاون شب، برام تداع یبه وجود اومده بود و همش صحنه ها یسرم خالء بزرگ یتو

 .شدیم

 ••••••••• 

 بارمان...._

 بهتر از اون باشم تونمیم یول ستمی+بارمان ن

 ؟ یدار کاریچ نجایتو...تو...ا_

سَر   یلیبهت ثابت کنم من از اون پسر به درد نخور خ خوام یو فقط م ستین ی+کار خاص

 ترم.

 

 ؟ یدار کاریچ نجایا گمیبهت م_

 .کشنی.. عروسکا که داد نمواشی. سسی+ه

 دمیترس یم یلیه پا بود و از مرد روبه روم خب یدلم ترس بد یتو

 توروخدا...برو_

 که برگردم؟ یهمه راه اومدم،توقع ندار نی+نوچ..نوچ...نوچ.. ا
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 .دمیکش ادیتوجه به حرفش بلند ،اسم بارمان و فر بدون

 زدم گلوم پاره شد  غینشست و از بس ج یچوب هیصندل یرو الیخیاون ب یول

 ادمامم فرستادم برن. پس خودتو خسته نکن. یدس،حتیفا ی+ب

 ؟ یخوایم یچ_

مرگ   یبارها ارزو ت یکنم که هم تو، هم اون عشقِ عوض یکار خوامی+تورو.... وجودتو...م

 .نیکن

 

 افتادم. ریقفس گ یتو کردمی هق هقام دست خودم نبود و احساس م گهید

 

  خواست یدلم م یلی . خمرفتیعقب تر م  یاومد. منم ه کمیبلند شد و نزد یصندل یرو از

فکرِ محال   هیفقط  هی یبرم  ول رونیجهنم ب نیتا بتونم از ا شدیتمام مانع ها نابود م

 بود.

 

 : زدیبهم کرد و همونجور حرف م پشتشو

 .؟ ذاتا تمام مراسماتشم انجام دادم. مثال شمع و گل....و...........تخت ی+اماده ا

و کنار   سوخت،تعللیداشت م شیات یکه تو یچوب دنیمحکم پس زدم و با د اشکامو

 .دمیسرش کوب ینکردم و با تمام قدرت تو یگذاشتم و به سوختن دستم هم توجه
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 بهم انداخت. یسمتم برگشت و نگاه بد به

 ....یبش کمیبه خدا نزد_

 خوردم. ن،یزم یحرفمو با افتادنش رو ی ادامه

 نگاه کردم.... ومدیکه از سرش م یجونش و خون یوحشت به بدن ب با

 

 ••••••••••• 

 سست وارد شدم.   یرسوندم و با قدما یخودمو تا اگاه یچطور دونمینم

 دادم کهیاز اتاقا رفتم وبه در ت یکیسمت  یچیتوجه به ه بدون

 ن؟ یدار یخانم؟ کار نیی+بفرما

 من....._

 ....قاتلم...من

 +خانم محترم حالتون خوبه؟ 

 ن؟؟؟ یفهمیحرفمو نم یکجا-

 :دمیکنترلم دست خودم نبود و بلند داد کش گهید

 مگه؟  نیقاتلم...ادم کشتم...نفهم گم،یدارم م-

 

 پا شدو مخالفِ من، با ارامش گفت:  زیاز پشت م یبود ول یدرجش چ دونمینم
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 بده. حی+دخترم! اروم باش و قشنگ توض

 

مرد  یبه زبونم قفل زده بودن. فقط تو چشما شیپ قهیکه برعکس چند دق یانگار

 رو به رو نگاه کردم  یخسته 

 +دخترم؟.

 ممکن پچ زدم یصدا نیاروم تر با

 ...ترسمیم یلیخ-

 گفتم. یچ دمیخودمم نشن یحت که

 

، به بارمان   میگوش قینشستم و اوناهم از طر یاگاه یصندل یچندتا از خانما،رو  کمک با

 و ارومم کنه. ادیزنگ زدم تا مثال ب

 .کردمیمن فقط به روبه روم نگاه م اما

 

 شده بود. نیبودم، سنگ ختهیکنم و تخم چشمام از بس اشک ر کاریچ دیبا دونستمینم

 

  ،یخجالت و دل نگران چیبارمان بدون ه دنیکنار خودم حس کردم و با د ویکس حضور

 گهیو د نجاستیهم ایاغوش دن نیامن تر کردمیبغلش جا دادم. احساس م یخودمو تو

 جز بارمان، ندارم. ی گهیقبول داشتم، کس د
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دخترش چه مرگش هست؛ به چه درد   دونهینم یو حت ستیکه االن کنارم ن یپدر

 خوره؟یم

 

 : دیجلوش با تشر توپ یپشت کمرو نوازش کرد و روبه سربازا اروم

 دنبال کارتون  نی. برنیکنی نگاه م ی+به چ

 ، تنهامون گذاشتن.احترام یاوناهم بعد ادا و

 

 بارمان...من.._

 از دستت.   مینگو که بدجور کفر یچیه شش،یی+ه

 پس چرا مرد؟   ره؟یمینم یمگه...مگه... نگفت-

 

 .دیو کف دستمو که اونشب بر اثر چوبِ داغ، سوخته بود و بوس دیکش رونمیبغلش ب از

 

ادم   هی ی. باعث شدیاومدنت، حماقت محظه. رسما تو کمک هم کرد نجای+ماهور ا

 عالمه ادم از شرش در امون باشن. هیمحو بشه و  ایاز دن فیکث

 .یکردیاز خودت محافظت م یداشت تازشم
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تو گلوم، سرمو   هییلوی. با بغض صدکستین  شیب یدلگرم نایکه ا دونستمیخوب م خودم

 لحن ممکن لب زدم: نیتکون دادم و با سوزناک تر

 .خواستمینم  نویمن ا یول-

 +ماهور...

 وسط حرفشو  دوباره ادامه دادم:  دمیپر

 قاتل باشم و اعدام بشم.... خوامینم ا،ی دن یادم نجس از رو هیمن واسه پاک شدن -

که   یکس خوامیاالن نم یبه خاطر تو ....ول  دم،یکشاز گرفتن انتقامم دست  یحت من

 .ره یازش متفرم به دست خودم بم

من،   یسرد و خشک شده  یدستاش با لبا هیلبم گذاشت و داغ یاشارشو رو انگشت

 داشت  یتضاد قشنگ

 الل شدم و چشم دوختم بهش ناخوداگاه 

 

 .یدیعذابم م یکارات دار نیبا هر کدوم از ا یفهمیو خودت نم  یمن ی+تو فرشته 

 

 قلبم یبرداشتم و گذاشتم رو انگشتشو

 ....ستیواسم اسون ن  نایدرک ا تپه؟یم یچطور نیبب-

 ؟ ی گذریچرا از گناهم م ؟یکنیمجازاتم نم ،چرایسی .....اصال تو پلاصال
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 ...یگناه ی+چون ب

 

.اما  دونست یبازم منو مقصر نم زدم،ینداشت اگه تا صبح هم باهاش حرف م ی ده یفا

 زد. یرد ی. تلفنش زنگ خورد، ولرکارمیکه چقدر تقص دونمیخودم خوب م

 

روت   یلیفشار خ گمیم زنمی.با سرهنگ حرف مستی موندنت خوب ن نجای+بلند شو، ا

 .یگفت ییچرت و پرت و پرتا هیبوده 

 

 ی دروغگو شد ایچقدر تازگ-

به خون   یچشما نیبا ا شدیاز محل کارش حساب نم یهم جزئ نجاینبود و ا سیپل اگه

 .دادیدستم م یکار هینشسته 

 پچ زد: یحرص یشد و دم گوشم ، اروم ول کمینزد 

 

ادم   نیو دروغگو تر نیتر فیبه خاطرت کث ی.حتکنمیم نکاروی+واسه خاطر خودت ا

 ؛یای.با من م یکه تنها باش ستیربه بخوره. االنم صالح نبه تو ض زارمینم یول شمیعالم م

 کار مهم باهات دارم...

 یدقت کردم، خونه  یو وقت ستادیخونه ا هی یصدا همراهش راه افتادم. جلو یاروم و ب

شدم و بارمان هم بعد از پارک کردن  اده یپ یحرف اضافه ا چی. بدون هخودش بود

 جلوتر راه افتاد. ن،یماش
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گذشتم و وارد سالن  اطیاز ح یو ضعف داشتم،  که هم وقت یاحساس خفگ نقدریا

 رفتم و از داخلش اب پرتقال سرد برداشتم. خچالشیسمت  عیشدم، سر

 

 بخور. نایمثل خرما و ا ،یجاتِ مُغَذ یسرد نخور،گرم یزای+چ

 ...تونمی. نمرمیگیم شیدارم ات_

 

 دمیراست اب پرتقال و سر کش هی و

 درک کن. کمی. یکنیرسما سکته م گهید یترشم بخور زی+خب فشارت افتاده، چ

 

 مبل ولو شدم. یگفتم و رو یبه جهن هیلب  ریز

 

 نجا؟ یا میچرا اومد ؟ی گیکارتو نم_

 ....لهیاومدنمونم، به هزار دل نجایگم،ای+وقتش بشه بهت م

 ها برخورد کردم. وونهیتو حرفشو و مثل د دمیپر

 

 رگم نگران دخترش بشه و بپرسه....  یب یبابا نکه،یمهم تر از ا  یلیاونوقت چه دل_

 مبل گذاشتم. یرو یبابامو دراوردم و دستامو به حالت قلدور یادا
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 چه مرگته بابا جان؟ منم بگم ادم کشتم و بندازم زندان..._

 

از صد   ؟یدید افتویاصال ق ؟یزنیکه م  هیچه حرف نیا ه؟یچ ایمسخره باز نی+ماهور ا

 مرگت هست. هیمعلومه که  میلومتریک

 

اون   یبگ یخوایکه سوال بپرسه. نکنه م شهینگران حال من م یبعدشم ک ست؟یمگه ن_

 .؟ یاز خود راض میمر

 بودم. نینگران هم قای و منم دق تیزده به عصبان ادتیز هیناراحت کنم،ی+درکت م

 

 حوصله لب زدم  یمحل نسبت به حرفاش،چشمامو تو کاسه چرخوندم و ب یب

 ....ههادیز یِناراحت گهیکرده بعد م میخودش عصب_

  کنمی. تکرار میدارو ن رونیب یبزار نجا یپاتو از ا نکهیحق ا یای+تا با خودت کنار ن

 مثل بچه ها برخورد نکن. نقدری. ایماهور... حق ندار

 

 یبعدشم من خونه زندگ ؛یکن فیتکل نییواسه من حق،تع یتونی. تو نمنییاقارو ب_

 دارم،

 

 .یبر یتونینم ییجا ،یتا مثل ادم برخورد نکن گمی.. می+نگفتم که ندار
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 مبل پاشدم و انگشتمو اوردم باال: یاز رو طلبکارانه

 که نرم؟   ینزار یخوایتو م_

 تونم؟ی+مگه نم

بس روم   گفت،ازیو بارمان راست م اوردمیمن کم ن یول تونست یخوبم م  تونست،یم

 .ختهیفشاره اعصابم بهم ر

 .یتونینم رمینخ_

 

ونور  انگار طرف ا یجوابمو بده که تلفنش زنگ خورد و دوباره قطع تماس زد؛ ول خواست

 خط، دست بردار نبود.

 

 .دمیبکن تا فکرت مشغول شه. به باباتم خبر م یهر کار دونمیبرم. نم دیشده با رمی+د

 

 خودمو بهش رسوندم و دستمو مانعش کردم. عیدر حرکت کرد که سر سمت

 

 .نمیواستا بب_

 لب زدم: یانداختم و با لحن اروم نییبعد سرمو پا و

 کنم. هی برم تو اتاقم گر خوامیم ست یخوب نحالم من
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 جوابمو داد:  یهمچنان جد  یول

 بزرگ شو و بزرگونه برخورد کن. کمی.. ستیدر کار ن یا هی+گر

 

 مظلوم حرف زد. دینبا نی... با انه

 برو بابا.  _

 برگشتم... یوقت  یاز روش بردارم ول فمویمبل رفتم تا ک سمت

رفت و زارت  رونیب دمیبرگشتم د یوقت  یاز روش بردارم ول فمویسمت مبل رفتم تا ک

  فموی بعد،محکم ک  ینشون بدم ول یدرو قفل کرد. اولش شوکه شدم و نتونستم واکنش

 پرت کردم و سمت در رفتم.

 

 دیشنیصدامو نم یانگار کس یول زدمیتمام توانم مشت م با

 سه.ها به دادم بر ه یاز همسا یکیکه  ستیاپارتمان هم ن یلعنت 

 ول کرد رفت؟ ینجورینگهبان داره که ا  ستین  معلوم

 

  یلیخ نکه یتالش کردم باز نشد، مثل ا یهر چ یرفتم ول یا شهیش یپنجرها سمت

 بازشون نکرده.   یوقته کس

 . گهیکرده د یرسما منو زندان دم،یکش یپوف کالفه
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نفهمن بهونس، و فقط چون کار احماقانه انجام  یزیخانوادم چ نکهیو ا تیعصبان دونمیم

 نگهم داشته.. نجایندم، ا

 

 سرم گذاشتم. یمبل نشستم و دستامو رو یرو

 کنم. یکه خودمو معرف کردیعذاب وجدان وادارم م ه یخودم نبود و اون حس لعنت دست

 

 .دمیبعدش با تشر به خودم توپ یول

. به خاطر عفت و جون  یپاک کرد  نیزم یادم رذل و از رو هیمرگته ماهور؟تو  چه

 بهم  یاگه بازم، بارمان الک ی. ولیخودت دست به اون کار زد

 .شمیتموم م گهیدفعه د نیبده و بفهمن که من اونکارو کردم،  ا  یدلخوش

 

دوباره چشمم به مواد   یوقت یحوصله بلند شدم ول یو ب شدیدرست نم یکارنشستن،  با

  نت یقابلمه و از رو کاب یسراغم اومد و با خوشحال یخورد، انرژ خچالی یتو هییغدا

 درست کنم. یموندم چ یبرداشتم ول

 کردم. یدستم اومد و قاط ریز یچ هر

 الزم. یها هیخورد شده....زرشک و ادو ی...سبزای..لوب...لپه..گوشت

رفت اصال چرا خونه   ادمیروبه روم، خندم گرفته بود که  یاز درست کردن غذا یاونقدر

 بارمان هستم. ی



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

312 
 

 

  نی. از همگه؟یم ی چ نهیغذارو بب نیفکر کردم که اگه، ا نیاسم بارمان به ا یاداور ی با

 بشم. نیباعث شده بود از خنده پخش زم نیواکنشو حدس بزنم و هم  تونستمیاالنم م

 

  هی یو تو هیپات یدرهم و قاط یدم و خورشتابرنج و ابکش کر  ،یدست و پا چلفتگ با

 .ختمیظرف ر

 شده. یظاهرش که واقعا عال یول هیمزش چ دونمینم

افتادم که اگه زن بارمان بشم   نیا ادیکردم و  گهی د کیکوچ یخنده  هیزنگ  یصدا با

 داره. فیکنم چقدر ک یو تو خونش اشپز

 

 و با گذاشتن دوغ سر سفره ،زدم. کیشل نیاخر و

 

فکر کردم که   نیو به ا ستادم،یراه ا یوسطا یو سمت در رفتم ول دمیمحکم کوب دستامو

 داره و در از اون ور قفله. دیبارمان کل

 

در  یکه وقت دیفهمیدلم نشست و صدرصد اگه بارمان بود، م یتو یترس نامحسوس 

 نم.باز ک تونمیزنگ بزنه، چون نم دیقفله نبا
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بارمان و   یشماره  ی. چند باردیلرزیرفتم و از استرس دستام م فمی سرعت سمت ک با

 در دسترس نبود.   یگرفتم ول

 ...لطفاااابردار_

 

 وصل کنه.  ویتماس لعنت نیا خواست،یانگار نم 

نگاه کردم که   یبه دَر ده یترس خورد؛یتر شد و پشت سرهم زنگ م انهیدر وحش یصدا

 شکست و از صداش سرمو گرفتم.... یمحکم یقفل، با ضربه  یجا

 )بارمان( 

 

 شدم. نیتوجه بهش سوار ماش یب یول دمیشن دادشویداد و ب یصدا

  کشه ی. هنوزم سرم سوت مده یبه باد م ویهمه چ ،یتنهاش بزار قهی دختر، اگه دو دق نیا

 رفته؟  یتا کالنتر یکه چطور

باور کنم که   تونمیبه هردومون وارد کرد و هنوزم نم یبد یلیشوک خ  ن یمع مرگ

 ماهوز زده باشتش.

 

 گذاشتم و به سمت، وزرات پژوهش به راه افتادم.. کریاسپ یرو میزنگ گوش با

 

 جانم.._
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  نکهینه ا نمتیبیم  رانیا امیب کردمیهست؟ فکر م نجایا هیمادر بدخت هیکه  یگی+نم

 یزنیزنگم نم یحت

 شلوغه  یلیبخدا سرم خ_

 گه؟ یم یچ وای+ش

 زده. یچه زر ست یشروع شد،معلوم ن باز

 

 هست از خودش بپرس.  میچرتو ندارم. هر چ یحرفا نیمامان وقت ا_

 ه؟یماهور ک گمی+بهت م

 چرخا زمزمه کردم  کیزدم و هم زمان با صدا الست یچیچهاراه پ سر

 عروستت. یبزود_

 •••••••• 

 ر؟ یتو ام یگیم یدار یچ ؟یچ یعنی_

 ی اره و نه بگ یخوایکالم م هینه؟ ایسوخته بود  نی صورت مع گمی+بهت م

 ؟ یاز کجات دراورد  گهید نویمعلومه که نه. ا_

 .میبر شی+بارمان اروم باش . بزار با ارامش پ

 صورتش سوخته نبود؟ نی مع گمیبهت م دارم

 یاوردن. بعد چطور مارستانیو ب نیمع یوقت یبرو سر اصل مطلب. تو خودتم بود ریام_

 ؟یپرسیسوالو م نیاز من ا
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 .کننیم دییتا نویجز تو ماهور. و البته اورژانس که اوناهم ا ده یند یشکی+ه

 :دمیکش ادی فر یعصب ه؟یا غهیچه ص گهیسوخته د صورت

 .کننیم دییتا کننیغلط م_

 

 وفتاد؟ین شیات یماهور زدش، تو یوقت گمی+اروم باش داداش. دارم م

 

اون   نمی. فقط از سرش خون رفته بود. واستا ببدمیمزخرف نگو، من خودمم د نقدریا_

 دن؟ یو ادما که اونجا بودن؛ مگه صورت سوختشو ند سیپل

 

 پرستارو دکتر صورتشو سوخته ثبت کردن. نکه ینداره. مهم ا تی+نظر اونا اهم

 ؟ یچ یعنی نایا_

 .ستی م نازش معلو یچیه یول  ینیبب یبر یتونی+جنازش تو سردخونس. م

 

ادعا   یچطور نییپژوهش و باال پا یکنارش زدم و وارد سرد خونه شدم. بعد کل یعصب

 که صورتش نامشخصه؟ کننیم

 .ست ین ن یفرد روبه روم حاضرم قسم بخورم که مع دنی رو کنار زدم و با د پارچه

 امکان نداره...  _

 ؟ ی+چ
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 کرده؟ دییتا ی. کدوم دکتر خرستین  نیمع نیا_

 +اروم باش.

 گرفتن؟ یان ا ی...دیان ا  ید_

 +اره، مطابق باهاش بوده.

 بود منفجر بشم. کیسرمو گرفتم و نزد محکم

 .  ستین  نیا نی که مع رمیگیکه اونجا بودن، اعتراف م ییاز تک تک اون ادما_

 رو هوا زدم  یبشگن دم،یکه  فهم  یز یاومدم و با چ رونی با عجله از سرد خونه ب و

 

. باشه قبول دارم  ادمهیکرد و خوب  یچیکه دور سرشو باند پ یار... پرستاراها پرست_

 .. بهم بگو کجاست؟دشیپرستار د یاونجا کم بود ول روین

 ؟ یبارمان مطمئن ی....ول دونمی+نم

ان   یکه ازش د م یشرفیهست. اون دکتر ب یزیچ هیچرند نبافت. قشنگ معلومه که _

 .خوامیگرفته رو م یا

 ه؟یچ ییجابه جا نیا یبه قول تو،معن ی. ولنجاستیتمامشون ا ستی+ل

 و زنده موندشن نداره.   شیواسه پوشوندن کثافت کار لیدل چیه_

 

 .میکردیحرف، عمل م یبه جا دیبا یول میفرو رفت یفکر یدومون به کما هر
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هم سپردم تمام  ریام بهم؟یفهمیو نم  میجناب سرهنگ چطور فکر کرده که ماخر_

 کنه. اده یو پ ده ید نیمع ی افهیکه ق یپرستار و دکتر و هر کس یواحدا ستِیل

 شد؟ ی+خب چ

 یکه بزود مارستاننیتابع ب گهید ینصفشون کامال گم و گور شدن و اون نصفه ا _

  نیهمه پول به پرستارو دکترا و ا نیبه نظر شما دادن ا ی. ولمیریگیازشون اعتراف م

 باشه؟  تونهیم یچ عیضا ینقشه 

 

 با وحشت برگشت طرفم هوینبود و  ایدن نیسرهنگ تو ا انگار

 

که دنبال   ییکاراش همه مشغول کردن سر ما هست. به جا نی. ادمیچطور نفهم یلعنت_

شدس؟ خب معلومه   یکه چرا مرگش ،صحنه ساز میافتاد ن یدنبال ا م،یبگرد نیمع

  نشمیکرده و مهم تر نکارویا یاونم با مدرک جعل رانیواسه گرفتن وقت و رفتن از ا

 .  شهی اعدام م ره؛ینَمرو شده و اگه هم  اشی تمام گند کار نکهیا

 

باهوشانه وارد عمل  میلیخ ن یسرهنگ درست بود و برخالف فکرم،مع یبه تک حرفا تک

 شده.
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 میکن کاریچ دیبا یگول نخورده بودم.....ول ینجوریتا به حال ا ی عنی شه،ینم باورم _

 قربان؟

 

اعالم   نیهوا و زم هیمسافر بر لیاز کشو خارج بشه. به تمام وسا تونهینم یزود نی+به ا

  نیسر هم ریز یلعنت تیمامور نیتمام ا. بارمانیمدرک قالب هی به،بایکن که تحت تعق

 .میکن داشیپ دیو با شرفهیب

 

 کنمیزنده موندنش درنگ نم یلحظه هم برا  هیکنم  داشی. پنینگران نباش_

 

از   دینداره؟ شا یحساب خاص یرفته باشه و با کس تونهیمدت کجا م  نی+ به نظرت ا

 کرد. دایپ یاونا بشه بهش دسترس قیطر

 

 ....یعنینه..._

 شد و ناباور لب زدم ده یتو دهنم ماس حرف

 ماهور...._

 فتادم.نکردم و با سرعت سمت خونه به راه ا یسرهنگ توجه یبه صدا زدنا

.  شدیکه اون همه تماس از جانب ماهور داشتم،بدتر دلم سست م دمیتلفنمو د یوقت 

 .کردمیخاموش م وید،گوشیواسه ورود به وزرات با یلعنت
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 .ستادیپشت سرم وا نم ینای بوق ماش یکه لحظه ا روندمیتند م یاونقدر 

 

 ...کشمتتی...میبش کشیاگه نزد کشمتیبخدا م_

 

راه   نی. باالخره اکوبوندمیفرمون م یو محکم رو زدمیها با خودم حرف م وونهید مثل

 و با خشنونت در و باز کردم... دیبه اتمام رس یطوالن

 

لب   دینا ام داد،یافتاده بود و محکم سرشو فشار م نیزم یکه رو اشار،ی دنیبا د یول

 زدم:.

 دمیرس رینه...نگو که...د_

 

  یبعدش از رو یپوشونده در زدن ول یچند نفر با صورتا. ستمیکار ن ر ی+اقا بخدا من تقص

 بالرو سرم اوردن. نیو ا دنیپر وارید

 

قفل   دنیکه شده خودمو تا سالن رسوندم و با د یهر جور یجون بود ول یب پاهام

 و با خشم وارد خونه رفتم. یشکسته، عصب

 

که نتوستم  مبل افتاده بود و بازم به خودمو لعنت فرستادم  یرو ش یو گوش فشیک 

 جوابشو بدم.  
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 .دمیبه صورتم کش یبعدش ناباور دست یکنم ول هیگر نمیبش خواستیم دلم

االن چه مرگش   گذشتیاز غرورش نم  یول رفت یکه سرش م یبارمان ه؟یو گر بارمان

 شده.؟

 

که به خاطر کارو انتقام، از   ستمین یکس گهی ادم با احساس ساخت، د هیکال از من  ماهور

 مادرم، از سنگ شده باشم. هیقتل پدرم و اوارگ

 منه... کیتار اسمون یماه تو هی نیع قایدق ماهور

 

که انگار بمب داخلش ترکونده بودن،پاهام ناخوداگاه سمتش  یاشپزخونه ا دنید با

 حرکت کرد.

 شده بود. ه دیوسطش چ کیش یل یخ زی م هینامرتب،  یدر عوض اشپزخونه  اما

 

قاشق از خورشت خوش رنگ و روش و خوردم،   هیمن غذا درست کرده و با ذوق  ماهور

 با قاشق اولش،بدجور دلمو برد. یهست، ول یاسمش چ دونمینم یحت

 

 و گرفتم  ریام یو با خشم شماره  ادیقلبم م یسر ملکه  ییکه بال دمیترسیم

 .میکن داشیپ دیبا_
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 .بهت زنگ نزده؟میهست ی+نگران نباش، در حال بررس

 به من زنگ بزنه؟ دیحروم لقمه چرا با یاون حروم زاده _

 خوادیم یزیچ هیالبد  دونمی+چم

من...فقط...ماهورمو...   یول خوادیم یچه کوفت ست ی. اصال مهم نفهممینم نارویمن ا_

 ...خوامیم

 تیکنم، حرفمو زدم تا جد مشیقا شدیکه نم یبه کلمه همراه با لحن حرص کلمه

 درونمو بفهمه.

 

 جواب دادم  یحوصلگ یقطع کنم و با ب عیبود مجبور بودم، سر یچون پشت خط 

 بله_

 ...ییصدرا ی+پارسال دوست، امسال اشنا اقا

 

پرت   زویم یرو لیبهم وصل شد و با خشونت کل وسا یصداش برق صد ولت دنیشن با

 کردم اونور.

 .زارمیزندت نم اد،یسرش ب ییبال_

 راحت از گناهش بگذرم. تونمی+اوهوع چه ترسناک،نترس سالمه...البته فعال...چون نم

 

 افتاده. یعوض یتو دامِ تو نکهیگناهِ ماهور من، ا_
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صورت  ایفقط زنده بمونه...حاال روحش  ی زنده بمونه... ول دمیبهت قول م نیبب؟ ی+جد

که خوب   نمیبیم  یب از سرم گذشته، ول. من ا کنمینم نیرو تضم نه یبب بیقشنگش اس

 ...یسوخته رو خورد یگول جنازه 

 

  ریو ز دیلرزیدستام م تیخنده هاش بدتر خش انداخت رو روح روانم. از عصبان یصدا

 قفل شده، زمزمه وارد و با خشونت گفتم: یدندونا

 ؟ یخوایم یچ_

 ...طیبل هیشد حرف حساب.  نی+ا

انجام  ییکارو تنها نیا سه؛ ینباشه،البته بگم اقا پل چکسیکه ه ییناکجا اباد...جا یبرا

به   یکه گروه دمیمنم قول م  ؛یکن یهمکار یانتظام یرویاگه با گروه فداکار ن یدیم

 ...میعروسک خوشگلت حمله  کن

 )ماهور( 

 

  بایم. تقرانداخت ینگاه واریچشمامو باز کردم و به درو د د،یچیسرم پ یکه تو یبا درد

روشنش  دیسوراخِ نم دار، نور خورش یواراید یخونه خرابه بود و از ال هیشب ییجا هی

 .کردیم

 

 باعث شده بود که نتونم خوب فکر کنم،کجا هستم. نیو هم گرفتیاروم نم سردردم
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بسته   یبه چشمام بکشم، متوجه شدم به پشت صندل  یبعدش که خواستم دست یول

 .کنمیمچ دستامو حس م یشدن. حاال درد طاقت نافرسا

 

  یداشتم که بلند باشه، کمک خواستم ول یو سع شدیکه بزور از دهنم خارج م ییصدا با

 موفق نبودم. ادی انگار ز

 

 ست؟ ین یکس یااهاا ست؟ین ی..کسگمیم_

نتونستم   گهیدلم بود، د یکه تو یبیو با ضعف عج شدیهر لحظه کاسته تر م میانرژ

 دهن باز کنم.

 

چند ساعته که  ایچند روز  دونستمینم یانداختم و چشمامو بستم. حت نییپا سرمو

فشار دادم تا مانع تمرکزم  شتریچشمامو ب ومد،یم ادمی ییزایچ هی. کم کم داشت نجامیا

 نشه.

 

 زنگ خونه اومد... یصدا

 بارمان نبود... 

 ... بهش زنگ زدم اما....برنداشت.دمیستر

 شکست و.... در

 اون مُرده. ی...ولی...ولشهیخوده عوض دمیفهم
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 دم؟یمن روحشو د یعنی

 

 : دیدرونم بدجور بهم توپ یندا اما

 ؟یکنیم یچه غلط  نجاینگو ماهور، اگه روحش بوده پس ا چرند

 

 تجربش کنه.   تونهیکه هر ادم م هیدرد نیبدتر  ،یخبر یو ب یفیبالتکل 

  هی، صندل یآب شرتیبا کاله لبه دار و سو یمرد هیباز شد و بعد  ،یوحشناک یبا صدا در

 کنار اتاق و برداشت و روش نشست.

 

نحسش  ی افهیق دنیکالهشو برداشت و با د نکهی،تا ا نمشیموفق نشدم که بب هنوزم

 دیبه کنار لبش کش یصورتش انداختم و اونم بدجور از خجالتم در اومد. دست یرو یتف

 گوشم خوابوند. ریز یکیو بعد ، محکم 

 

 پس فطرت..._

 نه؟ ینداشت دنموی +انتظار د

 مدت دل به تو دادم. هیکه  یمن فی،حیرذل یلی که خ گفتیبارمان راست م_

 بودم  ی+منم عاشقت بودم...ول

 .یکه تو عاشقم باش خوادیمثل مرگ م یحس_
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 .ینگاه کن نییکه از باال به پا یستین یگاهیاالن تو جا 

 

غالمِ حلقه به گوش   ال،یهمه مدت دان ن یا یعنیکنه.  کمیداشت با حرفاش تحر یسع

 باشه؟ فیخوار و خف  تونهیبوده؟  اخه ادم چقدر م نیمع

 

 نگات کنم. نییکه از باال به پا یو بدبخت هست ریاونقدر حق_

 جلوت نشسته. یک یدونی+تو هنوزم نم

 ه؟ یو عوض شرفیب یلیخ نکهیرایادم حروم زاده؟ هاع؟ غ هیاز  رینشسته؟ غ یک_

 +دهنتو ببند

 .ن یحال و روز انداخت ن یا یکثافتت منو تو یچرا ببندم؟ مگه دروغه؟ تو با اون بابا_

 +نه...نه...نه اشتباه نکن. اون بارمان بود که ازت استفاده کرد.

 تیاز انسان یی. شماها بوستین ایوجود شما عوض یکه تو یزیبارمان عاشق منه...چ_

و  دمیهمشو د  دم؟یو ند یدادیکه م یینادرست و رشوه ها یقرارا یکنی. فکر منینبرد

 .دمیو م نیهست یدزد وقاچاق چ نکهیهمتون شهادِ  ا هیبر عل یبزود

 ...ی+البته اگه بتون

  فتیخط توص هی... اصال بزار تو یکه تو ازش محروم یزیکه دارم. چ خواد،یجرعت م_

 کنم.

 بگم.... نویرفت ا ادمیارباب.  اها  یعالف و بَرده  نیو بدبخت، همچن یترسو
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از   خواستیم تیقرمزش که از فرط عصبان یچشم دوختم به چشما زیلحن نفرت انگ با

 جاش کنده بشه.

 

 ...یهم هست چاره یب_

 

بود راحت   یکوبوند  و چون چوب نیبلند شد و محکم به زم یصندل یحرفم از رو نیا با

 شد. لیتبد کهیبه هزار ت

 

 ؟یکنینداشتتو اروم م ،وجدانیبا خراب کار _

 

بود که  ادیاومد و با دستاش دو ور صورتمو گرفت و فشار داد. اونقدر زورش ز کمینزد

 حس کردم دندونام شکست.

 .یبر ایالل از دن کنمیم یکار هی+

 فرو برد. بشیج یبا شتاب صورتمو سمت راست پرت کرد و کالفه دستاشو تو و

 

 از جنگل فرار کرده انگار. ی. وحشرمیبم خواستمیکه م کردیفکم درد م اونقدر
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 .ادیکه باهات حرف بزنم، گمشو بگو بزرگترت ب یستین یدر حد_

 همچنان بدون ترس و با خشم زل زدم بهش. یبه سمتم برگشت ول یرغصبیم

 ..رونیگمشو ب ه؟یچ_

 و از اتاق خارج شد. دیکوب واریبه د یمحکم مشت

 دستش پر زوره؟ نقدریطور اچ ،یلوس مامان  الِیدان نیبود که ا  بیعج یلیواسم خ

 

 یبو ،یکه لحظه ا دمیکندیروشو م یخشک شده بود و پوست ترک ها یآب یاز ب لبام

و تند تند نفس   ارمیباال ب خواستمیبدتر...م گهی. ددیچیخون، تو دهنم پ یشور

 .دمیکشیم

 

  نیاز ا ینباشه؟ اره بزود شه یدنبالم هست؟ مگه م ستم؟ی که من ن ده یبارمان فهم یعنی

 ...ده یجهنم خونه نجاتم م

 

باور  خواستمی.هنوزم نمکردیم ییخودنما شتریدرد دندونام ب یگرسنم شده بود ول یلیخ

 .نمشیقراره بب یبزود نکهیمثل ا یزندس ول نی کنم که مع

روبه روم قرار   ن،یمع ی ده یورز کلیدفعه ه نیافتضاحش باز شد و ا یدر با صدا دوباره 

 گرفت.

 

 نکرد؟ تیاذ ادیکه ز المونیعروسک؟دان ی+خوب
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 نداشتم که بگم. اهل التماس و خورد کردن غرورمم نبودم. یزیچ یعنینزدم  یحرف

 

 .یفهم کنم که منتظر عشقِ به درد نخورت نباش ر یش نویاالن بهت ا نی+بزار از هم

 

 لبم اومد. ریحرفش ناخوداگاه اسم بارمان ز نیا با

 

 ه؟ یکه نقطه ضعفت چ دمی. مثال فهممیشناسیهمو م شتریب می+خوبه. فکر کنم دار

 .....بارمان

 خودشه.... اره 

 .نهینقطه ضعف دوتاتون هم یعنی

 ن؟ یکرد دامیاز کجا پ_

 اوردم. رتیگ نکهینداره ، مهم ا یتی+اهم

 

 ؟ یکن کاریباهام چ یخوایم_

  توننینم ،یینجایا ی ازت استفاده کنن. تا وقت لهیکه به عنوان وس یهست ی+تو کال ادم

 .دنیبه حرفامم گوش م ی برسونن و حت یبه من صدمه ا

افتادم و   ر یمخمصه گ نیا یما هست. ذاتا به خاطر تو، تو نیب یحساب شخص هی اما

 .ارمیمُرده رو درب یآدما  یمجبور شدم اَدا
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  یکردم حقت بود. منه خر و بگو که واسه کشتن تو...عذاب وجدان گرفتم ول یهرکار _

 .زدمیکاش، محکم تر م ن یکه ا کنمیاالن ارزو م

 

 تر اورد  کینزد شویکرد و صندل یترسناک ی خنده 

 شد و با انگشت شصت و سبابش، فکمو  باال گرفت. یجد هوی

 

که  یی. منم از ادمایسر شددرد شتریب  ی، ول یبهم بد یحال هی یبتون کردمی+فکر م

قطعه قطعه   ی. بزار اون پسره، کارمو انجام بده، منم جنازادیخوشم نم سازنیدردسر م

 فرستم. یشدتو واسش م

 از جاشون کنده بشن. خواستن، یو گرفت که استخوناش از درد م ییهمونجا یلعنت

 

 تکلم و از دست دادم و اون با همون لحن ترسناکش ادامه داد. قدرت

 یخوابمم باش ریز یحت نکهیدر شأن  ا یحت یعنیندارم.  ی+نترس، قبلش باهات کار

 . منتظر عشقتم  نباش. به خودت الهام کن که کارش مهم تره ، نه جون تو یندار

 

فکمو ول کرد و خواست  اروم  ال،ی. برعکس داننمینب شوییبستم تا صورت کذا چشمامو

 شد. نیزم خکوبیکه پاهاش م  دمیازش پرس یگرفته سوال یبا صدا  یبره ول
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 کرد؟یم کاریپولت چ فیک یعکس مادرم...تو_

 برگشت طرفمو  زل زد تو چشمام ناباور

 ؟یگفت ی+چ

 ....پس الاقل جواب بده.یمنو بکش یخوایم یتو ک_

 گفته اون مادره توئه؟ ی+ک

 کرد؟یم کاری چ فت،یک ی...عکسش تو شناسمینمو م. من ماماگمیمن م_

 

 ...دمیجواب پس نم یداشتن عکس مادرم، به کس ی+من برا

 

 با سرعت از اتاق خارج شد. و

 ....دم؟یشده...حتما من اشتباه د ی...؟ نه نه حتما اشتباهدمیمادرم...؟ درست شن گفت

 

بشم که   هوشیبود ب کیچکه اب هم ، بهم ندادن. نزد هی یرحم بودن که حت یب اونقدر

 پام افتاد. یجلو ینفر با وضع وحشناک هیو  دینحسِ دَر به گوشم رس یدوباره صدا

 

  یاومد. چشمامو بستم ول کمینزد یزیت یهم پشت سرش وارد شد و با چاقو نیمع

 دور دستمو باز کرد. یبرخالف تصورم،  طناب ها
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 ن ییرد پاپرتم ک یصندل یاز رو و

شد، همه با هم  نجوریو حاال که ا نیهم هست تیخاص ی.  خنگ وبنی+همتون احقم

 .میریمیم

 بگذره.... خوش

 

شدم  کشینزد م،یفرد کنار  دنیمحکم کوبوند، دور مچمو ماساژ دادم اما با د ویدر اهن و

 و با دستام صورتشو برگردوندم

 

 اقا..._

 و ناباور لب زدم دیتو دهنم ماس حرف

 با...ر..مان؟_

 تو بغلم فشردمش. شتریچشماشو باز کرد و ب یال

 ؟یشد یشکل نیچرا ا ؟یکنیم کاریچ نجایا_

 

 .میتا بَرت دارم و باهم بر دمیپر  واری+اومدم تورو نجات بدم.... شجاعانه از رو د

 

 شد؟ داشیلبخند مزخرف از کجا پ نیاوضاع ا نیتوا
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و از همه بدتر ،   یدیکش یمزخرف ینقشه   نیهمچ  ویسیخوبه، پل ؟یشد وونهید_

 .یاجراش کرد

 

 .کنه یو چال ادمو کور م گه،چشمی+عشقه د

 

 مانعم شد. یباز نگران یخندم باال رفت، ول یصدا کمی

 

 م؟ یریمیم م؟یکن کاریچ دیبا_

 ..دی+شا

 ارزو دارمــ... ؟منیگیم یبارمان چ_

 

 سرشو باال تر اورد  وذول زد تو چشمام. یلحن مشتاق با

 

 گه؟ید یبا من ازدواج کن نکهی+ا

 

 ینطوری.حاضرم قسم بخورم، تاحاال اکردمی که روبه روم بود و درک نم یبارمان نیا واقعا

 .دمشیند
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 بکُشَتِمون  خوادیم گمیه؟مینکن. االن چه وقت مسخره باز تمیاذ _

 

 .میریباهم بم نکهی+مهم ا

  ؟یدیم هیروح یاراالن مثال د_

 ...ییجورا هی+

 

که   یچشمش زخم شده بود و لعنت فرستادم به کس ریشد و روبه روم نشست،ز بلند

 کرده  نکارویا

 

 شد و سرمو باال گرفت. یجد هویاما  کرد،یبا لبخند نگام م 

 

 بالرو سر صورتت اورده؟ نیا ی+ک

 

 عس؟ یضا نقدریا یعنیمرگم  خدا

 یشکیه_

 فهمیو نم یگیدروغ م نکهیا لی+دل

 

 انداختم و اروم پچ زدم:  نییپا سرمو
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 .الیدان_

 

 و هول شده ، کلمات و به زبون اوردم. دمیبه خونش نشستش، ترس  یچشما دنید با

 

 ست ی...نیزی بخ...دا...چ-

 

 فرود اومد. یاهن وارید یبلند شد و لگداش رو  نیزم یبا سرعت از رو یول

 

 .نمیدرو بب نیناموس، باز کن ا ی+ب

 

کردم   یبلند شدم و سمتش رفتم و سع یو با دستپاچگ شدی تر م میداشت وخ تیوضع

 خشمشو مهار کنم.

 من خوبم.... گمیاروم باش، بارمان بهت م_

 ..بارمان؟

 

برگشت سمتم و صورتمو قاب  ی. در حالت عانگفتیم  راه یهمچنان داشت بد و ب اما

 گرفت.

 نگاهش برام نااشنا بود. حالت
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 ؟ یکنینگاه م یچرا اونطور-

 ؟ ی+چطور

 .مردونش گم شدم یعضالها  یبگم و محکم بغلم کرد و تو یزیچ نزاشت

 

 بارمانـــــ؟ _

 شششیی+ه

 بدتر از قبل گفتم:  دوباره 

 .شمیدارم خفه م_

 

 گوشم زمزمه کرد:  دم

 ذره؟گیبهت بد م نقدری+ا

باعث شد که دهنمو  نیخورد،حالمو منقلب کرد. و هم  گوشم یکه به الله  نفساش

 ببندم..

 

به وجود   طِیشرا نیتو بغل بارمان بد بگذره؟ اما اونقدر دوستش دارم که از ا شهیم مگه

با   کنه؟یم ینجوریچرا ا یصورتم قرمز شده. ول دونمیو خوب م کشمیاومده، خجالت م 

 که انجام داد؛جواب سوالمو گرفتم. یکار
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 دور دستشو نامحسوس باز کرد و کنار گوشم گذاشت و در همون حالت،پچ زد: ساعت

 

هستن   ینفرهم داخله طبقه ا ۴و  دنیم  کیتا سگ کش ۳نفر ادم و  ۲۲+محوطه بازه. 

 .میکه ما داخلش

اومدم و به   ماهور شیتموم هستش. خوشبختانه پ مهیبه ساختمون ن هیمتروکه شب یجا

 .میشک نکردن. فقط فرصت ندار میزیچ

 دور از انتظاره... کمیصبرش  نیو ا  کنهی بردن ما م ن یاز ب یبرا یکار هر نیمع

 

 دوباره ساعتو دور دستش بست. و

 +هنوز منو نشناختن...

 ؟یبه منم بگ شهیم_

 ..ریله بگکردن،ازم فاص عی. االنم بدون ضار یهم تصو ره یگیهم صدا م یمخف  نی+نه! دورب

 

 ؟ یدونیاصال از کجا م ؟ی حرف زد یپس چطور_

.. البته اگه  ؟ینیبینم کویحجم از نزد نیبعدشم ا شناسم،یخوب م ویمخف ینای+دورب

 بگم.... تونمیم یمشکل ندار
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اما از   کردیمعذب م ی لیمنو خ ن یو هم شدیسانت هم نم کی یحت فاصلمون

 .گذره یتو سر بارمان م یداشتم، بفهمم چ دوستمیطرف

 

 بدونم.... خوامیم_

 )سوم شخص( 

 

  یکه کم نی کوبوند. و بعد دوم زیم یگرفت و محکم رو شیجلو توریبا تنفر چشم از مان

 را صدا زد. الیارام تر شد، دان

 ن؟یدار ی+بله اقا امر

 

 ....نی. ببدارمیتا دوتاشونو نکشم دست بر نم_

چه   ستی. معلوم نخورنیجُم نم هستن و از بغل هم یتو چه وضع ن یتورو خدا بب نه

 .ادیکه صداشون در نم گنیم ییچرت و پرتا

 

 .دنی+خب بعد مدتها همو د

چندشارو از هم جدا  نیدرست نشد، تا ا گهید یاتاقا نِیدروب ن، یبرو ببببند دهنتو._

 کنم؟ 
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 زمزمه کرد: یلبانش با حالت حرص ریز بعد

خراب  یجا نیهمچ دیافتادم. مخصوصا که با  ریگ یتیتو چه موقع نیحالمو بب توروخدا

 دست و پا باشم. یبمونم و منتظر خبرِ غالم ب یشده ا

 

 را باال برد و با صالبت، گفت:  شیبود؛ صدا ستاده یا شیهنوز جلو الیدان اما

 م.منتظر بمون تونمینم گهینشده؟ من د ی....نه واستا بگو هنوز خبرگهیبرو د_

 

پسر اشتباه بود. فکر   نی. فقط اقا، اعتمادتون نسبت به ارسهیم یقالب یلطای+تا فردا ب

 ده؟یواقعا به حرفمون گوش م نیکردیم

 

اما االن   دادیانجام م دیبه خاطر دختره هم که شده، با ینداشتم، حت یا گهید یچاره  _

 .شنیاب هم خبردار نم ریز  یها یپرنده ها که سهله، ماه رن؛یاگه بم نکهیمهم ا

 

 ست؟ین ی گهیامر د ن،یگیدرست م_

 نکردن. داشیکه نبودم، خوبه پ یتو مدت اد،ی+نه. فقط قبلش بگو بابام ب

 

 .میراحت، مراقبشون بود التونیخ_
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  یاب شرتیسو ب یجملش، اتاق و ترک کرد و تلفنش را از ج نیبعد از اخر الیدان

 زنگ زد. یو به مصطف دیکش رونیش، بمانند

 

 از گوشش، فاصله داد یتلفن را از کم دیپدرش را که شن یعصب یصدا

 

ساله   یشرکت س خوانیکه م یچ یعنی گن؟یم یچ سایپل نیاحمق؟ ا یپسره  یی+کجا

 منو پلمپ کنن؟  ی

 

 .یراهو اشتباه رفت یکجا نیفکر کن بب_

 .ایگمشو ب  گمی+بهت م

 بابا...خداحافظت. گردمیبه تو بر نم چوقتیه گهید_

 

ذره هم  یرفتن شد. حت یکارا ریگیاز قطع تلفن کاله لبه دارش را گذاشت و پ بعد

 .رودیدار هم م یچوبه  یبا تنها گذاشتنش،  پا دانستیمهم نبود و نم شیپدرش برا

 

 زد: لبش غر  ریاورد و ز رونیوجود داشت، ب که در ساختمان  یرا از اتاق بهتر محمد
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 گذره؟یچرا از تو نم نیبابام...موندم مع  ی گذشتم، حت یاز همه چ تی+من واسه موفق 

 توان؟ یهم ب یهم الل نکه یاز ا ری؛غیخوریمگه به چه دردش م

 گذاشت. شانیمناسب قرار داد،تنها یرا جا لچریو نکهیباز کرد و بعد ا درو

 

 دستان چروکش زد یرو یسمت پدرش رفت و بوسه  نیمع

 اخراشه. گهید شه؛یتموم م ی+شرمندتم. همه چ

 

 جلوش. توریمان یاو همچنان زل زده بود به صفحه  اما

 شده بابا؟ یزیچ_

 امد. رونیاز دهانش ب ینامفهوم ینامرتب شد و صداها شیها نفس

 

به   یماهور از بغل بارمان فاصله گرفت و نگاه دیبه لپتاپ چشمم خورد که د نیمع

 انداخت. نیربدو

که محمد ازش هراس داشت   یشد. فکر یکیهمزمان با تپشِ قلب محمد،  نگاهش

  قت یانچه که حق ارود،یبه زبان ب تواندیاست که نم نیاتفاق افتاد و از همه زجر آور تر، ا

 است.

 

 شونیروز زندگ نیاز اخر دیکه با فهمنی. نمدنیدوساعتِ فقط دارن دل و قلوه م ای+لعنت

 لذت ببرن.
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 بابا! یول

 گهیروز د هی. فقط رمیگیروز نشوندت، دارم انتقام م نیکه به ا یتو شاهد باش، از کس 

 منتظر بمون.

 بلند شد. لچریوو با خشم از کنار  گذردیچه در دل پدرش م دانستینم اما

 )ماهور( 

 

ن معرکه  بارما یسرم انداختم. نقشه  یباال  نیبه دورب یاروم ازش فاصله گرفتم و نگاه

   ره،یبود و اگه بگ

 .رسهیکارش م یبه جزا  نیو هم مع میبریجون سالم در م هم

 

 فاصله گرفتم و اروم پچ زدم: نیدورب از

 ؟ینشه؛ اونوقت چ یکه گفت یزیاگه چ-

 .شهی+نترس م

 

 شدم.. میپشت بارمان قا دهیبازش کنه، ترس خواستیم انهیوحش یکیدر که  یصدا با

 .یخور یکه اتفاق افتاد، از جات تکون نم ی+هر چ
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  رونیب خواستیوارد اتاق شد، از گوشاش دود م زدیم یکه رو به کبود یبا صورت نیمع

 .ترسوندیم  یلیمنو خ نیو هم ادیب

 

 گرفت  قشویسمت بارمان حمله ور شد و  هوی

 ها؟ یمنو گول بزن یخوای+که م

 

 .دیکش قشیداد و دستشو از  لشیلبخند ژکوند تحو هیهم  بارمان

 

 .میشد یطلبت. مساو نمی+ا

 ـــیزن نیواسه زنده بودن،تو و ا یلیدل چیه-

 

فقط   ن یمشت بارمان تو صورتش فرود اومد و اگه مع  حرفش تموم نشده بود که هنوز

بعد از مشتش، چند نفر با    نکهی. نه اشدی بارمان من موفق م  بود،یم ییخودش به تنها

 ، نشونش گرفتن.صالح

 

 لب زد  زیام دیخون کنار لبشو پاک کرد و تهد نیمع

 ..یندار یشانس چیه+
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  نیتر از ا وونهید ی لیخ دونستم،یچون م اره،یسرمون ب یینگران بودم که بال یلیخ 

 حرفاس. 

 گوشش ، پچ زدم: ریو ز دمیبارمان و چسب یبازو محکم

 ؟ده یفهم یعنی-

 +انگار...

 

 .هیکامال پشتم خال یعنیبشه،  میبارمان هم تسل یوقت

 از اسحله هارو برداشت و به سمت ما گرفت. یکی نیمع

 

 دنیخوب فهم یلیمن خ هینترنتیا ی...دستگاه هایستیزرنگ تر از من ن چوقتی+تو ه

مهارش  یبشه و من....به سادگ نجایوارد ا خوادیناشناخته م یها تیپهباد با قابل هیکه 

 و   نجایا زنیکوچولو، قرار بود چند نفر بر یبعد اون پرنده  ست؛یکردم. معلوم ن

 کنن.. ریمنو دستگ مثالاا

 

 کرد و ادامه داد:  یوحشناک ی خنده 

 .میمننننن ک  نیدونینم چکدومتونیهنوز ه ی+ول
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که   دونستمیجوابشو بدم. اما خوب م  تونستمیزبونم قفل زده بودن و نم یرو انگار

 جرعتشو ندارم و زبونِ دراز منو، اسلحه ها قفل کردن.

 

 .رون یب نشونی+ببر

که   یگلوله ا یبا صدا یشد، ول ریسمتم اومدن که بارمان باهاشون درگ ینفر چند

 کرد،  کیبه سقف شل نیمع

 حرکت واستاد. یدستاشو باال اورد و ب 

 

 اوردن وسط ساختمون، پرتمون کردن. نیی شکل ممکن از پله ها پا نیبه بدتر دوتامونو

 

 شد و اسلحشو باال اورد. کمونیهم اروم نزد یعوض اون

 

 بدون پدرم تجربه کنم.   بارویز یصحنه  نیرفت، محاله که ا ادمی+اخ.

 

 :دیبهش توپ یو با لحن عصب ومدیبارمان کوتاه ن اما

 و بردم. شرفیب نیا یهمونجور که بابا.دار یچوبه  یپا برمی+هر دوتاتونو م

 اشاره کرد. الیبه دان و
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سمت ما    یو  با ژست خاص ارنیدستور داد باباشو ب ال،یخیهمچون ب ن یمع یول

 برگشت.

 

 بهتره که، اول شَر شماها رو کم کنم...  رم،یاگه قرار باشه بم ی+حت

 

  ن یفرتوت به جمعمون اضافه شد و نگاهشو به من انداخت، هر چقدر مع رمردیپ هی

که مادرمو،  هیهمون ادمه عوض نی. پس اد یدینکرد و همچنان منو م یصداش زد توجه

 ابرو کرد.؟  یب

 یحال ن یخودش ا نکهیا یول رم؛یانتقام بگ شرفیب نیتا از ا دمیهمه دو نیپس من ا 

 هست و معلومه که خدا بدجور زدش.

 

 چرخوند. نیسمت مع  لچرویهم ب الیپر از نفرتمو ازش گرفتم و دان نگاه 

 

 صحنه رو. ن یا نی+خوب بب

 ی خواستیم شهیکه هم یزیبسپر. چ ادتیبه  

 روته  یجلو االن

 

کردن که من   یکار  هی ناهمیکرده، اما مطمئنم ا کاریبارمان باهاشون چ دونستمینم

 .خبرمیازش ب
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فقط   نا؛یا یهمه  کردم،یاتفاقات و قبول کنم، فکر م  نیا خواستمیهنوزهم نم یحت

 ...هیشوخ

تلخ بهم   تی واقع نیکرد، حالم از ا کیو به کتف بارمان شل دیماشه رو کش یوقت یول 

 خورد...

 .دادیکتفش گذاشت و فشار م ینگام به بارمان خورد که دستشو رو

 ازش گرفتم. ن،چشمیمع یصدا با

 

 کرد. یمن با درد زندگ یهمونجور که بابا ،یریبا درد بم خوامی+م

از   یکیبشم اما  کشیقلبم. خواستم نزد یشد و رفت تو یریبارمان، ت یناله  یصدا

 جلومو گرفت. شیعوض یادما

 ...لطفااری...دووم ب_

 

تو  یزدیمخصوصا تو خانم کوچولو.اگه شاهکارت نبود و نم ،نیبهم بد کرد یلی: خنیمع

دنبالم، نبود. اما....درد تو از زخم  فتهیب  سیسرگردون و پل نجوریسرم، منم اوضاعم ا

 .ستیاسلحه ن کیوشل

 

 .....نهیا از

 

 پاش زد. یرو تو گهید ر یبه بارمان اشاره کرد و ت و
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 خندش گم شد. یکه با صدا دمیکش یغیج نکارشیا با

 عقب بردنش  ن، یحالت تشنج بهش دست داده بود با دستور مع باباش

 .کنمیکرد، زجر کش م  تتیکه اذ ویدارم کس ه؟ی+چ

 

تو عمرم   که ه یتر از هر کس یاون قو  یول شد،یجون تر م یبارمان هر عان ب یصدا

 .دمید

 رفتم. نی بلند شدم و سمت مع نیزم یاز رو یسست با

 

 ؟یکرده؟ ها لعنت  کارتیمگه چ ؟یستیادم ن ؟یتو وجدان ندار-

پسم زد وبا  گشیرحم تر با دست د یاون ب  ینکنه،ول دایپ زشیاشکام ر کردم،یم یسع

 نفرت زمزمه کرد: 

 

 .یدیند ویوجدان ی+هنوز ب

 اخرش، به قلب بارمانِ من.... ریت و

 خورد 

 

  خواستمیجلومو نم یصحنه ها کدوم از چی! هشدیباورم نم دمیدیکه م یخون یا یدر

 .رمیبپذ
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 توان از پام رفت.... جونشی به بدن ب ده یلرزون جلو رفتم اما نرس یباپاها

 و ناباور دستمو سمتش دراز کردم:  نیشد رو زم ده یهام کوب زانو

 ب..ار..مان_

 چهار دست و پا سمتش رفتم. و کنارش پرت شدم. د،یرسیدستم بهش نم یول

 

 جلو چشمم پرپرشد؟ یعشقم به راحت یعنی

 ..نه...امکان نداره..نه

 

 دور صورتش حلقه کردم و زجه زدم:  دستامو

 

نکنم..تنهام   تتیاذ گهیبسه..توروخدا..قول که د یبارمان تنهام نذار..پاشو نامرد... شوخ_

 ...باااااارمااااااانننن...ندارم...نرو چکسویه گهینذار...د

 شد... ی.تک تک خاطراتم تو ذهنم پلکردی سرم خراب م  ارویو سردش دن یمهتاب صورت

 

 ...ذارمی..نمیتنها بر ذارمی :نمدمیگذاشتم باهق هق نال نشیرو س سرمو

 

 بلندشد: زشیمنحوس و نفرت برانگ یصدا
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خبر ببره که سر   مشیت یبرا ایاز اون دن دینکن موش کوچولو، عشقت حاال با هیگر_

 .یچ یعنیرشاد  نیکار گذاشتن مع

 

 اشکامو پس زدم و سمتش حمله ور شدم. یعصب

روز خوش   زارمینم  مادرمو بدبخت کرد،منم ت،ی.... همونجور که پدر عوضکشمتتتیم-

 . اول مادرم حاال عقشمممم...؟؟ نیخوایاز جونم م ی. چینیبب

 

که   هیمگه گناهمون چ ایگلوم زد که کنار بارمان افتادم. خدا ریپاش ز یبا پاشنه  یول

 .؟میریبم میخوایخفت م نیبه ا

 

تنها ارزوم و  د،یشد و از موهام کش کمیدوباره نزد نی کنار لبمو پاک کردم که مع خون

 بود که  بارمان بلند شه. نیدعام ا

 

 نگام کرد یزیاز سرم برداشت و با ه شالمو

 ...تونمی. اما من میکنب یتونینم یغلط چی+ه

 گلوم بود، شل شد. یکه رو یپدرش، دست فیاهسته و ضع یبا صدا یول 

 +خوـ...اه..رته 

 )بارمان( 
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ماهورم باشه، خواستم با   یصدا نکهی. با فکر ادمیشنیو زجه م غیمبهم مثل ج یصداها 

شده    خواستمیکه م یزی. اون چدیکش ریبه شدت ت نمیس یقفسه  یسرعت بلند شم ول

  قایراحت، گول مُردن منو خوردن. حاال منتظر عواقب و ضربش هم باشه. دق یلیبود و خ

 کردم. یخوب تالفگذاشت، منم ارمسر ک نیکارما زدم و همونجور که مع

 

دلخراش ماهورمو  یها هیچندسالمو خراب کنم وفقط گر تیمامور تونستمینم اصال

 تحمل کردم.

 

. ومدیهم از ماهور نم ییشوکه شدم و صدا یلی خ شه،یمحمد پدر واقع نکهیا دنیبا شن 

 .ادیبر م یپسر و پدر همه چ نی. از اگفتیحتما داشت دروغ م

 

 نکنه. ریماهورم باورش نشه و ذهنشو درگ خداکنه

 خودشون افتادن. ،بهسیپل ریاسلحه و اژ کی شل یتو سکوت محظ بودن که با صدا همه

 

بود. فقط   ده یچیپ نمیس ی هیناح یتو یچشمامو باز کنم و به شدت درد بد تونستمینم

 کرد اما همونم دردش زجر اوره. کیاونور تر شل متریلیم کی
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  ی هست که موفق بشن. کل ادیو اونقدر تعدادشون ز دنیمامورا رس م،یزیبرنامه ر طبق

 ت.بندازه، داش  ریو گ نیمثل مع یکس نکهیارزش ا ،ینظام یرویصالح ون

 

  یکه از اشک چشماش بود و رو یسی خ قشیسرم اومد و بعد چند دق ینفر باال هی

 .دیلرزونش به گوشم رس یصورتم حس کردم و صدا

 

 گهیکه د ستین  یاومدن. کس سایپل ن یدارم؟ بب وی+بلند شو،....خب من به جز تو ک

تا عمر دارم کنارتم. اصال.....اصال زنت   یکنه. باور کن اگه چشماتو باز کن تمونیاذ

 ...شمیم

 

 خنده. ریو زدم ز ارمیگفت نتونستم دووم ب نویا تا

 و ناباور لباش تکون خورد کردیها نگام م وونهید مثل

 +با...رمان؟

 جان دلم -

 در حال گردش شد. نمیس یقفسه  یبود و دستش رو شوکه

 ...ازت خ..ون رفته..چط..ور ..اخه؟یخور..د ری+ت

 

مقابله   سای داشتن با پل ی و ادماش که سع ن یمع دنیترس لکنت گرفته بود و منم با د از

 گوش ماهور پچ زدم:  ریکنن و اصال حواسشون به ما نبود، اروم ز
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 نترس.خوبم، -

 

گلوله، ماهور  یبا صدا یول ارم،یدر ب نویسنگ لیبعد لباسمو دراورم و خواستم اون وسا و

 .میبغلم گرفتم و دراز کش شد یو تو

 

 نشده.    لمیتس ن یهنوز مع نکهیمثل ا  یاز سرهنگ بشه ول یبودم تا خبر منتظر

 

و با تعجب نگاه   زدیکه توشون بود انگشت م یو ماده ا قه یداشت به جل ماهور

محکم ببوسمش. هر وقت شوکه   خواستیشده بود که دلم م یخواستن نقدری.اکردیم

 عاشقشم. یاز هر وقت شتریخنگا هست و من اون موقع ب هیشب  شتریب  شه،یم

 

 ه؟یچ نای+ا

 بهش گفتم: زد،رویکه تهش خنده موج م یلحن با

 .هیسَم ای، نخورقرمز یمحلول ماده -

 

 که اخم بلند شد  نمیزخم قفس س یتو بغلم در اومد و محکم زد رو از
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اشک   لویمدت چند ک نیتو هم یدونی منه خر چرا باور کردم؟ م ار،ین+واسه من ادا 

 ..هیمحلولِ قرمزه سم  گه یبعد واسه من م ختم؟یر

 

 ماهور درد گرفتم. اروم باش دختر  ییوا-

 

محافظم مگه درد داره؟ منو بگو چقدر زجه زدم و   یگلوله از رو گهی+جمع کن خودتو. د

 کارس اصال. نی؛ خودش ا سهی پل نی. نگو اخه خنگول، اکنمیم تویشم،کلفتی گفتم زنت م

 

 بزنه  شویبعد یتر ضربه  یباعث شد حرص نیدرد، خندم گرفت و هم وسط

 

شه،   اونورتر خورده و باعث شده رگ ائورتم پاره  کمی. گلوله گمیماهور بخدا راست م-

 نزن. گهیحداقل د یکنیباور نم ه،یخونه واقع ناهمینصف ا

 

 اومد  کمیتُن صدام ، نگران شد و نزد از

 

 ؟ یچ یریدفعه بم نیا یجد یاگه جد ؟یواقعا گلوله خورد یعنی +خدا مرگم

 من حاال حاال جون دارم... ، یتو قول بده زن خودم بش-
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 .دیپرس یبعد خودشو جمع و جور کرد و جد یقفل چشام شد ول نگاهش

 ؟ینگفتمرگت نقشه بود؟ پس چرا تو اتاق بهم یعنی. دمیفهمینم یچی+من ه

 

 شرط عقله  اطیبعدشم احت ؟یپلسم. نکنه دست کمم گرفت هیمن _

 

 ی ...بمیلی بودنت خ سی+عالوه بر پل

 تو حرفش و ادامه دادم: دمیپر

 توام.... یوکشته مرده  ماریب_

 مثل ماهور.... قایام. ق یخجالت یپرو، ول یدخترا نیشد و منم عاشق هم دیسرخ و سف

 

بلند شدم و   ن یزم ی، از روشده  میتسل  نی مع دادیکه از دور اومد و نشون م ییصدا با

بهش بگم.   ویهمه چ انا،یجر نیگرفتم بعد تموم شدن  ا می ماهور هم کمکم کرد. تصم

کنترل   ،یعنی نیدادم اما همشو نگفتم و ا حیتوض یکمیهر چند تو اتاق هم براش 

 کردن شُغلم.

 

  قیعم ادی. خوبه که زدمیکش نمیزخم س  یرو یهارو از خودم جدا کردم و دست قهیجل

 .ستین
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 با وقار سمتم اومد محکم  تو کتف پشتم زد : سرهنگ

 ست؟ین یلت که جدمشک ی. راستیکه نه شاهانه بود ی+عال

 .نیدرد داره! هم کمینه قربان فقط -

 

.  یبرسون انیبه پا تی و با موفق میهمه مدت دنبالش بود نیکه ا یتیمامور ی+تونست

 تشکر سادس. هیاز  شتریب  یلیخانم کوچک، خ نیپاداش تو و  ا

 

  فمهیوظ ن،یلطف دار-

 .دمشیند یکه ماهور کنارم واستاده بود، ول  ییجا برگشتم

 زد. بشیکجا غ نکهیگرفتم و تعجب کردم از ا شی خال یسرهنگ، نگاهمو از جا یصدا با

 

 .یخودتو به ما ثابت کرد یلیخ ، یاستراحت کن یتا هر وقت که بخوا یتونی+م

 

 من هنوزم کارم تموم نشده قربان یول-

 +به خاطر قتل پدرت؟ 

بشم.   الشیخیماهورِ ب یچون بابا تونستمیسرهنگ متوجه شد، نم نگفتم و خود یزیچ

 .ستمی ن دنیداد که گذشت کنم اما من اهل بخش ادیبهم  یلیخ ایهر چند لع
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 امبوالنس، معترضانه گفتم:  نیماش دنیازم فاصله گرفت و با د سرهنگ

 برم.  مارستانیتا ب تونمیم که،خودمی خراش کوچ هی. ستین یازین_

 

 .می باهات کار دار یلیپسر،هنوز خ نکن ی+لجباز

 

 کجاست؟  نیمع یراست_

 

 +دست بند بهش زدن و کنار پدرشه.

 

 .کردی که داشت بهشون نگاه م دم،ی که سرهنگ گفت و ماهور هم د ییسمت جا برگشتم

 تعجب کردم  ی لیخ نیمع یصدا دنیشدم و با شن کشینزد

 

قولم بمونم و اخر   یبگو... نشد پا گهید ز یچ هیتوروخدا  ،یحرف بزن ی+بابا تونست

صداتو بشنوم...بابا لطفا...من همون   گهیبار د هیتموم شد، اما بزار  ینجوریسرنوشتم ا

 روز نشوندنش. نیپسر قدرتمندتم که به ا

 

 شده بود ره ی و نگاه کردم که چطور مات بهشون خ ماهور

 گفت. یزی چ نیهمچ ره یسرشو بگپ یجلو ی نکه یا یباور نکن. فقط واسه -
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 لب زد: یطرفم و با چشماش اشک برگشت

همون   نیجون من واسش مهم باشه که بعد ده سال زبون باز کنه؟مگه ا دی+چرا با

 گذره؟یکه از مادرم گذشت؟ چرا از من نم ستین یشرفیب

 

 زدم سشیخ یرو چشما یقاب کردم و بوسه  صورتشو

  ضه،یادم مر نی. استیاالن وقتش ن یول یریگیجواباتو م یهمه  یروز هیقربونت شم. -

 .دسیبلکه روحشم پوس ینه جسم

 

 زمزمه کرد:  یصورتش برداشت و با نگران یاز رو دستامو

  نیدست ا ی چهیازت نرفته. منم باز یاد یتا خون ز مارستانیب میبر ایاالن؟ ب ی+خوب

 .شمینم یعوض

 فرو بردم. بمیج یو دستامو تو میخند

 .یزیحرفام و تو عاقل تر از هر چ نیمن سگ جون تر از ا-

 

 نگرفت و پر از نفرت زمزمه کرد:  یاون حرفمو به شوخ اما

 .رم یگی+انتقامتو م
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  کیشل ن یمع یبرداشت و به پا بشیمامورا رو از ج یکی یاسلحه  یحرکت عان هیدر  و

 کرد.

 ون بدم.نش یبود که نتونستم واکنش  عیحرکتش سر اونقدر

 بزنه. بی به خودش اس دم یترسیو م ره یاسلحه رو بگ تونستینم خوب

 .دیبلند داد کش یبشم ول کشینزد اومدم

 

که   مونمیپش یلیو خ  یریکه بم زدمیکاش اونقدر محکم تو سرت م ی+قصاص اول....ا

 ننگ جامعه، عذاب وجدان گرفتم.  هیبابت مُردن 

 

 ماهور اروم باش و اونو بنداز،  -

 ....هیکاف

 

 ....  ستین ی+کاف

 قرار داد که از درد پاش، تو خودش جمع شده بود. ینیمخاطبشو مع بازم

 

 . مگه نه؟یبش  میپدرت، نابود و تسل یبا خفت و جلو نجوریسخته که ا یلی+خ

بهش   ییمرحبادلم  یتو ،شیریطرز نشونه گ نیو به بازوش زد و واقعا از ا هیبعد ریت

 گفتم.
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که بابت   یی. تمام کساختنیکه به خاطر تو اشک ر یزدم واسه تمام اون خانواده  نوی+ا

 خودتو بابات، نابود شدن.   یای گند کار

 خودم...... مثل

شد انتقام از شماها.  امیو از همون موقع تمام نقاش نیمادرم کرد یچهارسالم بود ب فقط

  یاز طرف من بود و شماها پا د،یرسیکه بهتون م  ییضررا ن؛یدینفهم چوقتیه یول

 خوشحاله... یلیمادرم خ کنمی. حاال احساس منیبارمان انداخت

 

 ماهور بسه.-

 

 .کردیبا درد و ماهور با نفرت نگاهش م نیمع

 

مرگ    یعنیسوم  ر یماشه قرارگرفت. ت یشد و دستش رو یعان چشماش اشک هی یول

 مُردم.  ریکه مثال با سه ت یمن. مثل ستیاصال خوب ن نیو ا نیمع

 

 افتاد. ن یزم یشدم و دستشو رو به هوا پرت کردم که اسلحه رو کشینزد

 

 بغلم گرفتمش و نوازش وار زمزمه کردم: یتو ومحکم
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   فتن؟یم ریگ یادم بدا روز شهیگفتم هم ادتهیاروم باش...تموم شد.... -

  نیشده بود. و ا یخونلباسش  یفاصلش دادم، جلو یو وقت دیبغلم بغضش ترک یتو

 کنه یزخمم داره سر باز م یعنی

 

 وسط هق هقاش زمزمه کرد همونجور

 ندارم. از همشون متنفرم.... نجاروی...طاقت تحمل امی+فقط بر

 )ماهور( 

 

ماساژش دادم، سمت   کمی نکهیاشتباهم درد گرفته بود و بعد ا دنیگردنم از طرز خواب

 .رمیبارمان و بگ یرفتم تا غذا  رشیپذ

 

   ش،یبه اجبار منو بابت سالمت یبشه، ول یکرد تا دو روز بستر تیکه چقدر اذ بماند

 شد. یباالخره راض

نشده بود؛ پرده هارو کنار زدم و  داریغذارو گرفتم و سمت اتاقش رفتم هنوز ب سید

 سرم انداختم. یصدامو رو

 

 ظهر شداا؟ ؟یشیبلند نم_

 بهم کرد. یچشم نگاه ریز زتکون خورد و بعدش ا کمی
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 ر ی+صبحت بخ

 ؟ی.. بهترریصبح توام بخ_

البته به    مزخرف،یتخت و فضا نیکه ا نی+از اولشم خوب بودم. شماها مجبورم کرد

 مزه و تحمل کنم. ینمک و ب یب یغذاها یعالوه 

 

وقت    ی! بابت اقا حتنیاز تو ندارما. سرو وضعم و بب ی. منم دست کمنقدریغر نزن ا_

 .رم یدوش بگ هینکردم برم خونه 

و به    ینیجمع شد.قاشق و انداخت تو س  افشیق ش،ینمک یمزه مزه کرد و از ب سوپشو

 داد کهیتختش ت

 که دل کندن از من، واست سخته. دونمی+م

 

 ، حرفمو به زبون آوردمکلنجار و شکوندن غضروف انگشتام یندادم و بعد کل جواباشو

 

   ؟یبد حیتوض روزوید ی هیواسم قض یخوایم یبارمان ک_

کار   نیپنهون کردم و ا مویرسما ازت کشته شدن الک گهینه؟ اره د ی+بهم اعتماد ندار 

 بدون به خاطر خودته. یبا دروغ گفتن نداره.ول یهم فرق

 

  شه یباعث م یدونم چ. خوب دوست دارم بیکنجکاو ینبود. فقط بزار پا نیمنظورم ا_

 که تو خطر باشم.
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 .گمیبهت م  ویجهنم خالص کنه. منم همه چ ن ی+ برو به دکتر جون بگو زودتر منو از ا

 

 کردم و سمتش رفتم. یتک خنده   ه یو  کنهیم یداره شوخ دونستمیم

 

 ؟ یکنیم یگِرو کش_

 +نه نه اصال.

 

 تخت، کنارش نشستم. یبامزش خندم گرفت و رو یطرز رفتارا از

 

که بار اول   ی. مخصوصا منومدیخوشمون نم روز،یاتفاقات تلخ د یاداوریاز  چکدومونیه 

 فکر کردن بهشونم هم باعث عذابه.   یدخالت داشتم. حت سایتو مسائل پل

 

 صورتم نبود. یرو یلبخند گهیصدام خود به خود مظلوم شد و د لحن

  دونمیچم ای. یرینم یحت یعنی. یتنهام نزار چوقتیقول بده... قول بده ه بارمان؟ بهم_

 .یا گهید زیهر چ
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به معشوقش   تونهیعاشق م هیکه فقط  هییواسم اشناست. از اون طرز نگاها نگاهش

 سرمو خم کردم و دوباره خنده مهمون لبام شد. کمیصحنه  نیا دنیداشته باشه و با د

 

 حواسم بهت هست. ایشد  یجور هی ایبارمان. تازگ یعا راست_

 .م یتو حس باش قهیدو دق یبزار یتونیم نمیی+ب

 

 کردم  یسر دادم و نوچ نوچ یبلند ی خنده 

 بامزه شده؟  ینجوریسنگ پرست ا یاقا شدهیحس و مس وبزار کنار. چ_

 فهممینداشتم. اما حاال م مانیبده، ا رییادمو تغ تونه یعشق که م یبه معجزه  چوقتی+ه

 انسانم به باد بده.... مانیا تونهیم یعشق حت

 )دو هفته بعد( 

 

لبام زدم  یو محکم رو یریگی. رژ لب جدمیپوش مویاسمون یاب یخنک و ساده  یمانتو

که   ملیاز ر تونستمیخط چشم نداشتم اما نم دنی. حوصله کشدمشونیو بعد بهم مال

 بگذرم. کنهیمژه هامو بلند تر م

 

از اندازه طول  شیو پدرشه.و داداگاهاشون ب نیمع یهفته تمام بارمان دنبال کارا  دو

 کردن. دایپ یو حاال امروز اقا وقت خال دیکش
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باهام   یچطور رنیبگ یان ا ید شیاسرار کردم از منو محمد ازما یوقت ره ینم ادمی

 زدم. دشویبرخورد کرد و منم غ

باز   یلحظه ا یحت یپدر من باشه؟ ول تونهیم یاون ادم باعث قتل مادرم شد و چطور 

 .برمینم ادیشدن قفل زبونشو از 

 

بارمان که  دنیاومدم. با د رونیدور بشم و ازخونه ب االیتکون دادم تا از فکر و خ سرمو

 واستاده بود، با سرعت سمتش رفتم. ابونیاون سر خ

 

 کردم. یشدم و سالم بلند سوار

 ماهت ی+سالم به رو

 چه خبر؟_

  هی نمیطرف، دادگاه و حکم مع هیمامانم   یرایو گ یتاب ی. بیدونی+خودت که بهتر م 

 طرف.

 حکم داد؟  یچ یقاض_

 . ستی+هنوزمعلوم ن

 نزدم. یحرف گهیو منم د اره یبه روب خوادینم یزیچ یول دونه یکه م دونستمیم
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 یرودخونه  دنی. با دمیجلو تر رفت یکمیشدم و  اده یپ یوقت یول م،یکجا اومد دونمینم

 کردم. رتیخوشگل، ح یها ق یاالچ یکه روون بود و کل

 

 راست سمت رودخونش حرکت کرد. هیو  دیدیهم با لذت دور و برشو م بارمان

 

 دراورد و پاچه هاشو باال داد و دستشو سمتم گرفت. کفشاشو

بارمان،  یصدا ی شلوارمو باال بکشم؛ول یخواستم منم پاچه ها رم یدستشو بگ نکهیا قبل

 مانع کارم شد.

 نجاست؟یچقدر مرد ا ینیبینم ستا،ی خبرا ن نی+خانم. از ا

 شه ی م سیعع خب شلوارم خ_

 .نمییب  ای+فداسرم.... زود بدو ب

 

 خنده دار شده بود، زمزمه کرد  یلیحن دخترونه که خبعد با ل و

 ...شه یم سی+شلوارم خ

 

 یاب، اولِ کار یوارد شدم، کل ییهویگفتم و دستشو گرفتم و چون  یخنده باشه ا با

 .دیروم پاش
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 شد. سی خ کلتیحاال کل ه ایب ،ی+نگران شلوارت بود

 

کمپ   هیبه   هیشب بایداشتم و تقر ینثارش کردم. حس خوب "شور یب" هیخنده که  ریز زد

 بود. ریبزرگ و مسافر پذ

 

 ؟ یشناسیاز کجا م نجارویا_

. االن  شیساله پ ست یب بای. تقرمیکردیم یباز بالیاب، با بابام وال نی. وسط هممی+بچگ

 شده. شتریامکاناتش ب یلیخ

 

  یلی و لبام نقش بست و خر یلبخند خوردن،یکه تو اب غلط م ییهندونه ها دنید با

 تجربه نکردم. نیریش یلحظه ها ن یوقته که از ا

 .فتمیوقت ن   هیبزرگ داخل رودخونه بودم که پام روشون نره و  یمراقبِ سنگ ها 

 

 شروع کردم به حرف زدن. کردم،یاب نگاه م یخودم تو ریهم که به تصو نجوریهم

 

سالمه بابام پرتم   ۱۵ یوقت یاب داشتم؟ ول  یایفوب یمن از بچگ یدونستیبارمان م_

که ترس   ی. از هر چنهیهم قایدق ی. زندگزه یریتو استخرو ازاونجا به بعد ترسم م  کنهیم

 ....یباهاش مقابله کن دی با یدار
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اون   کنمیاحساس م ی. از دستم ناراحت نشو ولترسمیاز مامانت م یلی مثالاا... من خ 

 وسط راهمون باشه؛مخصوصا مادرت...  یمانع خوامیو منم نم ادیاصال ازم خوشش نم

حرف بزنم. از حسم به تو....   نمیباهاش مقابله کنم و بش خوام یموردم م نیراستش تو ا 

 ...یاز همه چ

 

از   غیزر زدم در نقدریبه حرفام. ا یتوجه یاوج ب  یعنی نیو ا ومدیازش درنم ییصدا چیه

 کلمه؟ هی

 شد. ده یکه ابا بازم روم پاش دمیبرگشتم و پامو کوب یحرص

 

 ...دیاصال گوش م_

 

 ...دیروبه روم حرف تو دهنم ماس یصحنه  دنید با

  هیبه بارمان ذول زدم که وسط رودخونه زانو زده و  رتیزبونم بند اومده بود و با ح

 دستشه.   کیکوچ یجعبه 

 

از  یکی یکه با صدا کردمینظاره مروبه رومو  یاز ذهنم رفتن و با شوق صحنه  کلمات

 اطراف حواسم جمع شد. یادما

 

 ؟ یگی+پاهاش شکست، بله نم
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خوشحال بودن.   شتر یکه از منم ب دمیادم د یحرکت پشت سرم برگشتم و کل هی با

 که فقط خودش بشنوه پچ زدم:   یجور مضطرب سمت بارمان برگشتم و اروم

 

 بلند شو زشته  ؟ یکنیم کاریبارمان چ_

 .کردینگاه م همچنان در سکوت بهم اما

 م یبر ایبلند شو ب_

 خورم یتکون نم رم، ی+تا بله نگ

 

نخواستن بارمان  یاز رو دمویترد نیاطراف ا یکردم و فکر کنم،  ادما یمصنوع ی خنده 

 که تو دلم دوننیبودنم بزارن؛ اما نم یو ناراض

 .گذره یم یچ

 

 کردم اروم باشم و دوباره با ارامش لب زدم: یسع

 

 گفتم یخلوت ترم، بله رو م یبارمان بخدا جا _

 ؟یگفتیم ی+چ

 گهیبله د_
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 ؟ ی+چ

 لب زدم. یساختگ یگرفته، با خنده  شیهمه ادم مسخره باز نیا یجلو

 

 گفتم یرو م ؟بلهیمگه کر_

 ...دمی+دوباره بگو نفهم

 داد زدم  یعصب

 بلهههه _

  

  مویزندگ یشد و من چقدر احمقانه بله  یکیو دست ملت  غیا جهمزمان ب حرفم،

 گفتم.

 

 قشنگ تر بگم خب.. یزاشتی. مشمیبارمان دارم از خجالت اب م ییوا_

 .یکردیقرار م یب شتریالمصب و ب قلبِنیو ا یگفتی+اگه به تو باشه تا صبح هم نم

 

و اونم با  دمیجذابش کش شیته ر یبه اطراف نبود و دستمو نوازش وار رو  حواسم

 چشماش دستمو دنبال کرد...

 

 پس بزار قشنگ تر بگم...._
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 عشق....بله  ینام خدا به

 

  یکه با گردنبند دور گردنم ست بود و تو یاز چشمام گرفت و انگشتر رشویخ نگاه 

 انگشتم فرو برد.

 و لب زدم: دمیروش کش یبا دست راستم دست 

 

 حاال کامل شدن_

 

اومد و بلندم کرد و دور خودش   کمینزد یحرکت عان هیچشماش دلمو لرزوند و با  برق

 شد. سیکارش رسما تمام لباسامون خ نیچرخوند. با ا

  

  یکه لبخند از رو کردمی م ریگذاشت. اونقدر رو ابرا س نمییواستاد و با خنده پا باالخره 

 . شدیلبام پاک نم

 ؟یکنیم کاریچ وونهید_

 .کنمی+زنمو بغل م

 .میو فقط مسخ هم شده بود میبه اطرافمون نداشت یتوجه نیتر کیکوچ چکدوممونیه
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تنومندش روم  یجذاب، با دستا چشمک هیبارمان ازم فاصله گرفت و بعد زدن  هوی یول

شدم ول بعدشم کم   سیکنم و خ یانجام داد که نتونستم کار عیسر نقدری... اختیاب ر

 .دمیکفشامو پر از اب کردم و روش پاش اوردموین

 

 شد. میدستاشو باال برد و تسل نکهیخندم شدت گرفت تا ا 

 

 ترم. یمن قو ید ید_

 

 ...دمی+د

فقط به خاطر  شه، یخارج م نهیس نیکه از ا ییتمام نفسا یدونی....اصال ماهور ماصال

 .استیدن یتو یتر از هر خواستن بایو خواستنت ز  خوامت یم  نکهیا یوئه؟ فقط برات

 

قلبمو به صدام انتقال دادم و با ممکن   ی دستام صورتشو قاب گرفتم و کلِ عشقِ تو با

 لحن عاشقانه زمزمه کردم:  نیتر

 

 عشق امد و شد ماهِ قلبم. اریاز د یکه چطور و چگونه، کس دانمینم _

بچه ها   یو به باز خوردمیپف شده رو م یو با لذت ذرت ها  دیخرت و پرت خر یبرام کل

 .  کردمینگاه م
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به   نیو ا یلباسات و گذر زمان ند یفیبه کث یتیاهم چیه شهیبارمان بودن، باعث م کنار

 عشقه. تِیاز خاص یجزئ قاینظرم دق

 

 لحن بچه ها شده بود، گفتم:  هیکه ناخواسته شبذرت طارف کرد که با دهن پر  بهم

 

 خودم دارم._

 +بردار...

سرم  یلحظه تمام ذرتارو  رو هیتو  یباعث شد دستمو ببرم تو پاکت ول شیدستور لحن

 کرد.. یخال

 سپر شدش زدم ی نهیس یرو ی که دهنم پر بود و بازم ذرت توش رفت، مشت همونجور

 

 ؟یا وونهیمگه د_

 .یجالب بش یلی خ یشکل نیا دیفکر کردم شا ی+نه ول

 

 طرفم. وونهید هیپس واقعا با _

 

به سرو روم که پر شده بود   یتیسر داد که دلم قش رفت و باز هم اهم یبلند ی خنده 

 ندادم. الیپوف یاز دونه ها
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اتفاقاتِ   نیبگم، امروز قشنگتر تونمیو با جرعت م میدیچرخ ابونایخوده شب تو خ تا

 تجربه کردم.  مویزندگ

 

 بارمان؟  _

 کرد. یپاش و با انگشتام باز یدستمو گرفت و گذاشت رو  یرانندگ نیح در

 

 مامانتم قبول کرده؟ نکهیا یعنی تیخواستگار نیا_

 

 +مگه قراره مامانم ازدواج کنه؟ 

 مهمه...  یلیبه هر حال نظرش خ ینه ول_

 

اگه خوب بشناستت عاشقت   ش،ینیو بب میکه باهم بر زارمیقرار م هی گهی+تو هفته د

 ...شهیم

 مثل من!  قایدق
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  نکه ینزدم. دل تو دلم نبود و استرس ا یحرف  گهیگفتم و د یاروم "یباشه "لبخند  با

نه   میبه قول بارمان ما قراره باهم ازدواج کن ی. ولدادیبه باباهم بگم، عذابم م یچطور

 پدرو مادرمامون....

 

زده شد.... با تعجب نگاهش  ،یز کنم که قفل مرکزرسوندم دم خونه و خواستم درو با 

 ...دیبوس یو طوالن قیکردم که اروم جلو اومد و کنار لبمو عم

 

 شدم. شیات یکوره  یول  کشمیخجالت نم گهید کردمیفکر م نکهیا با

 

ازم جدا شد،   یحس خوب و به سرتاسر بدنم انتقال دادم و وقت نیبستم و ا چشمامو

  نییپا نیاز ماش عیسر هیخدافظ هیهول شدم با  کمیکردم و چون چشمامو اروم باز  یال

 اومدم.

 

  تونستمیو خوب نم دیلرزی. دستام مدی به گوشم رس ابونیخندش وسط خ یصدا که

 قفل بندازم.. یو تو دیکل

 

جنبه  یب نقدریتاحاال ماهور تو ا یتا اروم شم. بعدشم از ک دمیکش قینفس عم چندتا

 ؟ یشد
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 در باز و کردم و بدون نگاه کردن به پشت سرم وارد خونه شدم.   باالخره 

  ستیپالسه. معلوم ن نجایا یکه باز چند روز دادینشون م نیامیبن داریداد و ب یصدا

از خودش بدتره،   یکیبچه رو دست خاله اش، که  نیا نقدریکه ا ره یمامانش کجا م

 .سپاره یم

 

 صدام زد. میخواستم از پله ها باال برم که مر یحرف چیه بدون

 ه؟یختیچه سرو ر نی+ا

 لب گفتم و با متانت برگشتم. ریز یلعنت

 

 .نیشدم هم سیخ_

 ؟ یپس چطور ومدی+بارون که نم

ول کن منو.. همش سوال سوال....مگه بچه دوسالم؟  گهیشده د یجور هیبابا البد  یا_

 خدااا یا

 

که در معرض   یبه خودم گفتم و جور یول یشد، ا المیخیب مینقشم گرفت و مر نکهیا از

 نباشم، وارد اتاقم رفتم... رادیه دید

 یاردیلیو کار هم که کال شرکت م رفتمیادم ازاد و داشتم. دانشگاه نم هیحس  ایتازگ

 رفت زندان. یبده  یپلمب شد و با کل یمصطف



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

376 
 

 

و سرش   سه یپل هیاون  نکهیجواب نداد و با فکر ا یبار به بارمان زنگ زدم ول چند

 زنگ نزدم تا مزاحمش نباشم. گهیشلوغه، د

 

 و قشنگم و برداشتم و دستم کردم. فیانگشتر ظر یپاتخت یشدم و از کشو بلند

 

 میمر یتا وقت یاز خودم جداش کنم،ول یلحظه ا  خواستمیکه نم ومدیبه دستام م نقدریا

 پنهون باشه. دیندونن ،با یزیو بابا چ

 

همه عجله خوب   نیو به نظرم ا گذره یچند هنوز دو روز از درخواست ازدواج بارمان م هر

 .ستین

 

از صبح   نیاسترس روبه رو شدن با مادر بارمان و دارم و به خاطر هم یکل میطرف از

 کاسته نشد. میاز استرس درون یزیبازم چ یتاحاال ده بار غصروف انگشتامو شکوندم ول

 

  هیو  لمویحواسمو پرت کنه،پرش زدم سمت موبا تونهیم یمجاز یفضا نکهیر افک با

و    کردمیکه قهر م یمواقع یزاپاسمو برا ی .از تو کمد هم لواشکانستاگرامیراست رفتم ا

 دراوردم. خوردم،یشام نم

 داشتم. اجیاحت یلیارامش خ نیو االنم به ا کردیمغزمو اروم م یترش کال
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 . زدمیمردم دور م یجا یپ یو تو خوردمیتند م تند

 شدنش با وحشت از رو تخت پاشدم.  یتوجهم جلب کرد و با پل پایاز کل یکی متن

 

 که همچون ماه درونش هست(  یو عاشقانه؛ الهام شده از اسمان و قرص ی)ازدواج الکچر

 

 زل زدم. یگوش یبه صحفه  یحرکت چیو بدون ه یتو شوک بودم که کامال خنث نقدریا

 

 نبود. دیکنجکاو اونجاهم بع یاز ادما واالره؟یبگ  لمیوقت کرد که ف  یک یه لعنتاخ 

 بکنم؟ یچه غلط نه،یبابا بب ای ه یکه همش سرش تو گوش میمر نویاگه ا االن

 

زدم که  نقدریرفتم و به بارمان زنگ زدم و بازم جواب نداد. ا نیمخاطب یتو عیسر

 خستش برداشت. یباالخره با صدا

 

 زنمیدوساعته دارم زنگ م ییکجا_

 شده؟  ی+خواب بودم، چ

 شده؟ یچ یپرسیتازشم م ؟یخواب بود_

 در خواب بود. نیبَر هیکه جهان نابود شد و فرودس  گنیراست م پس



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

378 
 

 

 ؟ یدیعذاب م میروح فردوس ینجوریکه ا یزد ی+ماهور حالت خوبه؟ چ

 ....یدید توینگو، اصال گوش یچیه_

 .زارهیسر به سر من م ....تازشمده یبعد اقا راحت خواب رمیمیم یاز نگران نجایا دارم من

.....بخدا من اول  میخلوت بر یجا ایشده؟ بدبخت شدم...چقدر بهت گفتم ب یچ یدونیم

کامنت   ی زبون زد عام و خواست که کل میشد نکه ی. نه اگفتمیو اخرش بله رو م

  کیو ال دیچقدر بازد یدونیرفته؟ م جیتو چندتا پ لممونیف یدونیاصال م.زارنیم

 بگو. یزی چ هیداشته؟....باتوام خب 

 

 ؟یخوریحرص م  نقدریا نیکه شده.تو واسه ا هیبگم؟ کار ی+چ

 

و   دونمیپخش کرده برسه، من م نارویکه ا یشرفیحرص نخورم؟ فقط دستم به اون ب_

 باهاش.

 .رونیب  زه یاسرار مردمو نر هیفتا تا بفهمه که همه چ سیدست پل دمشیبعدشم م 

 

 بردم. دهنم  یانگشتمو توکردم و ناخن یو عرض اتاق و ط طول

 

و   یدیم تیاهم نقدری. چرا اادیو م ره یم یمجاز یتو فضا لمیف ی+ماهور اروم باش. کل

 شو  الیخیکرد؛ ب شیکار شهینم گهیبرات مهمه؟ االنم د
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 ....یدونیبشم؟؟؟تو م المیخیب_

 

  که یت کهیقطع کردم و با بهت و به صورتِ تسرم جلون داد حرفمو یکه تو یفکر با

 :دمیپرس

 

 نک..نکه..کارخودته؟_

 

 .  رفتیرو مخم راه م  شتریب سکوتش

 

حجم از دفاعتو   نینه؟اصال ا ای یپخش کرد لماروی بدونم تو اون ف خوامیبارمان فقط م_

 .بعدشم...فهممیبدبختم کنه و نم تونهیکه راحت م هینسبت به ادم عوض

 گفت: یتو حرفمو جد دیپر

 

 +الزم بود ماهور

 

 حتما سرش رو تنش نبود. مشیدیگرفتم که اگه م شیاز پشت تلفن ات نقدریا

 ؟یکنیم نکارویاز من ا دنیالزمه؟ چرا بدون پرس ویچ ویچ_
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 زدیهمچنان با ارامش باهام حرف م یول

 م یکنیدنبالت باهم صحبت م امی+م

 

 االن بگو  نی....همخوامینم_

 

که   میبعدش مگه گناه کرد ان؟یکنار م شتریب ینجوریکه خانوادهامون ا یفهمی+چرا نم

 ...شهیم لیباالخره بهشون تحم م؟یعاشق شد

 

 ها البد اونم بزور؟..._

مامور   هیکه   کنمیوقتا شک م یواقعا که بعض شون؟یتحت فشار بزار ینجوریا یخوایم_

 ...یفکر یحد ب نیکه تا ا یباش یمخف

 

 میا گهیبودم و صد البته حق هم داشتم؛هر کس د ختهیتلفنو قطع کردم، اونقدر بهم ر و

 .شدیم یعصب نقدریمن بود هم یجا

 

اسم ستاره پر از  دنیهم به وجود خودم افتاد. با د یتو دستام لرز بد یگوش دنیلرز با

 .دیچیتو گوشم پ غشیج یاسترس جواب دادم که صدا
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 ه؟یچ نی+دختر ا

 ؟ ید یپس توام د_

گفتم الل   ر یهمه من واست از ام نی. واقعا که متاسفم ادنیملت د ی ه؟همهی+من چ

 ه؟یموضوع چ یتوام بگ یبود

 

 ستاره. نیشد. توروخدا ببخش ییهوی_

 

 م؟ یدار مییهویمگه عشقِ  نگو، +چرت

 

بابا دل   یچرا... ول دونمیاالنشم نم نیکنم؟ هم یتوروخدا بگو چه غلط یول میاره دار_

قبول کردنِ   یمخصوصا مشتاق بودن من برا لمیاون ف دنیاز بارمان نداره و با د یخوش

 خواستش ،به نظرت احتمال داره که زندم بزاره؟

 

 +نه...

 ...ن؟یهم_

 

 ؟یخوایبعد  حل مشکالتتو م یگینم اتیبگم خب؟ از خوش گذرون ی+چ
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 ،لطفا....ستاره معذرت که خواستم_

 

 برو نت و قطع کن  دونمی+چم

 مگه من صاحب   ؟یخل شد_

 نترنتم؟یا

 .یخونه خودتون که هست یفا یصاحب وا ی +نه....ول

 

زمان از دست   یاالنشم کل نیکردم و هم یخدافظ یحرفش هول هولک نیا دنیشن با

 دادم.

 

سرعت پله هارو باال رفتم و مودم و از سرجاش دراوردم. خاموشش کردم و با فکر   با

 .دمیکش یازجاش کندم و نفس اسوده  ماشویدوباره بتونن روشنش کنن،کال س نکهیا

 ترس بلند شدم. دم،بایخودم د یو جلو ن یامیبن یوقت یول 

 

 کنم؟یم یدارم باز  یبنینم یکور ؟یکنی +چرا نتو قطع م

 ساکت باش! سییه_
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گفت. با خشم چشمامو بستم و   مویتوجه به پرو بال زدنم بلند اسم مر یب یول

 رامش کنم. یچطور دونستمیم

 

 تو کشو... ،یمن استفاده کن شن یسِ یاز پل یبر یتونیباشه...م_

 

  یکوفت هیشد و سمت اتاقم حمله کرد. باز خوبه اون باز بیچشمام با سرعت غ یجلو از

 داشت.به نت ن احیاحت

 

 اوضاع در چه وضعه. نمییب نییگرفتم برم پا میکردم و تصم یکالفه ا پووف

 

  نیکردن. واقعا جالبه با ا یهم مشغول اشپز میهمچنان سرش تو لپتاب بود و مر بابا

 انجام بده. نکارویا دیغذا بپزه و حتما خودش با یهمه نازو ادا،وسواس داره که کس

 .ختمیواسه خودم اب ر خچالیشدم و از  کینزد اروم

 

 کنه؟ یم کاریبه نظرت بابا داره چ_

 .گهید ده ی+البد کاراشو انجام م
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... بابا ستیکنن... ها پس اگه نت ن یدگیمن باال بودم نت قطع شد،بهشون بگو رس یول_

 کنه؟یکار م یبا چ

 حتما نت همراشه دونمی+چم

 . میشونیپ یزدم رو یکیمحکم  ناخوداگاه 

 مورد نبود. نیاصال حواسم به ا یلعنت

 

 ؟ یدار  یری+چته؟ خوددرگ

 تو اتاقم،  رمیمن م.کنه ینه فقط سرم درد م_

 

بابا به سمتش  یپله ها شدم، با صدا کیزدم و هم نزد رونیبدو از اشپزخونه ب بدو

 برگشتم...

 ه؟یچ نی+ا

 کرد. یالمصب و پل لمیسمت من گرفت و اون ف لشویموبا

 

 .دمیم حیتوض _

 

 دم یکه زد به خودم لرز یداد با
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نگفتم از اون پسر دور بمون؛ عع   که کل عالم خبردار شدن؟ مگه یوقت ؟ی+اونوقت ک

 ؟ یراست درخواست ازدواجشم قبول کرد هیعع بعد 

 

 گفتم: یاروم یو با صدا ایزدم به در دلو

 دوستش دارم _

 

 دیکش ادیو بلند تر از قبل فر یبابا همچنان عصب یول

 .شهیدوستش دارم؟هه باورم نم ویچ ی+چ

 

و   نیعشق کرد ن یا ری.خوده شما منو اسنیایکنار ب هیقض ن یو با ا نی بهتره باور کن_

 ..فهممیمخالفتتون و نم لیحاالهم دل

 

 کرد یاومد و کنجکاو به ما نگاه م  رونیهم ب میبلند بابا مر یصدا از

 

.. اصال  ره یازدواج سر بگ ن ی...من عمرا اگه بزارم اده یدخترو...دستورم م نیی+توروخدا ب

 ....غلطه...شهینم

 بفهم  

 خواد؟ یم یدخترتون چ ستیو براتون مهم ن نیاز حد خودخواه شیچرا؟ چون ب_
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 دش داره.کثافت و دنبال خو هیازدواج  نیبگو چشم، ا شهی+گفتم نم

 

 االنم نکن. ،ینکرد یکه تا االن واسم پدر یبابا. همونجور ستی اصال نظرت برام مهم ن_

 

  یکینکرد و مهم  یانصاف یبرگشتم و اونم ب لیم یب میمر یکه با صدا رفتم،یم داشتم

 .گوشم خوابوند ریز

 

هار  نجوریچه مرگته ا گهید یداشت یکه خواست یکم گذاشته؟هر چ ی+تاحاال واست چ

 ؟ یشد

 

 .ختمیچشمام ر یسمت چپم گذاشتم  و نفرتمو تو یگونه  یرو دستمو

 

 من تمام عمرم پدر و مادرمو خواستم... االن دارمشون؟..._

 .یشوهرت نیتوام ع یفرق داره ول یلیبابام با تو خ کردمیم فکر

 

که من   فهمنیو نم رنیبگ میبا سرعت از پله ها باال رفتم. حق نداشتن واسه من تصم و

خودش نکرد؟ پس   یمامانمو برا عاشق بارمانم.مگه خوده بابا عاشق نبود و بزور و اجبار

 .  شتره ی ب یزیقبول کنن که زور عشق از هر چ دیبا
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خام داشتم   الیخ شدم؛ی م صحنه مواجه  نیزود با ا ای ریکرد،د یبارمان کار خوب دمیشا

خونه واسم سخت شد وبا برداشتن   ی.... تحمل فضاادیبابا راحت کنار م کردمیکه فکر م 

 اومدم.   رونیاز اتاق ب فمیک

 

  نیو تو خودشه. همه تو ا شونیپر دیشد ایاون موقع رفت وتازگ رادیالاقل ه خداروشکر

 .کننیزنده بودن،م یخونه مردن و ادعا

 

 کجا؟ دیبابا که ازم پرس یبا صدا  یول امیب رونیاز در سالن ب اومدم

 

 زدم:  ادیفر بلند

 ...جهنم

 بردارم. نویماش چیرفت سو ادمی ادیز تیو از عصبان کردمیم یط ابونارویطول و عرض خ

 داشتم که بارمان زنگ بزنم... دیترد یلیخ

 بگم؟  یچ اصال

 کجا برم؟  ،االنیچیه اونو
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  چیه فهممیو االن م رون یموقع شب از خونه زدم ب  نیشدم که ا مونیپش شه،یهم مثل

 .ستیامن تر از اونجا ن ییجا

 

بارمان و لمس کردم که  یشمار ره یگیاز کجا منشات م دونمیکه نم یترس و اضطراب با

 : دیکردم که با تعجب ازم پرس ی. سالم ارومدیبه گوشم رس شیجد یبعد دو بوق صدا

 

 شده؟ یزی+چ

 

  یارامشمو حفظ کردم و با صدا یول شی معن یسوال ب ن یمنفجر بشم از ا حواستمیم

 لب زدم: واشی

 .رونیاره...با بابام بحثم شد از خونه زدم ب  یعنینه..._

 :دمیکه دوباره پرس ومدین ییصدا

 صدامو؟ یشنویم_

 ؟ یرفت ی+کدوم گور

 ابونمی...تو خجایه_

 رون، یب یاز خونه اومد یکرد جای+اصال تو ب

 

 حد خشن بودنش. ن یگرفت از ا بغضم
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 وضعم. نیچته؟ خوبه که به خاطر دسته گل اقا االن تو ا_

 

 خودته. هیعرضگ یاز ب  ،پسیکن یباباتو راض یکه نتونست یی+تو

 

بدون    نوی. اما اکنهیکه مخالفت م یدونستیبارمان؟تو خودتم خوب م یگیم یدار یچ_

 نم.تو اون خونه بمو تونمیلحظه هم نم هی یمن حت

 

عالقه  دمیشا دونمیکه بتونم از دست گرگا نجاتت بدم. چم ستمی من ن گهیدفعه د نی+ا

 ...یموندن دار  رونیموقع از شب ب نیبه ا یادیز ی

 

 

 منقبض شد   فکم

 .زدیباهام حرف نم رحم یحد ب نیبارمانِ من تا ا و

 

 گلوم اجازه نذاشت  یبغض تو یبگم ول یزیچ خواستم

 

 ی+زنگ زدم خونه باش
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  متیاگه به ق یشانسم فرستادم وحت نیبه ا  یبهم نداد و قطع کرد. لعنت یچیه فرصت

 .رمیجونمم تموم بشه خونه نم

 

 یبارون یبا چشما یحرکت عان هیهستم که در  ابونیکجا و تو کدوم خ دونمینم اصال

 زنگ زدم. رادی مزخرف بارمان بود؛ به ه یکه مصببش حرفا

 

 یسوپر کیپله نزد هی ی، رو ابونیکنار خ یتابلو ها یدادن اونم از رو ادرس بعد

  یو کل دمیفهمیبارمان. اصال نم هییهوینشستم و فکرم مشغول شد از عوض شدن اخالق 

 دنیکه تحمل شن میکس نجایمگه من ا یاعصابش خورده،ول دیخودمو گول زدم که شا

 حرفاش و داشته باشم؟  نیا

 

 نویاونجا در ماش یبد ادما  ینگاها ریپام نگه داشت و ز یجلو رادیه نیربع ماش هی بعد

 باز کردم.

 

 سمتشون. اما محکم بستم و برگشتم 

 

 ن؟ یکنیمنو نگاه م هیه؟؟؟چیداداشمه...مشکل ه؟؟؟یهاا چ_
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شدم. معلوم نبود تو چه   نیوارد ماش عیلبش گفت و منم سر ریاستغفرهلل ز یرمردیپ هی

  ن،یدرب ماش دمیبا داد زدن سر مردم و کوب دیاومده بودم و شا یکوفت یمحله 

 کنم. یخودمو خال خواستمیم ینطوریا

 

که   نمیناخونامو جو یبابت ممنون دارش بودم. اونقدر نیو از ا گفتینم یزیچ رادیه

باهام برخورد  ینجوریکه کرد، ا یکار نیحال خودم بهم خورد، چطور ممکنه بعد همچ 

 دنبالم و تک و تنها ازم توقع برگشتن داشته باشه.؟  ادیحاضر نشه که ب یکنه؟ حت

 

  یکه ازش خواستم خونه ستاره برسونتم. وقت کردی داشت سمت خونه حرکت م رادیه

 ت و دستمو گرقت.نزاش یبشم ول اده یاومدم پ دم،یدیرس

 

 ؟ ی+مطمئن

 بابته؟_

 +بارمان 

 ؟ ی تاحاال عاشق شد_

 فرمون و گرفت. گشیداد و با دست د رونیبا صدا ب  نفسشو

 ...اون تو مغزت جاساز کرده.ستیتو ن یحرفا نای+ا
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  زمی. موندم مگه چه هنی ش الیخیب نیدون یهمش بارمان و مقصر م نکهیتوروخدا از ا_

 بهتون فروخته؟  یتر

 

 به ما نفروخته.... یزی+اون چ

 ....متیبا دادن تو، در اصل فروخت ما

 . اون منو دوست داره....خوره ی طرز فکر کردن مزخرفت بهم م نیحالم از ا_

 

که   دونستمیدنبالت؟ اگه دوستت داشت چرا من اون شب م ومدی+اگه داشت پس چرا ن

 شییاز زبون دختر دا دیگه دوستت داره چرا با..... اادیب نی بارمان، مع یقراره به جا

تا به حال ربط اون   چوقتی... چرا بهت نگفت؟ها؟ اصال هسهیپل هیکه  یدیفهمیم

....صدرصد بارمان هم  میشناختیمامانتو م  نیمع ومن ؟یدونی دستبند مادرتو روز تولد نم

 بهت نگفت؟ یچیمدت ه نیچرا ا ی...ولشناسهیم

 

واسه هدف و گرفتن انتقامش    لهیوس هی مدت  نیا یتو همه ... چون دمیجوابتو م من

 که یاما بازم گول زد یدونستیخودت خوب م نمیاز بابامون....و ا ؟؟ی.. اونم از کیبود

 اووون... عاشقتههه  

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

393 
 

بود... اون دستبند و   یفکر یکما هی نیع قایتوان پلک زدن هم نداشتم...دق یحت

تو سرم  رادیه یشد و همش حرفا  جادیتو مغزم ا ی...خالء بزرگنیبرادرم با مع هیهمدست

 شد یاکو م

 

 از بابامون... انتقام

 بودنش.... سیپل

 و اون شب جنگل... 

 

 لب زدم  یناباور با

 ؟ ی گیم یدار یچ_

دوستت دارم  دمی....من زودتر بهت گفتم چون واقعا فهمقتی خواهر من...حق قتی+حق

 ؟یاون چ یول

 ی بود فیکث هیباز نیهرچند خودت تو ا ؟یدونیتو.. اصال...از کجا م_

 

 یتو ادم روبه روتو بشناس نکهی... مهم استمی+مهم من ن

 

  ی...اون..اون ازم خواستگاردونستمیم نارویا یهمش دروغه....امکان نداره...من همه _

 کرد...
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تمام  یروز هیو   یخائن نیکه برق چشماشو لحن عاشقونشو فراموش کنم...توام ا محاله

 فهممیو م انایجر نیا

 

 ساده نباش... نقدری+ا

 بشنوم... خوامینم یچیه یعنینگو... یچیه_

 

بارمان و بد  نقدریا نکهیهدف  ا دونمیشدم. نم اده یبا سرعت پ نیاز ماش و

و عمرا اگه از   خورمیحرفا و نم ن یهرگز گول ا اما من ه؟یمن جلوه بدن چ یخوان،جلویم

هم نبود و حاال همش   ادمی ی بهم گفت که حت ییزایچ رادی....هاون چشما بتونم بگذرم

 ...رفمزخ یمغزم پر شده از سواالت و فکرا

 

 

 من، هول شده دعوتم کرد داخل. دنیدم در و اونم با د ادیستاره  زنگ زدم که ب به

 

بود. اروم وارد  ده یخواب یداشت و باباش هم از خستگ مارستانیب فیکه ش مادرش

 تخت نشستم. یاتاقش شدم و رو

اوقات هم   یگاه ادیداشت و از دوست داشتن ز رتیعاشقم بود...روم غ شهیهم بارمان

 بدم  رییبت بهش تغنس دمویچند تا حرف مزخرف د باتونمی....پس نمکردیم یحسود
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 اومدم  و نگاهش کردم رونیستاره از فکر ب یصدا با

 شده؟  ی. خب بگو چی+جون به لبم کرد

 

 کثافت..._

 ؟ی+با من

 ازدواجمون...._

 ماهور؟درست حرف بزن. ی+ازدواج ک

 ازدواج ماا..._

 چشماش ذول زدم و دوباره تکرار کردم. تو

 ....گهیم ...چرا؟چون بابامفهیازدواج ما کث_

 ه یعوض هی.چون اونم کنهیم دیی تا داداشم

 

 ؟یچ یعنی+

 ور اونور تکون دادم. نیبا سرم گرفتم و به ا دستمو

 بمونم... لطفا. نجایفقط بزار امشب ا_

  یبگو که از نگران یزیچ هیبمون فقط   ی.. تا هر وقت خواستوونهید ه یچه حرف نی+ا

 مردم
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 تو دستم. یکالفه تر ذول بزنم به گوش شدیکه به وجود اومده بود باعث م یسکوت

 

  ؟یکن کاریچ یخوایم ؟اصالی+منتظر تماس اون

 ...دونمینم_

عاشقانتون اصال زمان   پی کردن اون کل داد،پخشیبهت فرصت م دی+به نظرم بارمان با

 نبود. یدرست

 

زود  ای رینداشتم. د  ویزیگفتن چ منم تا اخر عمرم جرعت دیشا کردینم نکارویاگه هم ا_

 ...افتاد و سوخت و سوز  هم داشت یاتفاق م نیا

 

اذون صبح نتونستم خوب بخوابم و همش منتظر زنگ بارمان بودم و به   یکاینزد تا

 .  کردمیفکر م رادیمجهول ه یحرفا

 

  ن یو لعنت فرستادم به ا رمیکه باهاش تماس بگ رهیدست و دل خودمم نم یحت یلعنت

 .... یخبر یانتظار....و ب

تعلل    کمیشماره ناشناس، با  دنیو با د دمیاز خواب پر یزنگ گوش یبا صدا صبح

 تماس و وصل کردم.

 .دیچی پ یتو گوش یخانم جا افتاده و محترم یصدا
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 ...نمتیبب خوامی+م

 :دمیپرس دنمیکش ازه یخم نیح در

 شما؟ _

 +مادر بارمان....

خلوت ، بدون   پارک هی. دمیکوبیم نیزم یضرب رو هینشستم و با پام  یدلصن یرو

 ...یرفت و امد چیه

 

 پارک پخش شد. یکفش تو فضا یپاشنه ها یو صدا دیرس باالخره 

 

 +ماهور خانم؟ 

 خودم هستم..._

 چشمش برداشت... یاز رو شویافتاب نکیکنار نشست و ع اروم

 ...ییبای+ز

 

 متعجبم کرد شیتشکر کنم که حرف بعد خواستم

 مادرت... نی+ع

 مادرم؟...._
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که دختر فرزانه   زدمیحدس م ادیشباهت ز قیاز طر دمتی+فرزانه....ازهمون اول که د

 ..زاره یتو نم یمطمئن بودم پسرم دست رو یول یباش

 بدتر عاشقت شد...   گذاشت و از همه اما

 

 .؟ نیشناسیشما از کجا مادر منو م_

 

هر   دنشونیگذشتس. بعد شن یقتای اومدنم گفتن حق نجایا لیجله نکن،تنها دل+ع

 قابل باوره... یریبگ یمیتصم

 

 .نیکن نکارویبا من هم  نیخوایده؛میبابام که بارمان و بد جلوه م نینکنه شماهم ع_

 

 +حالش خوبه؟

 زن با خودش چند چنده. نیا دمیفهمیبهم گره خورد و اصال نم اخمام

 

 گم،خوبه؟ی+پدرتو م

 نجا؟یا امیب نی چرا ازم خواست نیبگ شهیم_
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.  یریبگ میخودت تصم دیکه بگم از پسرم دور بمون... ماهور تو با ستمین  ی+من کس

 به نفعته... یسخت باشه ول کمی دیشا

 

. سرمو  خوردیسر ته بهم م یمجهول و ب یحرفا نیبود و حالم از ا ییدلم غوغا یتو

 حرفش، احساس کردم گردنم شکست. دنیسمت مخالف چرخوندم که با شن

 

 که باعث حالِ االنِ منو، مهاجرتم شد.... ی... کسشهیقاتل پدرت م ی+بارمان بزود

 ...صالح

 

 ••••••••••• 

 

 نایا ی.پس همه شدینوار ضبط پخش م هی تو سرم مثل  ایلع یو همش حرفا زدمیم قدم

فکرشم حس مرگ   ینه نه حت یمحمد باشم...ول یداشت و امکان داره من بچه  قتیحق

 .ده یبهم م

 ...شهیحکم اعدامش صادر م یکه بزود یپدر مخصوصا

 

گاهمو محکم   جیافتادم و گ یصندل یشد و رو  جمیباعث سرگ ایلع یشدن حرفا اکو

 فشار دادم.
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 ... نیتر یمیبا محمد، صم یو مصطف صالح

 ...نیتر یمیصم

 بودن دوستا

 

 ...میو مادرت...... عاشق صالح شد من

 و دوست داشت.. میاون... اون...مر یول

 ...میمر

 مثل خواهرم بود.... خواهر...خواهر... فرزانه

 

خواست و من زودتر از دامش نجات   ی...خوش گذرون یاخرش صالح هر دومونو برا از

 کردم.... دایپ

 نشد المیخیدستمو گرفت....اما صالح...ب ابوذر

 ...نشد

 ...نشد

 دستمال... هیبعدش مثل  یاشتباه و هوس عشقش شد....ول میتصم هیقربان مادرت

 ..دستمال 

 که هر شب... یکرد اونور و بابت کار پدرش، با محمد رفت.....محمد پرتش
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 شب... هر

 

شاهد  چکسیخوب بود که پارت خلوته و ه یلیزدم.. خ غیجو از ته دلم دیترک مغزم

 .  ستیمن ن هیوونگید

 مادرمه...  گفت،عاشقِیکه دروغ م م یعوض یکردم به حال مادرِ طفلکمو بابا هیگر

 

 حال خودمو... به

ندارم و فقط بارمان تنها  گهیو د چکسی... هشمینم میمن تسل ی دوتامون... ول نی عشق ب 

 ...مهیکس یهمه کس ب

 تمام در خونه رو باز کردم و با سرعت وارد شدم. یِگر یبا وحش

 

 بابا؟؟؟؟باباااااا _

 

 خوشحالش که از پشت اومد باعث شد که به سمتش برگردم. یصدا

 

 خود...دختر نی....افرخوره یو سرت به سنگ م یگردیاز اخر برم دونستمی+م

 

 ....یپست یلیخ_
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 کرد یچشماش باز شد و با تعجب نگام م میهمه گستاخ نیاز ا 

 

  میپدر واقع شیپ ی... چرا ...چرا نزاشتیخودت کرد ی چهیاونقدر پست که مامانمو باز_

و هر روز از   یقتل مادرمم نبودم... چرا بزرگم کرد هیبزرگ شم؟حداقل کنار باعث و بان

   ؟یگفت ت یعشق الک

 

 +ماهو

حاال  ؟یچند نفرو تباه کرد هیاصال زندگ یدونی... مدمیرو د ای....لعنگو بابا یچیه_

 ازدواجمون غلطه چون هر دومون یگفتیچرا م فهممیم

 ....  می*ر*و*م* زاده اح

... اون شب  یبارمان انداخت یو پا ی....محمد و فلجش کردینه؟ پدر بارمان و کشت مگه

 ...ی. تو دستور قتل منو با تصادف صادر کرد یداد نی ادرس کلبه رو تو به مع

 

 و شد و کمکم کرد.  مونینقش داشت.. اما پش اتیگند کار نیتو تمام ا پسرتتم

 دشمنم بوده... ازت متنفرم بابا... نیبودم که بزرگتر یمدت کنار کس ی همه

 

 درتم...من.......من پیقضاوتم کن ینجوریا یتونی+نم
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 چند قدم عقب تر رفتم. هیاشکام دست خودم نبود و  راه 

 

بزرگم  ،یخواستیجا رد تو هست...چرا اگه منو نم...همهشمیم جیکه گ یمقصر یاونقدر_

 ؟ یکرد

مادرمه  یضبط شده  یکه حرفا ینکنم...تعجب نکن، فلش دایدعا کن اون فلشو پ فقط

 ... مطمئن باش.ارمیکه چهار سالم بود...از چنگ محمد درش م یاونم وقت

 

 

راحت نفس   تونستمیهوا کم بود و نم  نکهی، با ا  رونیب امیکج کردم وخواستم ب  رامو

 اشکاموپس زدم و برگشتم سمتش. یبکشم؛ول

 

اگه   یگرفتم...بهتره قبول کن ادیدروغگو  ی بابا...من عشق و از تو ره یگیازواج سر م نیا_

 نه...

 

 ...یکنی+باهاش فرارم

 

 زدم و مماس صورتش قرار گرفتم. یپوزخند

 شجاع باشم... یداد  ادمیترسوئه،تو  یفرار کارِ ادما_
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و   ایو لع رادیمجهول ه یحرفا گهیسرعت سمت اتاقم حرکت کردم و حاال د با

 شد.. انیبابام نماو عکس  دمشیمن چ  یبود ول ی... پازل سختدمیفهمیم

 

  رونی . با شتاب بکمیتو ساک کوچ ختمیو ر و لپتاب با چند دست لباس برداشتم چیسو

 شدم. ن یاومدم و سوار ماش

 

بارمان   یخونه  یبه خودم اومدم جلو یوقت ی... ولرونمیکجا دارم م دونستمینم اصال

 بودم.

 

 •••••• 

 )زمان در پارک( 

 

 جدامون کنه...من تا تهش کنار بارمان هستم. تونهینم نایکدوم از ا چیه_

 مونه؟ یبارمان هم کنارت م ی:مطمئنایلع

 •••••• 

 نکنم. ایلع یبه حرفا یکردم توجه یفرمون برداشتم و سع یاز رو سرمو

 شدم  اده یپ نیزده بود و از ماش خی دستام
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 در باز نشد. یمنتظر موندم ول یلیبه عقب برداشتم.خ یقدم فونیاز فشردن زنگ ا بعد

 

  یفشار دادم که عکس بارمان رو کی یشماره  یمانتوم دراوردم و رو بیاز ج مویگوش

 بوق زدن مشخص شد. یصفحه نقش بست و صدا

 

 حس کنم که صداش خستس. تونستمیهم م نجایبرداشت و از هم باالخره 

 

 ؟ یی کجا_

 ادرس.. منتظرم نیبه ا ای+ب

 

  اجیبه اغوشش احت یاز هر وقت شتری برام اومد. االن ب  امکیپ هیبعد قطع تماس  و

 داشتم..

 که گفته بود روندم. ییرو پدال گاز فشار دادم وبا سرعت سمت جا پامو

 

جز گرد و خاک نبود. جالبه   یچیوارد شدم ه یوقت یگاهه ول ریتعم ایانبار  هیبه  هیشب

 .رمی اگه جهنم هم باشه من م یه ولقرار گذاشت نجایکه بارمان باهام ا

 .دادیزنگ زده نشسته بود و با دستاش سرشو فشار م هیاهن هیصندل هی یرو
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 با تحکم صداش زدم یول اروم

 بارمان؟ _

 

 به خودش نداد. یتکون چیصدام هم ه دنیبا شن یحت

 رفتم و روبه روش نشستم. جلو

 ؟ یی نجایا ؟چرایخوب_

 

 ی ...ولامی....فکر کردم کنار مدونستمی+م

 

 باال اورد و چشماش رنگ خون  شده بود. سرشو

 

 مادرم بگذرم.. یاز زجه و التماس ها تونمی... نمامی+نتونستم کنار ب

 من. ی نه به اندازه  ی بد بود و حق داشت ول حالش

 ! گناهمیمنم ب_

 ..شهی+نم

 نگو...توروخداا...نگو..سسیه_
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  رسهیم یزورعشق به همه چ کردمی +ماهور با انصاف فکر کن.. عشق ما غلطه... من فکر م

 .کنهیو نابودت م ادیبلکه کنارش راه م کنه یاز نفرت عبور نم یول

 

دالمون چقدر   دونه یسردم گرفتم.. فقط دستامون سرد بود و خدا م یبا دستا دستاشو

 .میذوب کن گروی هم د دیشا داغه. اونقدر داغ که

 

 .میایباهم از پسش برب میتونی.. ممیباشه قبول دارم...سخته..اما ما عاشق هم_

 

 بلند شد و با خشم یمحکم کش دستشو

 .اول دارید ی+اشتباهه..اشتباه...حسمون...عاشق شدنمون...حت

 

برخورد  ینجوریو ا ره یبگ میواسه خودش تصم ییتنها تونست یادم بودم، پس نم منم

 کنه.

 

 یکی ؟یدیبوسیچشمامو م یمن باشم....پس چرا رو یکه اسرار داشت یپس غلط کرد_

برد پس چرا منو   مانتویعشق ا یگفتیم یتو نبود ؟یدیرسیحسابش و م  کردینگام مچپ

 ؟ یعاشق کرد

 

 .ختیری بهم م شتریاعصابمو ب سکوتش
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 ارو از هم جدا کنه؟م  تونستیکه نم ییبگو؟ بگو کووو اون خدا یچ هی هیچ_

 نخواست.. خدا

 که تو گذشته ها مونده.. یزی...اونم واسه چیخوایم تو

 یزندگ یادم عوض هیکنار  دمیو فهم هیک  ستیحالِ من خوبه به نظرت؟پدرم معلوم ن 

 .یکن ینطوریباهام ا ی. پس حق ندارکردمیم

راست   وا یکردم دل سپردم دست تو... ش جایچون از اولش ب خوامینم گهی+اره من د

  شیکارام بهتر پ شدی... وجود تو باعث مبه هدفم دنیواسه رس یبود له یوس هی....گفتیم

 برن.

 وقت نتونستم قبول کنم عاشقتم... چیه یدوستت دارم ول اره 

چون    دم؟؟یگذاشتم فقط کنار لبتو بوس  شیچرا هر وقت پا پ یدیاز خودت پرس اصال

 و ببوسمش. ست یکه مال من ن یکس تونستمی. نمخواستمتینم یم ولدوستت داشت

 

 زد...حالم که دگرگون شد...   خی ....دستام که یالمصب دلمو که لرزوند یول_

 

 .دادنیاشکم انگار داشتن مسابقه م یقطره ها سوختیم گلوم

 

بارمان،   کنمی. بهت التماس مکنمی...ازت خواهش میمن بار اولم دل سپردم به کس_

 نکن!..
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 ..  ه؟ی گرفتن انتقام من از ک یدینفهم ی کمه....حت ی لینه ماهور، التماس کردنت خ -

کنم و   دایپ ویبودم که اول اون عوض نی ! فکر اکردیمامان من داشت التماس م میوقت 

 التماس بچشو بشنوم. دنیشن یصدا

  نی... همچده یتو بهش تعرض کرد، حاال دخترش تاوان م یبود اما بابا گناه یب مامانم

  یجبران م یکه بازم در قبال تو،ب یبهم کمک کرد کمیوسط  نی. فقط استین بمیعج

و با وارد شدن به  یبود تا باورم کن یصحنه ساز گهید زیمونه. درخواست ازدواج و هر چ

زحمت  یبرا یارزش چیه ایبه قول لع ی. ول نمیبب وصالح دنیخونتون، هر روز زجر کش

 من نداره. دنیکش

 

 

. مغز منم  ستیخودش ن یحرفا نای. مطمئنم اومدیرو سرم فرود م یمثل پتک حرفاش

. من نتونستم  ست یشستن مغزها ن قت؛؛یزدم که حق بیبعدش نه  یشستشو دادن ول

 .گرفتمیبارمان قبول کرد و راحت تصم یول فمیچون ضع امیکنار ب

 

و  ی...کنارم موندیدنبال قاتل مادرم نبودم؟ قسمم داد  منم ...مگهمنم ارزش ندارم؟؟ -

 کل راهو اشتباه رفتم. یتونستم موفق شم...ول

 

 ی...به فکر مردمم هستم و تو فقط به فکر خودت بودسمی پل هی+من 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

410 
 

 

که   یفهمی ... اصال میگیم فتیکث یارزشم که راحت از کارا یواست ب نقدریا یعنیهه _

 من عاشقتم...

 

 .یریبگ شیجد یتونینم چوقتی...ههیتو کاره راحت ی+عاشق شدن برا

 

 جونم رد شد. یبدن سست و پاهام ب یاز جلو ،یرحم یدر کمال ب و

که من از اولش ادم سنگدل و با احساس   ده یچه فا یدوباره صداش بزنم ول خواستم

 فرض کردم

 

 صبر کن.._

 

 که باعث شد واسته. گفتمیزجه و لحن مظلوم چیه بدون

 شدم. کشیتوانمو جمع کردم و نزد تمام

 

 ....گمینم یچیمن ه ی ...ولیباشه... تو حرفاتو زد یخوایم نویاگه ا_

 

 گردنم بسوزه. کمیکه باعث شد  دم یضرب کش هیبردم گردنبند و  قمیتو  دست
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شدن و   ر یحق یعنیبره...موندنش  دیبا ،یرفتن  یول رفت یاز وجودم داشت م ینصف انگار

 .دنیحرف شن نقدریبسه ا یبرگرده ول دیکردن.شا ریتحق

 

 

 یتمام حرفش تو یلحظه ا یکارو ندارم و برا نیجرعت انجام دادنِ ا کرد،یفکر م دیشا

 سرم تکرار شد.

 

 ••••• 

 . میخواینم گهیاون موقع منم از چشمت افتادم و د ،بدونیوقت از گردنت دراورد هر

 ••••• 

 من.... یول

 ....خواستمشیم

 تمام وجود... با
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 )دوسال بعد(

 

حرکت، تمام نگاه ها  هیبود و در  ده یچیکفشم تو کل ساختمون پ یپاشنه  یصدا

 سمت من برگشت.

 کردم. یسالم کوتاه ،یدی حم یاقا دنیتوجه بهشون وارد اتاق جلسه شدم و با د یب

 

خوب برخورد  دیکه مهمونامون چطورن؟ باهاشون با  نیندوی. منیخوش اومد یلی+خ

 ...ستن ین یاصال معمول نکهینباشه و ا  یقبل مشکل یکه باز مثل قرار ها نیکن

 انداختم. گمید یپا یتو حرفشو پامو رو دمیپر

 

انجام   تونمیبخوام هم م ی...شرکت و شراکت خودمه،هر کاریبه من دستور بد یتونینم-

 بدم.

 

 معلومه...  فمیروز نباشه، تکل هیاگه  دونستمیکل برنامه هام بود و خوب م ریمد  یدیحم

 

 . گمیبه جنس مذکر، بله و چشم نم گهیمن د اما

 

 اتاقم شدم. ی، راهخسته کننده  یجلسه  هیو بعد از  دنیمهمونا رس باالخره 
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 .خوادیکه دلم کشورمو م  یمن  ینه برا یخوبه ول یلی حال و هواش خ هیترک

 که داخلش تنها موندم و خودم اجازه فرار صالح و صادر کردم. یکشور

من گذاشت. من فقط حقمو از تمام   یبرا  رانشویا راثیزن بچش رفت و تمام ارث و م با

با صالح؛ پس گرفتم ،اونم   یعال یمعامله  هیوبا  خواستمیم دمی که د ییو ازار ها تیاذ

 در قبال رفتنش.

 

 .دونمیخودم م یو فقط بابت تالشا دمیرس نجایبه اکه باهاش  یاحترام و ثروت نیا

سال سر پا  کیممکن بود. اما تونستم تو   ر یغ ام،یبتونم با خودم کنار ب  نکهیفکر ا یحت

 .ره یمزخرف، از ذهنم نم یاون روزا ادی یهرگز لحظه ا یشم. ول

 از حد عاشق... شیخودش کرد...چون ب یمنو برا یکه چطور ره ینم ادمی

 

 بود. ینه عوض نه

 

سر به روانشناسم   هی دیگذاشتم و با زیم  یقهوه رو رو وانیساعت دور مچم؛ ل دنید با

 .زدمیم

 .ونمیکه حال خوبه االنمو بهش مد یکس

 

 درو واسم باز کرد و با متانت نشستم.   ارسالن
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 کار که شد دستِ راست خودم.. یپسر جوون رزم هی

که   یزیبه خودم قول دادم چ یبگم. ول دیبا  یجلسه از چ نیراه و تو فکر بودم که ا کل

تو   شهیکه باعث م یزیبدم.چ حیرو توض شهیو باعث ورم چشمام م سوزونهی گلومو شبا م

 کنم و بترسم از برگشتنم. یزندگ چکسیبدون ه بیکشور غر

 چقدر سخت... هر

 به اجبار... اما

راه حله   هیاالن دنبال  ستادم؛چرایدر مقابل ترسام وامکه  یمن شهیباورم نم یحت

 فرارم؟...

 از حماقتم.. فرار

 ..میاز عشق الک 

 از خودم.. دمیو شا 

 

 بهم خوش امد گفت. یاتاق کارش شدم که به زبون ترک وارد

و   دمیکش یقیدراوردم. نفس عم فمویک ی تو  یها یروش نشستم ودستمال کاغذ روبه

 لب زدم:

 

 من امادم!  _
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 سال و نه ماه قبل(  کی)

 

کردم بودم ورم داشت   هی. چشمام از بس که گرشکستیپاهام تو اون پاشنه ها داشت م 

 بدم. رییتغ کمیتونستم  ملیخط چشم و ر یو با کل

 

 دور زد. هیسمتم اومد و دستامو گرفت و  ستاره 

 ..ی+واقعا که محشر

 گفتم:  یلیم  یو با لحن ب دمیاز دستش کش دستامو

قدم هم از قدم بر   ینبود، حت تیدر پ یپ ی.اگه اسرار هاخوره یفضا بهم م نیحالم از ا-

 .داشتمینم

 غصه؟  یغم تا ک یبخند؛ تا ک کمی می+باشه بابا.. اصال حاال که اومد

 من شو. ال یخیحوصله ندارم، لطفا ب -

 

لباسا و   نیجز ستاره؛از دل کندن من نسبت به بارمان خبر نداشت و حاال با ا چکسیه

 مثال حالمو بهتر کنه.  خوادیمزخرف م یِمهمون

 

لو ندم،مثل   سیدر قبال پول حاضر شدم به پل یچطور نکهیرفت و عذاب وجدان ا صالح

حبس  شونحکم نی ستاره برام موند. محمد ومع یخوره به جونم افتاد و تنها خانواده 

 مردن هم نداشتن.  اقتیل یابد بود و اونا حت
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به   ییاتفاقات سرم به سمت عقب برگردوندم که نگاه اشنا نیا یرمق نسبت به همه  یب

 چشمام گره خورد.

 جهت دادم.. ر ییتغ عیچون سر یول

 کردم که خودش باشه. شک

 نبود. گه یبرگشتم؛ د  یکه زدم و وقت یپلک هیبا  تنها

و باز من   کردیدادم که در کمال وقاحت دست روم دراز م یدل به کسخرم که  واقعا

 بعد از سه ماهِ طاقت نافرسا. ی. حتدمیبخشیم دنش؛یاحمق با هر بار د

 داشتم واسه گرفتنش. دیشد و ترد کمیجام، نزد هیستاره با  

  ،ولیانسان ،یبابا جان ادم ،یخوش بگذرون دیکه توام با ریبگ ادیدختر. یکرد وونمی+د

 ...یاون پسره  تویکن اون بابا عوض

 ؟یتمومش کن شهیم-

 زدم.جام از دستش چنگ و

مست    دونستمیرفت.م زایاز م یکیسمت  "باشه" هیکالمم ساکت شد و با  یِسرد از

 .کشهیاحمق بودنمو به رُخم نم یواضح ن یکرده اگه نه اصال به ا

 .ختمشنای کنارش بود و خوب مکه یکس

ستاره که   قیاوقات از طر یاتقاقات اونا بازهم با هم ارتباط داشتن و گاه نیاز ا بعد

 .گرفتمیو بارمان،ازش خبر م ر یام نیباشه ب یرابط
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 .اد یب ییجاها  نیهمچ یواسه خوش گذرون  یالک تونهیو نم سهی پل هی...اما اون اما

 تنهاست؟  یعنی

قلبم باعث شد نتونم خوب تمرکز کنم وبا چشمام دور تا دور سالن و از نظر   تمیر

 .گشتمیم ازش یبودم و دنبال اثر وونهیگذروندم.د

تار نشد و با دقت همه جارو نگاه  دمید یول رفتیم جیالکل سرم گ یخاطر درصد باال به

 کردم.

وسط سِنت   بایکه من تقر دمیهمه جا خاموش شد و فقط رقص نور روشن بود.فهم هوی

 واستادم و

 کنم. دایکه تَوَهم زدم بگردم ،برم و ستاره رو پ یدنبال کس نکهیا یگرفتم به جا میتصم

 

 شدن دستم به سمت عقب... ده یبا کش یول

 

که   یکسگم شدم.  یکی یشدن دستم به سمت عقب؛ داخل عضالها  ده یبا کش یول

 اشناست.... یلیعطرش برام خ

 اشنا که دل کندش ازش واسم سخته... اونقدر

 

  یک نکهیبه ا یسپر شدش قرار گرفت و توجه ی نهیس یاونقدر حال بد بود که سرم رو 

الکل خوردم  وانیل هیهرچند  .خواستیگاه م ه یتک هیباشه هم نکردم و فقط دلم  تونهیم

 جنگ... دونیم اهمیفوتبال راه انداختن؛  هیاما انگار تو مغزم باز
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 رم یسرمو باال بگ یجیکه به گوشم خورد، باعث شد با گ یبَم و خشن یصدا

 

 ؟ یکنیم یچه غلط نجای+معلوم هست ا

 

 با اشک... دمیخند

 گلوم... یبغض تو ،با

  داریبعد از سه ماه بازم مثل د نکهینداشتم، مخصوصا توقع ا اریاز خودمم اخت یحت من

 اخر باهام برخورد کنه..

 

و  امیرو هیتو  کردمیگذاشتم.  فکر م نشیس ینگفتم و دوباره سرمو رو یزیچ

 کاراش بشم. ی چهیقبول کنم که دوباره بخوام باز تونستمینم

 

هام  هیاورد و حاال اون موقع، راحت هوارو به ر رونمی گرفت و از وسط سِنت ب دستمو

 فرستادم.

کنندش هم   وونهیخوردن پام و درد د چیبه پ یو حت دادیهمونجور به راهش ادامه م یول

 اسب مسابقه... ه ی...مثل رفتینداد. م یتیاهم
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اتاق و باز کرد و اول خودش، بعد هم منو پشت سرش کشوند و انداختم داخل و   هی در

 ...تخت یدل نداشتم پرت شدم روچون تعا

 

بود؛ شروع   یلعنت ی سکیلبم، که به خاطر اون و یو لبخند مزخرف رو  ده یلحن کش هی با

 کردم به حرف زدن:

 

 ــــــوونه؟ ید یکنیچــکـــار مـــــ _

 کـــن. ولــــــم

 

 اروم لب زد:  کنه یصداش گوش اسمونم کر م کردمیکه فکر م یبرخالف

 نیکه بازم تو همچن ت؟یدنبال هرزگ یبر ییکه ولت کنم بدو ؟یخواستیم نوی+هم

 کنم؟  داتیپ ییایمهمون

 

 تار کرد.... ومویاشک د درسته

 زدم و دستامو از هم باز کردم یبلند یقهقه ا یبغض گلومو ترکوند... ول 

 

 بــــه_

 تـــو 
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 ! هاع ؟؟ چــــه

 تو چه  به

 

کنم. و بارمان با  دایپنجره پ هیتا  چرخوندمیگرمم شده بود که همش چشم م اونقدر

 تخت بلندم کرد. یاز رو یحرکت ناگهان

 

 ؟ یکن نکارویا یتون یم یواقعا... چطور ی...چطورای+به خودت ب

 

 یزی چ ینیبا سنگ یامشب و از ته دل بخندم ول نیهم خواستمیگرمم بود و م نکهیا با

 .دمیکوب  نشیم با مچ دستام به سگلوم بود؛ محککه تو

 

 ....کنم؟یم نکارویا یمن چطور_

تو منو   یگیجلوم؟ اره راست م یاومد  یاالن برا چ ؟یکرد نکارویچرا با من ا تو

 ....ینخواست

 ....خوامتینره که منم نم ادتی یول

 

 .  دمیکش نشییلباسم بردم و پا ی قه یفاصله گرفتم و دستمو سمت  ازش
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 نباش... گهی...پس توام دست ی...ننی ...ببنیبب_

فکر   یبره... ول ادمی یو همه چ نمتیسه ماه با خودم کلنجار نرفتم که از اخرش بب من

تو صدام   یتلفنم و زجه  ی...به زنگایرفت یگذاشت یرفته که چطور ادتیکنم تو 

 ...ینکرد یتوجه

 

 بوده باشه. یاد ی+فقط تو سه ماه؟ فکر نکنم واست زمان ز

 .ستین یعوض یهم واسه فراموش کردن ادما یزمان کم_

 

  امیب رون یب ییاتاق کذا نیاز کنارش گذشتم و خواستم از ا خوردمیکه تلوتلو م همونجور

محو چشماش شدم و بعد با   هیفقط در حد چند ثان یگرفت،لحظه ا بازومو محکم یول

 .دمیکش  رونیسپر شدش ب یشتاب بازومو از دستا

 

 ...یهم ندار یبهم دست بزن نکهیحق ا یحت_

 

قفله.. چند بار پلک زدم تا بتونم   دمیفهم دم،یرو کش ره یدستگ یدر رفتم و وقت سمت

 کردم. نییرو باال پا ره یتر از قبل دستگ یو قو نمیبهتر بب

 

 برم... خوامممیدرو باز کن م نیا_

 نگفت که بلند داد زدم. یزیچ
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 باز کن.... گمیم بهت_

صدامو   یکیبشه و  یکه فرج دمیکوبیتوانشو از دست داده بودن، به در م که ییبا دستا و

 بشنوه...

 

 اتاق وامونده رو باز کنه.... نیخواستم بگردم و دوباره ازش بخوام که در ا تا

 مماس صورتم قرار گرفت... قایدق

 

تا   ،یچیکه سه ماه ه کنمیم ی...کاریباش یا گهیازم نخواه که راحت بزارم واسه کس د_

 ...یبمون ادمیابد به 

 

 •••••••••• 

 

...فضا واسم نااشنا  دمیاز خواب پر د؛یچیدلم پ ریکه ز یگرما و  با حس سوزش و درد از

ستاره و   فمیخشک و لحن ضع ی. چند بار با لباشدمیبود و تو اون لباسا داشتم خفه م

 ...ستین چکسیصدا زدم اما انگار ه

 

 .دیدلم ترک ریتخت بلند شم که ز  یاز رو ضرب خواستم هی 

 از دردش اشک تو چشمام جمع شد.. و
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که تو  ییها ال یبا هجوم فکر و خ ه؟یاز چ یدرد ناش نیداشتم؟ ا کاریچ نجایمن ا اصال

لباسم   قهیبراق از   زیچ هیاومدنِ   رونیشدت گرفت و با ب میذهنم نقش بست گر

 حواسم سمت اون رفت...

 ••••••••• 

 )زمان حال(

 

 که.... یبگ یخوای+م

 خواستتم. یهمونجور که دوستم داشت و نم_

 باشم... گهیکس د ینخواست برا نمیا

 

 ییچندتا فمیها رو مصرف کردم و مجبور شدم دوباره از تو ک یدستمال کاغذ  تمام

 بردارم.

 

 ...ه یحد خودخواه و عوض نی...به نظرم اگه عشق تا انیدونیم_

 

باهات  نکارویکه ا یاز کس ی بتون نکهیعاشق نشه...اما اگه تنفر ا چکسیه کنمیارزو م ،

 عالم دچارش بشن... یکاش همه  ؛یکرده نگذر
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که برات بعد از خانواده   یزیتنها چ یچرا گذاشت ؟یدر قبالش مقاوم باش ی +چرا نتونست

 ره؟یازت بگ ت،ی کس یو بنداشتت  ی

 

 ..دمشینبود که اون شب د ادمی ی...حتدونمینم_

 .کردیم تمیکه واسم دور گردنم گذاشته بود؛ اذ یزیتنها چ فقط

 

 +همون گردنبند؟ 

 .ومدیو همونقدر خودخواه که بازم دلش از زجر دادن من کوتاه ن_

 

 تمام قطرات اشکمو پس زدم و زمزمه کردم:  یمکث طوالن کمی بعد

 سر دوست خودت باشه.  ریز یبود؟که همچ یچ نیدونیم نشیبدتر_

 : دیپرس هیچ لیدل دونمیکه نم یاراد هم تعجب کرد و با خشم یحت

 +ستاره؟؟ 

 نقشه بود واسه نابود شدن من... هیهمش  دمیرسما اون منو مست کرد...شا_

 مه داد:زدم و که باز ادا یتلخ یلبخند

 

 ؟یباهاش مقابله کرد یاومد؟اصال چجور ادتی  یکه کار اونه؟ چطور یدی+از کجا فهم
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ترس داشتم...اون  دنشینبود...فقط از د یزمان گذشت،قبولش کار راحت یلیخ_

ازش خبر داشته باشم و   خواستیدلم نم  ی...حتدمیدیکه شبا م ییو کابوس ها  یادگاری

 خودش باشه... خواستمیطرفم م هی...از ی...ولیکردم، ول دایناخوداگاه حس نفرت بهش پ

 

 +چرا؟ چرا ماهور؟؟ 

قبول   نوی...منم ایجون بد ،یکه عاشقش بود یدست کس ریز ستیسخت ن ادمیز _

 کردم.

 

 بود؟یاون شب اونجا م  دیبا ی+براچ

 

 خراش رو زخم تازم بزنه و بره. هیو  ادیمشخصه که بعد از سه ماه،ب_

 

 خراش؟ هی+فقط 

 .ستین یزیکم چ نمی...ادازنیاز خراشا روحتم خَش م یبعض_

 

 داد:  کهیت یحرفام،نفرت تو چشماش جمع شد و به صندل دنیاراد هم از شن یحت

 

 س؟ی+پل
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 خودمو خوار کنم نداشت. شتر یب نکهیواسه ا یلیتو شوک بودم...چون اشناهم بود دل_

 

 گفت و  "یلعنت"لبش  ریز

 

 پرت کرد و دستاشو تو هم گره زد. خودکارشو

 

 تو سرت هست؟ ؟اصالی+فکر انتقام چ

 

 نه..._

و  ایانتقام گرفتم..به لطف تو و در دم،یرس نجایکه باهاش به ا ی و احترام  تیبا موفق من

 بودن... شمیکه پ ییکسا

 

 .ست یدل پاک بودنتم خوب ن نقدری+ا

 

که ناراحتم کنه ،   یهر کس ینفرت نداشته باشم ول ای رمینگ انتقام دیگمون نکنم...شا_

 .کنمینم غیناراحت کردنش در یبرا یلحظه ا

 

 ...رمیگیم و ازشون رنیکه ازم بگ یزیچ هر
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 ...من

 من...

 دورم بگذرم. یراحت از ادما دینبا

 

 سوال وازت بپرسم... نیکلنجار رفتم تا اخرش بتونم ا یلیخ نی+ماهور، بب

 ....ای  یبعد اون اتفاقات... هنوزم دوستش دار نکهیمنظورم ا یعنی...هنوزم

 

 ...یمطلق به هر چ یحس یب-

 باشه... شتریب یلیدردش خ یتفاوتیکنم ب فکر

 تو قلبت هست... شه ینرمه ش هیبره بازم مثل  رونی+از عقلت ب 

 

 ••••••••• 

 

 ، روحمو از بدنم جدا کردن.انگار با گفتن حرفام امروز

که بارمان باهام   یخسته شده بود هم جسمم...من هرگز کار می قد یاداوریمغزم از  هم

اون ماهور خنگ و ساده   گهیکه د نیو حاال بعد از دوسال هم کنمیکرد و فراموش نم

 بسه... ستم،ین
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 که تو سَرمه... یزیچ واسه هر بسه

 ناراحت کردن تمام اونا... یبرا بسه

 ...هیهم کاف دنیپنهون شدن و ترس یحت

 

 به عنوان ، تنفر بمونم.. ادشیتا عمر دارم به  یچیکرد که دوسال ه یکار  بارمان

 حس باشم مخصوصا با بودن اون موجود... ینسبت بهش ب تونمیدروغ گفتم نم اره 

 

دلم   دنشیلرزونم از پله ها باال رفتم و سمت اتاقش قدم برداشتم. با هر بار د یپاها  با

 .رفتیضعف م

من   دنیبود، اونقدر محوش شدم که با د لشیبا وسا یدرو باز کردم که مشغول باز اروم

 گفت:  یدستاشو باز کرد و با کلمات نامفهوم

 

 ماا...ن  ما..اا. 

 

بلند شد و با   شیگر یبهش بدم درو محکم بستم که صدا یمحل چیه نکهیا بدون

 دستام سرمو گرفتم...

 

 افسانههه....افساااننههه _
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 گفت:  یاومد و با دستاچگ کمیهول شده نزد بدبخت

 

 +بله خانم.

  ادشی شهیمامان تا هم یکن که کلمه  ی....کاریکنیاونو خفش م یریم_

 ؟؟ یدیبره...فهم

 

 شمارو نخورده. ریبارهم ش هی ی، حتسالشه کی+اما خانم اون فقط 

 و بگو چشم.. گمیکه م یهر چ-

 + چشم خانم..

 

 ! ایاعصاب زنگ زدم به در یرفتن افسانه، ب با

 

 تمام کارام...  ل یو وک ق یشد رف میکس یکه تو اوج ب یکس 

 

 

 ( رانیسال و شش ماه قبل: به وقت ا کی)
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 ..خوامشیدروغه...امکان نداره...من...من نم_

 

 ...یهول شد کمی نکهیهمسرت کجاست؟مثل ا زمی+عز

 

 خود به خود باال رفت و داد زدم  صدام

 

 درکش براتون سخته؟ ی..کجاخوامیاون موجودو نم گمیمن خوبم....فقط دارم م_

 

.....واقعا  ست ین ریسقت امکان پذ یبرا ی شکمته. حت+گلم بچت االن سه ماهه که تو 

 .یدیفهم رید نقدریموندم که چرا ا

 

 ...ن یگیدروغ م نیندارم...هنوزم دار یمن بچه ا_

 

ضعف داشتم؛  ایهر وقت که حالت تهوع  یزد... از اون شب لعنت  خیو دستام  دیلرز صدام

  ؟یاالن چ یمعده دردم، ول یپا داختمیم

 

 که اون شب افتاد خبر ندارم... یداشتم اون ادم بارمان بود، اما من اصال از اتفاقات قبول
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هم از سرت بنداز  یقانون ریباالست و فکر غ  یلیخ سکشی،ریسقت کن یاگه بخوا ی+حت

 ..فتهیچون صدرصد جون خودت تو خطر م

 

 خشکم که قطرات اشکم تَرشون کرده بود، زمزمه کردم یلبا با

 کنم؟  کاریپس چ_

 پدر باشه... یاجازه  دیکمه و حتما هم با یلیاحتمالش خ یهم خطر داره ول ی+قانون

 

 

 .ختمیریخلوت شهر قدم زدم و فقط مبهوت شده اشک م یابونایتو خ یک تا

 ح*ر*و*م   یبچه  هیبودم.... مادر  مادرمن

 

 ... بلکه از نفرت و اجبار شکل گرفته..ست یکه حاصل عشق ن یبچه  مادر

 

 یایو از شر باز یکه قربون صدقش بر ست ین نیهست؟ مگه ا یمادر بودن چ اصال

باشن تا اب تو دلت تکون    شتیادم پ یکه کل ست ین نیمگه ا ؟یکن فیباباش واسش تعر

 نخوره؟

 

 ه؟یچه نوع مادر شدن نیا پس
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افتاد...کاش   ابونیوسط خ نشیماش هیخال یو تو قفل چرخوندم و چشمم به جا دیکل

 ....رمیبم خوادیخبر،دلم م نیا دنیو حاال با شن دمیسه ماه تموم زجر کش نهیو بب ادیب

 

 دادیبود و نه از داد و ب یخبر می مر ینه از غرغرا گهیشدم که د یخونه ا وارد

 ...زنهیم شیهم دلمو ات خوندیبل روزنامه مم یکه روصالح  یخال یجا ی....حترادیه

 

و اون همه ملک و امالک توافق   نجایچرا از اولش سر ا کار؟یچ خوامیخونه رو م نیا من

 تنهام؟  نقدریکردم؟ اصال چرا ا

 

دوستم که البد   ن یبهتر خواستیدلم نم دی...شادمیستاره رو ند گهیاز اون شب د بعد

 باهاش روبه رو بشم... خواستهیصالحمو م

 

که  دونستمینم یتنها بمونم...حت دیبا یبزرگ نیتو خونه به ا نکهیاز ا داشت یبرم م ترس

 کنم. کاریچ دیبا

 

 رفت... نیمخاطب یصفحه  یدستم رو یحرکت ناگهان هی با

رو سرکوب   شه یکه ته دلم حس م یلرزش ن یکردم ا یقدم اول و برداشتم و سع دیبا ترد

 کنم.
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 دارم؟ دنشویاصال من جرعت دوباره د 

 تو چشمام نگاه کنه؟  تونه یاون م ؟یچ اون

 

  افهیاز ق کمیبزنم و  هیگر ریانجام دادم باعث شد نتونم دوباره ز یکه هول هولک یشیارا

 کردم میداغونم و، پشتش قا ی

 

گرفتم؛ اونم به هزار اسرار و   ریرد شدم و ادرس محله کارشو از ام ابونیاز وسط خ اروم

 نداشتم. یا گهید یچاره  یاونم تعجب کرد، ول یبه بارمان نگه. حت یزیقسم که چ

 

صدام  ییهویجلومو گرفتم و چون  ییو اطالعات شدم که اقا یمرکز اگاه وارد

 وتو خودم جمع شدم  دمی،ترسزد 

 

 .ادیب تونهینم یو هر ک هیاطالعت نجایا خانم؟ نیکار دار ی+با ک

 

 یی با...با.. سرگرد صدرا-

 اومده؟  ی+زنگ بزنم بگم ک
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 از اشوب دلم نفهمه یزیبغض تو گلوم و قورت دادم تا چ یبدبخت به

 

 لطفا، من...من خواهرشم.. نینگ-

 طبقه چهارم سمت چپ. نییخب بفرما اری+بس

 

روبه رو شدن با بارمان بود و سمت   لشیکه دل یسست یگفتم و قدما یاروم یا باشه

  دیبا یو سه ماه درد و بدبخت ییکه بعد از شش ماه جدا دونستمیاسانسور برداشتم. نم

 ...کردمیم کاریچ ای گفتم؟یم یچ

 اومدم. نجایزدم و تا ا ایو به در کردیکه بچشو فعال حمل م یدل فقط

 

  ره ی بهم خ یاسانسور بود با نگران که تو ی بهم دست داد و کس یبد یلیتهوعِ خ حالت

 خوبم اکتفا کردم. هیشد و با تکون دادن دستم به معن

 

وبا دهن   دمیدستام چند تقه به در کوب دیبا لرزش شد دیچهار طبقه به اتمام رس باالخره 

 .دمیتند تند نفس کش

 

 زنونه؛... یصدا دنیبا شن یشدم و خواستم برگردم ول مونیاز کارم پش یلحظه ا یبرا
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 که رفته بودم و برگشتم و ذول زدم تو چشماش... یقدم دو

 رفت. نیمن از ب دنیلبخند گشاد رو لبش بود که با د هی

  یمثل پتک شیحرف بعد یاشتباه در اتاق و زدم ول دیدادم که شا یبه خودم دلداد یکل

 رو سرم فرود اومد و توان و از پاهام برد..

 

 ؟ یداشت  ی+با بارمان کار

 من هول شده. دنیاونم از د نکهیکردم خودمو خوب جلوه بدم و مثل ا یسع

 

 هست؟-

 ....نجای...شما اگرده یبرم یاومده ول شیبراش پ یکار هی+

 

 باهاش صاف کنم. خوامیحساب دارم که م هی-

 +حالت خوبه؟

 داشته باشه. یحال من به تو ربط کنمیفکر نم-

 

 پوزخندش بدتر عذابم داد. ینگفت ول یزیچ

 

 .ادی+تو اتاقش منتظر بمون تا ب
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بود   زیم یکه رو یینشستم.. کارت ها  ایاز صندل یکی یاز کنارش گذشتم و رو اروم

 ....ستادیزمان از حرکت ا شونیکیتوجهمو جلب کرد و با برداشتن 

 

 ؟ یکمک کن کمی شهیم م،ی+دوساعت واسه طرح کارتا موند

 

وقت بلند نشم و   هیکه  دمیکشیصدادار م یو نفس ها دادمیتند اب دهنمو قورت م تند

باهاش  تونستمیکه م یزیراحت تنها چ نقدریمو تو سرش هست و بکنم. ا یهر چ

 .شهیخوشبخت ی خوشبخت بشم و ازم گرفت و حاال خودش پ

 

 ؟ ی دوستش دار_

که دلمو  یبا لحن تند  سرشو باال اورد و  عیسر دم،یسوالو پرس نیا ییهوی یلیخ چون

 زد گفت: شیات

 اون دوستم داشته باشه که داره.. نکهیمهم ا ه؟یچ یدونیم یدوستش دارم.ول یلی+اره خ

 

 نکردم. یتوجه خوردن،یگونه هام سُر م یکه از رو یقطرات اشک دنیبه چک اصال

 روون شدن. یک دمینفهم اصال

 

 ادامه دادم: دیلرزیکه م ییصدا با
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    کنه؟یم کاریاعصابش خورده چ یوقت یدونیم_

 داره؟  یتی+چه اهم

 .دمیبا پشت دستم پس زدم و خند اشکامو

 

 ...خوره یغذا م_

  یوقت یدر بره؛ ول شیتا خستگ یگونش بکار یبوسه رو هیخسته اس دوست داره  یوقت

 که از خجالت سرخ شده بزنه.... یگونه ا یرو زیر یهزاران بوسه  خوادیخوشحاله، م

 

 نکهیباز شد، بارمان بدون ا یبد  یدر با صدا هویکه  کردیبا حالت تمسخر نگام م وایش 

 حرف زد لیم یبدونه من هستم ب

 

 ؟ یی نجای+هنوزم ا

 

 .:دیبا سرعت سمتش رفت و بازوشو چسب  وایش که

 .زمیعز می+مهمون دار

 

که از تو   یزیسمتش برگشتم. تنها چ بلند شدم و یصندل یزدم و از رو یپوزخند

 بود. یکه با اشکام قاط هیخوند نفرت شدیچشمام م
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 +ماهور؟ 

 بمونم. یکه فقط برا چند ساعت قو کردمیهمه تالشمو م دیتار ابروم باال رفت و با هی

 

 ...یکه بشناس کردمیگمون نم_

 

که   یل جوربگه، با حرکت دستم مانع شدم و سرد تر از قب یزیخواست دوباره چ هم

 بست؛ ادامه دادم: خیتمام تنم 

 

 .شهیروت نم کردمیفکر م دمیشا_

 

 +ماهو...

 

باهات  نکهیا اقتیل ی...حتیو ندار یاریاسمِ منو به دهنت ب نکهیاصال...اصال حقِ ا_

 ...یحرفم بزنم و ندار

 رون ی رفت ب تیبا عصبان یمعطل کمیخواست که بره و اونم بعد   وایحرکت سر از  ش با

 

 ؟یینجای+خب..پس چرا ا
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 .کردمیتحمل م افتویلحظه هم ق هیاگه مجبور نبودم؛ عمرا اگه  _

و نزاره   ره یو بگ ییلویاون بغض صد ک یتا جلو دادمیدهنمو پشت سر هم قورت م اب

 خوار شم. نیاز ا شتریب

 

 .... دیببخش ایکه بعد از شش ماه  هیمهم لیمجبورت کرده؟ البد دل ی+چ

 

 وار گفت:  هیکنازد و  یپوزخند

 .نجایا یاومد ی+بعد سه ماه بلند شد

 

 ...یهست یعوض نقدریهنوزم ا شهیباورم نم_

 ...نقدریا هنوزم

 

 +اهااان... پس بگو اومدم فحش و ناسزا بارت کنم و برم...

 ؟یو رفت یمگه تو منو نابود نکرد_

 ...یکن یطالف یخوای+ م

 گه؟ید یهست یبکن...معطل چ پس
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 من...._

 ...مننن

 هم فشار دادم. یو محکم چشمامو رو دیتو دهنم نچرخ "حامله" یکار کردم کلمه  هر

 

 هیو اون شبم همش  خوامتی..من نم ستی ما ن  نیب یعالقه  چیماهور بفهم ه ؟ی+تو چ

 اتفاق بود.

  نییچشمم پا یحرفش، چشمامو باز کردم که ناخواسته دوقطره اشک از گوشه  نیا با

 افتاد.

 .زدیمتحرک کرده،حرف م یمُرده    هیکه، تا االن منو  یراحت از شب چقدر

 

 .؟یازم گرفت موینبود و در عوضش ؛ همه چ یچیه یگیتازه م_

 

 که دو قدم عقب رفت. دمیکوب  نشیدستام محکم رو تخت س با

 

 ...یا گهید یکیبه درک که عاشق  ،،یبه درک که دوستم ندار_

 

 تر زدم یقو مویبعد یضربه  و

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

441 
 

  یدونستیو ندارم...م چکسیتنهام و ه یدونست ی...تو که مینابودم کن یحق نداشت یول_

ازت متنفر   شتریب یگذاشت ؟ی عذابم داد نیاز ا شتریدوستت دارم...پس چرا ؟؟چراااا ب

 م؟؟ یزندگ ی،اومدیبود یرفتن یشم.؟ اصال چرا وقت

 

 ؟چرا یپرسیسواالتو دادم و هنوزم م نی+صد بار جواب ا

 

  د،یگونم چک یکه قطره اشکم سُر خورد و از رو یو همونجور  یبا ارامش ظاهر هوی

 گوشش خوابوندم و پر بغض پچ زدم: ریدستم باال رفت و محکم ز یچطور دمینفهم

 

 هنوز اولشه... نیا  یخوبه؟... ول میکه دست به طالف یدونیم_

 محکم تر از قبل زدم. ویرو نداشت وچَک بعد گهید ی کی انتظار

 .شدی دست خودمم مور مور م یضربم صورتش برگشت و....حت با

 

خور و خنگ   یفقط اون موقع تو سر یالاقل حسابمو صاف کنم؛ مگه نه؟... که بفهم _

 بودم.

 

 .دیکنار لبش کش یو دست ستادیکرد و صاف جلو روم ا یباال گرفت و تک خنده ا سرشو

 +تموم شد؟ 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

442 
 

 ..شهیتموم نم یچیه_

 

 زد. خیکه با حرفش، تمام تنم  رون یب امیب شیوخواستم از اتاق کوفت برگشتم

و    یزنیزجه م ینجوریا ی ستیبزور عاشقتت باشن؟چون االن برام مهم ن ی+دوست دار

  یهمه چ یاون شب خودت باعث و بان نکهی. به خاطر ایحسابتو صاف کن یخوایمثال م

 ؟ یکنیرفتار م ینطوریا یبود

 

 باز موند؛  ش،چشمامییحجم پرو نیا از

راحت   یلیکه باهام کرد بگم و اون خ یکه بخوام از کار شدمیاز خجالت اب م یحت من

 ...زدیحرفشو م

 رحمش. یاز حد ب شیب یبا نفرت سمتش برگشتم و ذول زدم تو چشما 

 

 ...ی.رسما بهم ت*ج*ا*و*ز کرد ؟؟یگیم یدار یچ یفهمی م ی...عوض یتو...تو_

 دم نزدم.. 

 قانون  ینرفتم..تو که تو سمیپل شیپ یحت

 ؟یعدالت و خود خواه یهمه ب نیا ی.... پس برا چیشد بزرگ

 روش؟؟؟  ادیو نبودنت بس نبود که سه ماه عذاب و اشکم ب تیشش ماه دور 
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 شدیمشخص م یرگ گردنِ باال زدش به خوب نجاهمیاز هم 

 

و بشناسم.تو از هزار تا دزد و  ییوالیه نیواقعا متاسفم واسه خودم که نتونستم همچ_

 ییِدارا نیاز بزرگ تر ی...حتیکنیم یکه واسه منافعت هر کار یتر فیکث میقاچاق چ

 .. یگذریدختر هم م هی

 

که با   دیکوب نی برداشت و محکم به زم  زویم یرو ستالیو با شتاب کر ییهوی یلیخ

بارمان به گوش   یشد...اونقدر صداش بلند بود که دادا هیشکست و هزار تک یبد یصدا

 .دیو منم از ترس، همه جام لرز دیرسینم

 

 +ساکککتتتت شووو...

 

و  به   دنشهیو زدم که سزاوار شن ییحرفا  من ه؟یهمه اعصبانت و خشمش چ نیا لیدل

 .ده یهم بگم، حق و بهم م یهر ک

 

مکث   کمیبارمان بعد از  یوارد شدن که با عربده  واینفر از سربازا، همراه با ش چند

باعث شد اتاق و ترک   ش،یهنوزم دم در واستاده بود که داد بعد وا یرفتن....اما ش رونیب

 کنه....
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؛   دادیو فقط لرزشِ ته دلم عذابم م کننی راجبم فکر م ینداشت که چ یتیبرام اهم 

 اومده.. ایتازه به دن ی جوجه  هیمثلِ   قایدق

 

 حواسمو جمع کرد. خورد،یها م شهیپاهاش که به نرمه ش ینبض گرفت و صدا قلبم

 

 ...ی+خودت خواست

ازت  تونستمیشم...اره قبوله نم کتیکه نزد ی....باعث شدیخودت خواست یلعنت یتو

 نبود که نشه ازش گذشت..... نمونیب یحس یبگذرم ول

مشخص   یقیزمان دق تونمیتوان پلک زدن هم نداشتم..نم یتو چشماش غرق شدم و حت

 .  بود. ن یسنگ یلینه،،خ  کمیشدم و هضم حرفش برام   ره یبهش خ قهیچند دق یکنم ول

 

 زده تکرار کردم. رتیو ح مات

 

 ی گیدروغ م ی...داریگیدروغ م_

 

اومد و با  کمیشد. نزد ریرفت و اشکام سراز نیمام از بچش یگفتم که سَد جلو اونقدر

 خودش کرد. ریسفتش، بازوهامو اس یدستا

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

445 
 

 .یکردیهمش فرار م یبدم ول ح یواست توض خواستمیم  یلی+بفهم ماهور....خ

 

 تو هق هقام گم شد. دمیکه کش یادیفر

 ....دمیترسیچون ازت م_

 

 باهات نداشتم و تو... یکار چی+من اون شب ه 

 

 نفرت اشکامو پس زدم و محکم بازو هامو از چنگش ازاد کردم. با

 

...من فقط  ی...خودت درو قفل کردیگیدروغ م یدار زیهمه چ یب یهاع؟ تو ؟یمن چ _

 ...شی...بقشی که برم...اما بق یخوردم و تو نزاشت وانیل هی

 

 ی...دلبریگفتی...چرت و پرت میمست بود گمیبهت م ... دارمگهیبگو د ؟یچ شی+بق

 دارم. زه ی...خب منم مَردم. غریکرد

اونشب اونجا   یمستم کنن. اصال برا چ یهمش دروغه...ستاره هم شاهده که تو گفت_

که بهت داشتم  یگوشم تا بفهمم کجام؟ اون همه اعتماد ریز ینزد یکیچرا  ؟یبود

 ؟ یپس چ
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 ...یشنوب یو دوست دار خوادیکه دلت م ییزای+تو فقط چ

 

که به خاطر عرق   ختهیبهم ر یو موها دمیصورتم کش یتوجه به حرفاش، دستمو رو یب

ها با خودم  وونهیانجام دادن کارم، اروم مثل د نیبود و کنار زدم..در ح میشونیپ یرو

 زمزمه کردم.

 

 ...گهی... دروغ مگهی.. دروغ مگهیدروغ م_

 

 .دیگفتم که صداشو باالتر برد و بدتر از قبل داد کش اونقدر

 ...چون...یکرد کمیتحر گمی+دارم بهت م

 

 ..؟یچرا جلو خودتو نگرفت یچون مست بودم ....تو که نبود_

 

 ...خب منم ادمم زه ی+غر

 

  یزدیم رتیببرن. تو که اون همه دم از غ  توی لعنت رتیو غ زه ی+مرده شور خودتو اون غر

  یول ؟یکنیدر حقم تموم م رتتویغ یخودت ب ،چرایم دراز کردو بابتش دست رو

و اون روز، روزه مرگته....همونجور که روحمو   ادیم ادمی نایا یباش، همه  مطمئن

 ...یکشت
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 .ستین یدیکه شن یینایجز ا یزی+چ

 

از اون   خواستم یحرفاشو باور کنم..فقط اون شب م نیکوچک تر خواستینم دلم یحت

 ادمی ،،یمقو یدارو هی ایبه خاطر الکل،  شو یبرم و اون مانعم شد و بق رونیجهنم ب

 .ادینم

 

که کنارش انگار تو اسمونا بودم و شوهر خودم فرضش  یبا بارمان کردی فکرشو م یک

 ام؟ یمقابلش در ب نجوریا کردم،یم

 

بهتره بگم چرا دور گردنم   یعنیچرا تو گردنم بود؟ ؟یپس...پس اون گردنبند چ_

 .زاره یجرم به جا نم یتو صحنه  یقاتل رد دونمیکه م ییتا جا ؟یانداخت

 سرم اوار شد. یتفاوتش همش رو یبا لحن سرد و ب یدادم ول یبه خودم دلدار یلیخ

 

بدم...اون مطعلق به توئه. هر   گهیبه کس د ایرو نگه دارم  هیبق ی هی+ عادت ندارم هد

 .یبه من پسش بد یتونینم یباهاش بکن ول یخوایم یکار

 

  شویعوض یسوخت که بابا ن یجن نیشکمم اومد و دلم به حال ا یناخوداگاه رو دستم

 راحت شناخت. نقدریا
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 فقط مطعلق به منه؟ نمیا ؟یچ نیا 

 سقتش کنم؟ کردم؟یم کاریچ دیبا حاال

به جز مرگ   یزیزدم که چ بیبعدش نه ی؟ ول  یچ رمی.اگه بمخودت کمکم کن.. ایخدا

 خوره؟ یهم به درد حال و روز من م

 

دستمو برداشتم اما   عیدستم شد که چند بار سرفه ام گرفت و سر یقفل رو نگاهش

 شکمم کنار نرفت. یهمچنان رد نگاهش از رو

 

برام  گهید گس،ید ز یهر چ ایاون دختره  لشی...اگه دلیعوض شد نقدریچرا ا دونمینم_

 نه؟ ایخوبه  نی ،و حاال اون موقع بب شمیخودت م هیشب یباشه روز ادتی...ستیمهم ن

 

 عاجزانه گفت:  هو ی شش،یپ قهیلحن تند چند دق برخالف

 مثل من نشو. چوقت ی+نشو...ه

 چقدر درمقابلم نامرد بوده. دونستیخودشم م یزدم و حت یشخندین

 

برم،سمتش   نکهیاما قبلِ ا خواستیازاد م یو فقط دلم هواطعنه از کنارش گذشتم  با

 انداختم. زیرو م یبه کارتا یبرگشتم و تک نگاه
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 توام مثل من... دوارمیام_

 حرفم کردم و همراه با نفرت ادامه دادم: هیچاشن یشخندین

 ...یش بدبخت

 

 اومدم.. رونیب ییکذا یبا سرعت از اون جا و

باهام برخورد کرد و منم از  یافتادم که  چطور دارمونید نیاول ادیبستن در  یصدا با

 بستم.. ه، یو چ هیبرا ک دونمیکه نم یلجم در اپارتمان

 ..کنمیموقع تازه شروع ماجرا بود و حاال من تمومش م اون

 

خارج بشم؛.   نکه یو قبل از ا شدمیداشتم اب م ده، یکت شلوار پوش یادما  ینگاها ریز

چشممو پاک کردم و چند   ریشده ز ختهی ر  یمالی ، تمام رو با دستمال ییرفتم دستشو

 .دمیمشت اب تو صورتم پاش

تمام ، اومدم کنارش بزنم اما   یلیم یجلوم سبز شد و با ب وا یکه ش رون یب امیخواستم ب 

 دستمو گرفت و اروم و پر از خشم لب زد: 

 بده. گهی د یجا تویخدا روز یول یخوایاز ما م یچ دونمینشه...نم داتیورا پ نیا گهی+د

 

 ...اونم سه ماه.کشمیمن دارم بچشو بار م دونستیم یبدبخت چ نیا

 ...هیدنید افشیاون موقعس که ق ادیب ادمی زیکه همه چ یمطمئنم وقت و
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 توجه،  یذره ا بدون

 اومدم. رونیب یاز کنارش رد شدم و از اون سازمان اطالعات لعنت 

 

  کردمیکه فکر م یادم نیبا بهتر شهیهم یافتاد و برا نگاهم به ساختمون ابونیخ وسط

 کردم... یخداحافظ نه؛یرحم تر یخوبه و در اصل ب

شاد  شهیهم ی افهیمبل خورد اروم سرمو بلند کردم و با ق زیم یکه رو یتق یبا صدا

 روبه رو شدم. ایدر

 دختر؟  یی+کجا

  نشینگاه ذره ب ریز نکه یاز اشک شد  و قبل ا سیصورتم خ یچطور دمینفهم اصال

 لباسم پاکشون کردم. نی با است عیبرم..سر

 زنگ زدم کارت داشتم  یچیه_

 

 ماهور؟ ی..منم از سر جلسه بلند شدم اومدم..تو خوبیزنگ زد گهی+اره د

 .کنهیدرد م یلیاهوم فقط سرم خ_

  کمشوی ،یکردیفکر مکه به اون   ی..اگه اونقدریچون همش تو خاطرات گهید نهی+هم

 .شهیبهتر م   یلیخ یبچه کن نیصرف ا

 توروخدا باز شروع نکن. ای اوف در_

 +شروع شده خانم خانما...تو تمومش کن.
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 ؟ یفهمیکردم م نکارویوقته ا یلیخ_

 ه؟ی +پس گناه اون بچه چ

 بود؟ یگناه من چ_

 .یو حق اشتباه هم از بچت گرفت یاشتباه کرد نکهی+گناه تو ا

 .ست یمن ن یاون بچه _

بارم   هی یحت نکه یتو الاقل براش مادر باش...اون طفل معصوم با ا ی+درسته پدر نداره ول

 ..کنهیو با تمام وجود صدات م شناستتیم ؛ینداد رش یوش یبغلش نکرد

 حرفشو کامل کرد  یبا لحن بچگونه ادامه  و

 +مامان...

 که اون بچته... یکنیقبول نم یحت ؟یتو چ یول

 

 .گفتیراست م ایدر

 ...قت یاونور تر از حق یزیچ هی یحت

 دم؟یشنیمگه من گوش داشتم؟مگه م یول

 

 یبلند شدم و از پله ها باال رفتم. که صدا زی حوصله از پشت م یرفت و ب ادمی حرفم

 .دیبلندش از داخل سالن به گوش رس

 ؟ یتمومش کن یخوای+ماهور؟ نم
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 .یهنوز اوله راه یعن ی ؟یچ یعنی یفهمیو چهار سالته م ستیب

 پله واستادم. یهم فشار دادم و سمت نرده ها یمحکم رو چشمامو

 

اونو   یمن بچه  ا،یدر یفهمیتموم کنم؟ چرا نم مگه من شروع کردم که بخوام_

 .خوامینم

 رو مبل بلند شد و سرشو باال گرفت. از

 ش؟ یاورد ای+پس چرا به دن

 خودم بهش وصل بود. هیچون زندگ_

 

واسش   یاالن توسط محبت...ماهور تو حت ی+هنوزم وصله....تو شکمت توسط ناف؛ ول

خبر   تشمیاز جنس یکه حت شدیباورم نم شناختمتی...اگه خوب نمیاسمم انتخاب نکرد

 .یداشته باش

 .یارومم نکن یایبهت زنگ زدم ب ای در_

 .ینمک رو زخمم شهیهم نکه

ارسالن رومو ازش گرفتم و بعد   جیمس دنیباال برد و منم با د میبه حالت تسل دستاشو

دست بردار  ای هنوزم در یکردم ول یط  نیی....اروم پله هارو سمت پاامیخوندن متن پ

 نبود.
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  گهی...درسته نه دشهیتباه م ندشی.درسته ایستیبهز  ه،بسپرشینجوری+باشه پس اگه ا

 .رسنیبهتر بهش م نجایحداقل از ا ینه نشون...ول اسم داره 

 

دوست   دیشا یچرا! ول دونمیخودم بزرگ شه.نم شیپ دیبچه هر جور که شده با اون

 حال و روزم انداختن و ازار بدم. نیکه به ا ییدارم با بودنش ادما

 

 .ایبس کن در_

کردن که حالش خوب  ی...همش تو اتاق و با اسباب بازی+رسما واسش جهنم ساخت

 بزرگش کنه. گهید یکیتا  یستی..بِدِش بهزشهینم

 بشنوم. نارویمنم نباشه، دوست ندارم ا یاگه بچه  ی!حتهیکاف_

 

  لت یوک  یو ازم خواست دمتیکه د یسالش شده ماهور...از وقت کیبچت هست... ی+ول

  تتیو همش به فکر اذ ره یم زاره یم یچیکه سر ه ی. ادمیآشفته ا نقدریشم؛ هنوزم هم

 و نداره. یباش ادشیبه  نکهیهم ارزش ا قه یدق هی یکردنته...حت

 

هامو ماساژ دادم  قهی. با دستام شقخوردیحالم داشت بهم م گهید یشگیبحث هم نیا از

 کردم موضوع و عوض کنم تا ارسالن زودتر برسه. یو  سع

 نه؟ یشیمعامله م زه یم یشد؟پا یچ نیرادو_
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و چهار سالته.. اصال   ستیتو االن ب  گمی ...دختر دارم مناسیهمش فکر و ذکرت ا ای+ب

 .یبکش یسخت نقدریا ستین یازین

اندازه   یو چهار سالمه ول ستیب یگی...اره راست مدمیهم کش دمیهم د امویمن سخت_

 و چهل سال تجربه دارم.. ستیدو

 ..ریبگ یعوض یشناخت ادما از

 بزرگ شدن. ییا تنهات 

 رشد کنه.. تونه یم نیاز ا شتریب  یلیو چهار ساله خ ستیمادر ب هی+

 

 که تاحاال حسش نکردم. یمن ی نه برا یقشنگه ول یلیاسمشم خ ی...حتمادر

 زده سرمو باال اوردم و با تعحب چشم دوختم بهش. رتیح ا،یحرف در یادامه  با

 .ادیخانواده داره...براش مادر باش و بزار پدرشم ب هیبه  اجی+ازدواج کن....اون بچه احت

 

 موضوع لب زدم. نیو خسته از ا ناباور

 ؟ یگیم یدار یچ _

تو فکر   ایدن یکجا ستیکه به اون مربوطه...معلوم ن یبنداز کنار هر چ گمی+دارم م

 ..نجایو تو ا هیخوش گذرون

 رحم شدم. یچقدر ب ینیبیغم بغل کردم؟نم یزانو ؟یچ نجایمن ا_
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حاضرن خودشونو بُکُشن   زمونیواسه نشستن سر م بایهمه رق کهنمیبی+ چرا دارم م

 ..یول

 برو. شیپ کمیو با قلبت  ای.ماهور برهیگیقلب و احساس و نم یجا یچیه

 .نجاستیکه مهم ا یبفهم نویبهتره ا رفته قلب دارم... توام ادمی یمن حت_

 دستمو سمت سرم نشونه گرفتم:  و

احساسات مزخرف تو   یسر هی. تا خوره ی به دردم م شتر یب یلی توئه،خ نیکه ا یزیچ_

 قلبِ وامونده. ی نهیگنج

 

و سمتش   دمیکش یقیارسالن حرفشو خورد.نفس عم یبگه که با صدا یزیچ خواست

 : اومد و اروم لب گوشم پچ زد  کمیکه نزدبرگشتم 

 ه؟ی..دستور چمیکرد دایو پ نی که خواست ی+خانم اون

 .امیاالن م نیمنتظرم باش_

 .مانعم شد ایبرداشتم که در زیم یاز رو فمویتنم بود و ک رونیب یلباسا هنوزم

 +به حرفام فکر کن.

دور و بهتره واسه فردا   زیبر نارویکه بخوام بهش فکر کنم.االنم ا دمینشن یزیمن چ_

 ...یاماده ش

 و چند قدم به عقب رفت.  ره یگیمنو نم یلجباز یجلو یچیه دونستیم

 لب زد:  لیم یبرداشت و همونجور که تو دستش چرخوند ب وه یو از ظرف م بیس
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 امادس.. ی+واسه قرار فردا همه چ

 

 .رانیشتن به ابرگ یقرار فردا نه...برا-

 

 پام غلت خورد. یاز دستش افتاد و جلو بیس

 ؟یا غهیچه ص گهید رانی+حالت خوبه ماهور؟ برگشت به ا

کنم.   شرفتی تو کشور خودم پ خوامیتو مگه دلت واسه بابات تنگ نشده؟ بعدشم م-

 .میکنیم سیو اونجا تاس دیشرکت جد

 

 .خوره یبهم م یکه همه چ  ینجوری...ای+نه تو واقعا خول شد

 

...اگه خواستن خوش... و  رانی...؟به تمام سهام دارا و شرکا بگو قرار ما واسه اایدر-

 نخواستن هم به سالمت 

 

 متعجبش افسانه رو صدا زدم. یچشما یجلو و

 

 کردن. یلباساشو اماده کن و االن زودتر بخوابونش، بسه باز -
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 +چشم خانم.

 

به عمارت  ه یکه شب یو خونه ا ایمتعجب در یچشما یاز جلو عیشد و سر رید یلیخ

 زدم. رونیبود،ب

  ن ینشستم و تا خود مقصد تو فکر ا میشگیو باز کرد و با متانت هم نیدرب ماش ارسالن

 ازش حرف بکشم. یبودم که چطور

 

شدم   اده یاستانبول پ یساختمون متروکه، اونم تَه کوچه ها هی یجلو نیواستادن ماش با

 چهارم بردنش. یه و ارسالن گفت که طبق

 

 اگه تا فردا حرف زد، زد...-

 بفهم. شویبق گهیو خودت د شه یم ز ینزد صبرم لبر اگه

شدنش... کار شماست براتون   ده ی اگه االنشم بفهمن دزد یسگ جونِ خانم...حت یلی+خ

 ...شهیبد م یلیخ

 ادامه دادم: یث یزدم و با لحن خب شیسادگ نیبه ا یلبخند

  یدردسر گهید نی بفهمه.ذاتا اگه تا قبل فردا ازش حرف بکش یزیچ ست یقرار ن یکس-

 . پس...ستیبند ن یچیو دست اوناهم به ه میستین نجایما ا  ست،چونین

 ش؟ینیبب  نیخوای+چشم خانم.. م
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  یترک مخصوصا از نوع زبون نفهمش ندارم. ول یبا سرو کله زدن ادما ینه...عالقه -

با  ایبزنه...در  نیمنو به زم  خواستهیم یکه کاعترافش هستم. برو و بفهم  دنیمنتظر شن

 که من عجولم.. یدونیراهه و م یقانون بخواد جلو بره،کل

 

سخت  یزدم و ارسالن با چند نفر؛ از اون پله ها نیبه ماش کمویتکون داد و منم ت یسر

  یجونش با شکنجه  یبود که بدن سست و ب یانتظار کاف قهیباال رفت و فقط پنج دق

 من، حرف بزنه... شنهادیچنگگ اونم به پ

 

 آسال... نیرادو 

 

همونجور که حدس زدم، پس در ظاهر دوست و در باطن دشمن سرسختم   قایدق

 ...شهیم یکارش بدجور طالف نیو ا ه یبود..واقعا که ادم احمق

 شدم. نیو دهن لقش زدم و سوار ماش یدوهزار  یادما نیبه ا یپوزخند

 کمیبود، نزد قتیحق دنیکه حاصل از شن ی و ارسالن هم با ذوق دمیکش نییرو پا هشیش

 شد.

 

از   ریبه غ کنمیم دیاماده باشه....تمام خدمات؛ تاک یفردا قبل ساعت ده همه چ یبرا-

 باز اونجا آالخون واالخون باشم  خوامیکن..نم یعمارت هم اوک یترکا... اها راست
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 م؟ یکن کاریچنی.فقط با اشهی+اطاعت م

 فکر کنم باشه...مگه نه؟ ست؟یپر از گرگ ن ابونِ، یورا...مثال...خ نی... ادونمیچم-

 

حرکت کرد و تو راه همش به فکر   نی دستم ماش یزدم و با اشاره  یلبخند محو و

تا  دمیکش یکه من چ دوننیم یم.اونا چبود شرفی و ضرر رسوندن به اموال اون ب یطالف

 ...ست ین یزدنم ،کار راحت نی برسم و زم نجایبه ا

 

 خسته شدم که حد نداشت. یکاف یامروز به اندازه  اونقدر

 یاسم "موجود" ی هیگر یصدا دنیوارد سالن شدم و با شن ،یروبه شدن عمارت خال با

از جانبش  یجواب چیه یکه از اولش سر زبونم بود، هول شده افسانه رو صدا زدم ول

 .دمینشن

 

 که فقط مخصوص من بود. یاونم رو تخت تور کرد؟یم کاریاصال تو سالن چ نیا

 افسانه رو صدا کردم اما انگار نه انگار.. گهیبار د چند

 بار...دو بار....سه بار... هینداد.   یخشم تلفنو برداشتم و به ارسالن زنگ زدم اما جواب با

 خاموش بود و  اهمیدر یگوش

با رفتن   یتفاوت نسبت بهش وارد اتاقم بشم ول یکردم ب یشدم و سع دیکامال ناام گهید

 شدت گرفت. شیگر یبرقا صدا
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 نباشه و برقا بره؟پس اون همه محافظِ به درد نخور کجان؟  چکسیممکنه ه مگه

 ایخاموش بود و  ای یدر کمال ناباور  یسمت زنگ خطر رفتم ول  عیو سر دمیترس کمی

 .دونمیسوخته رو نم

 

. گلوم از بس که  شدیم شتریموجود ب یکنم و هر لحظه هم صدا کاری موندم که چ واقعا

 منم در اومد. ی هیو حاال گر سوخت یافسانه رو صدا زد، م

 

با   ریدل س هیو فقط  دمیفهمیو نم ختنیر یکه م  ییاشکا لیکنار سالن سُر خوردم و دل 

 گناه... یب ایو دلخراش موجودِ به قول در غیج یصدا

 

 .ختمیاشک ر 

  یبلند شدم و سمت تخت تورسالن  یگوشه  هیترس، سکسکم گرفت و از  ای هیاز گر

 رفتم و اروم پرده هاشو کنار زدم.

 

  لهیچشمش بهم خورد و با دو ت نکهیتا ا ومدیدوتامون بند نم هیلحظه هم گر هی یحت 

 شد. و من هنوزم قطرات اشک از چشمم روون بود. ره یدرشت بهم خ ی

 

 حس کنم. تونستمیم یو به خوب سشیخ یبرق چشما یکیشد و تو اون تار ساکت
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دستم گرفتم و کمکش کردم تا بتونه بلند شه. اما خودشو   یکوچولوشو تو یدستا اروم

 بغلم انداخت و دستاش دور گردنم حلقه کرد. یتو

 

و دل من هر لحظه   کردی گرفته بود مامان بگه پشت سر هم تکرار م ادیکه تازه  یلحن با

 .شدیتاب م یاز قبل ب شتریب

 

اوردمش و با دستم؛ صورت نرمِ همچون پنبه شو لمس   رونیبوسط سالن  یتخت تور از

 کردم.

 

 شده بود.    ره یو ذوق خ یلباسم با کنجکاو یرو یبه سگگ ها اونم

 

تو بغلم گرفتمش که بخوابه...اما با   یکردم هق هقامو تو گلوم خفه کنم و جور یسع

و   نمشیبب یخوب نی. تاحاال اصال نتونستم به اکردیبزرگش همونجور نگاهم م یچشما

 خودمه... هیچقدر شب فهممیحاال م

 

  یرو یتا بخوابه. دست کردمیم نشییاروم باال پا یکیبود و تو اون تار ومده یهنوز ن برقا

 لب زدم:  داد؛یحرف م یکه بزور اجازه  یو اروم و ناخواگاه با بغض دمیگونش کش
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 عشق و امد و شد ماه قلبم... اریاز د یکجا و چگونه کس دانمیو نم-

 

 و صد البته پاک  بایماه درخشان و ز نیع

 که هر چند ناخواسته اما از خون خودم بود؛ ظلم کردم. یرحم به کس یمن چقدر ب و

 

 زمزمه کردم  یفکرِ قبل و بعد چ یقرص ماه صورتش کامل بود و بدونِ ه نیع

 

 ماهان...-

 من داشت. کیافکار و اعماق تار یبا ماه تو یقشنگ یچقدر معنا و

 

 دنیراه رفتنش و نشن دنیگرم خواب شد و اروم از پله ها باال رفتم.دلم از ند چشماش

شد...اروم دستاشو   شتر یگونم ب یگرم رو یگرفت و دونه ها شیکلمش ات نیاول یصدا

 و لب گوشش پچ زدم: دمیبوس

 

 ...پسر من....یتو پسر من-

 ون من مادرتم....کنه چ تتیحق نداره اذ یکس

. همدم و  یشیمن م  هیکه شب ییباباته...مهم تو  هیکه شب ستیچشمات برام مهم ن رنگ

 سختم.... یهمه کسم...پشتوانه و مرهم روزا
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 به صورت غرق در خوابش زدم و اروم از کنار تختش بلند شدم. یلبخند

 

داشتم که بتونم برگردم   یاونقدر امادگ ی عنیشب و به سفرِ فردا فکر کردم.  کل

 نباشم؟ چکسیبه ه ازمندین گهیهستم که د یکشورم؟اونقدر قو

 

که   ایدر یخوابم برد و صبح با صدا یک دمی، سراغم اومد و نفهم الیعالمه فکر و خ هی

 مهمون اتاقم شد،بلند شدم. دی و نور خورش دیشاد و خرم پرده هارو کنار کش

 

 ..یخوابالود نبود نقدری+تو که ا

 به بدنم دادم. یو کشش دنیکش ازه یخم

 

 گذروندم یشب و روز سخت یلیخ-

 

 اومدم. رونیمات از اتاق ب یمشک یلباسا دنیو پوش سیبعد از رفتن به سرو و

 

 اسمشو صدا کردم تیشد و با عصبان یبرام تداع شبید  یافسانه تمام لحظه ها دنید با
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 خفه بشه... هیهر عان امکان داشت، از گر ؟یبود یگور تو کجا کدوم شبید-

 خانم بابام حالش بد شد ومجبور شدم که زودتر برم نی+ببخش

 ؟ یدیافسانه... فهم شهیتکرار نم گهید-

 ارمــی+بل...ه بله...خانم االنم صبحانه امادس...موجودم االن م

 

 تو حرفشو با صالبت گفتم:  دمیپر

 ماهان...-

 

 موجود  گفتیمن به پسرم  م  اونم به خاطر عادت غلط یحت

 

 نه بچه.... نه موجود ...نه  گهید-

 کردم و با همون لحن قبلم ادامه دادم:  ایسمت در رومو

 

 ...فقط ماهان...ستین ینه طفل معصوم خبر-

 

و   فیو با برداشتنِ ک ره یتو دهنم گذاشتم تا ته دلمو بگ ستاده یکره عسل و ا ی لقمه

 چمدونم؛  دنیکش

 .دیلقمه تو گلوم پر ای در یت شدم که با صدادرب عمار یراه 
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 از اسم ماهور و بارمان... یبیترک-

پدرشو دخالت  یسال سنش؛ نتونست کیتو انتخاب اسم،، اونم بعد  ی...حتنیافر واقعا

 ...یند

تو فکرم نبود و تنها به خاطر صورت همچون درخشان   یزیچ نیلحظه هم همچ هی

 اسمو گذاشتم.. نیماهش ا

 

دور   زیو بر فیاراج نی.تورو خدا ا هییاز سمت روشنا ی. ماهان اسم؟یگیم یدار یچ-

 منه.. هییاون، االن تنها دارا ایدر

کرد و   یخنده و بعد فاصلمونو با دو قدم ط ریزد ز یپق م،یحرص ی افهیق یجلو هوی

 حکم تو بغل گرفتتم.م

مادر وپسر کار خودشو  هیی..پس تنهاشنومیاز ماهور خانم م یو احساس دیجد یحرفا-

کرد. وصدالبته مرخص کردن پرستار، و فرستادن محافطا،و اوممم ...اها با قطع کردم 

 زنگ خطر،

 فعالم.. شهیبه ذهن هم لعنت

 زده زمزمه کردم:  رتیح

 ا؟ یدر-
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بارم با بچـ..نه نه   هی ینشو...تو حت یماهور،از دستم عصب بخدا الزم بود ا؟ی+جون در

همش باهاش جنگ   ی...مهرش از اول به دلت بود،ولیبا اقا ماهان تنها نشد نیببخش

 الاقل به اسم صداش بزنم. تونمیم گهی.خوشحالم که دیکردیم

 

امکان داره باشه، اما   ،یخال یماهان وسط سالن و خونه  یشک داشتم که چطور درسته

 و تو دلم بندازه و نکردم. یترس نیهمچ ایدر نکهیفکر ا

 دم؟ یچقدر ترس یدونیم_

 .هیعیمادر کامال طب هی یبرا نیو ا ی...نگرانش شدیدی+نترس

از تو دستور  یکنن،چطوریخونه و واسه من کار م نیکه تو ا ییمن موندم ادما_

 رن؟یگیم

 .دنین به حرف من گوش مبه صالح خودت باشه، همشو ی+وقت

داشتم،تازه  ازین ییبه اون تنها دیاعتماد به نفسش کردم و خودمم شا نیبه ا یا خنده 

 من. هیو صد البته شب نهیریکه  چقدر پسرم ش دمیفهم

 برا شناسنامه؟ میبر  یبسه،حاال ک  الی+خب..خب  فکر و خ

  خواستمیم دیسف یبا صفحه  نکهیاسم شناسنامه کامال تو ذوقم خورد و از ا دنیشن با

 .دادیاسم بچمو ثبت کنم ازارم م

خانم مجردم،، بعد   هیمن  یدونیتوکه خوب م ای غالم رضا؟.در سمیالبد اسم پدر هم بنو-

 ه؟ یهمسر خال یجا یاونم وقت ادیتو شناسنامم اسم بچه ب یچطور
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خب تا االنشم   ی. ولکنهیم یو براش پدر شهیم دایپ یخر هی شاهللی+غصه نخور،ا

 .یمشخص نکرد تیاشتباهه که واسش هو

 حر.. یناخواسته   یبچه  هیاون بچه معلومه... تیهو-

 .یری تقص یکامال ب هیقض نی ا ی.توست،ین یکنیاونطور که فکر م سسی+ه

 ه؟یچ یدونیم ریتقص یب یگناه ادما_

 دمیهمونو م تاوان ...منم دارم دنیکش درد

شده..هر چند دلم با برگشتن   رمونید یکاف م،اندازهیحرف بزن نای+ بهتره که بعدا راجب ا

 .گهیاما خب د ستین یراض

 •••• 

 بغلش کنم و نداشتم. دیبا یچطور نکهیو اصال عادت به ا خوردیهمش وول م ماهان

 اراد اونم وسط فرودگاه استانبول دنید با

 شدم.  کشیسپردم و نزد ایماهان و بغل درمتعجب  

 اراد؟ -

 بودم. ده یبهش رس گهیصدام به عقب برگشت و حاال منم د دنی+با شن

حرف زدم مثل   یصحبت کنم،منم فارس  یفارس تونستیخوب م یلیکه خ ییاونجا از

 مشاورمون  یتمام جلسه ها

 ؟ یبر یخوایم ییجا_

 اخه به من چه؟  دم،یپرس یچه سوال چرت دمیتار ابروش باال رفت و فهم هی
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 اگه.. نکهیمنظورم ا یعنی _

احساس  روزتید یحرفا دنیتنها بزارم؛.بعد از شن ضمویمر خوامینم نی+اگه اجازه بد

 تنگ شده.. رانیدلم واسه ا یلی. و منم خ یدار ازیبه من ن شتری ب یلیخ کنمیم

 سر خودشه.  ریز نمیمخم بود و معلومه ا یرو  ایدر لبخند

 بعد از مرگ مادرت؟  یعنی؟یرفت رانیخب...خب مگه تاحاال ا-

 .رمی+هرسال سر قبرش م

 .ضیمر یو کل یمطب دار نجایمزاحمت شم..تو ا خوامینم یول امرزشون،یخدا ب-

 مهم تر از تو... یضی+و چه مر

چشمات راحت حس  یمن،، غم تو شیاوردت پ ایو در هیترک یاومد یوقت از

تنها  نجایو ا یثروت نیاسرارتم و ادم همچ نهیگنج گهی..رسما من دشدیم

 .؟یتو نخوا دیبا یرفتن سر مزار مادرم براچ ی...بعدشم برازاره ینم

  تیبا قاطع  تونمینزاشت. نم یباق یحرف یزد.رسما زبونمو قفل کرد و جا یحیلبخند مل و

گذارش  ریموثر و تاث یتموم کرد. اگه حرفا  ویاراد در برابرم مردانگ نجایکامل بگم، اما تا ا

 و حاال به نظرم وجودش الزمه. شدمیبلند نم چوقتیمن ه دینبود،شا

 چمدون و از دستم گرفت. یباشه، باز و بسته کردم و اونم با شاد  یبه معن چشمامو

 ••• 

به اطراف انداختم. ماهان هر   یرداشتم و نگاهچشمم ب یو از رو یافتاب دود نکیع

  ن یا یو دست تو دست؛ کنارم واستاده بود. من حت رفتیچند کُند اما راحت راه م



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

469 
 

هم   یحضور پسرم هست و کل یکردم و حاال اونم متوجه  میموضوع هم از اراد قا

 باهاش گرم گرفت.

 شد. کمینزدپاسپورت و گرفتن چمدونا با حالت غر زدن  دییبعد از تا  ایدر

همش  نیاومدن کار باشه.توروخدا بب نجایواسه ا لتی+فقط ماهور، خدا کنه تنها دل

 نجا؟ یا میاریاونجا رو ب یشرکا میدردسر.. بعدشم ما از کجا بردار

 .میشی الاقل ورشکست نم نکهی...مهم اایبابا در  یا_

نداره ماهور؟اخه   یا گهید لی.واقعا دلشمیم  ریاز اخرش که من پ یول میشی+اره نم

 ؟ ییهوی نقدریا

 برم؟هوم؟  شیبا قلب پ کممی یمگه تو خودت نخواست-

 ازم گرفت:  ی شگونیب یبهش زدم که حرص یچشمک و

 بود؟  رانی...بعدشم منظور من از قلب، مگه اومدن به ایکنیم جای+تو ب

 با حالت خود به جانب ادامه داد: ایزدم و در یا قهقهه

 ...یبر شیپبا قلبت  ی+اگه هم بخوا

 حرف بزنه،سوق داد. رشیداشت با مسئول پذ یسع یبه اراد که با نابلد رشو ینگاه خ و

 شه!  دایپ تونهیم نجاهمی+به نظرم ا

حوصله برگشتم   یب ش،یبعد شگونیبودم که با ب ره یبه اراد خ نجوریچند لحظه هم یبرا

 سمتش.
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 +خب حاال خانم از خدا خواسته 

 

اصال..باشه؟؟ تکرار کن با خودت..  ا،یاصال در ؟یگیچرا همش چرت و پرت م ایتازگ-

 اصلالااا

 

که   نیمهم تر از ا ی...تازه چکنهی...مشاورت هست...همش بهت کمک میفهمی+چرا نم

 دوستتم داره.

 

 : دمیبهم دست داد و مشکوکانه پرس یحس بد هیگفت  نویا تا

 خبرم؟  ینکنه خودش گفته و من ب ؟یدونیهان اونوقت تو از کجا ما-

  هیخودشو کنترل کنه...چون  تونهیکارشو خوب بلد بود و اگه هرچندم هول بشه م ایدر

 که مثل خودشه. یکس یو تو کارش وارد....اما نه جلو لهیوک

 

فکر کردم  دمیو شا یگفتم...اخه تو دوسال از وقتتو کنارش گذروند  ینجوری+هم

 ...یحس

 

جز   یزی....اون چیشیم یفکر نکن چون همش باعث اعصاب خورد کن گهیلطفا تو د-

مطمئنم که حرف زدن   نیاز ا یول دونمیاومدنشم نم رانیبه ا لی...دلستی دکتر من ن

 ...کنهیباهاش ارومم م
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فکر   یماشه خالص کردم تو هر چ هیمثل   مویه حرف بعدگرفت ک یرنگ شاد  چشماش

 الشهیو خ

 

ادمارو درک کنه و   نهیمشاور...چرا؟ چون کارشو بلده...کارش ا  هیاما فقط به عنوان _

 دارم. ازین نویبهشون حق بده...منم ا

 

 ن یبب راتشمی...تاثی+تو خوب شد

 بتونم هضم کنم... و نمیبه گذشته مربوط باشه رو بب یکه هر چ یاما نه تا وقت_

 

بودن  یخال  یِاداوری.اما با دمیداغون،چمدون و پشت سرم کش  ینگفت و با اعصاب یزیچ

که رفتم و برگشتم و دست ماهان هم که سرگردون وسط فرودگاه واستاده   یکنارم، راه

 رو گرفتم، 

 

 منتظرم.. نیتو ماش_

 

 چیکه ماهان چند بار پاش پ رفتمیکارام دست خودم نبود و اونقدر تند راه م کنترل

  دمی...شاادین ادمی ای در یحرفا گهیبودم؟چرا دوست داشتم که د یعصب نقدریخورد.چرا ا
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از   ی لیکه خ ینفر هینفر دوستم داشته باشه... هیفقط  خواست یهنوزم دلم م نکهیبابت ا

 من دوره...

 

تو ذهنم نقش   گفتم،یبودن بارمان م یکه از عوض یص خوردنش وقتاراد و حر یها نگاه 

 .دادیبست و عذابم م

 .نهیهم فشی اون مشاوره منه و وظ اما

 

  نیبا وجود ا یبلد نبودم...حت یاز بچه دار یچیو منم ه کردیم یتاب یهمش ب ماهان

 بغلش کنم. تونستمیپاشنه ها و چمدون  هم نم

 .مالوندیپاش زانو زدم و اونم همش چشماشو م یجلو

 

من   یخوایم یبخرم؟.... خب بگو چ یگشنته؟ اسباب باز دونمیچم ای...اد؟یخوابت م-

 ...هوم؟دمیهمونو انجام م

 

 که مثل بلبل واست بگه چشه؟ ی+خانم زرنگ توقع ندار

 بلند شدم و رو به روش واستادم ایدر  یصدا دنیشن با

 

 مادر وپسر دخالت نکن  یتو کارا_
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کنار و افسانه هم   یزاشتیو م یتوام اگه لجباز د،ینخواب مای+خستس...اصال تو هواپ

....االنم ارسالن زنگ زد و ادرس عمارت وداد،  منتظر شدیتر م ومد،خوبیباهامون م

 .میمونیم نیماش

 

...  نجایا ادیخانوادشو ول کنه و ب تونستیو اونم نم ستیبه پرستار ن یازین گهیاوال د_

 عالف شم. خوامیبعدشم خوبه به ارسالن گفتم که نم

 

شد وجلومون اومد و بعد حرف   اده یبراق پ یمشک یمازات نیاز ماش ییساعت اقا مین بعد

 گذاشت. نیچمدونارو پشت ماش ای زدن با در

  یو خواستم بغل کنم که برخورد دستم با دست اراد،همزمان شد و برق چند ولت ماهان

 به سراسر بدنم اومد.

 بود گفتم: ایدر  یاز حرفا یناش دیکه شا یو با لحن تند دمیشدت دستمو کش با

 

 برمش یخودم م ستین یازین_

 دمی+بزار من انجام م

 نه اراد ،لطفااا یعنینه  گمیم _
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...باشه معذرت نه یبابت ا تتیاگه عصبان یباشه.. ول یبرات عاد زایچ نطوریا کردمی+فکر م

 خوامیم

 

بره...اصال از اولشم اشتباه کردم   نیبودنم از ب  یرانینخواستم اصالت ا یمن حت ه؟یعاد_

 جز کشورم باشم... ییخواستم جا

 شده... ت یزیچ هی کردمیواقعا فکر م  ینبود ضمیاگه مر ؟یعصب نقدری+ماهور چرا ا

 کردم یاتفاق بود و منم ذاتا شوخ نمی...اشناسمتتیبهتر از خودت م یلیمن خ نکه

 

شال  ریکه از ز ییشد و موها شتریب شیتاب یب ه،ماهانیجور هیمن هنوزم ته دلم  اما

 اومده بود و پشت گوشم فرستادم. رونیب

 

 ر یناخوشم...به دل نگ کمی_

 

 ...ستین یزی تو قلب مهربونت چ ونم،هممدیم لشو یخوب هم دل یلیچون خ رمیگی+نم

 

صورتم،   یبودن چشماش و چرخوندن نگاش رو تک تک اجزا ره ی گرفتن سرم، با خ باال

دکتره،به حساب  هی نکهیاز ا ریچشمارو غ  نیشد. و اصال دوست نداشتم حس ا یکی

 ...ارمیب
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خدمات که از   ه یبق نیتهران باشم...اراد با ماش یابونایدوست داشتم تا خود شب تو خ

از پنجره ذول زده   رون یهم تو حالت سکوت به ب ایاورده بودن ،همراه شد و در هیترک

 بود.

 

رو لپش   یاروم یته دلم قنج رفت و بوسه  ده،یمظلوم خواب یلیماهان که خ دنید با

تا پاک بشه اما  دنیار کشزدم که ردِ کم رنگ رژ لبم رو صورتش موند...با دستام چند ب

 لبم گفتم:  ریز یشد و لعنت داریب هویماهان 

 مامان... ستین یزیچ_

 اومد. رونیهم از فکر ب  ایاش شدت گرفت و در هیگر هویچرا  دونمینم اما

 

 بچه؟  نیتو با ا یکنیم کاری+چ

ساکت شد و حاال   دونایوسط م یچراغا  دنیوماهان با د دمیکش نییرو پا پنجره 

 .ارمیبچه درب نیا یسر از کارا تونمی..اصال نمدیخندیم

 

به راننده گفتم تا بره عمارت و  ابون،یدور زدن تو خ یشب باالخره بعد از کل ۹ یساعتا

 تاب نشه... یب نیاز ا شتریماهان هم ب

 

  فوق العاده تو  یخونه  هیکردم  هیبود،همونجور که به ارسالن توص یعال یچ همه

  یلیمبل گذاشتمش...خودمم خ یو اروم رو دینقطه از شهر. ماهان دوباره خواب نیبهتر
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خواب نداشت...بعد از عوض کردن لباسام  و گذاشتن   یدلم هوا یخسته بودم ول

  ویزیچ یبود و با کنجکاو ی سرش تو گوش ا یررفتم که د نییچمدون تو کمدا از پله ها پا 

 : کردیکنکاش م

 

 عمو؟  شیپ یریم یک_

 شهینم ری+د

 ادیمبل کنار ماهان نشستم و خواستم دوباره با دستام موهاشو درست کنم که  یرو

 افتادم و دستمو عقب اوردم. شیچند ساعت پ

 

 .میکه برگشت یگفتیو م یزدیبهش زنگ م ؟حداقلیچ یعنی_

 

 زنم ی+م

  یدکمه  عیکرد و سر یاز دستش گرفتم، که زرنگ و یحرکت گوش هیشدم و تو  یکفر

 قفل کنارشو زد

 

 رمز؟_

بهتر   یلیاونجا خ ؟یمگه خودت خونه ندار ی...بعدشم راسته؟یشخص زیچ هی یدونی+نم

 ...حداقل بزرگ تره.نجاستیاز ا
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 صالح؟  یخونه _

 اونجا به فروش نرفت.. کردم،یم میقرارداد و تنظ یوقت ادمهیتو... یخونه  می+بهتره بگ

 

تو دلم نشست و با تکون دادن سرم؛   یتک تک خاطرات اون خونه، غم بزرگ یاداور ی با

 همشونو پس زدم.

 

زنگ بزن بگو زودتر روز  یدیفروشش...بعدشم به حم یواسه کارا میریفردا اول وقت م_

 .میبشناس کامونو یشر عیمعامله رو مشخص کنه...سر

 

 +باشه..

 رهیبگ  شوی حواسم پرت شد، تونست گوش نکهیا از

باال انداختم و سمت اتاقم رفتم، اما دوباره   ی شونه ا الیخیدوباره سرشو داخلش کرد...ب و

 بشه.. داریکه ب دمیبازم ترس یماهان، خواستم اروم بغلش کنم، ول دنیبرگشتم و با د

 

 تو برو بخواب. ارمشی:من مایدر

 : دمیپرس یگفتم و دوباره با کنجکاو یا باشه

 ؟ یاز اراد خبر ندار_

 حرفمو کامل کردم: عیسرشو باال اورد که سر هوی
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 کجا رفت؟  یدونینم یعنی_

 

 داره.   رانیا ،تو یزیچ یلی..فامیخونه ا نکهی+مثل ا

 

 اهان گفتم و راهمو سمت اتاق کج کردم. هی

 شه یم یبودم که معلوم نبود چ ییدو تو جام غلط زدم و همش به فکر فردا یساعتا  تا

 پام. ریز نِ یماش نیادکالن تا مدل باال تر نیداشت...از کوچک تر یهمه چ میزندگ

  دیبا یچطور دونستمی....نمقیعم یحفره  هیبود،  یخال یزیچ هی یجا نمیتو س فقط

 ..شدیپُرِش کنم اما نبودنش،راحت حس م 

 

 

...بعد از  دیرس رانیوانجام  داد و صبح به ا ه یمربوط به کشور ترک یتمام کارا ارسالن

  گمینحس زند یسمت خونه  ایماهان و برداشتم و با در یدیحم یصحبت کردن با اقا

 .می شد یراه

و   میهران و انتخاب کردت زاتِیناب و با تجه یاز مهد کودک ها یکی ا،یدر یگفته  به

  دیشرکت و انتخابِ پرستار جد سی تاس ِ چند روز، که سرگرم یقرار شد ماهان و برا

 اونجا.. مشی، بزار میهست

 .میکن  مت،توافقیخونه، قرار شد سر ق دنیها اومدن و بعد از د یمشتر

 رفتم. ایشدم  و سمت در اده یپ نیماش از
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هم  یسرسام اور شده.کل رانیا یمتای...قمینفروخت شیخوب شد دوسال پ یلی:خایدر

 ترن. یادم حساب نایا یول میداشت یمشترک

 .نمیخونه رو بب خوامیبگو م_

 : دیساکت شد و شوکه پرس هوی

 ؟ ی+چ

 خودم بگم ،یبگ یتونیاگه نم_

 +چرا اونوقت 

ز مُهرِ فروشش نخورده  خودم که هنو یوارد شدن به خونه  یواقعا جالبه برا ا،یدر یوا-

 .رمیاجازه بگ دی، با

 +باشه پس واستا.

 

 وارد خونه شدم و اروم در سالن و باز کردم. ا،یبا حرکت دستِ در قهیاز پنج دق بعد

 ادیچشمامو بستم و  یهم تار عنکبوت بسته بود.طوالن یجا پر از خاک و بعض همه

 افتادم. میتصورات قد

 نییپلکم پا یچشمم سُر خورد و از رو یباز کردن چشمام ، قطره اشک سمج گوشه   با

 افتاد.

که تمام مدت در کنار ما، به  ی، بابام دوستم داره؛در صورت کردمیکه فکر م یزمان چه

 قاتل بود. هیاز اونم باالتر...  یفکر قاچاق و اختالس از مردم...حت
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  دنیتمام گناهاشو من پس دادم...بافشرده شدن قلبم و به دوش کش تاوان چه راحت  و

 بچه..  هینکبت.. همراهِ  یزندگ هی

 جلوش حاضر شدم. شهیو پاک کردم و مثل هم یقطرات اشک بعد عیسر ایدر  یبا صدا

 

 .مینمون نجایا ادیز گهی+حله...به نظرم د

که   یکردم هر چ یزدم و سع رونیت بنگاه با سرع   نیتکون دادم و بعد از اخر سرمو

 دَر بزارم. نیگذروندم و پشت ا

 گفتم: یکردم و جد ایبشم، رومو سمت در نیوارد ماش نکهیا قبل

 الاقل فردا... ایامروز  ینم،برایتو زندان بب ویکیکن بتونم  یکار هی_

 

 هست؟.امکان مالقات داره؟ ی+ک

 دارم. شوی...اما االن امادگدمیترس یحرفاش م دنیکه از شن یکس_

 ....کنمیم یریگی+پ

 ینشستم. تموم راه به کار نیتکون دادم و بعد از لبخند کوتاه، داخل ماش یسر

 انجام بدم،فکر کردم. خواستمیم

که   کردمیقبول م دینداشتم. با یزندگ نی و گرفتن باج از ا تمیهو دنیجز فهم ی چاره 

 شم... یعوض خوامیم ایکم دارم،،کم
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چه قانون   گهید نیو موندم ا دمیبار هزارم جلو کش یسرم برا یعقب رفتن چادر از رو با

 ه؟ یمزخرف

 

دراوردم و  فم یاز تو ک عیسر خواست، یو شناسنامه رو م یکه ازم کد مل یسرباز یصدا با

 دادم دستش 

 قرار مالقات ثبت بشه و از شانس خوبم امروز روزش بود. یزود نیبه ا کردمینم فکر

 

 +خانم ماهور رشاد،، نسبت؟ 

 خواهرشم...-

 

گذار   ریتاث تونهیمرد؛ چقدر م هیناموس  نیتر یخواهر، به عنوان اصل یجمله  نیا و

 من... یها یاز بهانه  یباشه که شده جزئ

 

 .ن یو ببر لیو غذا و وسا نیو بزار لیو موبا فیامادس، فقط ک تونی+ مالقات

 .نمیندارم..اومدم فقط خودشو بب یزیمن چ-



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

482 
 

واسه حرف زدن از پشت   تونستنیم ن؟یگرفت یپس چرا مالقات حضور ؟یچ یعنی+

 .ن یریو با تلفن هم وقت بگ لهیم

 بغلم...؟  ریقابلمه دم پختک بزنم ز هیکه  نیگرفتن...بعدشم توقع ندار لمیوک-

 نگام کرد که انگار در عان واحد ادم کشتم. یجور هی

 

خرجش با برادرم مشورت   یبرا دیبرم...چون با نی...لطفا بزارضهیمحترم مادرم مر یاقا-

 کنم

 

 ساعت  میفقط ن یخانم ...ول نیی+بفرما

 

کردم خودمو جمع و جور کنم. چادر و جلوتر   یفرستادم و سع رونی کالفه ب نفسمو

  هیهاشونم گر یپر از ادم که مشغول حرف زدن و بعض یمحوطه  هیو وارد  دمیکش

 کردن،بودن؛ شدم

 

تا چه حد  دونستمی. ..نمدمشیسالن د یجا  نیتا دور چشم چرخوندم و تو کنج تر دور

که بازداشت شم... نرسه؛ اما  یینگم،تا کار به جا یزی و چ رمیخودمو بگ یجلو تونمیم

 فتم.گر ادیوقته ، تظاهر و خونسرد بودنو  یلیمن خ
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 دنمیبرداشت و با د  زیم یو روبه روش نشستم. اروم سرشو از رو دمیو عقب کش یصندل

 داد: ه یپوزخند به عقب تک هیزود به خودش اومد و با  یشوکه شد، ول

 

 .یکه پوزخند بزن  یباش یطیتو شرا کنمیفکر نم-

 

از دست دادن ندارم؛..   یبرا یزیبهتره بگم چ ،یریپس بگ تاوان  یاگه اومد نی+هه..بب

 یپسسس...هر

 زدم  یشیتکون دادم و لبخند نما یسر

 ...خوامینه....ازت کمک م تاوان -

 بگه،ادامه دادم:  یزیمتعحب و شکاک نگام کرد و هم خواست چ کمی

 

 حبسِ ابد واست، بهشت بشه. نیا کنمیم یدر ازاشم کار -

 مُرده ه یمرگ...و منم  یعنی ؟ی چ یعنی ،یکه زد یحرف نیا یمعن یدونی+م

 

  شهیتو زندانم م دونمیکه م ییاصال تا جا ؟ یتو دوسال عادت نکرد یبگ یخوایم یعنی-

از اون  دیقشنگ تره، ادم با نجایا ی ایکرد اونم اگه از نوع شاهانش باشه...تازه  دن یزندگ

 بترسه... رونیب
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 رو مغزم اما بازم ارامشمو حفظ کردم داختیسوهان م پوزخندش

 

  چوقتی...البته نه هنوزم همون دختر سرتق که هیعوض شد یلی توام خ نکهی+مثل ا

 ی ...هستکنمیفراموش نم دارموید نیاخر

 

کردم و گلوله رو   کیکه بهش شل ییها  هیبه بازوش انداختم که تا االنم رد بخ ینگاه

 دراوردن، بود.

 

 ی ترسپس خوبه که بازم ازم ب-

 

  یکیمردم و اخطار سرباز  یزد که همزمان با نگاها  زیم یرو یمحکم یدستش ضربه  با

 شد.

 

کردن هم جون  دیتحد یبرا گهیروز افتادم. اما د نیبه خاطر تو اون عشق ناکَسِت به ا-

 .نمتینب چوقتیه گهیندارم پس برو و د

 

ادم   یاونم با کل سازمیتو زندان م ویزندگ  ن ی...برات بهتریناکَس و راجب اون حق دار-

جز قبول کردن   ی..چاره زارنیو احترامم بهت م  یحرف گوش کن...سابقه دارم که هست

 و منم راه حل بهتر ندارم... یندار
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 اومده تو سرت...احترام و دارم...اما عزت نه  دایعقا نیکه ا یبود رانیخارج از ا رای+اخ

 

  خوامی..فقط مشهیم دایبله قربان گو هم پ یبرده   یتغذا و پوشاک،، ح ن یبا ثروت، بهتر-

شد و تو االن   هیری..ذاتا تمام مال و اموالتونم وقف خیکه به من مربوطه بهم بگ یهر چ

 .یتر ری فق ،یریاز هر فق

 

  یو بتون یکن داشیو پ خوامیکه م  ویکوتاهه، اما اگه کس رونیب یای+دستم از دن

 .شهیهمون م یکه بخوا ی...هر چشمیم اشیکه به قول تو مالک دن ییجا  شیبنداز

 ...یقبول کن ینبود...گفتم که مجبور یریقرارمون باج گ-

 

 ...الی+دان

 

 : دمیجا خوردم و با حالت  متفکرانه پرس کمیاسم  نیا دنیشن با

 

 باشه؟ سیدست پل دیاون مگه نبا ال؟یدان-

 

 تاوان پس بده... دیچون اونم با ش،خوامی+همون موقع فرار کرد...حاال من م
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 که جرعت فرار کردنو داشته باشه... کردمینم فکر

 که بشن، حقشونه. میو هر مجازات دنینکش یخودشو پدرش کم بدبخت 

 

خارج نشده باشه...توام بهتره که به   رانیالبته اگه از ا کنم؛یم مویاما سع  دم،یقول نم-

 کنه. یریگیپ سیتا پل یکه کرده، کن ییزودتر اعتراف به گناها نکارایا یجا

 

  یخودم باشه و فضول شیپ خوامیم ،یهلوفتون فته یکه ب ستی ن نی+فقط تنها خواستم ا

 ...ومدهیبه تو ن شمیبق

 

 دادم هیتک یزدم و مثل خودش به پشت صندل یشخندین

 

 . یداریدست از غرورت بر نم ست،ین یدیام جیه یدونیهنوزم م نکهیبا اجالبه _

 

 ممنوع مالقاتت کنه. سپارم،ی م لمی و منم حتما به وک یقبول نکن یتونی+م

 

 و حاالهم نوبت منه... یباشه... قبوله...تو خواستتو گفت-
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 ••••••••• 

 

دنبال جوابم  دیکجا با دونستمیبهتر م یل ی اومدم و حاال خ رونیاز اون جهنم ب باالخره 

و  ایپاسخ از طرف در  یب یاز تماس ها  یبگردم. روشن شدن تلفنم ،همزمان با هجوم

 اراد شد.

 

داد  یحرفمو زدم تا از صدا عیوصل کردم سر یکه وقت دیتو دستم لرز یگوش دوباره 

 کنم. یریجلوگ ایدر

 

  کیشر یچهر  یگیم یدیبه حم یزنیفقط به حرفام گوش بده...، زنگ م-

 ..سهامشونومیدار

  ریغ ق، یادم نا ال هیشرکت ورشکسته که  هی بخرم.  رانیشرکت تو ا هی خوام ی. مفروشن یم

 ...رمیپسش بگ خوامیبه دستش اورده و من م یقانون

 

 ؟یگیکه م هیچ نای+حالت خوبه ماهور؟ ا

 

 هی ادیوسط ب سیپل یپا نکه یفردا کاراش کرده بشه...قبل ا فرستم،تای ادرس و مکانشو م-

 کنه. یریانجام بده که کنارگ یساکت کن و کار سشویرئ یجور
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 خوره؟یاخه شرکت ورشکسته به چه دردمون م ه؟؟یچ هیبفهمم قض تونمی+ماهور م

 کنم. یگذار هیسرما خوامیباشه جانم؟ فقط م تونهیم یچ-

 +اخه رو شرکت ورشکسته؟ 

و با  مشیبخر متیق نیبا کم تر  میتونی. مکنم یاوقات به عقلت شک م یگاه ایواقعا در -

 ...میپاش کن ،سریگذار هیسرما

 

عقلشو داده دست من،تاحاال بد   یگفت و هنوزم مشخصه دو دله و از وقت یباشه ا بزور

 ..ده یند

 

. که  کردمیاون شرکتو مشخص م فی تکل دیبا رانیقبله رفتن از ا فهممیحاال م یول

 نکنه. دایواسه خودش صاحب پ ینجوریا

 

 .نیمع ینشستم و تمام فکر و ذکرم شد حرفا نیداخله ماش عیسر

 نکارویا دیبا یبشم ول میتا صاحبِ شرکتِ، به حساب پدر کشه یچقدر طول م دونستمینم

 انجام بدم.

 

 گهید یمشتر هیشرکت  نیا دمیکردو بلکه فهم فیز تمام کارا رو ردتو دو رو ایدر بایتقر

 .فتهیاتفاق م نیهم داره و مطمئن بودم ا
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 کنم. شیبتونم،  راض دیتا بلکه شا نمشی بب تونستمیامروز م ایدر یبه گفته  

 

صالح   یاز دوستا یکی دیدادم احتماال با صیچهل ساله تشخ بایمرد تقر دنید با

 بهش خوش امد گفتم. مانهیبلند شدم و صم ز یاومد،از پشت م کمینزد یباشه...وقت

 

 د؛ یبهم انداخت و کنجکاوانه پرس یقهوشو خورد نگاه کوتاه نکهیا بعد

 

 داتیپ رید نقدریا نکهیبفروشم و از ا خوام یوقته م یلیخ ؟منیدار دی+چرا قصد خر

اسرار کرد که   شون یا ستم؛امایه بفروش نگفتم ک  لتمیتعجب داره...من به وک یشده،جا

 .امیقرار ب  نیبه ا

 

 توجه نسبت به حرفاش، دستمو توهم قالب کردم و باهاش چشم تو چشم شدم. یب

 

 ...؟یاون شرکت و به دست اورد یچطور_

 

 .دونمی...من میفکرتو خسته کن ستین یازین اوه 

شرکتشو   و یاز وضع صالح سوء استفاده کن یتونست یباز یو پارت یقانون ریمدارک غ با

به وجود   یاون موقع توجه میبهتره بگ یعن یرم،یمن اومدم که پسش بگ ی ...ولیباال بکش

 ...خوامشیاون شرکت نداشتم اما حاال م
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 ؟ ی+پس دختر صالح

 هم انداختم. یگذاشت و منم پامو رو  زیم یقهوه رو رو وانیل

  یاگه نه تمام کارا  یریبگ میتصم ی....تا فردا فرصت داریفکر کن ینطوریا یتونیم_

اب خنک  دی،باینیراحت تو خونت بش نکهیا ی. و اون موقع به جاکنمی رو م فتویکث

 ..یبخور

 

 کردم...طرف هم بُرده....مشکل کجاست؟ ده ی+من مزا

 کجاش سخته؟ فهممی...منم نمیراحت نیرو برگردون....به هم یباز_

 

باهاش صحبت کردم که ترس داخله چشماش راحت حس   یمحکم و جد اونقدر

 ...شدیم

 منتظر تماستون هست... لمیدادگر ..وک ینره فقط تا فردا اقا ادتونی_

 

 اومدم.... رونیاز کافه ب فمی با برداشتن ک و

تا   ومدمیم نجایا دیشدن با هیافتادم که به خاطر تنب یزمان اده یشرکت  ینما دنیبا د

 .ادیاز خجالتم درب یببابا، حسا
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 دارن. یبرگشت که همه از من حرف شِنَو یورق جور اما

 درصد. ۵۱گذاشت اما با سهام  ویزنگ زد و قرار اصل ایاخرهمون شب، به در تا

هم  ایشدم و در رتیهم بهتر بود.. وارد اتاق مد یچیاز ه یول خواستمینم نویدرسته ا 

 کنترل کارمندا رفت. یمربوطه، برا یبعد از دادن پرونده ها

 

 .شهیم انیتو کل شهر اسم و شهرتش نما یو بزود هیدنیواقعا د نجایا ینما

 

لبم اومد، و هر چه زودتر منتظر   یرو یک یسرم، لبخند کوچ  یتو االتیفکر و خ نیا با

 بشه ،شدم... کمیشر خواست یکه م یادم

 

 و بعد از چند لحظه،اروم سمتش برگشتم... د،یبه گوشم رس در و کفش هاش یصدا

 

اما من   دادینشون نم نویصورتش ا دیاز حد شوکه شد، شا شیجا خورد و ب دنمید از

لحظه پلک نزدنشون بودم   هیکه معتاد  یی....همون چشماشناختمیچشمارو م نیخوب ا

لبم، تمام  یحاال نوبت من بود که با لبخند رو یبشم....ول  ره ی بهشون خ  شتریتا بتونم ب

 بزنم. شیوجودشو ات

 

 ••••••• 

 )زمانِ در زندان( 
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 و حاالهم نوبت منه...  یباشه...قبوله... تو خواستتو گفت_

 

 ؟یخوایم ی+چ

 بارمان...! -

 ؟یریگی+سراغ عشقتو از من م 

 ...شیشناسی بهتر از من م یلیتو خ نکهیبه خاطر ا دیشا _

 کرده...؟ یسر پدرت تالف یکه اونجور  نیباهاش کرد کاریبدونم چ خوامیم

 

... مثال چرا اون روز، محمد بهت گفت دخترم اما  یبپرس یسوال مهم تر کردمی+فکر م

 انگار....

 

اونم   کنم،ینفرو باور م هی یو فقط حرفا شنومینم یزیاز محمد چ هیقض ن یمن راجب ا-

 مادرم... 

 

 مادرمون یبهتره بگ ای+
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رشاد...من فقط دنبال فلش ضبط   نیمع  یو از خودت جدا کن اقا تیحس مالک نیا-

 شیکنم.صدرصد پ داشیپ دیو با ست،یکه مطمئنم االن دست محمد ن گردمیم یشده ا

 ....یک یدونی بهتر م یلیو تو ام خ نجاسیا یاز مامورا یکی

 

 فلش... ه یقضما اونه...اما  ی+بارمان...سرپرست پرونده 

 

عاشق   ایمادر من با لع نکه ی. ادونمیبودن و م کیمحمد و صالح با ابوذر شر نکهی+ذاتا ا

 یزیپدرت چ ه یوجدان یاز ب خوامیکه مشخصه و نم شمیو خبر دارم. بق شنیصالح هم م

 بگم

 

  یکه داشت ینه بارمان...به خاطر انتقام یدر اصل دشمن من تو بود  فهممی+هه .حاال م

 کنم. سهیمقا تونمی...،واقعا دختر اون موقع رو با االن نمیکردیم یهر کار

 

تمام   یکردیکه چرا فکر م نجاسی... فقط موضوع همستیدر کار ن یا سهیچون مقا-

 زدنِ قاتل مادرم انجام دادم ....بارمان بوده؟ نیزم یکه من برا ییکارا

 

 ...ستیل مادرت ن+محمد قات
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بفهمم    خوامی.. فقط مپرسمیمحمد نم ایموضوع از تو   نیراجب ا یزیگفتم که....من چ-

  کنه؟یم کاریبارمان چ

 

 اد؟ یخوشم م  ی لیخ یاز اون عوض یکنی ...فکر مدونمی+ چم

 ...ادیتو کنم خوشم نم یپولمو صرف الوات نکهیو ا الیمنم از دان_

 

  هی ی.... احتماال دوباره پکنهیما م یاز پرونده   ریکار مهم تر،. غ هی+خب...صدرصد 

 یبرا ی. فقط گاه گدارگذره یتو مغزش م ی چ ستیو معلوم ن ره یشرکت تو تهران داره م

 نمش یبیم ییبازوجو

 

زدم چرا   بیدلم خواست بپرسم که حالش چطوره؟ خوبه؟،، الغر شده؟ و بعد نه یلیخ

 .یمن...هه چه فکر مزخرف هیالغر بشـه؟ البد از دور

 

 ؟ی+چه شرکت

که  میدونینم یچی...دنباله صالحِ اما نه من، نه پدرم هدمیفهم اییکه تو بازجو نجوریا-

کنترل   خوادیرکت ورشکسته و مش هیداد که  یحرفاش سوت ی...فقط البه المیبهش بگ

 دمیکنه و ربطشو نفهم

 

 اهان...البد شرکت صالح...-
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 +بابات؟ 

 که داشتم،همشون غلط بود و اون هنوزم همون بارمانه.. یتصورات

 

شرکت   هی قیباشه. اما از طر مشیکه هنوزم دنبال انتقام قد کردمی فکرشو م-

 هستش. یورشکسته...واقعا فکر فوق العاده ا

 

 ....ی+ول

 

تجارت  نیو بزرگ تر کنمی م بیترک هی ترک ی...بعد با شرکتارمیگیمن پسش م یول- 

 مورچه. هیکه بارمان در قبالش بشه  یجور سازم،یخونه رو م

 ...یمورچه کن یخوای...میبالرو سرم اورد نی+جالبه عشقتو که به خاطرش ا

 

 مورد، کمکتو الزم دارم نیو او ت _

 

بوده که   یتوام هنرمند قهار یجلو نکهیو مثل ا  هیگریاز اولشم نقشش باز ی+اون عوض

 ...یگردیدنبالش م ینجوریو ا یراحت عاشقش شد نقدریا

 

 جدا کردم. یمو از صندل هیتک یو با لبخند مصنوع رمیخودمو بگ یکردم جلو یسع
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 ..ومده یبه تو ن شیبق یبه قول خودت...فضول_

 

 هیکه وقت مالقات تمومه با  زدیو داد م کشتیکه خودشو م یسرباز یبعد با صدا و

 ...از جلوش بلند شدم شخندین

لحظه حالت چشماش عوض شد و سرد سرد نگام کرد. اما تمام تالشمو کردم تا   هیتو 

 لج درآر بود و حفظ کنم. یلی که خ مویبتونم لبخند مصنوع

صدارو داشت و   نیقبال واسم حکم بهتر نکه ینجوره.... منتها با فرق اهنوزم همو صداش

 .مغزمه یاالن سوهان رو

 

 ؟ یدار  کاریچ نجای+ا

 .جواب پس بدم  دیبا م،یبودن تو شرکت پدر یجالبه که برا_

 ت؟ ی+پدر

 زد که تا اعماق استخونمو سوخت. یبعدش پوزخند و

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا میبهتره بگ_

 .بهیعج یافتاد تیشرکت مثالاا پدر ادی ییهوی نکه یا ی.... ولنهی+من کارم هم
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 گفتم:  یاسترس چیاروم و اروم بدون ه زدمیدور م زویکه م همونجور

  یبعض قای...اما دقره یم ادشی عیرو سر ادی که خوشش نم ییکسا ای زایچ یانسان...بعض_

 .هی عیکامال طب نی.... اادیم ادشی  ریهاهم د زیچ

 

  یچرا ول دونمینم له، یصورتش بودم و چشم دوختم به اون دوتا ت یروبه رو قایحاال دق 

 وقفه.... یتند و ب قایقلبم شده بود مثل همون موقع ها...دق تمیر

 

.  یبدو بدو خودتو برسون عیسر نجام،یا یبفهم  نکه یبه محض ا کردمی+هه... واقعا فکر نم

 بعد از دوسال.... نکهیتوقع ا یحت

 

 داد،یم شمیاخرمون، که با پوزخند و کلماتش آت داریمثل د قایتو حرفش و دق دمیپر

 برخورد کردم.

 

 ...کردمیهم نم نمتیبب  نکهیفکر ا یحت  ه؟من یچ یدونیسال و شش ماه....اما م کی_

 بغلم جمع کردم.  یناخوداگاه گوشه لبم باال رفت ودستامو تو و

 

 یدیفهم یاز ک نکهیاما ا نجایا امیب خوامی م ،یکه خبر داشت دونمی.م+زودتر کنار بکش..

 ...دونه یو پولش از کجاست و خدا م
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 قدرت...عزت و احترام.._

 ....یداشته باش یتونیم یکه بخوا ویسه تا هر چ نیا با

 

پام لهش  ریکه ز یاون ماهور شدی....چهیکاف نجایتا ا یگرینقشه و باز گهی+نکن...د

  نیتمومش کن ا زد؟یدوباره قبولش کنم زجه م نکهیکه واسه ا یکردم؟ کجاست کس

 ....یشکنیوسط م نیچون فقط خودت ا ارویباز

 

 

 شه،یهم برعکس

 فشرده نشد.... قلبم

 راه گلومو سد نکرد.... بغض

 نگرفت..... دنموید ییتوانا ،اشک

 

 و پر از تنفر ذول زدم تو چشماش. یقو یحت

 

طلسم شدتو   یخوب و حرفا تی من بود، گول ن یاگه جا گهیاصال.... راستش هر کس د_

 .خورمیاز کاراتو نم چکدومیاصال گول ه شناسمت؛ی من چون م ی....ولخوردیم
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و   یکن ییفرمانروا نجایبر ا نکهیعمرا اجازه ا ی....حتیبرس یخوایکه م یبه هدف زارمینم

و از مغزت   یکن دایصالح هم پ ی، بتون ق یطر نیاز ا نکهی....به نظرم فکر ادمیهم نم

 کن.... رونیب

 .....من....نجامیمن ا چون

 

 ؟ ی گذریصالح م فیکث یراحت از کارا نقدریا یعنی ؟ی+واقعا تو همون ماهور

 

گه عُرضَشو  ...توام اونمیبر گردنم داره....منم بهش مد ینباشه حق پدر یچیاره خب...ه_

 من مانع راهت شم... یزاشتیو نم یکردیم داشیپ نیزودتر از ا ،یداشت

 

شرکت ورشکسته به مدارک و اسناد مربوط صالح  هی قیاز طر  یبتون نکهی... انیافر اما

اقدام   تینسبت به انتقام درون رید نقدریا نکه یداره...اما ا قیتشو ی؛ واقعا جا یبرس

 .کنهیمتعجبم م کمی یکرد

 

 

  نکهیمثل ا  یول زنم؛یو همش بُلُف م گهیکه دارم دروغ م دونستمیخوب م یلیخ خودم

 .اره یلجشو درب یلی ...نه.... خ کمیدروغام تونسته بود  ایحرفام 
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قراره   یدونستیدرصد شک داشتم،حاال مطمئن شدم که م هیدرصد.... فقط  هی+اگه تنها 

 ....یکنیم یدار یاسه انتقام هر کارتو و میو بهتره بگ امیب نجایا

که  ییو حق تمام زجر ها امیبود که مقابلش درب نیمدت تنها فکرم هم نیتو طول ا

 .رمیو بگ دمیکش

 

حرف بزنم و با   تونمیراحت م نقدریحتما دارم که ا ؟یحاال چ یجرعتشو نداشتم....ول اما

 بزنم.... شیدارم تک تک وجودشو ات کهیکلمات ت

 از حد سرسام اورد شده. شیجز قلبم که تپش واموندش، ب البته

 

برنده باشه و قلب ببازه...و هر لحظه   تونهی اوقات هم عقل م یکه گاه گنیراست م پس

 .یبهش نکن یداد بزنه از سنگالخ شدنش بگه و تو بازم توجه

 

 شرکت و دارم و شما؟؟؟... نیدرصد از سهام ا ۵۱من االن _

 

 .کردینگام م رهیبا قلبم داشتم فقط خ یبودم و جنجال که تو فکر یمدت تموم

 

 نشستم. یصندل یرو ز؛ی زدم و پشت م یچرخ
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...و هر  میمنو....صالح و شرکت پدر یگورتو از زندگ یبزود  نکهی...مهم استیمهم ن_

 .یکنیگم م شه یکه به من مربوط م یزیچ

 

 ادامه دادم. یو لحن لج درار تر هیبا بعد با کنا و

 

  یکردیچون فکرشو نم یعنیکارت شدم.... شرفتیکه با وجودم مانع پ دیاها....ببخش_

 قابل باور بود ریبرات غ کمی دیشا

 

 ؟ یخوایم ی+مثل ادم بگو چ

 ....نینبودت....هم_

 

 .....   دیکشیم ادیکه قلبم فر یصورت در

 داشتنت. اجیوجودت، تنت ، و هر لحظه احت  فقط

 

 

.... تو هنوزم همون  یایمقابلم در ب یتونیکن...چون نم رونیاز سرت ب نویفکر ا+به نظرم 

 ...شهیقلبت که م ،ینش  می....خودت تسلیقبل فِیماهور شکننده و ضع
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 لب زدم:  الیخ یبلند شدم و ب یصندل یرو از

 

  کنن یفقط خودشون مهمن....فکر م کننی هست که فکر م  ایتو دن یو چقدر آدم عوض_

 از اندازه جزء اون دسته نباش... و اشتباه فکر نکن  شیارزش دارن....اما نوچ... تو ب

 

 دیشا یکینزد  نیدستم گرفتم. ا یتو شوی کت براقِ مشک یشدم و لبه ها کشینزد حاال

 .کردیم  یشرویقلبم عذاب آور باشه اما عقلم فقط پ یبه قول خودش برا

 

 نجایو از ا ی....و هر چه زودتر گمشیکه سهامتو بهم بفروش کنمیوادارت ممن  یول_

 ..یبر

 

 به کتکش زدم که لبش برگشت... و با خنده ادامه دادم... یانگشتام تک ضربه  با

 

با  شتریاطالعات ب یسهام شما هستم....برا یاالن من مشتر نی...از همکنمیم یمعرف_

 ...نی صحبت کن لمیوک

 

 طاقت نافرسا رو اون تموم کرد. هیکینزد نیقدم عقب رفت و باالخره ا دو
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 مونیو مطمئن باش تو پش میکنار هم کار کن می...ما عمرا اگه بتونیدرافتاد ی+با بد کس

 نه من... یشیم

 که با  صدام واستاد. رفت یبا سرعت سمت در اتاق م داشت

 

.... اما ادیازت برم یکارو هر  ویهست یمخف سیکار کرد....چون تو پل شهیمعلومه که نم_

....انداره  یاستفاده کن یکه دار یاز مقام و درجه ا یتونینره تا من نزارم نم ادتی نویا

 ...ییجناب صدرا ارمیسر از  کارات در م گهید یکاف

 

 ...دمیمشت شدن دستاشو د ی.....ولبرنگشت

که چشمام  دیکم بهم کوباز چند لحظه مکث، به راهش ادامه داد وچنان در و مح بعد

 ناخوداگاه پلک زد.

بود و   یعصب یچطور نکهیسمت پنجره رفتم و از باال نظاره گر ا قه،یبعد از چند دق

 .زد،شدمیداشت با نگهبان حرف م

 

خوبه که   یلی.... اما خنکاره یا ریگیحدس بزنم چرا االن پ تونمیاگه کنار بکشه...نم عمرا

 از عذابامو،  تنها با بودنم جبران کنم. کمی،  کمیفقط  تونمیهستم و م

 

 ....شهیهم  یبفهمه که ماهور قبل مُرد...برا دیبا گهید اما
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 ..ییجناب صدرا یآشنا بش دیبا ماهورِ جد  بهتره 

 ...شدیکامال حس م تشیهم عصبان شهی موقع سرشو باال گرفت و از پشت ش همون

اول چه   ن یا دونهی...و خدا ممیخوش امد گفت گهیخشن و سردمون، بهم د یبا نگاها 

 .هییماجرا

 

 

  شیکه از چشماش ات ییایباز شد که سرمو برگردونم و با در یبدتر یدر با صدا هوی

 روبه رو شدم..... زدیم رونیب

 

 یداشت؟ اصال... اصال چطور کاریچ نجایا نی؟ایبد ح یلطفا به منم توض شهی+ماهور م

 شم. وونهیبود د کینزد دمشید ی....وقتنجایامکان داره؟ اخه اون....تو...ا

 

 نورایچرا ا دونمیهمش اتفاق بود؛خودمم هنوز تو شوکم....نم ؟یاروم باش شهیم ای در_

 شد... داشیپ

 

  کی ی ده یسرعت دستور مزا نی+ماهور خودتو خر کن...واقعا من گوش درازم....به ا

به   یفکر نیهمچ تیمالقات زندان داریبعداز د قایو جالبه دق یدیشرکتِ ورشکسته رو م

دوباره دست سرنوشت شمارو بعد   کنمی......بعدشم اصال نگو که باور نمرسهیذهنت م

 دوسال باهم روبه رو کرده...
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 ...ستیجدا خر که ن اینداشتم که بزنم....در یحرف ی عنینگفتم .... یزیچ

 

 م یمبل نشست یشد و دستامو گرفت و و باهام رو کمینگران نزد هوی

 

 تو اون موقع ها... یدوباره غرق بش خوامیاما نم دونمینم میاز قد یچیمن ه نی+بب

 که.... ستی....معلوم هم نیکنی با دشمن قلبت مبارزه م یبفهم تو دار ماهور

 

که در   ومدهین ی....هنوز علمنهیسر  هم ریاز ز کشمیم یقلب که هر چ یگور بابا یا_

 دور؟  شی و بداز شیاریب

 

 ...شهیخلق نم یعلم چیه ی+تا خودت نخوا

حرفاشو باور کنم...اصال   تونستمینم یهست ول یزیچ نیکه تو سرت همچ گفتیم اراد

 ؟یشیم ریچرا باهاش درگ

 دستش بهش برسه.... خوامیبه خاطر صالح....نم_

 

 بهم ثابت شد.  یخر خودت هینگام کرد که قشنگ معن یجور
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 دنشیاما از عذاب کش اد،یاگه خبر مرگش ب ی حت ستیباشه...اصال...صالح واسم مهم ن _

 ....خوب شد؟ برمیلذت م

 

 و از رو مبل پاشدم. دمیکش رونیدستمو از دستش ب یعصب و

 

 فی....اگه نه همون ماهور ناتوان و ضعیکن یریگیپ ویدرمان روان شناس دی+تو دوباره با

پدرش همون منفور  ، یکنیبچه که فکر م هیبچه هم وسطه.... هی ی...بفهم االن پایشیم

 .هیمرد زندگ نیتر

 

 

مدت که به فکر مقابله شدن با بارمان بودم،....از ماهان  نیمن تمام ا گفتیراست م ایدر

 هم داره. یا نده یرفت اون بچه آ ادمیغافل شدم و 

نبود که قربون   یگرفت و کس ادی یوقت  ره؟یبگ ادیرو  "بابا"  یکلمه  تونهیم اصال

 کنم؟  کاریموقع چ  داونیبغلش کنه، من با ایصدقش بره 

همه نقش  نیتو اون مغزته؟ فقط توروخدا نگو به خاطر عذاب دادنش ا یچ قای+االن دق

 ....کنمیکه باور نم ،یکرد یباز

 

  نیبه ا کمی دیکه شا ینیمنو دلم.... با مع نیب یراز هیاون فقط  یولبگم نه...  خواستم

 موضوع ربط داشته باشه، بود...
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و  دمیبود فهم مشیکه دوست صم ایمادرم داخلش ضبطه.....از لع  یکه حرفا یفلش

 صاحب داره؛ اونم من.... هیفقط  دونمیم

 

 بوده؟  یتاحاال بارمان گوش داده؟ واکنش چ یعنی

برگشتم   یشگیو دور انداختم و با صالبت هم خوردیکه مثل خوره مغزمو م یتفکرات

 ...ایسمت در

 

که من   هیزیشدن با احساساتم  کم چ یمگه باز ا؟ینگرفت یرو جد ه یقض نکهیتو مثل ا-

 بدم؟  انیپا یباز ن یبخوام به ا

 ....هیقربان هیوسط فقط  نیکه ماهان هم ا یفهیتو نم ی. ولفهممی+نه من خوب م

 

برم باال و االنم   خوامیموفق باشم....فقط م  خوامیبرن همشون به درک...من فقط م-

 کیدرصد....توام واسه همون  ۵۱....به چنگش اوردم اونم با سهام ممیصاحب شرکت پدر

و ازش   کنمیرو  له م ادیپام ب ریهم که ز یز ی....  هرچیکنیبه نفع من م ویدرصد همه چ

 .گذرمیم

 

 ؟ ماهان ی+حت
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همه عذاب  نیجلو باباش....تا ا کردمیاون بچه هم، پرتش م تونستمیاگه م یبهتره بدون_

 .ینکن نی وجدان وجودشو به من تلق

 

 ادامه دادم:  هیزدم و با کنا یژکوند لبخند

 ....شهیم نکاریهم ا یالبته بزود_

 

  کرد؛یو با تاسف نگام م دیلرزیچشماش م مردمک

 

 .یکنیخودتم رحم نم ی به بچه  ی....حتی....حتیواقعا ترسناک شد_

 

 هست. نطوری..... اون بچه ناخواسته بود، پس تا اخر عمرش همگهینشد د_

 

الاقل با  یبهتر بود یلیمگه نه؟ خ ؟یشد  ینجوریا شیدی+چون دوباره اونو د

 ....یقلبت غرق شکه از اخر با  یفتیب ی تو منجالب یماهان....اما دوباره خودت خواست

 

وسواس داشتم اما   شهیپوست دستمو کندم که از کنار انگشتم خون اومد...هم یعصب

 واسم نداشت... یتیهم اهم  ایدار در هیتک یحرفا یاالن اصال برام مهم نبود...حت
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  ن یجا تو ا ی،پس دخالت ب یکنیرفت بگم که توام واسه من کار م ادمی درضمن _

 موضوع ممنوع....

که اون بخواد پدر  یکرد ی.....باشه بارمان باباشه اما تو براش مادرای+ماهور به خودت ب

 باشه؟

 

جلسه رو  ی....درضمن کارایزد نه یحروم و به س یخسته شدم از بس سنگ اون بچه _

تموم بشه، اونم پرت   زشمیهمه چ یب یکارم با اون بابا نکهیو بعد از ا  یدیم بیترت

 ....مطمئن باش رونیب کنمیم

 

نموند و با سرعت رومو ازش گرفتم و سمت پنجره پا گرد   یباق یحرف یجا

که مثل خواهرمه،   ییای با در دمیوحاال فهم دادیبستن در،خبر از رفتنش م یکردم...صدا

 برده برخورد کردم... هی نیع

 

 یرچ و از روماهان کجاست؟ با سرعت پا دمینپرس یخوش نبود،بدترم شد....حت حالم

به   نکهیدهنمو از ا نکاریبا ا خواستمیم دیشا ختم،یر وانیاب تو ل کمیبرداشتم و  زیم

 بچم... حروم گفتم،اب بکشم.

 

 یصندل یو خودمو رو زیم یو گذاشتم رو وانی و کالفه ل سوخت یپوست دستم م کنار

 انداختم.
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 من... ریی حجم از تغ نیدوبارمون و ا دارید شد؟یمگه م  یکردم اروم بشم ول یسع

 

...اون موقع خودشو با  ارمیاز چنگش درب مویفرصتم که بتونم امانت هیمن فقط منتظرِ  اما

 ...فرستمیم یابد یایبه دن شهیهم یقلبم برا

 )از زبان بارمان( 

 

 شوکه نشدم، دروغ گفتم.. دنشیبگم با د اگه

 تو خواب... یحت نمشیبینم چوقتیه گهید کردمیم فکر

 

 یروز دادمیاگه احتمال م یشبونم و کابوس روزام شده...حت  یایاالن رو اما

 یکه با تمام ب هیهمون ماهور شه؛واقعایطرز برخوردش باورم نم نیا نمش؛اصالیبب

هم  یتو چشما ییازش گرفتم و حاال دوتامون با کمال پرو زشویچ نیمهم تر ،یرحم

 ...م؟یزنیزل م

 

  دایبابت پ دنیرس نجایتنها هدف من واسه جون کندن و به ا کنهی که فکر م مخصوصا

و با فکر کردن   ره یداده تو کَتَم نم شیماهور فرار نکهیکردن صالحه...هرچند هنوزم باور ا

 ....شهیبهش اعصابم داغون م
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..هدف  "ییبارمان صدرا"مننن....  دونهیکه نم هیتا االنم همون دختر کوچولو و سرتق اما

 با صالح و دارم.. ی از موش و گربه باز یشتریب یها و برنامه ها

 

 ....یهر چند دوسال گذشته ول 

 شرکت.... نیا

 پست فطرتشه.... یصالح و ادما ی ایو گندکار یالپوشون یمکان برا نیتر یاصل

همه   نیبوده، تونسته ا سشییو اون دادگر پَخمِه که ر نجایهم قیکه از طر مطمئنم

 به پول نداشته باشه... اجیو احت اره،یکه هست دووم ب یمدت تو هر گورستون

 

  هیبا وجودش،عطر تلخ بادوم دونمیکه صدرصد ماهور هم خبر نداره و االن نم یزیچ

... تا چه حد .لهیمخصوصا با اون دوت کنه،یکه گوش فلکم کر م  یقلب یتنش و.... صدا

 :(رنیم شیکارام خوب پ

 

  یا گهیتمام فکر و ذکرم، بستن قرار داد با اون دادگر کلک باز شد....چون راه د دوسال

  بیرق هیکثافت خونه رو بفروشه،  نیکه حاضر شد ا یبرام نموند بوده و درست....وقت

 راهم اومد. یکردم؛جلویسرسخت که فکرشم نم

 

. چون مطمئنم اگه جسم و  میقلبامونو شروع کرد نیکار،.. جنگ ب نیبا ماهور تو ا من

 وسط ازم متنفره... ن یروحِ من، بازم بخوادش،اونه که ا
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که ماهور با ستاره به خاطر   دمیفهم یاومدم و مخصوصا وقت رونیاز فکر ب ریام یصدا با

  یعصب رمیازش سراغ بگ تمتونسیجوره نم جیه گهیقطع رابطه کرد و د ش،یالک یفکرا

 .اوردمیتا االن سَر از کاراش درم دینه شا  . اگهشدمیترم م

 

 ؟؟یماهور و از اون بپرس یبارمان؟کارا یکن  کاریچ یخوایامادس....م نی+مالقات با مع

 ن؟؟ یاخه از مع

 

 ؟ یدار ی خستم، بگو خبر چ ریام-

 اما.... ومده ین  ن یبه مالقات مع ییبه اسم ماهور مهرا ی+کس

 ؟یاما چ-

 

 عوض کرده. تشوی+ماهور رشاد چرا....فکر کنم هو

 

 یلیماهور خ  دونستمیکرده بود...م لیتبد ن یقیحدسمو به  قایدق ن، یدار مع کهیت یحرفا

 فراموشش شده باشه... نی زرنگه و محاله، مع

 

 یچ ؟ی. اما درعوض چادیخوب کمکش کرده که تونسته مقابلم درب نمیمع نکهیا مثل

 قدرت و جرعت داده؟ بهش نقدریا
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  یکه دور دستش بود، باز یلبش ، با دستبند یرو شخندیهمراه با ن شهیهم مثل

 .کردیم

 شد... یکه متالش زیم یرو دمی کوب ت یاب و برداشتم و چنان با عصبان هیبطر

 

شده بود، پاک   ده یکه روش پاش ییناخوداگه عقب رفت و با دستاش صورتش و از ابا 

 کرد...

 

 مغزمه، با حرص لب زد: یصداش که سوهان رو با

 

 گه؟ ید هیچ اتیباز یوحش نی+ا

 

 محل دادن به حرفش، با خشم لب زدم:  بدون

 ....شنوم یخب م-

عالمه   هیکردم....  یناموس ی...آدم کشتم....اختالس کردم....بستین دنیواسه شن یزی+چ

هست....دستم تو کار قاچاقِ ادم و مواد مخدر  راتشیجوون بدبخت کردم که تا االنم تاث

 ......ه؟ی چ یدونیبود ،...باشه...اما م نایو ا
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 .دیچیپ ییبلندم تو اتاق سرد بازوجو  "یخفه شو" یصدا

 .گفتیم اشیکار  همچنان هنوزم از کثافت یول

 

داره، اما گناه مگه فقط   یتاوان  یهر گناه دونستمی...مکشمی+اما االنم دارم زجرشو م

 گناه کنن؟ توننیفداکار نم یسای خوب و پل یتایشخص یعنیواسه مجرماس؟ 

 ....توننیم

  ی...به قول شماها خدا جای....اگه نشدن مطمئن باش اونم بزودشنیهم م مجازات

 ...گذره یکه راحت دل بندهاشو بشکنه نم یحقه...از کس

 

 .نییپا یاریکه فکشو ب ستی اصال.....اصال االن وقتش ن بارمان

 داشت؟ کارتی...ماهور چخوامیم زیچ  هیزر زراتو ندارم....فقط  دنیشن یحوصله - 

 

رابط   نجایبابا بخدا من ا ن؟یریگیسراغه عشقاتونو از من م  هیچه رسم نی..... ای+اَکِ هِ

 ستمااایشما ن یعشقوالنه  یدعوا نیب

 

 شده تا منو حرص بده. ده ییبشر از اولش زا ن یبا خشم بستم و کال ا چشمامو
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چرا خودشو به عنوان خواهرت   خواست؟یازت م ی....ماهور چگمیبار اخر بهت م یبرا-

 بود؟.... یجا زد؟ مگه چه حرف مهم

 

 یقبلم بهت گفتم من هر گوه ی...سریشگیبحث هم نی+ها پس بگو...دوباره شروع شد ا

 یبه جا یگیکه م ستیدرضمن مگه خواهرم ن  کنم،بعدشمیباشم، راز مردم و فاش نم

 ...سهیاقا پل یخوب بدون دیخواهرت؟؟؟ تو که با

 

 داد. که یپشتش ت هیبه صندل و

...رسما با فکر کردن به مزخرفاتش فقط  اوردمیربطش در نم یگنگ و ب یاز حرفا سر

 .شدیاعصابم خورد م شتریب

 

 ....ایداشت  کارتی چ یگیمثل ادم م ای...؟نیبب-

 

 از حبس ابد و اعدام باالتر هست.؟... میمگه مجازات ؟یچ ای+

 

 گذاشت و ذول زد تو چشمام زیم یدستاشو رو گرفت و مثل خودم یاز صندل کشویت
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واسه از دست دادن ندارم،پس بهتره به خواهرم   یچیه گهی...من دینی+ بهتره تو بب

 کمک کنم....مگه نه؟

 

بلند شدم تا  یچطور دمیمن بود و نفهم هیضربه به مغز روان نیچشمکش، اخر و

 سمتش برم....که سربازا جلومو گرفتن 

 

....اگه بفهمم، خودم خفت  شین یبیهم نم گهیبار د  کی ی...حتگهیبار د کی -

 تو هست؟ یذلت بار تر، برا نیبه ا ی....مگه مرگکنمیم

 

 قدم برداشتم....  رونیبرداشتم و به سمت ب وییبازجو یتمام برگه ها نه یبا خشم و ک و

  کری اسپ یرو ویداشبورت پرت کردم و گوش یلفتم تمام برگه هارو رو زنگ ت یبا صدا

 گذاشتم.

 

 االن؟ یی...کجایخودتو بهش برسون عیزنگ زد، گفت سر یسلطان نی+بارمان ا

 

 ....ششیپ دمیشرکتِ صالح...بگو شب م رمیدارم م-

 

  یبار واسه مادرت...واسه شعله ها هیادم روبه روت ماهوره ها....تو  ؟ی+بارمان؟مطمئن

 ش؟ یریبگ ده یناد یتونیهنوزم م ؟یاالن چ یکنار....ول یدیانتقامت کش
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 ....شهیخراب نم چوقتیما ه نی ب واری....دزنمیکه مانعم شه کنار م یهر کس-

 

سوال   ریمردونه ز اُبهت نیا دنش،یو با هر بار د بندمیم یدارم خال دونستمیم خوب

که   یدل سپرد به کس شه یعاشق شه؟ م تونهیادم هم، م دمیفهم ی...اصال من کِره یم

 حاکم قلبت بشه؟ 

 

 : کردیو سرزنش تکرار م هیدرونم بود که با کنا یبعدش صدا اما

 ؟ یکه باعث شکستنش شد یصاحب قلب  ایکه از سنگ بوده؟  یحاکم قلب-

 

 به شرکت رسوندم. یخودمو چطور دمیمزخرفمو پس زدم ونفهم افکار

 زنگ بود که باعثِ کاسته شدن التهاب درونم شد. یصدا دوباره 

 بله؟-

دربه در دنباله توئه، جواب تلفناشم که   وایپسر؟ش ییسالمته؟ بارمان تو کجا ی+به جا

 اون دختره... ی....بابا االن اسم تو،، رویدینم

 

 صاحب قلب شدن؟ ن،یگیم یزود هی ادر من؟ شما به نامزدم یکنیبزرگش م یچ-
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 یگوش نکرد ر،امایشهر و ادماش فاصله بگ  نی....از انجایاز ا میبر ای+هزار بار بهت گفتم ب

اگه   ستمین یبدون بارمان، راض نوی...اما امیبمون شتیپ میمجبور شد واهمیو من و ش

  ی...ول؟یشینم الیخیول کردم و تو ب .. منیهست یکردن اون عوض دایهنوزم به فکر پ

تحمل کنم،اما  نجارویلحظه هم ا هیوقبر بابات...باعث شدن  وا یوجود تو و ش بدون تنها

بشه....گوشتو   وایبه ش دنتیبخوان مانع رس نجایا ی...اگه کارادونمیدارم خدا رو شاهد م

 ....یش وایبه زورم شده، عاشق ش یکه حت ییجا برمتیم کِشَمیم

 

اون دختر شنگول و   کنم؟یم سهیمقا وای...دارم ماهور و با شایلع یتو طول تمام حرفا چرا

کلمه   کیکه از  ییوایش نیو با وقار کجا....؟حاال ا ن یحال سنگ نیسرتق....اما در ع

 کجا؟ زه یریعشوه م لویحرفش، ده ک

 

 ....گذره یتو سرم م یچ  دیفهم م،یهم از سکوت طوالن ایلع نکهیا مثل

فکرته، بدون اونم   یتو یدخترِ اون عوض یوخاطره  ادیدرصد،  هیدرصد، فقط  هی+اگه 

 باباشو پس داد...هم اون... هم دوست طفلک من.... یکارا تاوان 

 

  یزیشغل من چ ی برم...شماهم بهتره قبول کن دیشده با رمینداره....االنم د تیبرام اهم -

 خانم بگذرونم.... وایبا ش و چهار ساعت، همشو ستیکه از ب ستشین

 

رفتم که   یوارد شرکت تیمنتظر حرص خوردناش نشدم و بعد از قطع تلفن...با جد گهید

 ...کردیسخت تر م یلی....کارمو خنیدرصد از سهامشو داشتم و ا ۴۹حاال فقط 
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واسه   یصالح نقش موثر دونمیکنم...م دای کنه،پیمرتب م ویکه  همه چ یاون عوض دیبا

شدن دخترش، چه   سییخبر ر دنیبعد از شن دونمیدادگر داشته....و حاال نم هیبرکنار

 ...دهیبهش دست م یحس

 ...کردیخاص نگام م ییجورا هیماهور  لیوک

 نفرت،  

خبر داشته  ی....پس احتمال داره از همه چیقو ی نه یک هیبا  یو حت تیعصبان

 کجا اشنا شدن. دونمینم یباشه...حت

و   یساله تپش قلب گرفتم....عصب ۱۹ یبچه ها  نیع قایال دقاسانسور رفتم، و حا سمت

 :دمیتوپ نهیا یبه خودم تو

...جَذَبَت کو پس؟ باز چرا بعد  یمملکت ن یا هیسرت مامور مخف ر یچه مرگته؟ خ-

 ؟یکه به دستت نابود شد، سپرد یدختر هیدوسال،چشمت بهش خورد، خودتو به 

 

روم گذاشت. از اسانسور  یاد یز ریو حرفام تاث دمیخوش حالتم کش یبه موها یدست

  دادمیو از نظر گذروندم و احتمال م تیریمد یطبقه  یاومدم و با دقت کارمندا رونیب

 باشه... نایاز جمع ا یکی دیبا

 

  هیو در زدن...داخل رفتم؛ که در کمال تعجب اونجا نبود و با  یسپردم به منش بدون

 مواجه شدم. یاتاق خال
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توجهمو جلب کرد....چرا   زیم یرو یکه قاب عکس برگشته  دمیکش شمیبه ته ر یدست

 تو اون قاب، منم هستم؟ دیتو دلم روشن شد که شا یچراغ

ماهور دارم، اما وسوسه کننده   لیوسا هیاز وارس یمهم تر یکارا دونستمیخوب م یلیخ

ش حرف با خود یحرکت کردم که همون موقع در باز شد و ماهور عصب زشیسمت م

 :زدیم

 

 خودت مشا.... ؟تویباش نجایداره تو ا یل ینه اراد....اخه چه دل  یعنی+صد بار گفتم نه... 

 

مرد خوش   هیکه  کردمیچشمش بهم افتاد و حرفشو خورد...مشکوک نگاهش م که

 باشه، بعد ماهور وارد اتاق شد... یشرق خوردیکه بهش م  کل،یه

 اروم ماهور چشمامو سمت صورتش سوق دادم یکه با صدا رفت،یازش کنار نم نگاهم

 

 تو اتاقم؟ یایبهت اجازه داد ب ی+ک

 تکرار کردم: یعصب یباال رفته و ته خنده  یابرو با

 

 نجایا ی قبول کن یخوایچرا نم دونمینم گهی...داستیاتاقم؟....سَردَرِش که نوشته، اتاق ر-

 واسه دوتامونه...

 

 داشت خودشو اروم جلوه بدم. یو سع خوردیبود که حرص م معلوم
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 ی بهتر بدون دیبه هم اتاق شدن باهات ندارم....شما که با یعالقه  چی+اما من ه

 

  نکهیچون اوال ازم نفرت داشت اونم بابت مجبور کردن، ا دم؛یمنظورشو فهم قشنگ

 کنه... دایاز دستم نجات پ خواست یبشه....چقدر م کیباهام شر

 ...کردیچرا مقاوت م دونمیبه اون روزا، نم میگردیبرم میحاال که ناخواسته بازم دار اما

 

که از پشت سرس   ییحق به جانبش گرفتم و دوختم به منبع صدا یاز چهره  نگاهمو

 .ومدیم

 

 ن؟یک شونیا یکن یمعرف یخوای+ماهور؟ نم

 

 ....دمیفهمیاصال مِن و مِن و التهاب درونشو نم 

 

 شرکت،و کمک دست من.... نیا ی....دست راست و همه کاره  نیراست: آراد ماهور

 

 همه ادم پر کرده.... نیدورتو ا دونستمیخوشبختم...نم_

 اراد، حواسش جمع شد.   "خبِ" یلبشو به دندون گرفت و با صدا زم، یام هیلحن کنا از
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 من هستن. کی..شریی..بارمان صدراشونی+....اووممم...ا

صداشو درک   یترس تو نیفرستاد و اصال ا رون یاز اتمام حرفش نفسشو کالفه ب بعد

 ....کردمینم

 .دیو مضطرب اراد به گوشم رس یعصب یو حاال صدا

 

من   لیتحو یدار یماهور چه چرت و پرت  ی...متوجه هستک؟؟؟یشر ؟یگیم یدار ی+چ

 بود...؟؟ نیا ایدر زی....پس سوپرایدیم

 

 .ختمیریماهور، داشتم کم کم بهم م ک یو صدا زدن، اسم کوچ ت یلحن مالک نیا از

 

 ....دمیم حی: اراد برات توضماهور

 کمممهه؟؟ یشر یگیم یشد و حاال جلو من واستاد تیادم باعث بدبخت نی+ا

 

من و ماهور خبر   نی ب یاومده  شیآقا پسر از اتفاق پ نیا نکهیتوهم رفت و از ا اخمام

 گلدونو تو سرش بشکونم. نیهم واستم خیداشته باشه، م

 

 بودن ما باهم جرمه؟ اصال شما؟  کیشر  نیبگ نیخوایاونوقت؟ م یچ یعنی-
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 اره جرمه. یریبگ یدوباره احساساتشو به باز نکهی+ا

 تو؟مردک  یگیواسه خودت م یچ-

 

اومده داشت. و روبه اراد تکرار   شیتو وصاتت و عوض شدن بحث پ یهمش سع ماهور

 : کردیم

 

 ...ای: اراد لطفا...لطفا کوتاه بماهور

 

  ؟فکریچ یعنیحرف  نیا ه یمعن نمیبگه؟ در اصل تو بگو بب خوادیم یچ نمیبرو کنار بب-

 بگم بهت... یچ دونمی...هه واقعا نمره یرو دا یزیبر تویخصوص هیراحت زندگ کردمینم

 

 زد تو چشمام: ه،ذولیچ دمیفهمیکه نم یاز سمت اراد گرفت و با حس روشو

 

منم   هیشخص هیزندگ ی....همه کاره نجاستیا یهمه کاره ا نکه،یعالوه بر ا شونی+اره....ا

 ه؟یبدونم مشکل خوام یهست...م

 

 چرت و پرت؟ یسر هیداد؟؟یمن م  لیداشت تحو یچ
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نفرت   ینجوریرحمانه صاحبش شدم بگم....اما فقط ا یب نکهیاز ا خواستیدلم م چقدر

 .گفتمیم شتری بودن خودمم ب یو از عوض شدیم  شتریاون ب

 

بلند از اراد خواست که از   یو با صدا دیبه صورت همچون ماه روشنش کش یدست ماهور

 ....و خودشم راه افتاد سمت درب....رونیاتاق بره ب 

 

 .ششمی...چون من پیکن تشیاذ ی تونی: فکر نکن دوباره ماراد

 

و   ی قاب عکس زیم یرفته باشه، راه و برگشت و از رو ادشی یزیدوباره ماهور انگار چ که

کُت اراد و گرفت و روشو   ینشد، و قبل از رفتنش لبه  ده یبرداشت که صفحش د یجور

 سمت من کرد: 

 

 خدمتتون... رسمی....من االن منی+اگه راجب کار، سوال دار

 

 پشت سر خودش کشوند.و بعد اراد و 

 عاجز از جواب دادن به اون بچه جوجه بودم...   دمیدر، فهم یبا اومدن صدا تازه 
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  یچ نشونیگرفتم و هر چقدر به مغزم فشار اوردم، که نسبت ب تمیر زیم یفنجون رو با

رو مخم رژه   شتر یاون قاب عکس و گرفتن کتش ب هیباشه، عقلم جواب نداد.قض تونهیم

 .رفتیم

 

 نشست. زی م یمبل جلو ی... وارد اتاق شد و اروم روشونیپر یالخره با چهره با تا

 

 ه؟یچ تونی+خب بحث کار

 ن؟یا کارتهیچ-

 بدم حیتوض یزیبه شما چ نمیبینم یل ی...اما دل ی...اوکه؟ی+اها....پس اراد موضوع اصل

 

 ...ختیر زیم یفنجون رو اطیکه محتو دم، یکوب زی شدم ومحکم رو م بلند

 

  نیو...... اصال ا نیهست یمن نده....که به شما چه و شما ک لیمزخرف و تحو یحرفا-

 ؟ یبندیکه م هیجمع چ ینشانه 

...مالک یکنیم یکه دار ییشما شما نی...ایگرفت یفراموش دمیشا ایوَرت داشته نه؟  دور

 اون جسم و روحه....

 

 مقاومت کنه... تونستینم روزیشده بود و مثل د یمنقبض و چشماش ابر فکش
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که دست توئه پس فطرت بهش خورده، واسم ارزش   یتن گهید یکنی+ هه واقعا فکر م

 داره؟ نوچ....

  تونهیکه روبه روته،...هم م یکس نیدور...چون ا یزیمزخرفو بر  یفکرا نیکه تو ا بهتر

 باشم.... تیادم زندگ نیوحشناک تر

 

که جسمش واسش مهم   ی....اماااا.... به نظرم ادمهیخوب  شرفتیجدا؟ نه بابا؟ واقعا پ-

 ....زنهینفرِ خاص م هیو قلبشم واسه  ستین

 اشاره کردم سمت خودم و پروئانه ادامه دادم: و

 باشه؟  تونهی....چقدر ترسناک م_

 وار گفت:  هیتو کاسه چرخوند و کنا چشماشو

 

 باشه... شیزندگ لی.،...دل"خاص"نفر  هیهمون  دی+اهوم انوقت شا

 باشه.... شیزندگ لی دل "خاص"نفر   هیهمون  دی+اهوم اونوقت شا

 

 رفت. نیاز ب شیلبم با حرف بعد یمحوِ رو لبخند
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... جناب  کمیجواب پس بدم....مخصوصا شر ی که نخوام راجبش به کس ی+البته تا وقت

 یی صدرا

 

کنه،   یدختر اونقدر کله شق هست که واسه حرص خوردن من هر کار نیا دمیفهم تازه 

اصال   زنم؟یخودمو گول م ای گمینبودم که دارم راست م به دروغ....اما بازم مطمئن یحت

 ...اره یصاحبارو در ب یادا نقدریداره اراد ا یلیچه دل

  نیا دمیفهم اقیحواسمو پرت کنم..حاال دق  یالک دیکه نبا دمیهمون اول به خودم توپ از

 ....خوادیم نویدختر هم

و استوار روبه روش قرار   یبشم و با همون حالت جد عیضا نیاز ا شترینزاشتم ب گهید

 گرفتم.

 

....و صد البته اگه به  دمیجواب پس نم  یکارام به کس یکه منم واسه  نیبدون دیشا_

که بدبخت   یی....مخصوصا کساره یم ادمی یمنم همه چ شماهم مربوط باشه!.چون

 کردم....

 

 ؟یخودتو ببخش یتونی تو م نکه یمهم ا اما "بخشمتینم چوقتیه"+

 

  م،یجا خوردم، به قول خودش قلب سنگ  حرفشو نداشتم و به وضوح نیا دنیشن توقع

  ده یالاقل بخش خواستمیاز اعماق وجودم م شهی...همبهش وارد شد.. یبعد یضربه 
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  یبود....مگه کار منکه به هر بهانه ا یپوچ و تو خال یباشم،اما فقط همش فکرا

  نیا دونستمیکه م یداشت.؟؟... در صورت  دنیبخش یجا شد،یت*ج*ا*و*ز محسوب م

 وسط گناه کارم و اون مجازات کننده....

 منطقم بود، دلشو شکستم... ی عقل ب دست ارشونیکه اخت ییبازم با حرفا 

 

 

 دیاونا با دی.....شانمیبیدورو برم نم یخودم نسبت به ادما دنینبخش یبرا یلیدل_

 احمقانه ببخشن...نه من!  یخودشون و بابت کارا

 

  ریشد...از ز یاز اسمون چشماش جار یبغضِ راه گلوش شکست و قطره اشک باالخره 

 لب زد: یپر نفرت یبا صدا دیلرزیکه م یفک

 

 یا گهیحس د چیه ن یکه من بهت دارم....جز ا یحس یعنی....؟ یچ یعنیتنفر  یدونی+م

بگو....مهم منم که   اتیباز یبودن و عوض ی از الش ی....حاال هستیتو بدنم نسبت به تو ن 

 ب.... هیبا  مویناکس زندگ یتونستم با نبودن تو

 

توهم رفت.نه از حرفاش که قلبمو   تر شیمن ب یهم فشار داد و اخما  یرو پلکاشو

 ...مشی...از حرف نصفه نشکوندیم
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که جلوتو فقط آرزوش  ینیدم؛ایساختم....اما بهت قول م مییتنها  یبا همه  موی+زندگ

 خوردن توئه... نیزم

ماهورِ به فهممیکه تا لب چونش اومد و محکم با پشت دستش پاک کرد و حاال م  اشکشو

  هیگر دیترسیم از من ای یزیازچ یوقت شهیهم ادمهیوارد کردم.... یچه لطمه  فم،یضع

ما شده شکستن   یشدنش.....اما حاال تمام دغدغه  ده یاونم تنها به خاطر بخش کردیم

 ....گهی دل همد

 

  ه؟یچ دونستمینمشد که  ینگاهش قاط یته چشماش؛ با نفرت تو اون حس ناشناخته   

 ماهور! ...برعکسشدیاز درونم خبردار نم چکسیبود که ه ن یاما تنها خصلت خوبم ا

 

 ...ی....االنم هررریندار یپاتو داخلش بزار گهیبار د هی نکه یاتاق منه پس حق ا نجاهمی+ا

 

 ....شهیبخوام، همون م یفکر کنم بهت نشون دادم که هر چ_

 

که جلوته....بهت داره   یمن نی....مثل من! اما همیکنینابود م  یکه نخوا می+و هر چ

 ...رونیپس غرورتو بردار و از اتاقم برو ب ،،ی....هرررگهیم

 

 ماساژ  قشوی داشت و با دستش شق یف ی...بدنش لرزش خفیلیبد بود...اونم خ حالش

 ادامه داد:  یشتری ....و با تحکم بدادیم
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 رون ی+برو ب

 

با   فهموندمیبهش م دیندونستم و پا تند کردم سمت در....با زیموندن و جا  نیاز ا شتریب

 ..کنهی نابود م من...خودشم یسنگ انداختن جلو پا

 

و همش دوست دارم   نجامیا یرفته واسه چ ادمی دمشیکه د یچرا از وقت دونمینم اصال

 گرفتش غرق بشم!!  یداشتن تنش و صدا یخاطره تو 

 سال و نه ماه قبل(  کی)

 

  یکردم و بعد از کل ی.هر کارده یکه منو د ادینم ادشیفردا اصال  دونستم،یم صدرصد

 .نمشیو نب رمیخودمو بگ یکلنجار بازم نشد جلو

 

بودم و اصال کنترل حرفام   ده یگرگ زخم د هیمثل  دمیکش رونشیاز وسط سنت ب یوقت

 .ست یدست خودم نبود،همونجور که اون کنترل بدنش دست خودش ن

 

من  یصدرصد دستا یبره که مانعش شدم و بازم مقاومت کرد ول رونیاز اتاق ب خواست

 تر بود. یقو
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تا   ،یچیکه سه ماه ه کنمیم ی...کاریباش یا گهیازم نخواه که راحت بزارم واسه کس د_

 ...یبمون ادمیابد به 

 

فرستاد دستش  نییگلوش و پا بیس نکهیرنگ شبش ذول زد بهم و بعد ا یچشما با

گردنبند، بهم  هیخال یرفت و باز فکر کردم بخواد با نشون دادن جا قشیسمتش 

 حوصله لب زد:  یاما ب خوادیکنه که بازم منو نم یاداور ی

 

 .ادیز یلی+گرمه.....خ

 

که معلومه ستاره   نطوریو ا کردمیو حس م شیشونیپ یدرشت عرق و رو یها دونه

 داده. یقو یسکیو

 

  یب عیو که ما زیم یرو  یها یاز بطر ی کیکه هول شده،   رفتیبدتر م یجا دستش

اب دادم بهش تا عطش زودتر رفع   یداخلش داشت و بدون مزه کردن.... به هوا یرنگ

 م گوش بده...به حرفا یبشه... وبتونه تو حالت عاد

 

 اون... ینه به اندازه  یدارم مقصرم ول قبول

 باوره.... ریدم،غیشن ایاز زبون لع یکه با من کرد و اونجور یکار
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 گاهش بودم. کهیکامال از دست داد و حاال من ت گهیو تعادلشو د خوردیتلو تلو م یلیخ

قرار دادم ، که نتونه حرکت کنه و اونم با   نمیس یگرفتم و رو یدستاشو جور دوتا

 سرشو باال اورد و اروم زمزمه کرد:  تیمظلوم

 

 ...ادینکن....دردم م-

 ...فهی گنجشکم ضع یاستخوانا دونستمیخوب مگنجشک و داشت و هیبغل من حکم  تو

 

 دوباره افتاد تو بغلم. ی حرکت چیول کردم که صاف بدون ه دستاشو

 بود. ده یو االنم که عرق داشت، کامال به بدنش چسبمزخرف بود  یلیخ لباسش

 بدم.. حیبراش توض زویو همه چ رمیازش فاصله بگ خواستم

 مقصره... نکهیا

 سمتش امیهنوزم دوستش دارم و زود م نکهیا

  باورشم واسم سخت بود کار ی...حتده ینم یاجازه  ن یهمچ گهی... غرورِ زخم خوردم داما

 .رمیجواب سوالمو ازش بگ م،تانجایماهور باشه و االنم ا

 اوردم عاجزانه ازم خواست:  رونشیاز بغلم ب نکهیهم

 باشم. گهید کمی+نه...توروخدا بزار 

 از خدا خواسته خشممو فرو فرستادم و  منم

 .زدمیم زیر  یبوسه ها یشدم و هرزگاه شیپر کالغ یمشغول نوازش موها اروم
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  یجونش رو یب یگرفته بود، مشت ها شی و همونجور که گر دیکش رونیخودشو ب هوی

 ..کردیم اده یپ نمیس

 

...تموم یواسه هدفت دونست  لهیوس هیفقط منو  یتوئه عوض ی+من دوستت داشتم ول

 ...اخه چرا؟ هاع بگو چرا؟ یعاشقم کرد یو الک یمدت گولم زد

 دختر... ری. اروم بگادیدردم م  یگیم رم،یگیدستاتو م سسس،بعدیه-

 

 به حرفام گوش بده.  تونهیچند لحظه م یتو حال خودشه و فقط برا کردمیم فکر

 ساله لباشو جمع کرد و سکسکه اش گرفت  کی یدختر بچه ها هیشب اما

 

 ...ادی+اصال...ازت...بد..م م

 ماهور؟ -

 گم شد یبه اون بلند کیرفته رفته باال تر رفت و تو موز صداش

 ...یلیتنها شدم..خ یلی ...تنها شدم...خیکردکسم  ی+ازت...متنفرم...ب

 

 .خت یریم اصال دست خودش نبود وهمونجور وسط سکسکه اش، اروم اشک رفتاراش

 

 و من زنت؟   یقرار نبود تو شوهر من باش ؟مگهیداشتیاگه دوستم م شدیم ی+چ
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 که قلبم فشرده شد. ی. جوردیخند نیغمگ و

 

 پس...پس چرا؟ ؟یردانگشتر دستم نک لمای +مگه...مگه مثل تو ف

 :دمیوَر بازوهاشو گرفتم و تو صورتش غر دو

 

نه....   یریبم  نکهیمجبورم...بابت خودت...نه ا یمجبورم،،بخدا که منم دوستت دارم ول-

 خودت.... یبابت کار احمقانه  ....اونمیمرگ کن یهر روز ارزو کننیم ی کار

 

  ز یم یاب... از رو یکه به جا دمیفکر حاال فهم یو منه ب دیحرفامم نپرس لیدل یحت

 ..گهیم ون یحد حالش بد شده و همش هز نیتر بهش دادم، که تا ا یالمصب ،الکل قو

 

 .. ثابت کن.....ی+باشه....اصال....اگه.....اگه....دوستم دار

 زانوم جا گرفت. یرو ، یتخت نشستم که اونم تو حالت مست یو رو دمیدستشو کش

 

 ....یبهت ثابت کردم....اما منم ادمم...منم نابود شدم وقت هیتو هر ثان شهیهم_

 

سه ماه تموم کار من   یدونیم ستم؟یمن ن ؟یاخه مگه فقط تو ادم ؟یلعنت یچ ی+وقت

 ه؟یشده گر
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 بوده؟ واریبه در و د دنیسه ماه کار من مشت و کوب نیتو ا یدونیتوام م_

 .....دمیفهم د،یدستم چک یکه رو یاز داغ بودن قطره ا نویحرارت داشتن و ا اشکاش

 

 باهم... یی...دوتامیکشیکه هر روز م یزجر نی+پس تمومش کن ا

 ...شهینم چوقتیه یی....دوتاشهینم_

   ؟یدوست دار واروی+چرا؟ چون ش

 ....یو دوست داشت الیچون تو دان_

 

 ... و با بهبت لب زد: صورتم چرخوند یرو تک تک اجزا چشماشو

 +من؟

 

منو   یچ یدونیم...اماست یکم ن زای چ نی....از ایاره تو...دوست و عشق دانشگاه_

 ....؟سوزونهیم

 +نه....

  یخواست الیکه با کمک دان دادینشون م ینشد...همه چ  یباور نکنم...ول خواستمیم_

 ...ینابودم کن
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 +دروغه...اگه دوستش داشتمم..اونم دروغه...

 

 انداخت... نییپاک کرد و سرشو پا شواشک

 

واقعا   یفهمی.....چرا نمیایبود که تو ب  نیباور کن قبلِ ا ی+اصال دوستشم داشتم؛ ول

 ...ست یواسم باالتر از دور بودن تو ن یمرگ چیعاشقتم...باور کن بارمان، ه

 

ازت فاصله گرفتم....تا  می...به خاطر مادرم، کارم و تمام زندگدم،یکه شن ی+همون روز

 االن هزار تا فکر کردم که چرا؟

 

 شده بود از اشکاش... سیدستام که خ یگذاشت رو دستشو

منو    شتریب  نیو ا کردی...فراموش مرفتیم ادشی...اما دیفهمیو صدالبته م دیشنیم حرفامو

همدست   الی...با دانیکه برا چ رهیم ادشیه، المصبا بپر  نیاثر ا ی...وقتکنهیداغون م

 زدن من.... نیشد،، اونم واسه زم

 گلوشو قورت داد.... یدستاش صورتمو قاب گرفت و بغض تو با

 

 ....کنمیکار مبودنت همه ی....چون منم دوستت دارم.....و برایدوستم دار دونمی+م
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 گوشم لب زد: یتر اورد و تو الله  کینزد سرشو

 

 از وجودتم..... یچون نصف ،یازم دل بکن یتونیتوام اصال نم کنم؛ی+همه جوره ثابت م

 

 لبم اورد. یگوشه   یاز کنار گوشم سوق داد و تا رو لبشو

 

 !ی....هه پس عاشق نبودبوسم؟یکنار لبتو م خوامت یچون دوستت دارم اما نم یگفت_

 

 یب ییجا هیسه کننده ازشون کام گرفت، تا لبام گذاشت و وسو یبعد لباشو اروم رو و

 تند تند من از لبش بود، یحرکت موندم و بعدش کام ها

 نبود...   یکار درست طیشرا نیبار اول اونم تو ا یبرا 

 مست و من از شهوت.... اون

 ...کردمی و طعمشونو حس م شدمیچند لحظه، نفس کم اومد ؛اما تازه داشتم گرم م بعد

رو دادم و اونم بعد از جدا شدنش، همونجور که   ره یازم فاصله بگ ه نکیمجال ا باالخره 

 زمزمه کرد: زدی نفس نفس م

 

 از حد عاشقم..... شیب یلی من خ ی+ول
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که با حرکت دستم کمرشو   یجور برد،یصداش تب دار بود و هوش از سرم م لحن

زده   مهیو حاال من روش خ میرو تخت افتاد ییچنگ زدم و به عقب فرستادمش که دوتا

 بودم....

  دیفهم یکرد اما وقت نییدرو باال پا ی ره یدستگ یکم تر شده بود وکس کیموز یصدا

 در قفله، شرش کم شد....

مدت که خوابش برد،   نیم اگم شده بود و تو تما بغلم یتو ریز یتنها با لباسا  ماهور

 شد که.... کار االنم؛ هر جوره تجاوزه.... نیتمام فکر و ذکرم ا

  ی شهی اشکاش از ش دنیمطمئنم صبح که تو حال خودش باشه ،  با ذره ذره چک چون

 ...خوادمینم ی ....و حتدونهی...چون نم ستین ادشی....چون کنهیعمرم کم م

 •••••••• 

 

  ؟یسیماهور بنو یگناه صالحو پا یخوایممامان؟ چرا  یگیم یدار ی+چ

 

.....فرزانه دوست  ستیچون تو پر و بالش بزرگ شده و اگه از باباش بدتر نباشه، بهترم ن_

که  شیعوض یمن بود اما مادر اون دختر هم بوده و پس ذات بد بودن از اون بابا

 اگه خودش نخواد.... یتا صالح، تو رگاش هست... حت  ریمحمده.... بگ

 تمومش کن.._

 شد. کمیکرد و موشکافه نزد ز یر چشماشو

 ...الهیاون عاشقه دان یدونستی+تو اصال م
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 حالت صورتم عوض شد..... هویجا خوردم و   یلیحرفش خ نیا با

 چِرته..._

 فکر کن چرا قبول کرد، باهات کار کنه؟  کمی...ستی+ن

  یهست؛ قبول کرد؛.....نگاها الیدان دیفهم  یاومد که وقت ادمیذهنمم مرور کردم و  یتو

  شتریبود مغزمو ب الیکه همراه دان رانیبه ا  یجلسه و مخصوصا برگشتنش از دب زیسر م

 .زه یریبهم م

 

 بسه..._

  ی.... رفتیول کرد ته،یشگیدم همکه  هم ینفر هیچرا بسه؟ چون تو  یدونی+...م

ازت استفاده  الیکه کال واست دردسره....بفهم با کمک دان یبه کس یدیچسب

 ادم.....؟ یبه خواسته  دنیرس یفداکار برا سیپل  هیبهتر از  یکرده....چ

 ؟ یگیدروغ م یدار_

 ...دمینگران نباش،چون من پرس ....امایپرسی+چرا از خودش نم

 

 لمیتحو خوادیم یصبرانه منتظر بودم که چ یدوخته شده بود و ب ایبه دهن لع چشمام

 بده...
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محمد   شیمادرش از پ یکه فلش ضبط شده  دیاز من فهم می+خودش گفت...تازه وقت

جوره   چیههم شد...بفهم اگه اون زنت بشه... شترینفرت نگاهش ب ده؛ یبه دست تو رس

...اگه بحث عشقه....برو عاشق  بخشمتی....چون اصال نمیمن نگاه کن یتو رو یتونینم

 شو که بخوادت... یکس

 

و نگه دار...در ضمن  یمادرم  نکهی...من عاشقش شدم و پس حرمت اشهینم لیبازم دل_

 وجود نداره... گهید یاگه اون حروم زاده هم دوست داشته، االن

 نگران چشم دوختن بهش... دش،یترس یازش برگردوندم که با صدا رومو

 اگه جون مادرت وسط باشه؟! ی+حت

 ••••••• 

 

و دوباره، لعنت فرستادم به دو   گرفتمیم  شیات گفتیم ایلع نارویتک تک ا یوقت ادمهی

 ....ایتو دن زیچ

 ....هیکه بودنش زور ینفرت

 عذابه... شییکه جدا یعشق

 یزیکه باهام کرد، چ یخورد...کار یکیدادم که ماهور تکون کوچ با دستام فشار سرمو

گذشت... پس منم خواستم   ایلع یاز تک تک حرفا شدیاما نم د،ینبود که نشه نبخش

  نکهیدلسردش کنم...و تنها با ا دی؛پس با نهیبهتر دونمیمثل خودش بد شم،هر چند م

 ...موفق شدم...ستشه له یوس هیواسم  ارم،یهمش به روش ب
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 کردم دل سپردم دست تو...   جایچون از اولش ب خوامینم گهی+اره من د

  شدی ... وجود تو باعث مبه هدفم  دنیواسه رس  یبود لهیوس هی....گفتیراست م وایش

 برن. شیکارام بهتر پ

 وقت نتونستم قبول کنم عاشقتم... چیه یدوستت دارم ول باشه

چون  دم؟؟یگذاشتم فقط کنار لبتو بوس  شیچرا هر وقت پا پ یدیاز خودت پرس اصال

 و ببوسمش..... ست یکه مال من ن یکس تونستمی. نمخواستمتینم یدوستت داشتم ول

 یو بازو دیچیاز درد به خودش پ داد،ینشون م راتشویکم کم داشت ثاث ی حاال همه چ

 مو، چنگ زد.... یعضله ا

 

 +بارمان! آخ...

 

 ....ه یکاف برام نیبودم و هم ششی هست که من پ ادشیخوبه الاقل تا االن  پس

  زه یکه اون کرد.... تنها غر ییبا کارا دمیحس شهوت از سر دوتامون رفته بود و فهم حاال

؛  تنش بود یطرف دلم تشنه  هیشد و دست به گلِ پاکم زدم ....از  کیمردانم تحر ی

....پس خوبه به هر  نمشیبب تونستمینم گهیبرم..... د  رونیاتاق ب ن یاز ا نکهیچون بعد ا

 دخترانش شدم....   فِی تنِ نح ُفیصاحب بدنِ ظر ،یلیدل

 

از خودم فاصله   یحال ولش کنم اما به هر سخت نیکارم اشتباهه که تو ا دونستمیم

 و گَشتم.. یپاتخت یدادمش و تک تک کشو ها



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

542 
 

 

کرد... و بعد   دایپ شهیاتاق انواع الکل وجود داره، حتما قرص خواب هم م هی داخلِ یوقت

باشه، اونم بدون   شتریو بدون اب ، بهش دادم تا اثرش ب دمشیگشتن، باالخره د کمی

 جمع شد... افشیقرصِ بدون اب، ق یقبول کرد و از مزه  ییچون و چرا چیه

 

و   یکردم ذهنمو از شلوغ یسع یلیبره.....خ  ادشیدردش  خواستمیمن فقط م اما 

دور کنم تا بلکه راحت بتونم حرفمو بزنم اما شَرم داشتن از گفتن چند   رونیب یسرصدا

 ..کردی م ینیگلوم سنگ یکه رو یکلمه 

 

 ...نیبرم..... ببخشم....فقط هم دیبا-

 

 لب زد: شده بود، یشکمش گذاشت و با لحن خوابالودش که همراه درد قاط ریز دستشو

 بمون. شمی......پس پستمین مونی...بخدا پشخوامتیم یلیخ_

 سردش کنم.دل دیکه با ستیلحن مظلوم صداش رفت؛ اما دست خودم ن یبرا دلم

 

 .....تونمیاگه با تمام وجودمم بخوادت.....نم ی+اما من حت

 

و   حرفم، همراهِ درد بست نیا دنیکه اشک داخلشون حلقه زده بود و با شن ییچشما

 ...دیچیتو خودش پ شتریب
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تو  اینه؟...مسته  ایکارم درسته  دونستمیسپردم و نم ایدلو به در ، یمعطل کمیاخر بعد  از

 بره.... نیزودتر از ب دیگناهه و با نیا دونمیحاله خودشه؟...فقط م

 

پاک شدن گناهِ امشبمون بود و زمزمه کردم؛و اروم در  یکه برا یعرب ی ه یو بعد، ا 

 گوشش ازش خواستم باهام تکرار کنه....

تخت بلند شم   یو از رو رم،یراحت ازش فاصله بگ الیاخرش باعث شد با خ ی "قبِلِتُ "

.... 

وقت دلم نسوزه... و  بعد   هیاز اشکه گرفتم که  سیش که حاال خ نگاهمو از چهره  

خواستم در و باز کنم، اما با به   عیکرواتم سر یلباسام و سفت کردن گِره  دنیپوش

که از قبل تو سرم بود، سمتش برگشتم و همون موقع هم قرصا داشتن   یزیچ اداوردنی

....  ده یراحت خواب دادیو چشماش بسته بودن....و نفس منظمش نشون م کردنیم ریتاث

 بود... یشک...هنوزم رو صورتش باقاما رد ا

نامه که   غهیص یعمل کرد. پس برگه  اطیاحت یب شدیو نم گفت یراست م ریام 

پشتِ کتم.... چروک و ال   بی داخله ج نکهی دستورشو دادم تا ابد درست کنن و به خاطر ا

که   ییکردن انگشت اشارش، چسبوندم جا یخورده شده بود؛ و برداشتم و بعد خودکار

 دستش رَد خودکار و پاک کردم... ی ومشخص شده....و در اخر هم ، تند تند از ر

  نیتر کیبا کوچ یهست که تا فردا بخوابه و حت یکه بهش دادم اونقدر قو یقرص

شبشو   یبار هم که شده، رنگ چشما نیاخر یما دوست داشتم براصداهم بلند نشه...ا

 !نمیبب
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کردن برگه... خواستم، سمت در   "تا"باالخره تونستم دلمو صاف کنم و وبعد  یول

 حرکت کنم اما....

که    بم،یگردنبند داخل ج ی...و با برداشتن جعبه رمیچشم ازش بگ تونستمیاما بازم نم

و   ر یشدم و سرشو اروم باال گرفتم، و با ارامش قفل زنج شکیمتعلق به ماهور بود....نزد

 در گوشش زمزمه کردم:  واشیانداختم و 

 

 ادمیگردنبند به  ن ی...اما تو با امیستین ییدوتا گهی...درسته داریدرش ن چوقتیه-

 بمون.... و من با طعم لبات....

 

بار   یتخت گذاشتم و برا یزدم و لباساشو مرتب رو شیشونیپ یرو یزیر یبعد بوسه  و

 .....نمیس یسمت در رفتم، اما قلبِ تو عیاخر نگاهمو بهش انداختم و سر

 تو همون اتاق،، کنارش جا موند.... قایدق

 

  هیاومدم و  نییپا یخلوت و همه جا روشن شده بود...از پله ها جد یلیباال خ سالن

 .حرکت کردم.. یراست سمت در خروج

 شدم و محکم در و بستم...و  نی که دست خودم نبود...سوار ماش یبا خشم و

پدال گاز   ی، پامو با فشار، رو"۴am"به ساعت  انداختم که با نشون دادن عدد  ینگاه

 کم اوردم... بایجاده تقر یقرار دادم و وسطا
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بودم؛ اما   که من اونجا اره یب ادشی تونستی که از خودم براش به جا گذاشتم، م  یادگاری 

 ؟ یبره چ ادشی شیپُر حرارت و دلبر  یاگه تمام عشوه هاش...صدا

 

 یو صدا رفتیم راژیداخلش و ییمن به تنها  نیبود که فقط ماش یجور جاده 

 .....کردیم ییحکم فرما نجایتو سکوت سرد ا کاشیالست

 

  ریکجاست تا الاقل به ام دونمیتلفنمم نم یکنم و حت یخودمو خال یچطور دونستمینم

 زنگ بزنم....

 

  یاوردن.... خاطره  ادیبه  یکردن برا یبهتر از رانندگ ییجا دم،مگهیفهمیاصال نم و

 ست؟ یمعشوق ن

 همه درصد تصادفا باالست؟ ن ی...پس چرا استین اگه

کنم...فرمون   یبا تمرکز رانندگ زارهیهست و نم مینیب  یاالنِ من که... هنوز بوش تو مثلِ

نگه داشتم و   ابونیبود از کنترلم خارج بشه و با سرعت کنار خ کیکم کم نزد نیماش

 کرد..... ریی.... به فرمون تغواریاز د گاهشونیمشتام بودن که جا نیحاال ا

 ••••••• 

 

 )زمان حال(
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  کردمیکه فقط نگاهشون م یجلوم گرفتم؛ در صورت یدرب چشم از پرونده ها یصدا با

 .دمیازشون نفهم یچیو ه

 ماهور!  لیبود.... دوست و وک ایدر

 

  یو خشنش که اصال برازنده  نیسنگ یبرگه با صدا یسر هیشد و بعد گذاشتن  کمینزد

 شروع کرد به حرف زدن: ستیزن ن کی

 

جلسه برگزار   هی ییهم هست...بعدشم مهندس مهرا نجای...انیامضا کن ناروی+لطفا ا

 ....نیشماهم باش خوانیکردن و م

 

 نگاهش کنم لب زدم: نکهیامضا کردم برگه ها بدون ا نیح در

 جلسه کجاست؟ -

 +تو اتاق خودشون  

 هستن؟ ایک-

 اما کالفه بودن تُن صداش مشخص بود... دمشیدینم درسته

 

 .نیراست یاقا یبه عالوه  یشگیهم ی+همونا
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 سرمو باال اوردم و روبهش گفتم:  یجد ش،یلیفام دنیشن با

 شرکتن؟  نیا ی  کاره یداره اونم باشه؟ اونوقت چ یچه لزوم-

 

 مغزم اضافه شد... یبه مانور رفتن رو نمیتو کاسه چرخوند و عالوه بر ماهور ا چشماشو

 

 .....دونمیشرکت و نم ی+همه کاره 

کنن، البته   دایپجلسه حضور  نیتو ا دمیشرکت هستن....پس با  سییر یهمه کاره  اما

 ...شنی حاضر م ییبگم به دستور خود مهندس مهرا

 

 ی که دنبالش یهمون ادم دیشا  یفکر کن نیکن به ا یاروم باش و سع پسر

  رشیگ ی تونیخبر داره و اون موقع،  م یراحت از همه چ نقدری.... تو جلسه ها باشه که ا

 ....یخالص بش نایدار ا که یو کلمات ت هیاز دست کنا ی....و بزودیاریب

 کردم اروم برخورد کنم. یفرستادم و سع رونیبا شتاب به ب  نفسمو

 

 .نمتونیبیخب... پس اونجا م اریبس-

 

کارم اونم اتاقو ترک کرد.در   نی... و تو حدمینامرتب و درست سرجاش چ یپرونده ها و

  یگرفتم تا وقت میاومدم و تصم  رونیاز اتاق ب میکشو رو قفل کردم  و با برداشتن گوش
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واسم   تونهیم نجا،یا اتیداخل شرکت بزنم...تک تک جزئ یشه،دوریکه جلسه شروع م

بودن   یمخف سیپل هیاز دست  ع،یکار و گرفتن ترف نیمدرک باشه و بعد از تموم شدن ا

فکر   ن یبه ا خوادیدلم نم یبه کانادا برم.....حت ایتنها با لع شهیهم یکنم و برا داینجات پ

همه داستان  نیاونم بعد از ا ییهم هست و فقط دلم ارامش و تنها وای کنم اون دختره ش

 ....خوادیم

 تیریمد یشرکت... به طبقه  یگشتن و جستجو کردنِ تمام طبقه ها یباالخره بعد کل

  راژیزنگ تلفن رو مخم و یصدا نجوریواستادم که هم یمنش زیم کیو نزد دمیرس

 حتما خبر بدم.... دیچرا با نکه یابه  تیاهم یو ب رفتیم

اومد... و   رونی ب مهیسمت اتاقش حرکت کردم و هم خواستم در بزنم، خانم فالح سراس 

 هول شد. کمی دنمیبا د

 

  هیداخل... االن خانم و بق نییمن تلفنام موندن... شما بفرما ،ییجناب صدرا نی+ببخش

 ....انیافراد جلسه م 

 ستن؟ ین یعنی-

 که در حال ساخت هستن. یی+ن..نه... رفتن سر ساختمونا

 

خستشو   یبپرسم نداد. اما صدا ی گهیسوال د نکهیبا سرعت از کنارم رد شد و مجال ا و

 .دمیو شن زدیلبش غر م ریکه ز
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 که بمبه....بمب... ست ی+بچه ن

 

...  یکی بایتقر یپسر بچه  هی دنیتوجه نسبت به حرفش وارد اتاق ماهور شدم و با د یب

 تعجب کردم... د،یدرشت و صورت سف یدوساله، با چشما

 

  دیپاش کوب یجلو زیم یچند لحظه نگام کرد و بعد دستاشو محکم رو د،یمنو د یوقت 

 ...دادیکارش ادامه م نیو همش به ا

 

  خورهیبهش م یلی...چون خاس،یدر یبرا دمیداره؟ شا کاریچ نجایو ا هیک یبچه  یعنی

 بچه رحم کنه.  نیمادر خشن...خدا به ا هیمادر باشه، البته 

 

پاش نشستم.... اروم روشو سمت خودم برگردوندم که   یجلو نکهیشدم و بعد ا کشینزد

 .کردیخاص نگام م ییجورا هیشد و  رهیساکت دوباره بهم خ

 

 عمو جون؟ هیاسمت چ-

 

پاهاش واسته، توان   یکه بتونه رو یبهم زل زده بود و  صدرصد بچه ا نجوریفقط هم اما

 گذاشتم. ترسه،یم ها بهیاز غر نکهیا یحرف زدن هم داره ....و من ساکت بودنشو پا
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 ؟ی...دوست داردمی، اما من بهت شکالت م یخب درسته که اسمتو نگفت-

 

 سکوت.... بازم

 برداشتم... چون یا وهیشکالت م هی زیم یاز رو که

 .ادیاز کاکائو خوشش ن دی دادم شا احتمال

 

  کمیداشت پوست دورشو باز کنه اما  یبود، و سع ره یدستش خ یبه شکالت تو کنجکاو

 راست همشو کرد تو دهنش... هی، انگار خسته شد و بعد

 

 گفتم:  یبا لحن مهربون ارمیبردم تا شکالت و درب یدهنش م کیدستمو تا نزد  یحال در

 

...باباتم  خورهی.... بعد مامانت غصه میش یم  ضی...مرشهیکه نم ینجور یا ییعع عمو-

 که ببرتت دکتر. کشهیپوالش ته م

 

 لبم، شکالتِ بدون پوست و دادم دستش. یبا لبخند محوِ رو و

 

 شش؟یپ یبر یخوا یمامانت کجاست؟ ها؟ م نمیاصال بگو بب-
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 ادامه دادم: یشتریچشماش برق زدن که با لبخند ب هیاز ثان یدر کثر 

 

تا  میمنتظر باش دیمامانت....البته فکر کنم با شیپ میپس بزار به خانم فالح بگم تا بر-

 .ادیمانت خودش بما

 

جاهارو  ه ی... با سرش بقدیرسیملچ ملوچ شکالتش راحت به گوش م یکه صدا نجوریهم

واضح نبود و به زبون   ادیکه ز ینگاهش سمت در ثابت موند و کلمات هو یو  کردینگاه م

 اورد.

 

 + ما.ما...ما...ن...ما...مان..

 

 که ته دلم ضعف رفت.... ید،جوریخند ن یریو ش دیتند تند دستاشو بهم کوب و

 حال، مشکوک برگردوندم سمتِ درب اتاق که.... نیاهسته و در ع سرمو

 )ماهور( 

 

نگاه به   نیسرم برداشتم و با اخر یمهندس، کاله محافظو از رو دیخسته نباش یبا صدا

 حرکت دادم... نیمو سمت ماشاهسته یساختمون نصفه کاره، قدم ها

 شده... یقاط ب یچشم دوخته بودم و فکرم عج رونیطول راه، ساکت به ب تمام
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  ی نده یمختلفه...اونم راجب ا یکشور ها یگذارا هیجلسه، با تمام سرما نیاول امروز

چرا از اراد هم  دمینه؟، و اصال نفهم ای دارم  یامادگ دونمینم یو حت میشرکتِ ناپدر

اوردن حرص هم در ایرفتن کارا بود و  شیواسه خوب پ دیخواستم تا باشه،... شا

 بارمان....

 

 شد و درو برام باز کرد.... دایارسالن زودتر پ ن،یماش ستادنیا با

  عیشد و سر کمیاومد و نزد رونیبا عجله از شرکت ب ایگذاشتم؛ در رونیپامو ب نکهیهم 

 و بعدِ گذشتن از درب شرکت به سمت اتاقش برد.... دیدستمو کش

 

 اروم تر...دستم شکست...-

 

خودم...اما  نیع قایبرد،دقیم ادیهم از  مونی دوست یرابطه  یشد،حتیم یعصب یکال وقت 

 ه؟ یچرا عصب نجایسوال ا

 .دیوارد اتاقش شدم و در و بهم کوب که

 

  هیماهور..... نانی....مهم استیمهم ن،اما  یدیاصال گوش نم ای....یریگینم ی+حرفامو جد

 نگاه بهشون بنداز....
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صورتش به سمت ورقه   ینبود و از رو یدرونشون جز خستگ یحس چیکه ه چشمامو

 پرت کرده بود، سوق دادم. تیکه با عصبان زیم یرو  یها

 

 ....اده یز میکه ما داخلش هست یطیشرا یبرا نمیبه فرش...البته ا میدی+از عرش رس

 ...یرو فرش ایبگم موکت   بهتره 

 

برام   بایرق نی... بادیرفتن قدرتِ ز نینرخ سود و ازب نیا گهیچرا د ست؟یبرام مهم ن چرا

خودمو از ندونم  دمیدیم شیماه پ کیبرگه هارو  نیکه اگه ا ینداره....در صورت یتیاهم

 اما االن..... زدمیم شیات امیکار

 

ارزش   ؟ی دی د ناروی...زمیوجود دار ایدن  نیم تو ابگو الاقل بفهم زیچ هی ی+چرا ساکت

 ساخت اصال دارن؟....

 

 تونستم لب بزنم.. شدیکه از ته چاه بلند م یاروم یبا صدا تنها

 

 ...میزنیاز همه جلو م  یروز هیباور کن  ای...دردمیباالتر و د یمن روزا-
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اشتباس، چون تو   ر یمس ن یکنه، نه... ا یزندگ االتیبا خ ایتوهم بزنه  ،ینبود ی+تو ادم

روت  شهیمثل هم اراد بتونه بازم کمیکاش،، یکاش.... فقط ا ی....اینیبیفقط خودتو م

 بزاره. ریتاث

 

 یرو جه یمو ماساژ دادم... و به خاطر سرگ هیقیسمت سرم بردم و اروم کنار ش دستمو

 نشستم... یصندل

 

  کمیفرستادم تا  رونی که تو دلم بود، و ازش ب ی....هر چویکم آوردم و همه چ گهید اما

 نشست و چشم دوخت بهم... ز یهم با بهبت پشت م ایسبک شم و در

 

 ا،یلجباز ن یحسه...ا هیفقط  دونمی....اما میلی....اونم خخوامشی....هنوزم مکنمیحس م-

همش بابت دراوردن حرص اونه... اما   ،یر یدرگ یشرکتِ قراضه و کل نیا یرو  یپافشار

 دونم؟یراشو نمچ

 کمک گرفتم؟... یشدم و از ک کیشر یبا ک نکاریبابت هم یدونیم 

  یلیکه خ ی....در صورتشهیاوقات باورم نم یخودمم گاه ی...حت"ن یمع"قاتل ارزوهام.... 

مگه   نجاستیمشکل ا یبهم پس بده ول مویبرم و  بهش بگم امانت  تونستمیراحت م

 شه؟یم ؟خاموشیتو دلم چ شیکه داد،..ات میاصال گمون کن ده؟یم

 

 :دیباال فرستاد و مشکوک پرس ابروهاشو
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 ؟یاالن؟ امانت یگفت ی+چ

 

..... از اخر  میهمه دوتامون سگ دو زد نی ا نکهی...با ادونمینم یچیفلش مامانم...من ه-

 غشیکه همه ازم در یزیدارم....چ قتی حق دنیبه شن احیو من احت  یچیبه ه یچیه

ادما....   نطوریکه دورو برم هستن، پر شدن از ا یی...تمامِ کساگنیدروغ م ایو  کننیم

نفر قلبمو سپردم و از   کیکه به  نطوریکنم، هم عتمادا تونمینم چکسیبه ه گهید یحت

 زخم خورده برگشتم و الم تا کام حرف نزدم.... یاخرش جور

 کردم رشد کنم.... یتو خودم و سع ختمیر

  یو بسته  یواست نهیا یجلو یهزار بار بر نکهیا ه؟یچ ایدرد دن نیبدتر یدونیم اصال

  ی ب یبچه  هیو  یکه مبادا....نزنه به سرت، همشو بخور یقرصو تو دستت مچاله کن

 ....یمحروم کن یگناهو از زندگ

 گذشت.... یول

 هم گذشت..... میتخت بغل  یخنده  دنیشن یوصدا  مانی زا درد

 ....؟یکلمش چ نیاول یصدا دنیراه رفتن و نشن دنیند اما

قشنگ بود   یمن پر از فرصتا و حسا هیزندگ مت؟یاما به چه ق گذره یم نمیکه ا مطمئنم

 عاشق شم... تونمینم یحت گهیگرفتم....اصال د ده یکه ناد

  ی...به نظرت تا کتیهو یب یبچه  هیو همراِه  دیدختر با شناسنامه سف هی مخصوصا

  اره؟یدووم ب  تونهیم

 دوباره رو پام واستادم.... یبار جا زدم و خسته شدم ول هزار
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قبول   تی وضع نیمنو با ا یک شه؟یم  ی اگه عاشق هم بشم....تهش چ ی....حت یحت

 ....قیحال عم نیو در ع یخال یحفره  هی  نه؟،یس  نیهست تو ا یمگه قلب کنه؟اصالیم

درکم کنه چون   تونه ینم چوقتی...اما هکردیاکت و ناراحت نگام متو طول تمام حرفام س

 عاشق نشده...

 مزخرف عشق..... ایاز همون اول به قلبش قفل زده.....و دور بوده از دن چون

 

  اریاخت ی....وقتگهی د نهیو هم ختمیصورتم اشک ر یبه پهنا یک دمیاصال نفهم یحت 

 .ستیاشک و غماتم دست خودت ن اریدلت دست خودت نباشه،، اخت

 

به گوشم خورد و باعث شد  نشیغمگ یبرداشتم که صدا زیم یاز رو ویکاغذ  دستمال

 شوکه شم.

 

 +اراد...

 

 لب زدم: دیو پاک کردم و چشم دوختم بهش و با ترد مینیدستمال ب با

 ؟یچ -

فقط بهش فرصت    کنهیقبولت م ینطوریمخبر داره....ه ی....از همه چتونهی+ اراد م

 ....یبده....همونجور که اون همه به بارمان فرصت داد
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 ؟ یگیم یدار یچ-

که بارمان با تو کرد و   یزدن بارمان استفاده نکن...کار نیتوروخدا از اراد، واسه زم ی+ول

با   توی...دوباره عاشق شو...زندگگهید یکی  هیبزنه به زندگ شیات اتنهیبا اون نکن...نزار ک

ازدواج  دیبه خاطر اونم که شده، با یو حت  خوادیشده شناسنامه م یبچت بساز...هر جور

 ...پس...یکه...خوشگل و پولدارم هست یندار ی....سنیکن

 

بود و   شمیمدت پ  نیتموم ا یبرادره ول هیبگم اراد واسم مثل  تونمینم ا؟یدر ی+پس چ

 زنش بشم... نکهینه در قبال ا یول ونمیکمکم کرده، بهش مد

 

 شهیمثل هم ا،ی در یتا خواست جوابمو بده ، ارسالن در زد و بعد صادر شدن اجازه  

 بلند شدم.. یصندل یداخل اومد و منم از رو یجد

 

 نجایشما رو رسوندم، از مهد، ا نکهیاالن ماهان رو بعد ا نی+ ماهور خانم هم

 شرکت... ارمشیخانم گفتن که ب  ایح...اخه درخانم فال شیاوردم...،گذاشتمش پ

 

  کنهیم یکه انگار ارسالن داره شوخ یو با حالت ایازش گرفتم و چشم دوختم به در رومو

 گفتم:

 

 نجاست؟یماهان ا ن؟یا گهیداره م یچ -
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  شتر یمن ب یول یکجا بزارمش؟ تو مادرش یمهد باشه،...توقع داشت تونهی+همش که نم

خشک  ریفقط داره با ش یمتوجه هست خوابه؟یم یکِ خوره؟یم  یکه چ خورمیحرص م

 کنه؟؟یم تویتاب یشبا همش ب ای شه؟یبزرگ م

 

ذهنم نقش  یکه تو یواسم مهم نبود و تنها تصور ای در یدلسوزانه  یحرفا اصال

 بست...روبه رو شدن بارمان با ماهانِ...

 اش زدم....کتف به یو مضطرب سمت ارسالن رفتم و با دستم ضربه  یعصب

 

 بارمان کجاست؟هاع؟ -

 ندارم خانم. ی+اطالع

 قدم عقب رفت.. هیمحکم و تر به شونش زدم که  یبعد یضربه  و

 

)   یداد یگوش نیکه به حرف ا یکرد جایب  ی....حتیکه اطالع ندار یکنیتو....تو غلط م-

اون االن خط قرمزِ منه؟ با کدوم عقل   یفهمینشونه گرفتم( نم ایو دستمو سمت در

 نجا؟؟ یا شیاورد

 

خوب اتشِ  نکهیکنه و مثل ا یریداشت از باال رفتن صدام جلوگ یشد و سع کمینزد ایدر

 .دیدرونمو فهم
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 داشته باشه؟ تونهیم کاریحرف بزنه...بچش... اخه چ تونهی+اروم باش ماهور....اونکه نم

 

 ها زمزمه کردم: وونهیمثل د لبام نقش بست و  یرو یکیهستر لبخند

 

 کشه؟ ی که خون، خون و م یندار یاعتقاد  چیه ؟؟ینتونه حرف بزنه....شباهت چ-

 

اخه بارمان هم   دن؟ی....اصال از کجا معلوم که همو دیکنیبزرگش م یالک ی+ماهور دار 

 اخالقش؟ نیکنه؟ اونم با ا یباز  نهیکه با بچه جماعت بش هیکس

 شه؟یم یچ یدونیو شک کنه.... م  نهیدرصد بب کیتو بگو فقط _

 

باباش،    شیپ یپرتش کن یخواستیو م یبشه.؟؟؟ تو که ازش متنفر بود خوادیم ی+چ

 پس هر چه زودتر، بهتر...

که با اعماق وجودم دوستش داشتم همون بشر   یصداش تو سرم اکو شد و تنها کس

 چشمم افتاد.. یو از گوشه  معصوم بود..... اشکم بدون پلک خوردن سُر خورد کِیکوچ

 

 نگفتم... نوی.نه...من ا_
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وسط گناه   ن یاصال بزار بفهمه....مگه جرمه...؟ مگه تو فقط ا ا،ی+ماهور به خودت ب

 باباش.. هیبا اسم اصل  ری...؟حقه اونم هست که بفهمه پدره... حداقل شناسنامه بگیکار

 

ساکت باش...من گناه کارم؟ اره هستم چون با تک تک کارام در حق اون بچه و خودم  _

 گناهم! یوسط ب نیخواستم خودمو گول بزنم که که ا شهیهم یظلم کردم....ول

 

رو نداشتم و فقط مغزم دستور داد که ارسالن و   ایجواب در دنیشن یحوصله  گهید

 کنار بزنم و زودتر به اتاقم برسم....

که فرشته   یصحنه ا دنیرعت از پله ها باال رفتم و منتظر آسانسور نشدم...با دس با

 ....  دیچسب نیو در اتاق بسته بود، پاهام به زم زدیداشت با تلفن حرف م

 

....که فرشته تلفنو انداخت و با  فتهیم نییپا عیفشارم سر یلیخ یرفت و تازگ جیگ سرم

 سرعت سمتم اومد...

 

 +حالتون خوبه خانم؟

 االن تو اتاقه؟ یخوبم....خوبم...فقط... ک-

 ییصدرا یتو جلسه باشن...البته تا االن فعال فقط اقا خواستنیکه م یی+همونا

 هستن و صد البته جذاب.... میآن تا یلیاومدن...خ
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 ...یارِت برسبه ک یتونی... مگهیخب د یلیخ-

 

 رفت.... زشیبه گردنش سمت م یتاب هیجمع کرد و بعد دادن  لباشو

.... اون از وجود ماهان مخصوصا خواستیلرزونمو به حرکت دراوردم و اصال دلم نم یپاها 

 بفهمه،،.. یزیاس ، چناخواسته نکهیبه خاطر ا

 

  نی....مثل همکنهی هاش، نابودم م هیبا هربار زخم زبوناش و تک هیقض نیا دنیبا شن چون

صاحب بدنم شد،   یچطور نکهیبودنش و ا یراحت از عوض نقدریکه ا ،،یچند روز

 ....کردیم فیتعر

 

  هیته دلم  زد،،یصداش که چقدر مهربون با ماهان حرف م دنیاروم باز کردم و با شن درو

 مثل حسادت، بهش هجوم اورد. یحس

 

...باباتم پوالش خوره ی...بعدمامانت غصه میش یم ضیمر...شهیکه نم ینجوریا ییعع عمو -

 که ببرتت دکتر... کشهیته م

 

اون بچه   یهم داره که نگرانش باشه و ببرش دکتر؟پدر اصال برا یمگه پدر  باباش؟؟

 ؟یچ یعنی شیمعن

 ...یزندگ یو پوچ تو یخال یجا هی
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  ن یشدم....ا رهیخ روبه روم یراه خودشونو باز کرده بودن و مات فقط به صحنه  اشکام

 گهید ی، شاد و خوشحال کنار هم باشه....اما اون نخواست....ول ییسه تا  تونستیم ریتصو

 بزنه... یبیعالوه بر من، به بچم اس  زارمینم

 

افتادم که تو   یوقت ادی.کردیکه ادم خود به خود هوس م خوردیشکالت م یجور ماهان

 نبود با قربون صدقه،،، واسم بخره.... یدلم شکالت خواست و کس یهشت ماهگ

بچمم به خودم رفته، و عاشق   دمیپوست داخله دستش فهم دنیزدم و با د یتلخ لبخند

 که هوس کردم و نشد بخورم... یهمون قای.....دقیا وه یشکالت م

 

 .دمیرو کنارم حس کردم و  تلخ خند  ایدر حضور

به وجود  یی، اما صدا شدیو همش لباش باز و بسته م کرد؛یاون با ترس نگاهم م اما

 :گهیم یچ دمیبود فهم یعال میو چون لب خوان ومدینم

 

 ...لطفا...می..برای+ب

 

داغون کرد و االن   قتی رو به شدن با حق یاعصابمو برا نقدریا شیپ قهیچند دق جالبه

 تمام وجودشو ترس فرا گرفته....
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بر خالف حرفش، دو قدم به سمت اتاق برداشتم که نگاه ماهان روم ثابت موند   اما

 اشکامو با دستم پاک کردم تا شاهد خرد شدن مادرش نباشه.... عیوسر

 

ت  مامان که از دهنش خارج شد، بهم حس غرور دست داد....بارمان چون پش یبا صدا 

خورد...نگاه  کهی دنم،یپاهاش بلند شد و برگشت سمت درب و با د یبه ما بود،،از جلو

 بدون پلک زدن. ی...حترفتیهم کنار نم یدوتامون...از رو ی ره یخ

 و من از نفرت..... رتیاز ح اون

 

 ....کردیقلبهامون بود که گوش آسمون هم کر م یصدا و

لحن صدا ، برگشتم   نیتر یرونم، با عادد یباالخره چشم ازش گرفتم و بر خالف غوغا

 .شکستیکه از اضطراب غضروف انگشتاشو م ییایسمت در

 

کار؟؟؟...فکر کنم قشنگ   یبعد کل نمیا  ،یبوس ازش کن هی ؟یبچتو بردار یخواینم_

 در بره.... تیخستگ

 

 جملم کردم تا زودتر خودشو جمع و جور کنه... یحواله  یچشمک و

در حال چرخش بود. و از اخر   من و بارمان نیلحظه مات نگاهم کرد وچشماش ب چند

 مغزش به کار افتاد و با گفتن اهان،، دستپاچه سمت ماهان رفت.....
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 داده بهت؟ عمو؟ یک  ؟یخوریمامان قربونت بشه، شکالت م ی+اله

 

واضح هستن که   یلیچشمم روشون نبود....اما خ نکهیرمان، با اخنده دار با  ینگاها و

  "پدر"اون لفظ  شدیدلم زدم که م یتو یشخند یچقدر از لفظ عمو خوشش اومده...و ن

 هم باشه..

 

نافذ، غرق بشم اما مشخص بود، با   یمشک ی لهیتو اون دوتا ت خواستیدلم نم گهید 

 مبل نشست.... یو رو داختاننیی جمع شده باشه، سرشو پا الشیکه خ یحالت

 

  کمیاگه  شیپ قهیچون تا دو دق رمیگینشد؟ البته حرفمو پس م  گری باز ایچرا در اصال

 دیفهمیبارمان خر که نبود،صد درصد م کردیمعطل م گهید

 

بچم چقدر کمبود   دمیو تازه فهم دیخندیم ایدر  یغش غش به قربون صدقه ها ماهان

 داره...

 بارمان توجهم سمتش جلب شد... یبا صدا اما

 

 ...یدوست داشتن یحال مادر نیخشن،اما در ع ی+پس درست حدس زدم...خانم
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که ناخوداگاه تو ذهنم نقش   یفکر نیکنه و با ا فیتعر ای....فقط مونده از درهه

 رسوندم.... زیبلند خودمو پشت م یپوزخند، با قدم ها هیبست...کالفه و همراه 

 دمیفهمیبه شروع جلسه مونده و نم گهید قهینداختم و هنوز ده دقا یساعت نگاه به

 یحکمتتو شکر...اما تا بندت نخواد کار ا ی زود حاضر شده؟...خدا نقدریبارمان ا یچطور

 ....شهیبزور نم

 

 مگه ادم داخلِ سرنوشتش دست نداره؟ ....  یقسمت....ول میگیم درسته

 

 .....  داره 

 ینطوریا دمی....اما من تازه فهمریدست تقد سپاره ی... مستیچون حوصلش ن یول

 ...یبریکار ادمو بزور م هیو فقط تو  شه،ینم

 منتظرش بودم.... یلیکه خ یزیمرگ...چ اونم

 

  ن یو در ع نهیری ش یلیجواب نداد....خ دمیازش پرس یخانم؟ هر چ ایدر هی+اسمش چ

 داره... ی....حتما هم اسم بامزه یحال خواستن

 

 ماهان... اد بزنم...بگمد خواستمیم

 از اسم مادر و پدرشه.... یبیخانم،، ترک ایدر نیبامزس....چون به قول هم یلیخ بگم
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 ! زنهیکن چون ذوق م فیاز بچت تعر ادی... اره،،زبگم

 بهش محبت کنه!  یکس ده یتاحاال ند چون

 ....یشیپدرش نم چوقت یمادر واسش نبودم و توام ه چون

 

 ....یبه همه چ زدیداشت گند م ایدوباره در نکهینزدم تا ا  یخفه خون گرفتم و حرف اما

 

 ..زهی: اسم...ش؟..خب..چایدر

سرد لب   کردم،ی که پرونده ها مربوط به جلسه رو مرتب م یدر حال م،یشونیپ یاخم رو با

 زدم:

 

زود   یلیبراش انتخاب نکرد...متاسفانه خ یاسم گهید اینداره...چون باباش مُرد و در_

 تنهاش گذاشت  و هنوزم فکرش تو ذهنش هست.

 

که پشتش بهم   جورینه انگار من جوابشو دادم ، و بعد چند لحظه سکوت،، همن انگار

 گفت:  ایسمت در یبود،با لحن ناراحت

 

ون اسم و  ...چون که بچه بدنیپدرش...اسم همسرتونو بزار ادی+واقعا متاسفم....اما به 

 ...شهینشون نم
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  یکردم و حاال واسه بچتم دلسوز فی توص تویخود عوض قایبگه..... دق  ستین یکی 

 ؟یکنیم

 تو مُرده... یجان بگو که فقط واسه  ایالبته در_

 

 که منظورمو متوجه نشده!. دمیحرفم باالخره سرشو چرخوند و فهم نیا با

 

 

 نیا ای...درشدمیاروم نم زدمیبحث و تموم کنم اما تا حرفامو نم  خواستیدلم م یلیخ

که اون همه  نجوریزدن من به بارمان....هم هیرابط بود واسه طعنه کنا هیوسط فقط 

تا االن هم   یدوستم که حت نیتا به من ضربه بزنه....از جمله بهتر کردیکس و واسطه م

 ندارم... یخبر چیازش ه

 

 پدرش زندس؟  ؟یچ یعنی+

 

مُردس....به   ایدر ی...براهیکدوم گور ستیکرد و االنم معلوم ن انتیاهوم...اما چون خ_

  نقدریبچه رو دل دوست طفلکم گذاشت....ادما تا ا  هی....رفت و داغشو با یراحت نیهم

 ...نیعوض
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بدم به  تیهاش باعث شد، رضا یخفه شم و خود خور کردیاز پشت سرش اشاره م ایدر

 دهنمو ببندم. نکهیا

 

  م،یجمع شد نجایا ییسه تا نکهیدربِ باز اتاق و همزمان ا دنیاراد اومد و با د باالخره 

 یصندل یاز رو یشیذوق نما هینکنه،همراه با  عیدوباره اون ضا نکهیا یتعجب کرد و برا

 جواب داد.. یبهش کردم و اونم به گرم  یپاشدم و سالم بلند

 سمتش رفت و داخله اغوشش گرفت....ماهان خوشحال  دنیاما با د 

توجه به   یگذاشتش و بدون ذره  نیزم یاز لپش کرد، رو  یبوس اب دار نکهیبعد از ا و

 .ستادیبارمان، کنارم ا

 خودمو از دفتر رسوندم... عیمنم سر ا،یزود ب ی+گفت

 دفتر؟ _

 ....گهیکار خودمم ول کنم د شهیباشم اما خب نم شتیهمش پ یدوست دار دونمی+م

 

بارمان هم  شدی باعث م یداخلِ صداشو و واضح بودن لحنش، به راحت یته خنده  

 بشنوه...

 

 حواست بهم هست بسه برام.... نکهیاراد....هم یمرس_
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افراد   ی ه یبزنم، بق ی گهیبه روش زدم و تا اومدم حرف د یاز اعماق وجودم، لبخند و

 خواستم بهشون خوش امد بگم.... ییو با خوش رو دنیجلسه هم سَر رس

بارمان، سر   ن یاراد، و نگاه سنگ یمردونه  یبا حصار شدن مچ دستم، توسط دستا اما

 .ستادمیجام ا

 که فقط خودم بشنوم دم گوشم پچ زد: یجور اروم

 چه خبره؟ نجایا یبگ یخوای:نماراد

 

 ن بود ونشون داد.کردن با ماها یکه حاال غرق درباز  ییایبا چشماش بارمان ....و در و

  عیسر وی....و همه چستین بهیکه اراد غر دونستمیفرستادم و م نییدهنمو به پا اب

 ...فهمهیم

 

 مادر ماهانه.... اینگو....در یزیفقط لطفا چ دم،یم حیبهت توض_

 تار ابروش باال رفت که دوباره با عجز لب زدم: هیحرفم  نیا با

 مجبور شدم بخدا...._

 

بگه، ازش   یزیتو موهاش برد و تا دهن باز کرد چ یفرستاد و دست رون ینفسشو ب کالفه

 .میخواستم بعدا حرف بزن

 ...دمیم  حیلطفا....گفتم که توض_
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به   یم فشار ارومحالم خوبه و اون نجایچشمک بهش نشون دادم که فعال تا ا هیبا  و

 دستم وارد کرد.

 

عشق   تونست یاما م کنه،یدرکت م یطیاس و تو هر شرااراد فرشته گفتیراست م ای...در

 ادم هم باشه؟ 

 زنه؟ یقلبم تند م نمیبیچرا هر وقت اون فرد سنگدل و م تونهیاگه م پس

 از حد سَرکِشه.... شی که، قلبت ب ستین ن یجز ا یزیجوابش چ و

 

کله گنده   یسمت ادما االت،یدن مچ دستم و دور انداختن تمام فکر و خبعد از ازاد ش 

 بستن معامله با من اومده بودن، رفتم.... یکه از خارج کشور برا ی

  ن یدرک کن دوارمیممنونم. ام ن،یاومد نکهیو واقعانم از ا نیراحت باش کنمیخواهش م_

 کردم... دایبه کمک شما پ اجیبودم که احت یطیتو چه شرا

 

بود   یخالص از کشور دب شمیابر یشرکت بزرگ تجارت خونه  سییکه ر یاحمد یآقا

 شروع به حرف زدن کرد. تیتو جاش جابه جا شد و با جد کمی

 

از   ی... چه کمکمیو ماهم االن در خدمت نجایا میایکه ب ی+خب دخترم، از ما خواست

 .؟ادیدست ما برم
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شرکت   نیا نکه یبشم اما...خب مثل ا نجای کل ا سیکه رئبود  نیبله....راستش قرار ما ا_

 خاطر خواه داره...و... یلیخ

 

 تو حرفم. دیمهم تجارت خونه بلند شد و جفت پا پر یاز ادما  گهید یکی یصدا که

 

 ...شنوم یبار م نی خاطر خواه داره؟ جالبه اخه اول یلی+شرکت ورشکسته خ

 

 گهید زیبانک و هر چ اتی...تمام قرضها و مالنی کنیتکرار م نویا نقدریکه چرا ا فهممینم_

ضرر کردم اما مطمئنم که ارزششو   یل ی پرداخت شده...درسته خ نی که فکرشو کن ی

درخشانش فکر   ی نده یشرکت ، به آ  نیا فیکث یگذشته  یداره....پس لطفا به جا

در مورد تجارت و  یلی ...فکر کنم منم خنی نجا بشیکه سهام دار ا خوانی.االن هم منیکن

 من باشه.... هیخواسته... حق رسم نیصادرات کاالها بهتون کمک کردم و ا

 

 ی...از اخر صداکردیشد و بارمان هم فقط در سکوت تماشا م جادیا نشونیب ی همهمه

 خودمو حفظ کنم.  تیجد شتریباعث شد ب یاحمد  یهمون آقا 

 

به ما؟  نی کن شونی معرف شهیهستن؟اصال م یهم راض کتونیمورد شر نی+خب در ا

 جمعن؟ نیاز افراد حاضر در ا کیکدوم 
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 به اراد اشاره کرد و ادامه داد: و

 شون؟ی+ا

 

  نکهیبرگشتم سمتش و قبل از ا ینه با دودل ایهست  یبدونم بارمان هم راض نکهیا از

 کردم سوء تفاهم و حل کنم.. ی بخوام بگم، سع یزیچ

 

 ....ریخ_

  یلیبنده هستن و دل کی....شرییمت بارمان گرفتم(جناب بارمان صدرا)و دستمو س

 باشن... یکه ناراض نمیبینم

 

 کامال مخالفم... شونی+هستم....من با کار ا

 رشته کردم و پنبه کنه. یهر چ تونستینگاه پر از غرورشو به چشمام دوخت....نه..نم و

 .کردنیخاص نگاه م یجور هیهم  ونیآقا هیبق حاال

 ن؟یخوای...چرا نملیدل_

 +چون.....

 

  نکه یکامال بچگانس...اونم به خاطر ا لتونیچون قشنگ معلومه دل نیبگ ستین یازین_

 ....شهیبا من تا ابد حل نم  تونیمشکل شخص
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 و دم یکوب زیم یاز پروندها رو با خشم رو یکی و

 د.ش  شتریو ب شتریهم ب هیپچ پچ بق یصدا  میعصب یحرفم و رفتارا نیبا ا و

 

 ...ینقطه ضعف نشون بد یکه بخوا  ستیجاش ن نجای: لطفا اروم باش ماهور...ااراد

تو چشمام بود...و منم لجوجانه تر از قبل   رهیهنوزم بارمان با ژست پر از ابهتش خ اما

 ادامه دادم...

 ...رهیگیشراکت سر م نیا_

 ره یگی+نم

 با خشم گفتم. ایو سمت در دمیکوب زیم یدستم رو با

 

 ...اریاقارو ب نیا یو بعد حساب کتابا رونی لطفا بچه رو ببر ب_

 دوباره رومو سمتش سوق دادم: و

شرکتم  یتو کارا یدخالت چیه گهیو د ی فروشیاالن کل سهمتو به من م نیهم

 ....یکنینم

 

 بلند شد. یصندل  یزد و از رو یجذاب یلبخند
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  یخوایبپرسم اونوقت م شهی....مدمیخالت نکنم و مد نکهی...نه قول افروشمی نه سهامو م_

 ؟؟ یکن کاریچ

  نکهی.هم نظرت هم است ی...چون اصال نظر تو برام مهم نیو تماشا کن  ینیبش یتونی+م

 ....یاالن وجود دار

 

مربوط به جلسه رو از داخله   یها قرار گرفتم و تمام پرونده   زیحرکت پشت م هیدر  و

 کشو دراوردم و به دست تک تکشون دادم.

 

هست...بعدش   شونیشرکت و رشد اقتصاد یبرنامه ها ی.همه نیبا دقت مطالعه کن_

 و... نیامضا، نظر مثبت خودتونو اعالم کن هیبا   نیتونیم

 

 گفت:  زد،یم  هیتک زی که به م نجوریوار هم هیتو حرفمو و کنا دیپر هوی که

 

و فکر   ن؟یزارینم انیمهم شرکت منو در جر یبه اشتراک گذاشتن پرونده ها ی+چرا برا

  هی...خبر داشته باشن....حداقل ستیهست ون نجایکه ا ینباشه همه....از هر چ یازیکنم ن

 .نیریبگ ادیبه اسم اسرار و راز و  یزایچ

 

کار  نی .... نسبت به اهیبق یو با هر کلمش باعث دلسرد کردی م زیداشت صبرمو لبر گهید

 ...شدیم
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 کاسه خونمو از نگاه خونسردش گرفتم... یچشما ،یاحمد  یبا صدا که

 

 یسن کمت ....جذبه و قدرت خاص نی ....با ایما کم نزاشت یبرا یکار چی+تو واسه ه

....اما حاال هم که  مخالفن  یچ یبرا ایگذشته... یچ کتونیشما و شر نیب دونمی....نمیدار

بهت کمک  دیشرکت... به نظرم ما هم با نیبه دست آوردن ا یبرا یاراده کرد

قرار داد رو از  تونمیادامه داد(م شییاز چا ورتق هیمکث و خوردن  کمی....)بعد میکن

 رم؟ یبگ تونیلیوک

 

  ادمیبرگشتم که تازه از درب وارد شد و  ییایبرق زدن و هول شده سمت در چشمام

فرشته بزاره و حاالهم چند تا برگه دستش بود....فکر   شیپ رونیاومد، رفت ماهان و ب

چون زود کاغذ قرارداد و به سمتشون گرفت...جالبه   دیو شن یاحمد یکنم اونم حرفا

کرد،،و   فمویکه تعر یاحمد یجمله  نیا  دنیبارمان با شن دیشا دادم،یچون احتمال م

به نظر اون نداد... داغ کنه، اما همچنان تو سکوت و آرامش به ما ذول زده   یتیاهم چیه

 بود.

 

برگه رو  ایدر یکار هم تموم شد...و وقت  نیو از اخر ا دیلرزیامضا کردن م یبرا دستام

که   یمکث طوالن  هیاونجا چرخوند و بعد  یتمام ادما نیب یسمت بارمان گرفت، نگاه

 کرد. اده یکاغذ پ یرو گذشت،امضاشویم یها به سخت هیثان
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  هیبه عنوان سهام دار  میتونی....فعال م میدر تماس هست لتونیبا وک گهید یکارا ی+برا

 م؟یدور داخله شرکت بزن

 

 .کننیم تونییجان راهنما ایبله کامال...در_

کردن حرفم، پشت   دییتا سپردم که هواشونو داشته باشه و اونم بعد از ایسر به در  وبا

 سرشون راه افتاد.

 

چرخدار  هیصندل یراحت رو الیاتاق و ترک کردن و منم خواستم با خ یخدافظ هیبا  و

 ی،جا یجلسات و مهمون دار یواسه برگزار ادیز نجا،یا نکهیاوردنِ ا ادیلم بدم، اما با به 

 ... فرشته رو صدا زدم...ستین یمناسب

 

 ن؟ یدار ی+بله خانم با من کار

جلسات اماده  نطوریا یرو برا تایبه بعد اتاق د  نیکه از ا ه یلطفا بسپار به بق _

 .نی به کاراتون برس نییکنن....االنم بفرما

که سخت در حاله فکر   یبعد تموم شدن حرفم، هنوزم نرفته و داره به بارمان دمید که

 ...کنهیکردنه... نگاه م

 

 ...نیبر نی تونی....گفتم میخانم فالح_

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

577 
 

پا، سمت بارمان  یپاشنه  یرفت.. رو  رونیب نکهیصدام به خودش اومد و بعد از ا با

 .دمیچرخ

 

من   ی... مانع کارااتیسهل انگار نی با ا یبخوا گهیبار د هی...ییصدرا یو شما آقا _

وجود   نجایحساب نکنم ا نکهیباالتر از ا یتر خواهد بود...حت یجد می....رفتار بعدیبش

  شهینم لیشرکت.....اما دل نیا یربطِ برا یچون مطمئنم حضورتون کامال ب ن،،یدار

 برسم... خوامیکه م یز ین منم به اون چی.... نزاریفکر یبا ب نیبخوا

 

 لب زد:. شهیتفاوت تر از هم یکرد و ب شیکتک سورمه ا بیداخل ج دستاشو

 

 گهیلذت د هیمن  یه فکر شما واس ختنی بهم ر نی فکرم؟....باشه اما بهتره بدون ی+من ب

 ..داره  یا

 

به سمتش برداشت اما با ، باال بردن دستم   یاز پشت سر احساس کردم اراد قدم که

 ...ستادیهمونجا ا

 

....چون  زه یو بهم بر گرانید یفکرا تونهی که حرفاتون م نیفکر کن دینبا ادیبه نظرم ز_

 دارن. شونیتو زندگ یتر یادما مسائل مهم
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 ...ییخانم مهرا گفتمیم دیبا دیخانم رشاد......البته اهان ببخش نمیبی+م

 

 باشه... ده یتو سرم هست و فهم یهر چ نکهیلحظه جا خوردم....و وحشت کردم از ا هی تو

سامسونتش از   فیزد....و بعد برداشتن ک یاونم در قبال صورت رنگ برگَشتَم، پوزخند  و

 رفت. رونیاتاق ب

 +خب؟

  یرمق....رومو سمت اراد کردم و ب یافتاد و ب نییحرف بارمان فشارم پا نیاز ا نکهیمثل ا

 لب زدم: شهیحوصله تر از هم

 

 خب اراد؟  یچ_

  نایا هیمعن یدونی...اصال میینسبت خانم رشاد و مهرا نیامروز...و ا یشا ینما نی+هم

 ....؟یچ یعنی

 پکر و سکوتم مواجه شد خودش ادامه داد: ی افهیبا ق یوقت که

 

شما دوتا  نیب هیاونم بخواد هم دست باز نکهیفکر ا گهی....دگفتیراست م ای+...پس در

 ...ره یباشه....تو کتم نم

 

نداره و من تو عمل انجام شده قرارش دادم.... االنم واقعا خستم و   یریتقص چیه ایدر _

 گذشت... یروز چطورام یدیحوصله ندارم....خودت که خوب د
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برم که دوباره صداش به گوشم خورد و باعث شد سر جام   رونیخواستم از اتاق ب و

 .ستمیبا

 

 یدندون لق و بره پ نیبکن ا ؟یدروغ و پنهون کار یخودمه؟...تا ک یبچه  ی+چرا نگفت

 کارش...

 

  ونشیکردم...و باحالت مضطرب و پر یبلند ط یبرگشتم سمتش و فاصلمون و با قدما 

 گفتم:

 

که واسم مونده رو ازم   یو تنها کس ادیبشه؟ که بعد دوسال بخواد ب یبگم بچمه؟ که چ_

  فیتعر یبزنه....اراد من...تو تمام جلسات واسه تو چ هیکنه و کنا ریکه همش تحق ره؟یبگ

 ...زنمیضربه بزنه، محکم تر بهش م یکردم؟ نگفتم هر ک

 عوض کنم؟... ویچ یتلخ ن یبه ا قتِ یبا گفتن حق امیب حاال

 

منه....بچه   یبچه  یبگ یتونستی...میتونستی ...میزنیبه خودت ضربه م ترش یب یدار ی+ول

که جانبش تو   یریاز هر تحق یشدی خالص م شهیواسه هم یما دوتا... اونجور ی

 ....یهست
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ه  ک ی....چطور ارادادیهم با عقل جور در نم شیسن یزمانِ فاصله  یمنو اراد؟حت ی بچه

 ....یبارمان حت گهید یاونجور زنه؟یحرفو م نیداره ا ده یخودش به هزار نفر مشاوره م

 

 .....گرفتیم یعقلم بودکه تا بند بند استخونمو به باز یصدا و

 (:؟یچ یحت

 

دستاس کرد و چند بار تکونشون داد تا از   ریو بازوهامو اس دیاراد بهم رس یک دمینفهم

 ..امیب رون یفکر ب

 

خانم بودنت   یپا نو ینه و من ا ینه؟ گفت ای یبهت گفتم به فکر انتقام هست ادتهی+

بعدش  ینداره؟؟ ول تیاهم یو برات ذره  یفراموشش کرد گهید نکهیا یگذاشتم....پا

حرفت   نیا دنیعان از شن هی....رسونمیبزنه....بهش ضرر م  بیبهم آس یهر ک یگفت

  فهممی.....اما هنوز، االن دارم میانتقام باش  فکربه  یبهت حق دادم که بخوا یول دمیترس

اما   ی...تو از اولش منو محرم رازت دونستیکرد میو ازم قا ی گهیمهم تر د یکه حرفا

 ...یقلبتو نگفت یاز اسرار تو یلیخ

منو تو   هیواسه بارمان باالتر از وجود اون بچه...به مادر پدر تونهیم  یبیچه اس االنم

 باشه؟؟؟  

 

 تر از قبل داد زد: یکه دوباره عصب کردمینگاهش م یو کامال خنث مات
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  ؟یبشکن یاون عوض شیغرورتو پ  یخوایم یبگو المصب؟ تا ک یچ هی+

به دست پاش   یرگشتنش، حاضرب یبرا ی مطمئنم....مطمئنم اگه دوباره بخوادت.....حت

 ...یفتیهم ب

 

مثل خودش   میکه داخلش هست ییمالحظه نسبت به جا یمحکم پس زدم و ب دستاشو

 ...دمیعربده کش

 

 

  هیقض نیا دنیاز شن دی....پس چرا باکردیاون منو دوست نداره...اگه داشت ترکم نم_

 هم موفق بوده... شهیبهش وارد شه؟ اون فقط قصدش آزار دادنه منه....و هم یبیاس

 

بازوهام کنار زده بودم و به دو وَر صورتم رسوند و با آرامش  یکه حاال از رو دستاشو

 ...ادامه داد:شدیحس م یداخلِ صداش که به راحت

 

بچه   هی یپا یبودنشو بهت ثابت کرده....وقت یاوج عوض یدوستت نداره....وقت ی+پس وقت

 ه..با...بامن....ک ی...اونوقت حق دارونِیوسط درم نیا

 ! یمن ازدواج کن با
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 هی یکه حت یاراد ؟؟یاونم از زبون ک شنوم؟یدارم م یبه گوشام اعتماد نداشتم که چ

 حرفاش ، در توانم نبود. نیا دنیلحظه هم توقع شن

 

دستاشو از صورتم  نکهیا یو واضح ته دلمو به لرزه درآورد و به جا حیاعتراف صر نیا

 .شدیم زششونیه اون با سر انگشتش مانع رپَس بزنم، اشکام بودن ک

 

 من... ی...الاقل جلوزیاشکاهم نر نینگام نکن....ا ی+اونجور

 

 یریجلوگ یبار هم برا هیو  ختمیاون سنگدل اشک ر شیکه چقدر پ دیدلم ترک و

 نساخت..!  یسَد چیازشون، ه

 

 اراد من..._

مشاوره   هیمدت واست  نیفقط تو تمام ا دونمی...میدوستم ندار دونمینگو...م یچی+ه

 بودم و بس...

 تا......تا  ،یتا خوشحال باش کنمیهمه کار م یاگه بخوا یول

 

  نیا کردمیکه درک م یزیبزارم...فقط تنها چ یچ یپا دونستمیصداشو نم یتو دیترد

و حاال تمامشون   پروندیهوا م یرو رو ییحرفا ایبود که خودمم هنوز تو شوکم...در

 از آب دراومدن. درست
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 تا..._

 ...! ی+تا عاشقم بش

 هم تلخ تر بود. از قهوه  یلبم حت یتلخِ رو لبخند

 

 .تونمیکه نم یدونیم_

 

  ای...پس بتپهیمن نم ی...اگه هم باشه واسه ستین نهی تو اون س ی...چون قلبدونمی+م

همش کار  نکه ی..از ا.شاد یلیحال خ نیو در ح ییسه تا یخانواده  هی م،ی باهم بساز

 ....میدست بِکِش و وقتشه که االن به فکر خودمون باش یکنیم

 

کلمه از من و داشت... گرفتم، و با   هی دنیچشماش که فقط انتظار شن یاز رو  نگاهمو

  کیبهم نزد نقدریا دادمیاجازه م دیصورتم کنار زدم....نبا یدستام اروم دستاشو از رو

  ده یاون بچه رو ناد ی نده یآ تونستمیکنه.... اما نم دایحرفا هم پ نیبشه که جرعت زدن ا

باشم که دوستشون دارم...اما خودم   ییگرفتم به فکر کسا ادی هوقت  یلی....من خرمیبگ

 !؟یچ

 کنم؟  یاز االن تا اخر عمرمم با اراد زندگ تونمیم

 ...ختهیکه رو سرم ر یعدالت یهمه ب ن یواقعا خسته شدم از ا اما

 باشه..... میکه حام چکسیپناه بودن و نداشتن ه یاز ب خسته
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 حرفها دارم....   نیا دنیبه شن اجی....منم احتدیشا پس

خبر داشته  ممیزندگ یو رو رینفر بهم ابراز عالقه کنه و از همه ز هیبعد مدتها  نکهیا به

 باشه....

 

 راحت اعتماد کرد؟  شهیمگه م اما

 نگاه کنم... هیتر به قض نانه یبهم داد، باعث شد خوش ب که اعماق وجودم یبعدش جواب و

 

اما عشق    ،یدوستش داشته باش یبتون دی....و از همه مهمتر شاستین سیپل هی)اراد 

 کی... چون فقط مختص به یتجربش کن یتونیکه تا اخر عمرت نم یزیچ هی!  ؟یچ

  تیمتر یده سانت یدوره....درسته وجودش در اندازه  یلی که ازت خ ینفره.....(نفر

 ....لومتره یاش با قلبت هزاران کهستش،، اما فاصله

که داخلش قرار دارم.....فراموش   یرحم یب یایتو فکر بودم که به کُل از دن نقدریا

 کردم...

 

 گفتن نداشتم... یبرا یزیبدم؟ در اصل چ یجوابشو چ دیبا دونستمینم

نگاهمو از چشمان  یو به سختشده بود،  ره یحال نگران، بهم خ نیر عمنتظر و د اراد

 ییدلم االن فرار کردن و تنها دیگرفتم وچند قدم به عقب برداشتم.....شا "شیسبزآب"

  دهی... اما با کشینکن ریگ یدوراه نیتحت فشارت نزاره و ب  یکس نکهی....اخواستیم
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لبشو کنار لبم گذاشت و   هویشدن مچ دستم به عقب،، راست تو بغلش پرت شدم....که 

 بهش زد... یاروم یبوسه 

 

گوشش و اون   ریبخوابونم ز یکی دیرفت با ادمیبرخوردش بودم که  ن یتو شوک ا اونقدر

 با لحن تب دارش زمزمه کرد: 

 

که   فهموندمی..از اولش بهت م..دیباهام ازدواج کن....با گفتمیم دی+اشتباه کردم....نبا

  هینفر گر هیو از پَست بودن  یکه وارد مطبم شد یچقدر دوستت دارم....از وقت

تنها   خواستمیو اصال نم رانیا امیگرفتم باهات ب میکه تصم ی.... تا وقتیکردیم

وار عاشقتم ماهور......جون ماهان فکر کن به   وانهیکه  د دمی....اون موقع فهمیباش

 تباه نکن.... تویخاکستر که االن پودر شده... زندگ ریعشقِ ز هیواسه حرفام...

 

هم چنگ زدم نتونستم بفهمم اون حسِ مبهم   یداشتم که به هر چ یدلم حس ته

 ....؟ هیچ

االن  دی...شایحرف چیتونستم کنارش بزنم و اروم از بغلش جدا شم....بدون ه فقط

 سکوت....

 بزاره... شیتر  احساسات قلبمو به نما یرگبار

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

586 
 

خاکسترم  ریپودر شده در ز هیدفاع کردن از زندگ یهم واسه  یبه قول اراد حرف چون

 نداشتم....

 

  یتعادل پاهام که فقط دلشون آزاد گهیقدم اول درسته آهسته بود اما بعدش د دو

ارمان داخلش  که اتاق ب یبه طبقه  یچطور دمیدست خودم نبود...و نفهم خواستیم

 ....دمیقرار داشت رس

 

 کنم؟یم دای پ نجایو ا یآزاد یعنی

نابود کرد   مویکه کل زندگ یو به کس امیب دمیازش ند یچیه یکه جز خوب یآدم هی از

 پناه ببرم؟...

 

 ...جلومو گرفت ش یکَندم و سمت اتاقش راه افتادم که منش ن یسست مو از زم یپاها 

 شما واسشون مهمون اومد خانم مهندس... یپا شیاالن،، پ نیهم ییصدرا ی+آقا

 ه؟یک_

 .رنیپذینم ویواال گفتن که همسرشون هستن....فعال هم کس دونمی+نم

 

به سمتم هجوم اورد...و با سرعت سمت درب  ایبد دن ی...و تمام حس ها همسرش؟

  یطار هامحل نسبت به اخ یبه عاقبت کارم و ب یفکر چیاتاقش قدم برداشتم و بدون ه

 ضرب باز کردم....اما  هیدر و  ش،،یمنش
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بود،   نیشدم.... و تنها دعام ا مونیروبه روم پش ریکه کردم و تصو یاز کار یفقط لحظه 

 ....گرفتیقرار نم  ره یاون دستگ یو رو  شکستیکاش دستم م

 

جنگ دلمو باهاش اغاز کنم، و باعث  نکهیجز ا یرفتم، چاره  شیپ نجایحاال که تا ا اما

 کوب شدن حس درونم بشم و...ندارم....سر

 

پر   ی...و صدانهیتا بارمان هم منو بب شدی، پشت به من نشسته بود ومانع م زیم یرو

 همون موقع هاست. نیع قایعشوش دق

 

به دل کوه و   میبزن م،یرو وردار ایلع میچطوره بر گمی... میکار نباش ی+عشققمم خسته 

 دشت... ها؟

 

 ؟ یزنیبعد از کوه و دشت حرف م ،ختهیهمه کار رو سرم ر نیا ینیبینم-

 

من بود و دوباره با همون ناز و ادا  یارزو شهیگذاشت که هم یشیته ر یرو دستشو

 زمزمه کرد: 

 

 یدلتنگ یشیدور م  قهیباشم....بخدا دو دق شتی +خب همش کار.....اصال پس بزار من پ

 ...ده یم معذاب
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 یرفت که باعث شد پاشنه  جیعان گ هیو نخوردن صبحانه،  شهیطبق عادت هم سرم

جالبه   یلی نامحسوس به حالت قبل برگشتم و واقعا برام خ  یلیبخوره..... اما خ چیپام پ

 خودشونو زدن به اون راه.... ایحضورم نشدن و  یکه هنوز متوجه 

 

دستم بهش فهموندم  که خفه شه   یخواست اعالم کنه که من هستم،با اشاره  یمنش تا

از پشت   یوبره سرکارش و با حرکات بارمان تمام حواسم به سمتشون رفت ....که چطور

نما و جلب توجه   یبلوندش که قشنگ معلوم بود برا یاز موها یبلند شد و تره  زیم

 کرد: هفرستاده، پشت گوشش زد و زمزم رونیب

 

 تنگ نشه... ییبایهمه ز نیا یدلم برا شهی +خب منم دلم برات تنگ شده....اصال مگه م

 

 .....خش انداخت رو اعصابم....کرد،،یوسوسه م ویدخترونش که هر مرد یخنده  یصدا و

 

نکشم ،   ساشو یقول بدم که نرم و الخ به الخِ گ تونستمینم موندم،یم نیاز ا  شتریب اگه

  نیبعدش ا یشده .....ول یکه بزورِ عمل وجراح ییِبایاون هم زبابت دلتنگ شدنش واسه 

 با تو نداره.... ینسبت چیبهم بفهمونه اون ه خواست یدوباره م تمیوجدان لعن

 

 رفتار کنه.... تونهیکه بخواد م یزن داره، پس هر جور ی...حتیحت
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و همش تو خاطرات تلخ گذشته غرق   یاحمق کل عمرتو تلف کرد یوسط، تو نیا

 ...یشد

 

 و..... زیم یرو شِیسال و شش ماه پ کی هیعروس یرفت اون کارتا ادتی

 شدنات از جانب اونو.... کیو کوچ ریرفت تمام تحق ادتی

 

سرعتِ  یقورت دادم و دستامو باال اوردم و چند بار کَف زدم و ه یبه سخت بغضمو

 ....دمبریدست زدنم هم باال تر م یصدا

 

لبشو   یانداخت و اون لبخند محوِ رو نییدستم، سرشو پا یصدا دنیبا شن بارمان

لنز گذاشتش، برگشت سمتم  یبود که با چشما وایش نیبزارم و حاال ا یچ یپا دونمینم

 ....کردی با تعجب برندازم م

 مینَم چشمامو قا کردمیم یاتاق اومدم و با پلک زدن همش سع یاز کنار درب به وسطا

 .زمیکنم...و تمام حرصمو داخله صدام بر

 

  یبا ادما یعشق باز یبرا یی.......اما بهتره بگم شرکت من... جاییبراوووو جناب صدرا-

 ....ستین ییهر جا

 

 از خشم سرخ شد و رو کرد سمت بارمان. وایحرفم صورت ش نیانگار با ا که
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 داره... کاریچ نجایاصال ا گه؟یم یچ نی+ا

 

 ...گمیداره؟ اما نگران نباش، چون بهت م کاریچ نجایکه عشقت ا یهه بهتر بدون-

 خوش کرده تو شرکتم....  "جا"من شده....و االنم  هیکار و زندگ شیریس

 

 ادامه دادم: یشتریب یباال فرستادم و با عالقه   ییخود به خود ابرو و

 

 نگفته؟  زارویچ نطوریمگه همسرتون بهتون ا-

 

شده بود و از اخر   ره یکه چرا بارمان تا االن تو سکوت مطلق و در ارامش به ما خ جالبه

  یری...جلوگومدیم شیکم کم داشت پ وایمنو ش نیکه ب یهم دهن باز کرد، تا از جنگ

 کنه...

 

مورد اظهار  ن یراجب ا نی تونی...پس نمنیستین اریصاحب اخت کاتونویاتاقِ شر گهی+شما د

 داخله اتاقم راحت باشم... تونمی که بخوام م ی....اونوقت منم با هر کنینظر کن

 

اما تمام تالشمو   اوردیحرصمو درم شتری ب وایش یواموند یژل زده  یلبا  یرو پوزخند

 کردم تا ارامشمو حفظ کنم.
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کتم، در شر ی....اما بهتره بگم که من واسه وارد شدن به تک تک اتاقا نیبله حق دار-

مثل االن مزاحمتون نشم......بعدشم هزار کوفت و جا واسه   ،،، یوقت اونجور هی....زنمینم

  یتو شرکت قربون صدقه  نیبخوا دهیکارا و گپ زدن با عشقتون فراهم شده....بع نطوریا

 .نیهم بر

 

زد و بعد بردن   یکردم که اونم مجدد به روم لبخند جذاب دیلبمو تجد یلبخند رو و

 شلوارش پر تمسخر از قبل ادامه داد: بِیداخل ج دستاش

 

...، فقط  ستین ی...اما مشکلنییپا نیاریشعور خودتون و م ینجوری+پس متاسفانه ا

شرکت  " کتیحس مال نینره منم به اندازه چهل و نُه درصد ،سهم دارم؛ پس ا ادتونی

 دور... نی.....و از سرتون بنداز"شرکت من "،،،  "من

 

کم   یعوض نیا یجلو یدونیم یلعنت به تو ماهور که وقت ییجورا هی یعنیبهش.... لعنت

 .یکه سر به سرش بزار خواره یبازم جونت م ،یاریم

 

 شونش گذاشت.. یبارمان شد و دستشو رو کینزد وایش

 

 .ن؟یمارو تنها بزار شه ی،، االنم ممونده باشه یباق یحرف یجا کنمیفکر نم گهی+خب د
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که   دمیدارم نشون م ییجورا هی،وحضورم ز یطعنه ام یداشتم که با حرفا نویا احساس

 کردم، یحسود

  یهستن واسه داشتنت هر کار ایبره....که بعض ادمیو  شیپ قهیچند دق دیاما نه....نبا 

  ریکه داخلش گ یچنگ زدم تا خودمو از مخمصه  یزیبه هر چ  نیبکنن...به خاطر هم

 کردم،،نجات بدم...

 

حقوق کارمندا   ی، فقط دنبال پرونده نبود یخب....از همون اولش هم حرف اریبس-

 واسم.... اره یب نیبگ یحتما به منش نیکرد داشی....اگه پگشتمیم

 

 وا،راهمویلب ش یمزخرف رو یبه صورت شاداب و خنده  ینگاه  هیبعد انداختن  و

 گرفتم... شیسمت درب اتاق پ

 

 بمونه.... ششیبوده که نگرانش باشه و پ یدوسال ،کس نیتو تمام ا پس

 

 ...شدیو توان پاهام کمتر م شتری مغزم ب االتیفکر و خ داشتمیبه جلوتر قدم برم یچ هر

 

 اون همه اشک نبود؟  اقتشیل پس

 نه تو....  واس،یکه برازندشه ش یصدرصد کس و
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 و اون از چنگت دراورد.... یکه از گل پاک تر بود ییتو نه

 

 ...یچه عاشق ،اونمی عاشق شد دیبه عشق و حاال شد یدیخندیکه م ییتو نه

 ....نیستیپاکِت ن یباشه، تو با بچه   تونه یکه کنارش م یادم اون

 ...دمیتا اخر عمرم فهم نویو من ا واسیش همون

 

 اراد باشه؟  تونست یم ؟یمن چ اقتیل اما

 از بارمان باشه.... ر یبه غ تونه یم یهر کس مطمئنن

 زد... یشد و لبخند کمینزد ا،یدر  دنیکه با د دمیهمکف رس یطبقه  به

 

 که قبول کنن. شدیاالن رفتن...از همه جا خوششون اومد و واقعا باورم نم نی+هم

 

و   زمیتو خودم بر دمیکه د وینتونستم هر چ گهینداشت ود یتیاهم چیاالن واسم ه یول

 ....هیگر ریبلند داخلِ بغلش زدم ز یبا صدا

 

 شوکه لب گوشم زمزمه کرد:  که

 ..اروم باش لطفا کننیهمه دارن نگاه م نی+چت شده ماهور؟ بب
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 خشکمو تَر کردم. یو با نوک زبونم لبا فاصله گرفتم و با دستم اشکامو پس زدم، ازش

 

 خوبه؟ +ماهور حالت

 یلیواسم خ نجایا یتکون دادم سرم به سمت درب شرکت قدم برداشتم و تحمل فضا با

 سخت بود....

 

مزاحمم   ست ین  ی...چه بهتر کسرفتمیراه م اده یفقط تو عابر پ یفیک چیو ه یگوش بدون

 بشه.

 

دست از   خواستنیافتادن به جونم و اصال نم انهیخاطرات بودن که مثل مور نیبازم ا و

 سرم بردارن...

 شب تو جنگل... اون

 ...ن یمع  هیوانت شدن و..... مهمون سوار

 دوستت دارم! نیشدناش و گفتن اول  یرتیغ

 )از زبان سوم شخص(
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بهش شوک وارد کرده بود و سرگردون خواست دنبالش  بشیماهور و حال عج یاشکا

 دارد...... ییبه تنها اجیفقط احت  یشراط  نیکه در ا دانست یم یبرود اما بهتر از هر کس

 

امدن بارمان و دخترِ   نییخاطر ، راهش را سمتِ پله ها کج کرد ،اما با پا نیهم وبه

 کنارش...

 ...ستادیخود ا یشد و سَر جا نیزم خکوبیم شیپاها 

 

 ؟ ییجناب صدرا نیبریم فیتشر-

 

 ...رفت ادمی ی....اهان راستگردمی+زود برم

 

و مضطرب   یبا ماهور، عصب شیپ قهیکه از برخورد چند دق ییوایرو کرد سمت ش و

 ....بود

،   ده یاثر مانده و آن دختر معصومِ زخم د یب شیمدت کارها  نیتمام ا کردیفکر م دیشا

 .کندیرا نقشه براب م شینقشه ها

 

 بامزتون کجاست؟ یهستن.....بچه  شونیا گفتمیکه م ی+مادر نمونه 
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 لب زد: یجیبا گ ایدر و

 بچم؟-

 ...گه،پسرتونی+اره د

 هیاداور ی  یبا کم اینبود تا حواسِ پرتش را جمع کند و حال... خودِ در یماهور نجایا در

 زد و گفت:  یحیاتفاقات قبل، لبخند مل

 

 خانم فالح باشه... شیپ دیبا-

 

 دست داد. ایربه د ی دستش را جلو اورد و با گرم وا یآن وقت ش و

 

...فقط شما تونییکرده بود....خوشبختم از اشنا فی+بارمان از فرزند خوشگلتون تعر

  ن یا فهی، ح کنمیبهم نخورد؟ من به بارمان هم گفتم اصال به بچه اوردن فکر نم کلتیه

 اخه؟  ستین فمیبدن ظر

 

 ؟یماهور چ فِیزد....پس بدن نح شیفتگی خودش نیبه ا یمتقابال لبخند کم جون ایدر و

مورد   ن یبارمان سخن نگفته بود؟ و ا هیدر زندگ یراجب شخص چوقتیاصال چرا ماهور ه

 ...کردی متعجب م شتریرا ب ایدر
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  ادشیباهاشون کرد وتازه مشکالت خودش  یارام هیاز فکر خارج شد،خداحافظ یوقت

 امد...

 

 .دیرا د شانیاراد پرراه،  ن یدفعه از پله ها باال رفت و در ب نیا

 

 ما ی کار دار یکل ؟یریکجا م گهیتو د-

 گذاشت رفت.... یحرف چیبهش گفتم...اونم بدون ه وی...گند..همه چای +گند زدم در

 

حال بد ماهور و   لیدل یعنیرا نداشت... یمهم  نیاتفاق به ا دن،یتوقع شن گرید  ایدر

 درخواست اراد بود؟ انی...بشیاشکها ختنیر

 

 •••••••• 

 

...اما  شدی است ، مانع خوب راه رفتنش م ده ی چیپ شیکه دور دستان و پاها یدستنبد

 ندارد....  طیشرا نیجز مدارا کردن با ا یچاره  کردیقبول م دیبا

 

ورود  یسربازان هم اجازه  یکه حت یی ....جادیشد که دلش لرز ییسالن بازجو وارد

 زد: بی رخنه کرده بود...اما بعد به خودش نه یترس بدنداشتن...و در دلش 

 و ترس؟ نیمع
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 یرا به سمت صندل شیکنار رفت و قدم ها یافتضاح یبا صدا یدرب اهن ی کِرکرِه 

 قرار گرفت... شیبرداشت و روبه رو

 

 اراد خان!؟  نیبه ما زد یافتاب از کدوم طرف در اومده که سر-

 اراد خان!؟  نیبه ما زد یافتاب از کدوم طرف در اومده که سر-

 

 ...یبزار ریبا حرفات ماهور و تحتِ تاث دی....هر چه زودتر بازی+مزه نر

 

 زد، گارشیبه س یقیانداخت، و پُک عم گرشید یپا  یرا رو شی پاها و

 از قانون نبود.؟ یجزء خالف ات،یدخان نجایا مگر

 

تا گچ   یمرد مرموز بر همه کس حت نی....نفوذ ا د؟یبگو توانست یچه م یکس ی.... ولبود

 ...رسدیاب هم م وانِیته ل یگرفته ها

 

کرد و با دستانش  ی....)مکثشدیم دیکه با یکنم....کار یکار تونمینم نیاز ا شتریب_

 .."شد"طرف و ان طرف کشاند(... نیداخله هوا رو به ا یدودها 
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دستان دستبند خورده اش را عقب تر    ز،یم یدست اراد بر رو نیسنگ یبا ضربه  اما

چرا هر که از  د؟یبهش زور بگو دیبا یرا مجسم کرد چرا کس نیو در ذهن خود ا دیکش

بکشد؟پس   نی....فقط بلد است زورش را به رُخ معشودیدر وارد م ن یو از ا رسدیراه م

 کرد؟یهم در قبالش سر خم م  همورچ یکه حت شیجاست قدرت دوسال پک

 

تخت  یبا زنم رو دی....االن بایرفتیم شیپ  گفتمی+دِ نشده المصب....اگه اونجور که من م

 نفهم سروکله بزنم... ینه با تو بودم،یخواب م

 

داشته و نه تو....اما اون قابل تحمل  اقتی!....مطمئنم نه بارمان لچارسیماهور واقعا ب_

....که به خاطر ده سال حبس و  یی....اما توشهیو حق مردم سرش م  سهیتره.....حداقل پل

گفت بچه   شه ی....میهست ی گهید زیچ هی ...برنیجذبه و پول پدرت، همه ازت حساب م

 یلوسِ مامان ایننه 

 

  ریمورد تحق نگونهیبزند؟ و اصورتش پس  یجرعت کرده بود جُرم اراد را به رو چگونه

.....و  "زد".... زدیم دیکه با ینداشت....اما حرف یتیبعدش جونش اهم دیقرارش دهد؟ شا 

 خوب خشم اراد را فوران کرد

 

 یاریاسمشو ب یخوایپس قبلش که م شه،یمن محسوب م یها ییاز دارا ی+ماهور جزئ

 اول دهنتو اب بکش....
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 ست باشه....مگه نه؟....ناموییدارا یبه جا  تونستیم_

 

 شد و با خشم لب زد:  ده یهم ساب یاراد از حرص رو یها  دندان

 

داشته  ،یمن بد لیچرت و پرت هارو تحو نیا نکهیجرعت ا گهید کباری+فقط 

  ن ی....اولزاره یم نجایپاشو ا گهی بار د کی...االنم فقط ماهور کنمینم نی...جونتو تضمیباش

  ن یکتریکه کوچ یشوریمغزشو م ی....بعدش جورالهیاز دان یگرفتن سراغ تتیمامور

نشه.....   خوام یکه م یزیاگه چ یدونی در ازدواج با من نداشته باشه....چون م یتعمل

....به قول تو ده سال  ستین یخرفتت کار سخت رِیپ یسر بابا یفرستادن چند نفر باال

 داره. یبودم و..... پس...،حنام خوب رنگ نجایا

 

  شیضرب از رو هیو  دیرا عقب کش ی،صندل نیمع یماتم زده  یبل چشم هادر مقا و

 پاشد....

 

  نیتر زیعز نیماهور خواهرش است و حال ب دانستیصدرصد م کرد؟یچه م دیبا

امضا  یعنیازدواج ماهور با اراد  دانستینفر را انتخاب کند....درسته م کی دیکسانش، با

  شیاراد و مشکل روان یِضیمگر با مر یخوشبخت شود...ول دیکردن حکم مرگش،، اما شا

 د؟برو نییپا شیاب خوش از گلو توانست یم
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با گفتن   دیمهربان و دلسوز بود....شا ی لیکه خ خواستیرا م شیجوان یسالها دلش

 زیهر چ ایمملکت که به خاطر کارش  نیفداکار ا  سِیبه بارمان،.... پل قیحقا هیتمام

 ماهور را نجات داد....( شدیعشقش گذشت.... م ،ازیگرید

 گذاشته است؟ شیبرا "به پا"مگر اراد کم  یول

سرد تهران به صورت  یکه ده سال عمر خود را بابت قتلِ عمد در زندان ها یمرد

 .....ددگریآن کس که کُشته.....م هیشب یشاهانه گذرانده و حال دنبال کس

 

 ....یمیو خاطرات عشقِ قد ادیاسمش را بگذار زنده کردنِ  تو

 ! یجنون روان میگویم من

 ....د؟یفکر کرد چرا به خود ماهور نگو نیکه در ذهنش روشن شد...به ا یاما با جرقه 

 

به   یوالیو نامحسوس به او بفهماند که با ان ه انهیمالقاتشان به صورت کامال مخف  نیب

 ظاهر مهربان، ازدواج نکند...

 

 گفت؟یرا م یتلخ نیبه ا ی قتیو حق دیکشیچگونه بحث را وسط م اما

 

  کیمدت به تو مشاوره داده و باعث حال خوبت بوده،  نیکه تمام ا یکس گفتیم

 !ست؟یروان
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که به خاطر تو.....بعد  وانهید کیکند ،  دیو تاک دیاگر بگو یحت کرد،یباور نم صدرصد

  شیمنف یو حرفا ،یپدرش شده و با تمام نابلد هیسال وارد خاک و محل زندگ ستیب

 نداشت... یریبارمان، مغزت را شستشو داده....بازم تاث یرو

 

 ...اما مگه داشت؟خواستیجرعت م یکم ق،یحقا نیتمام ا گفتن

 ....؟یپدرش چ جان

 

خونسرد و حق به جانش است، هزاران فرق دارد و هر کس  ی افهینچه که در قاز ا اراد

 ...ترسدیم دنشیرا بشناسد، از دوباره د دشیذات پل

 

 همه زمان گذشت؟  نیا چطور

مجهولش رفت،،که تا االن هم اتَشَش دامنش   هیمالقات دنیکه بزور به د یشیسال پ دو

 را دَربَر گرفته....

 

 او را باور کند؟  یچقدر احتمال دارد، ماهور حرفا  اصال

  گریکدیهم با  یدشمن ینتوانسته برادر در قبالش باشد و بلکه کل چوقتیکه ه یکس

 است..... شیبازو یگلوله رو یداشتن و تنها اثرش همان جا
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شده.....ان هم بابت جان   ده یاش به دست خواهرش کشکه ماشه  یریت هفت

 ....ستیاو باق یکه حاال، درد و عذابش برا یعشقش....عشق

 

که هر چند با نقشه و دروغ، باعث سرپا شدنو قدرتِ   یفرد یحرفا تواندیاصال نم یول

 حرف او را باور کند؟ رد؟ویبگ ده یاالنش است....را ناد

 

  خواستیکه ازش م یسرباز ی....و با صداشدیش دور نماز مغز یفکرها لحظه  نیا تمام

  رونی اهسته اش را به ب یبرداشت و قدم ها زیم ی،تا برگردد به سلولش....سرش را از رو

 اتاق کشاند....

 

 گفت:  یدورگه  یوسط راه خشکش زد و با صدا اما

 

 زودتر... ی....هر چنمیرو بب ییسرگرد صدرا خوامیکه م نیبگ-

 

سرش انداخت و با   یرا رو شیاراد است...صدا رِ یکه قشنگ معلوم بود، حقوق بگ یسرباز

 :دیباال رفته پرس یابروها

 

  فتی راه ب ؟یکن فیتکل ن یتع یکه بخوا  یهست یگاه یدر جا یفکر کرد ؟یگفت ی+چ

 ...نمیبب
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 داشت.... نهیکه در س یسرکوب شد، هر انچه راز و

 )دوازده سال قبل( 

 

دانشگاه ضعف   هیدختر چشم و مو مشک یو جاهل....دلش براسالش بود، جوان  ۱۹

 ...ادیز یلیآن هم خ خواستش،یم رفت، یم

 کرد؟یمگه پدرش قبول م اما

 

عروسِ جناب  نکهیا اقتیل ایافتضاح، آ یبا وضع مال م، یتیپدر و به اصالح...  یب دختر

 شود را داشت؟  نیراست

 خانواده....نداشت زیدانه پسر و عز هی ،یبرا صدرصد

 

 شناخت؟ یاختالف طبقات م یحت ایبود؟زمان و مکان  شیمگر عشق... حرف حال یول

 

در سرش جشن   یو حت رفتیم شیپر کالغ یبو کردن موها کباری یبرا دلش

 .گرفتیازدواجشان را م
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که اصال   یتلخ قتیقبول کند حق خواستی قول پدرش بچه بود و خام....اما خودش نم به

 ...ندیایبهم نم

 

 : / دشید باالخره 

 او... یدَر پِ یز عمد...دعوت کردنِ پِشدنش از دانشگاه....و ا  یو فارق التحصل هیمهمون

 

 خلوت باهات حرف بزنم؟ یجا هی تونمی+م

 

  کیشر تیتو شاد خواستمیم  یلیو خ یهست میمیدوست صم نکهیاراد...فقط بابت ا-

 نمی بیخلوت نم یبه جا یلیدل گهیباشم اومدم...د

 

 شد. ر ی، اساراد  یقو یمچ دستانش توسط دستا  د،یتا راهش را کش و

 

 ...کنمی+لطفا...ازت خواهش م

 

 خبر داشت.... شیجنس هیضی...خوب راجب حال و مردانستیم الیل

و از  بای...با کمال و زاالتشیتمام خ نیبود که اراد شوهرش باشد، ع نیا شیآرزو یحت

 ...شدیم  نیبا او تضم شیهمه مهم تر خوشبخت
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، دلش سرد شد و از  حرف زد  الیل یپدرش راجب مَرَض ناعالج پسرش برا یوقت اما

 ...ی....سندروم ذهن آشفته و اختالالت رواندیترسیبا او م ییتنها

 

 شم.... مونینکن که از اومدنمم پش یکار هی+

 

 فقط چند لحظه...-

شود و   زیبود لبر کی...صبرش هر عان نزددیکش بشیداخل ج یجعبه  یرو یدست و

 ....ستیمناسب تر یزانو بزند اما نه....وقتش جا شی پا یجلو نجایهم

 

اهسته اش را همراه با  یدلش را صاف کرد و قدم ها  ،یمِن ومِن و دو دل یبعد کل الیل

 پله ها برداشت... یاراد به سو

 

 ...میلطفا زود برگرد ی+باشه ول

 ؟یترسیازم م نقدریچرا ا-

 

 ....دانستیکه خوب جوابش را م یخورد از سوال جا

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

607 
 

  هیداره با  تیخوب ادیسالم، و ز ۱۸دختر  هی ...فقط من االن ؟ی+ت..ترس؟ نه بابا چه ترس

 بشم... ده یپسر د

 

همه مارو باهم تماشا  یبزود یول م،یخلوت باش  یجا هیازت خواستم  نیواسه هم-

 ....دمیبهت قول م  نوی.اکننیم

 گرفت... فیلرزش خف یجور هیته دلش   ش،یزد و مثل تمام حرفا یلبخند زورک

 

که ناخواسته   یگذاشتند اما بابت وضع شیپا پ شیها برا یلی....خبایساله بود و ز هجده 

 ....دیپریم یگریپس از د یکیکرده بود،  ریداخلش گ

 اراد.... یول

 

بالکن بزرگ ، با ذوق   دنیو در را اروم باز کرد و با د دیبه اتاق مورد نظر رس باالخره 

در   نکهیدر خواب قابل باور بود...و از ا ایو  لمیدر ف ای شیبرا نهای...تمام ادیسمتش دو

 .اوردیدر م یباز  دیند د،یدیم  تیواقع

 

 خونمون باشه؟ نجایا خوادیدلت م-

 

 ...یلییی+خ

 و تمام ذوقش کور شد. دیحرفش را فهم یبعد....نکته  اما
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 اراد...من و تو هرگز.... شهی+اما نم

 

و با عقب   کردیدر جانش رخنه م یشتری ترسِ ب داشت،یکه به سمتش برم یهر قدم با

 نشود... کینزد گریرفتن،دوست داشت او د

 

 ؟البد باز بابام چرت و پرت بافته..؟  چرا نشه_

 ....نی+نه...اخه بب

 

اراد عاشق   یبه اندازه   یرا بر سرش بکوبد، حت شیضیرا نداشت که مر نیا جرعت

 بابت پول و... دینبود....شا

 شاهانه... هیزندگ ای

 

  شتر، یب ی...حتایلیخ یو ارزو یتو پولدار نی خودت...بب ینه واسه   یول خوامتیمن م-

  ی نده یزبونشون هست....با تو ،ا ریماه ز کیهر غذا تا  یکه مزه  ییفقرا ریفق یارزو

 ...نهیمادرم تضم هیخودم و زندگ

 

 ؟ یپس دوستم ندار-
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 ...لطفا بچگونه برخورد نکن می+قرار بود صادق باش

 

 ...، زدی ...ان از نخواستن حرف مخواستش یم یلی شده بود و حال که خ کیتحر

  

 نازک دخترک نشست..... یگلو ینتوانست تحمل کند و دستش رو هوی یول

 

 ...یبزور داشته باش دیاما من دوستت دارم...توام با-

 

 +اراد، 

 گفت:  یبه سخت شیسرفه ها انیدر م و

 

 ....شم ـی+دار...م خـ....فه م

 

 ؟ ید ی....فهمیدوستم داشته باش دیبا گمیبهت م _

 

بخواهد  یداشت بفهمد که هر چ میباال رفتنش مهم نبود و فقط تصم یتُن صدا اصال

 ....شودی همان م
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 +ت..وروخدا....اراد...

 

 مغزش گذاشت ودستش را با سرعت برداشت... یرو یخواست ریمظلومش تاث یصدا

تر شده بود و همان طور که به عنوان   دیشد شیرا محکم گرفت و سرفه ها شیگلو الیل

 ...زمزمه کرد: رفت یکردن از دستش ، عقب عقب م فرار

 

...بعد اونوقت چطور  یعوض شدمی...داشتم خفه میهم هست وونهید ی....حتیضیتو مر-

 زنت بشم؟ یتوقع دار

 

 +خفه شو...

 ...دیچیدر هم پ الیل غیاش و جعربده  یصدا و

 

تنش، پخش بر   یبایکه لباسِ ز الیل دنیبالکن شد و با د ینرده ها کیبا بهبت نزد 

 ...دیشده بود...دلش ترک نیزم یرو

 

گناِه هجده ساله   یدختر ب هیشد که با هول دادن، باعث مرگ  ره یخ یبه دستان ناباور

 بود....
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  یو رشوه به بزرگان، حت هیباز  یپارت یپدرش.....جرمش را بَرگردن نگرفت و با کل  اما

 فرزندش محال کرد... یسُستِ مملکت، اعدام را برا هیقاض

 

هم  لییکه داشته باشد، از عزرا یسپول و قدرتِ پدر اراد را هر ک گفت،یراست م الیل

 ...ردیگیم فیمرگ تخف یبرا

 )دو سال قبل( 

 

اشفته و جلسات پشت سر همِ مشاوره   یبلند و حال یها شیده سال عمرش با ر

باال امده   یو شکم هیدر حاله گر یگذشت.... تا در زمان مالقات با پدرش.... دختر

 نشسته بود... ی...که تنها ان وَر صندلدید

 

 داخل چشمانش... ه یطرز برخوردش...نگاهش.... و نگران ی...حتالستیل خود

 

گذاشت   ود،یکه منتظرش  یفرد دنیو بدون د ده یپر یاخر دو دل شد و با رنگ از

 رفت....دل اراد هم با خودش برد...

 ...نتَشیکه زود تر از انچه فکر کند، بب کردیتصور نم اما

 

در زندان بود   شیکه دوماه پ یمرتب اراسته را با کس دِیاراد جد توانستینم چکسیه

 کند... سهیمقا
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 ....دانستیم "یالیخ" یالی خودش که باعث حال و احوال معرکش را ل 

 

ان...با چند روز از زند رونیب یو ادما شیبله قربان گو  یروز با سرعت از سرباز ها همان

  ن یسرزم یدلش برا کهو یرفت،  هیبعد دوماه به ترک نکهیا دنیو از اخر  فهم بیقیتع

 تنگ شد... شی پدر

 

 کیبه  احیاحت سیحال...با چشمان خ یدختر ب  کیدر آن وقت با خودش فکر کرد،  و

 فکر کرد که چگونه؟ نیبه ا شیهمدرد دارد و دو ماه تمام تا وقت آزاد

 را زنده کند،؟  بایز یالیو خاطرات ل ادیشود و  کشینزد چگونه

 دختر، عذاب درونش را کم کند. نیبا محبت و کمک کردن به ا دیشا 

 

کردن چند تا کارمند...از  ری ماهور داشت و با اَج یبر رو یخوب ریکه تاث یلی.....وک ا،یدر و

  اشی.... خوب از زندگگفتیهارا راجب ماهور م زیاز چ یلیکه ناخواسته خ ایدر قیطر

 سر دراورد...

 

 ....ستیدر کار ن ی....البته مطمئن بود که تصادفیتصادف عجب

 حکمت.... دیشا

 شانس... دمیشا
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  یقبل تی عشقش را با ن یشد....اخر چه کس ادیناخواسته که همه جا به قتل عمد  یقتل

 کشد؟یم

 با ماهور عوض کند.... توانست یرا م الیخوب اسم ل منتها

 مرهم دردش باشد...  خواستیخبر داشت و حال م شیکه از کل زندگ یدختر

 

 ..؟)اقا اراد( گیاراد ب-

 )بگو(رون؟ی+بو

هستش   هی شد ....داخله ترک یاالن برس نی) همشیکار دان دِن باشگون ترک یبو اِ-

 قربان(

 

 ( ؟ی)مطمئن مس؟یمیا-

 +اِوت باشگون، )بله قربان( 

 

 یلبخند ش،یروبه رو یمدرک جعل دنیداد و با د  انیپا نشانیب یسرعت به مکالمه  با

 محکم وارد محل کارش شد... یزد و با قدم ها

 )بارمان( 
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 ییاجازه وارد جا یب  نکهیاگه نه هرگز غرورش ، باعث ا دونمیکرد...خوب م شیحسود

 ....ده یبشه رو نم

 

 

از  یاطالع چیکه ه ینام و نشون یکه ارادِ ب  یکردم وقت یدروغ؟ منم حسود چرا

 شده باشه، و ماهور فقط ساکت، نگاهش کنه.... کیندارم...اونقدر بهش نزد شیزندگ

 

و با خشم سمت اتاقم قدم  اوردیصحنه هارو ن نیا دنِی دلم طاقت د گهید یول

 شیبشه و اونوقت قشنگ حال کینزد یبه هر خر دینبا فهمهیم یبرداشتم،....بزود

کرده .....و اصال حوصله   یدهن لق ایشد و معلومه لع شیدلم ر وایش دنی....اما با دکنمیم

 باز بشه رو ندارم.... نجایدختره ا نیا یراه پا نکهیا ی

 

هرچقدرم  دمیحالش فهم ییِهوی رییو از تغ دِشیطرف خوب شد که ماهور د هیاز  اما

 ...کنهیم یکه متنفر باشه، بازم حسود

 

...دلم ضعف ،ایدر یبامزه  یاوردن بچه  ادیکنم و با  یبحث چیه خواستیدلم نم وایش با

گفتم....که برعکس من، خودشو   وایواسه ش اشیباز نیریرفت و با شور و ذوق، از ش 

 ...دیبه شکمش کش یاتاق، نگاه کرد و دست یِقد ی نهییداخله آ
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 موجود رو مخ باشه.... هی  نجایا خوادینگو..اصال دلم نم ینجوری+لطفا ا

 به شکمش کرد... یاشاره  و

 

  یکه هوا و هوس بچه رو از سرت انداخت شمیم تیدوسانت کِی،اخه من اصال نزدباش نویا

 ،...داشته باشه  یمادر نیدوست ندارم وارثم همچ چیهم چه بهتر....ه رون؟یب

 

رسوندمش،، به مرکز اطالعات،  نکهیباهاش برم و بعد از ا ییجا هیمجبور شدم تا  بزور

 ./...کارسیو چ هیاراد چ نیسر بزنم تا بفهمم ا

 

نگاه   اده یعابر پ یپارک نشسته بود و به ادما کی مکتین یماهور که رو دنیاما با د 

جلوتر،   کمینره....نامحسوس  راژیرو مخم و متوجه نشه و دوباره  وا یکه ش یجور کرد،یم

 نگه داشتم. ابونیکنار خ

 

 راهه... یهنوز کل ؟ی+چرا واستاد

 

 جلوتر...مترو هست...با اون برو  کمی نجایزود برگردم...االنم ا دیبا-
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....بعدشم اخه با  یاورد ابونیمنو از شرکت تا کنار خ  لومتریکمتر از پنج ک ی+بارمان حت

 مترو برم؟؟ 

 

 ...ییدختر دا خوره، ینکنه کالسِ کارِت بهم م هیچ-

 

باشه و   نمونیب تونه یم یزی وقت فکر نکنه چ هیکردم تا  "ییدختر دا" یرو یاد ی ز دیتاک

کرده....داغ   یخودشو واسه وارد شدن به اتاقم، همسرم معرف نکهیاالنم اعصابم از ا یحت

 .کنمیم

 

رو گونم کاشت که از   یشدنش بوسه  ادهیو قبل از پ دیکش نییپا رویدستگ لیم یب 

 عطر زنَندَش حالم بهم خورد...

 

 ....یتو بگ ی+باشه عشقم، هر چ

 

 

 ادی ایاعتراض نکردن به کارام و از لع ویخصلت حرف گوش کن نیکنم ا فکر

 ...داخت یو داد راه م غیج یبود، کل ی گهیگرفته...چون مطمئنم هر وقت د
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و منتظر شدم تا دور  دمیصورتم کش ینش محکم چند بار دستمو به روشد اده یاز پ بعد

متر راه بره... چه برسه به   کیتر بشه و قشنگ معلوم بود که با اون کفشا، عمرا بتونه 

 مِترو....

 

شرکت و باالخره   کیبه پارکِ نزد دمیسرعت، دنده عقب گرفتم....اونقدر عقب که رس با

 ....دمشید

 

به   یدست دنیپارک کردم و بعد از درست کردن کتم و کش یمناسب یو جا نیماش

 موهام،سمتش قدم برداشتم... 

 کفشام سرشو باال اورد... دنیبا دوتا دستاش، گرفته بودِش....که با د نوییپا سرش

 

روشو برگروند و با انگشتش   عیسر دَتَم،ید یو وقت شدیچشماش راحت مشخص م نَم

 چشمشو فشار داد... یگوشه 

 

 ؟ یکنیفکر م یبه چ -

 نشستم که یصندل یو کنارش رو

 شد... رهیسرشو برگردوند و تو چشمام خ باالخره 
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واسه فکر کردن دارم    لیدل یکل یعنی....ه یالیپوچ و خ یزایچ یسر هیو سرم همش +ت

 ....ستیاما حوصلشون ن

 ! یمن نشست شی ...پنجایوقت زنت ناراحت نشه...ا هی ؟یچ تو

 

 د، یخودشو اونور تر کش کمی مکتین یاز رو و

  می، بدون فکر کردن به گذشته، حرف بزن  کمیهمه وقت،  نیبعد ا میتونیکردم م فکر

 .داره یهاش برنم هیکنا که،یاون اصال دست از ت یول

 

 دفعه رخم زبون نزن. نیو ا ای،، فقط لطفا بنداشته باش یتو به اون کار-

 

سال   کی یشرکتم....اما اندازه   نیماه تو ا کی+هه...زخم زبون؟ جالبه چون من فقط 

 ....دمیازت حرف شن

از بدنم  ییهر جا ایقلبم،سرم  یزخم بزرگ رو هیکاش  کنمیات با خودم فکر ماوق یگاه

کمتر باشه و بتونم   دمیکه شن یزیاز اون چ شنوم،دردشیم هیکنا که یت یکه وقت بودیم

  یزخماشون قاتل شدن...قاتل جسم....قاتل روح....ول نیاز ادما با هم یلیتحمل کنم....خ

 بدنت کمتره... یشده رو جادیا قینباشه دردش از زخم عم یهر چ
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نداره  یانیجنگ و دعوا پا دونستیخوب م دیشا زد،، یبا ارامش حرف م یپر بود ول دلش

 ندارم.... شیتو زندگ ینقش  چیبهم بفهمونه ه خوادیو با زبون خوش م 

 

 ....رمیما دوتامون مقص-

 

و   ت ی... چون من موفقستیاصال برام مهم ن  ،یدونی...اما میکرد رمیتحق شتر یتو ب ی+ول

 تو!  ی....نه حرفانمیبیم ی گهید زیتو چ

 

 با اون پسره اراده؟  تتیالبد موفق-

 

 من بوده....  ی+همون پسره پشتوانه 

 

 ...ننیهمه اولش هم-

....راستش منم اول  کنهیفرق م یلیباهم خ تاشونیمطمئن نباش...ادما شخص نقدری+ا

 ....یکن داینامرد...مَردشو پ یکل نیب یتونی... که مدمیتورو داشتم، اما بعد فهم تیذهن

 یلینبود.... تا اراد و خدا جلو راهم گذاشت و حاالهم ازش خ یهم گشتم ول یلیخ 

 ممنونم...
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 ...ستادیبلند شد و تا اومد قدم اول و برداره با صدام ا یصندل یاروم از رو و

 

 ! نیبش-

فضول اونجاها سراشون  یچند تا از ادما ینکرد که بلند تر از قبل گفتم...حت یتوجه

 برگشت سمت ما...

 مشت شد و دوباره روبه روم قرار گرفت... دستش

 ..یبد یبه من دستور یتونی+نم

 

 در کنترلش داشتم، تکرار کردم:  یکه سع  یخواست بره که بازم ، با لحن عصب و

 

 ..باهات حرف دارم.....ن یگفتم بش-

 

  یینرفته بگم...دوست ندارم بعدا از جا ادمی یزیچ هیمن تا  ی...راستمونهینم ی+حرف

....و بگم  کنمیشرکت و دعوت م یچندتا از ادما هیچون دارم  ی، ازم دلخور ش یدیشن

 ...رسهیکارت دعوت هم دستشون م یکه بزود

 

  کاریاصال خبر ندارم که کادومو چ یاومد...حت ادمیبود و حاال  کینزد یلی....ختولدش

 شده،، انداخته سطل اشغال... کهیت کهیت دمیسرش اورده....شا ییکرده و چه بال
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 از نظر من نه!.. یحتما از نظرِ خودش حق داشته....ول البته

 

و به فکر کادو هم  ام؟ین  شهیداشتم...اصال مگه م یمهمون هیبه  احیچقدر خوب....احت -

 هستم

 

 خاص باشه... دمیبا یعروس ی+اره خب...چون کادو

 فیمهمون اضافه ندارم...پس لطفا تنها تشر یبگم که حوصله  نمی+و اهان.... البته ا

 ....نیاریب

 

 ...؟یبزن ویحسود دِیغ یخوایاونشب...م یبگ ستیبهتر ن _

 فکر کن  نجوری+تو ا

 

و منتظر   دیرس ابونیبه وسط خ یکه بره اما وقت دیزد و راهشو کش یدار یمعن لبخند

از بوق و   یخودمو بهش رسوندم که همزمان شد با هجوم عیرد بشن...سر نایبود ماش

 ناسزا گفتن مردم...

 

که   یینایکه دستشو داخله دستام گره زدم ، از وسط ماش نجورینکردم و هم یتوجه یول

دستشو   اده،یبه عابر پ میدیکه رس یرد شدم....و موقع پشت چراغ قرمز واستاده بودن،



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

622 
 

از قبل،   شتریب یدم،حتیازاد شدن دستشو د یتقالهاش برا یشُل تر گرفتم....اما وقت

 محکم تر فشار دادم..

 

که   ی از االن نمیبهمون بزنه، ا نیبود ماش کیکه نزد یاون از موقع وونه؟یچته د ی+هو

 دستم شکست....

 کِش  شیرفتن و دست شکستن..... پ ن یماش ریکُشَمِت.... زتو دعا کن خودم ن-

 

  هینه؟ چون زن تو  شهیم تی؟حسودیندار  تمویخوشبخ دنینکنه تحمل د ه؟ی+ها چ

....تازه به منم لقب  اریجنترمنِ تمام ع هیمن.... یاقا یو چندشِ رو مخه.... ول یادم عمل

 ...اخه به اون دختره ؟؟ چسبونهیحسادت م

 

من حرف   یمن....اقا یاز اقا نقدریقشنگ تر ساکتت کنم....ا یلیخ ای یشیساکت م-

 ...یشوخ یپا زارمیمزخرفتم ،م  یحرفا نینزن...ا

 

و اون   م،یشدیمردم رد م بیعج یدر مقابل نگاها  اده،یعابر پ یکه از رو نجوریهم و

 .... با غُر ادامه داد:رونیداشت، دستشو از دستم بِکََِشه ب یهنوزم سع

 

.... و زبونمم زنمی...چون حرف حق و  دارم میبکن یتونیکار واسه ساکت شدنم نم چی+ه

 هاع؟؟  ی دست منو گرفت  یبا چه اجازه  نمیدست خودمه...اصال واسا بب
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بن   یتابلو دنیکارمو راحت تر کرد و با د میدیبهش رس بایکه تقر یخلوت ی کوچه

خورد و خودم هم  واریحرکت کِشوندمش داخل کوچه.....که محکم به د هیبست...تو 

 ....ستادمیجلوش ا

 

  نیا هی انداخت و خوب معن نییسرشو پا  هویکه به چشمام داشت  ی رهیاز نگاه خ بعد

که االن   تهیجز شراط یلیو دل دمیفهمیو م شیشونیپ یدرشت عرق رو یدونه ها

 از چونش گرفتم و محکم گفتم:  نکهی... تا ا.ستی کرده ن ریداخلش گ

 

  ن یمن جنترمنه و از ا یکه اقا ؟یکنینم یبلبل زبون گهیچرا د ه یمنو نگاه کن....چ_

 چرت و پرتا...

 

 لب زد: شدیکه از ته چاه بلند م ییصدا با

 

 ییکه جَلوِه توجه و خودنما ی+تو اسمشو بزار چرت پرت....در ضمن مگه تو عادت دار

  نجا؟یا یکشونیم یریگیهمه ادم م نیدست منو وسط ا یبه چه حق ؟یکن

 

 .... مگه نه؟ گهیساکتت کنم د تونمیم ینشون بدم که چطور یخواستیخب خودت م-
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 بره که دستمو حصار کردم... واریبارپشت سر هم پلک زد و خواست از کنار د چند

 

 ....نکهیزبونتو بِبُرَم دارم...و هم ا نکهیا ییهم توانا-

 

  یکس نکهیسرمو تکون دادم و بعد از چِک کردن اطرافم و مطمئن از ا کالفه

 به خودمم گرفتم و کنار گوشش پچ زدم...  ی...حالت ناراحتستین

 

 نشونت بدم...!  یعمل دیشرمندتم... با-

 

 خشک از استرس و خجالتش گذاشتم... یلبا یامو رواروم، لب و

ازش فاصله گرفتم،   یبعد از چند وقت اصال طعمشون عوض نشده بود و وقت یحت

 لحن ممکن، زمزمه کرد:  نیچشماش نَم داشت....و با اروم تر

 

بابت   خواستی....من اصال دلم نمیکارم هست انتیخ ،یهست یعوض نکه ی+عالوه بر ا

....راحت...از  یلیمجازات شم...اما تو....تو خ ایتو اون دن یبه اون دختره.....روز انتیخ

 ...تو واقعا....یبوسیو منو م یگذریکه زنته م یکس

که االن انجام   یمغزش از کار ی....توکرد؟ی فکر م یچ وایمنو ش نیراجب ارتباط ب نیا

تم و هنوزم حس  که دوستش داش یکس  دنیبا بوس کنهیساخته؟ چرا فکر م یدادم چ
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... با چند نفر  ستیکه تو خارج معلوم ن یدختر هی...، به شهیدرونم سرکوب نم یها

 کردم؟ انت یبوده...خ

 بارم کنه... خوادیم یچ گهید نمیلبشو به دندون گرفت و همچنان منتظر بودم بب 

 

 .... ای....یواقعا عوض ؟یواقعا چ دونمینم ی+حت

 

 بگم متاسفم!  تونمی از گفتنش...فقط م عاجزم

 

 

انداخت و با پشت مانتوش،   رونیبه ب یبا شتاب کنار زد و تُف وارید یدستمو از رو و

  رونیاز کوچه ب یو وقت دیلبشو پاک کرد.... و بعد از چند قدم اهسته، با سرعت دو

 منم محو شد... دیرفت...از د

 کمی دی....فقط شادیو شا لرزه یکار، دلش م  نیبا ا کردمیداشتم که فکر م یاشتباه تصور

کارمم مثل تمام اون کارا،، به روحش   نیا دونمی....نمادیب ادشیاونشب  یاز صحنه ها

تا چند وقت   ک،یکوچ یکام کوتاه،، از اون لبا هینه؟ اما مهم من بودم که با  ایزخم زد 

 دارم.... یانرژ
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حرک کردم و بعد از نشستن و   نیبلند سمت ماش یو با  قدما دمیبه کتم کش یدست

کمرنگِ، کنار  یداخلِ داشبورت.... رژ لبا ی...با دستمال کاغذ نهییخودم داخله ا دنید

 دهنمو پاک کردم و با سرعت استارت زدم و سمت اداره روندم....

 

 گذاشت. زیم یداخل دستشو رو یشد و پرونده ها کمینزد دنمیبا د ریام

 

 رن؟ یم شی+کارا چطور پ

 

 گفتم: یبگم ول ینجور یماهور ا یِاشک یمحض بود که در قبال چشما یخودخواه  دیشا

 

 زودتر حل شن... خوامی...البته مشکل که همه جا هست و االنم میعااال-

 نکنه ماهور دردسر درست کرده؟ ؟ی+باز چه مشکل

 

گم ب دیمن بندازه رو نداره...اما با یپا یسنگ جلو نکه یحق ا میشرکت حله...کس یکارا-

 رو مخمه... یزیچ هیوسط  نیکه ا

 

 +البد...اراد...
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که خودشم از   ییزایچ  یرخ داده و نداده.....حت شیتو زندگ ی...هر چی+درست گفت

 حوصله صبر کردن ندارم... یدونیفقط زود.... چون م ری ...امخوام یخودش خبر نداره رو م

 

شده که به فکر اون   یاصال چ ؟یپرسینم  نکاریازش راجب ا ؟یسرهنگ چ ی+اجازه 

 ؟یپسره افتاد

 

  زیچ ه یو  ستیبدونه...چون اصال به پروژه مرتبط ن یزیکه سرهنگ چ نمیبینم یلزوم-

  هیمرموز.....معلومه که  یکه از نگاه اون پسرِ دمیخوب فهم یلی ...بعدش خهیکامال شخص

 هست.... کاسه مین ریز یکاسه 

 

نرفته بگم که از زندان خبر   ادمی بارمان تا  ی...راستکنن. یریگیپ کنمی+بچه هارو خبر م

....امروز صبح هم مارستانهیکردن و اونم االن رو تخت ب یو زخم ن یدادن که...مع

و  ییسرگرد صدرا خوادیم ن، یکه مع گفتی...پرستاره مشکوک به اداره زد زنگ و مهی

 ....نهیبب

 

اخه   یکه تو زندان داره چطور ی.....با اون اُبهتگذره یتو سرش م  یچ ستی باز معلوم ن-

 کنن؟ شیتونستن زخم
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 ییزای سر بزن بهش...اون کم چ هی....فرستمیو برات م مارستانیادرس ب ی....ولدونمی+نم

 ماهور، از اراد هم واسش گفته باشه.... د ی شا یدی...خدا رو چه ددونهیراجب ماهور نم

 

 اگ قهوه، سمت اتاقم رفتم...م کیتکون دادم و بعد از سفارش  یسر

 پر از دردسر تیمامور نیروم بود...به اتمام رسوندن ا یاد یز یلیفشار خ

 ماهور..... یحرفا

 مرموز.... یاون پسره  یرفتارا و

 .نیمع هییهویشدن  یزخم و

 

ماساژ دادم و هنوز وقتش نبود که جا بزنم.....درسته از   قمویشق کمیانگشتِ اشارم  با

 ...ومدیهم حدسام درست از اب درم شهیهم یشکاک بودم ول میبچگ

 جلومو گرفت... ریام یشب بود که خواستم برم ول  ۱۰ یساعتا بایتقر

 

شروع   نجایپسره رو از هم نیا قاتیکردم....فعال دستور دادم تحق دایپ یچ نی+داداش بب

 ..کنن..

 

 ه؟یچ نجایمنظورت از هم_

 انه؟ یهست  یزیچ یخالفکار ایداشته  یکار ی....مثال سابقه نایو ا ی+از اگاه
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 خببب؟-

دست   کنمیپاکِ پاک...اما احساس م  یپرونده  هی....نجارویا ن ی+خب به جمالت....بب

 زونه ینام کمیشدس... اخه  یکار

 

 من؟  شیپ یشاداب اومد ینجور ی... استیکه مشخص ن یزیاالن واسه چ-

 ...نیبب نجاروینشد...ا گهی+نه د

 

 اراد و با زندان نشون داد... یها یبا سر انگشتش تمام مالقات و

 

 نفر و تو زندان داره؟ هی یعنی-

 

 ...مشیشناسیخوب م میلی که خ ینفر هی+

 نم یدرست حرف بزن بب-

باهم داشته   ینسبت دی..شا..رهیم  نیچرا به مالقات مع دونمی...نمدمی+منم ربطشونو نفهم

 باشن....و...

 

 و با شک، کامل کردم: دونستمیحرفشو خوب م یادامه  و
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 و....بخوان به ماهور صدمه بزنن -

 

  نیبا مع دیکه هست با یو بفهمم...و هر جور ن یاراد و مع نیربط ب تونستمینم اصال

نکرد......اما از همه مهم تر   یبا من همکار یکار جیتو ه جوقتیحرف بزنم...البته اونم ه

 ....کنهیوصل م گهیو بهم د دارید نیبگردم که ا یقبلش دنبال سرباز

 اومدم.... رونیاز فکر ب ریام یبا صدا و

 

 یول کننیم یریگی...بچه ها دارن راجبش پستیهنوز معلوم ن یچی+احتمال داره....ه

بچه هارو به کار   یشخص یاستفاده  ی...اگه سازمان بفهمه واسه انهیبهشون سپردم مخف

 زارهیجواب نم یب ،یگرفت

هم  ن ی...تو ادامه بده به کارِت....اون سرباز مخصوص معفهمهینم یزیچ ی نترس...کس-

 فردا اول وقت بفرس اتاقم...

 

برو....من امشب اداره   گهی....تو هم دادیبه زندان که فردا ب دمی+باشه پس...خبر م 

 ..مونمیم

 

 ؟یستاره پس چ-

 ....یگرفته بگو اونم به چ اری+خانم و

 کردم و گفتم:  شیلحن بامزه و حرص نیبه ا ی خنده 
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 ؟یبه چ-

 ...یبه ک ی+نه بهتره بگ

 ؟یخب بگ ر،یام یاورد رمیاسگل گ-

 شدم....  وونهی....اخه کار من کجا.....گاو کجا...واال دیدیگاو م یبو گهی+من طفلک...م

 

 :دمیپرس یذهنمه،خندمو خوردم و جد یوقته تو یلیکه خ یحرف یاداور ی با

 

 دیشا نه؟یستاره ،ماهور و بب ،یکن یکار  هی شهیازت بخوام....م تونمی م یزیچ هی ریام-

 ...زایاز چ یلیخ هیاداوریبهش کمک کنه تو 

 

 کنه... ینیب شیرفتار ماهور و پ تونهینم  ی+اونکه از خداشه ول

 ست؟یحال سختش که ن نیاون با من.....فقط با ا-

 ...اخه تو پنج ماه اول؟هیالک ارشمیو نی+نه داداش...ا

  سهیپل ه ی نکهیدر مقابل ا یبرخورد کنه...حت ی...مثل من جدتونستینم چوقتیه ریام

بخواد پدر   خوره ینم بهش نم....و اصالیبه دَر شوخ زنه یو م کنهیاوقات مقاوت م یهم گاه

 ....بشه
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و   دم،یکه براش تدارک د یشب تولد نیاوردن اول ادیکه بود، با به  یهر طور اونشب

 که نتونستم به صراحت بزنم.... یحرف

 خوب موهاش و اسمون نم دار چشماش... یبو با

 ....گذشت

 !یتکرار کن گهیبار د هی خوادیدلم م -

 +غلط کردم قربان...من فقطـ..

 

  نیهمچ یکه اجاره  یهست یچه مرگ یسروان ؟یسرهنگ ؟یسرگرد ؟یفقط چ-

 ؟ یدادیم ویمالقات

 

 کردن قربان دییتا شونیاجازه گرفتم، ا ییرزای+از سروان م

 ؟  گفتنیم یچ ،ییداخله اتاقِ بازجو نمیغلط کردن با تو...اصال بگو بب شونیا-

 ورود نداشت.... یاجازه  ی+کس

 

واسه   ست یاراد کلفته که اصال معلوم ن هیمگه چقدر پارت شد،ی مغزم داشت منفجر م گهید

 مأمور قانونم بخره؟  یحت ،یاهیچه قض
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و پرت کردم که خرده   زیم یابِ رو وانیاعصابم خورد شد که در عان واحد ل اونقدر

قدم برداره رو نداشت و خودشم   کی نکهیسرباز افتاد، اما جرعت ا یپا یها جلو شهیش

 ....نهیچقدر سنگ نکاریا تاوان  دونه،یخوب م

 

 باش  ختمیچشمام گمشو...منتظر تُب یاز جلو-

 

و تا   انهیمخف دارید نیارتباط ا دیزودتر با یرفت...هر چ رون یاحترام کرد و از اتاق ب یادا

چنگ زدم و سمت در حرکت  یصندل  ی. کتمو از روو بفهمم... یباز  یحد پارت نیا

و   نیمع دینبود،تنها فقط با گهید زی چ چیشرکت و ه یامروز و حوصله  هیکردم...

 ...دمیدیم

 

با نشون دادن کارتم راحت گذاشتن  وارد اتاقش  دمیکه رس رشیبخش پذ به

 ...خوندیو اروم داشت کتاب م کلسیر یلیخ شدیبشم...باورم نم

 

  ؟ی+باالخره اومد

 به تخت داد. کهیکه کتاب و بست و ت کردمیسکوت نگاهش م تو

و بگم...از   یخوایکه م یتا منم هر چ مونه،یکن جون پدر و خواهرم در امان م نی+تضم

 که مجبور شدم.... گمیخب واقعا م یول یزرنگ باش ومدیهت ماولشم ب
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 ....یقصد کمک کردن به منو داشته باش ادینم ادمی چوقتیه-

 

....ماهور ن ی...اهان بخش"خانومت" یوسط باشه،چرا که نه؟ راست زامیعز یپا ی+وقت

شدم با  و گفتم...بعدشم مجبور  گفتمیم دیکه نبا یهر چ یبود...شرمندت ول نجایا روزید

  زا یچ یسر کی...فکر کنم از نمیو بتونم تورو بب نجایا امیذلت دستور بدم چاقوم بزنن تا ب

 ر شده....ید یلیخ یول یخبر دار

 

 کردنِ مشخصات اراد، ماهور زندان رفته...  دایواسه پ زدمیکه من سگ دو م یوقت قایدق

 عربده بزنم،پس با ارامش لب زدم: ایشم  یکه عصب ستین یمکان نجایا

 

 کی...فقط گهیبار د کی...مگه بهت نگفتم ؟یبه ماهور گفت یقصه ندارم...چ یحوصله -

 خودته؟ یخونت پا ش،ینیبب گهیبار د

 

 داره؟...مهم جون بابام بود... یخون من چه ارزش-

 کنه؟یم دیجون باباتو تحد ی+چ

 

 که کردم، ادامه داد: یتوحه نسبت به سوال یب یول
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ازدواج   وونهید هیتو نزار...نزار با  ی...ول شهی+مجبور شدم بهش بگم اراد مَردِ زندگ

 ،؟یداشته باش یزندان هیاز  یتونیم ی...اخه چه توقعستی تو دست وبالم ن یکنه...مدرک

 طرفش مرگه... هیکه  یازدواج نیا رهینزار سَر بگ یجون هر که دوست دار یول

 

منقبض،   یشدم و با فک کشیو با حرص نزد دمیفهمیگُنگِشو نم یاز حرفا هچکدوم

 گفتم:

 

  کارس؟یچ ه،یاصال ک ؟یچرا با اراد همدست ن؟یدار کاریتو اون سرته؟ با ماهور چ یچ -

 کرد؟  داتیپ یچطور

 

به ضرر ماهوره...کمکش   یکن ریکه د هیثان کیهر  یول گم،ی+همشو بهت م

ضربه رو به ماهور  نیاعتماد کنم، که بزرگتر  یبه کس تونمیتا چه حد م دونمی.نمکن..

نفر تو   کیاگه فقط  ده یشدنت...همش نشون م یلحن عصب نیزد.ـ.....اما اون چشما...ا

 !ییاز ته دل دوستش داشته باشه، اونم تو ایدن

 

 ••••••• 

 

محکم فشار دادم تا  نیمع یشرکت نشستم و سرمو به خاطر حرفا هیصندل یرو کالفه

 بتونم تمرکز کنم. کمی
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رفتن، تازه وقت کردم به شرکت سَر بزنم و خدا   نییبعد دو روز...جستجو و باال پا 

 ...به ستوه اومدم..... دنشیاز ند دونهیم

.کنجکاو بَرِش  معلوم نبود... یچیکه از روش ه یکارت هیفکر کنم  ایپاکت  هی دنید با

 بازش کردم.... یداشتم و وقت

 ....دیبه مغزم نرس  یفرمان چیتو رگام بست و ه خون

 

 کارت: متن

 "عشق یبه نام خدا"

 و ماهور  اراد

 )ماهور( 

 

ازش  یخبر چیدو روزه ه یو با دستام بهش بدم ول ادیمنتظر موندم تا ب یلیخ

دلخور شدم  یلیبعد از اون کار احماقانش اونم داخله کوچه ،ازدستش خ ی...حتستین

چرا از   دونمیبماند که چقدر هم لذت بردم...و سرکوب کردم حس درونمو...اما نم یول

  شتریو فکر کردن بهشون، ب  بنده یم قشمبهم تو سرم ن یها ریاون موقع همش ،تصو

 ...شهیباعث سردردم م

 

  شتریبارمان، ب نهی شبیقابلِ پ ریو کارِ غ نی مع یحرفا دنیشن چرا، بعد از فهممینم اصال

بهش گفتم انگار تو اسمونا بود و   مویتصم یازدواج با اراد ، مسمم شدم و وقت یرو
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که احساس کردم بعد مدتها از ته   یبغلم کرد و دور خودش چرخوند...به طور ییهوی

 .....خندمیدلم م

 ...میامگاهم...بشه ح هی اون تن...بشه تک دیشا

 ...ستی محل اروم شدنم ن چوقتیه اما

 

همه عجول بودنش،   نیداد که از ا ویتاالر وکارت عروس هیدستور امادگ یسر یلیخ

 شدم... مونیپش دیخندم گرفت...به قول خودش شا

 ؟یچ شدمی اگه واقعا م یول

 

قشنگ و واضح کلماتو ادا  گهیجور در اومده بود و کم کم د یلیبا اراد خ ماهان

 بگه.... ی ...و ندونه به کره یبگ ادیکه بخواد بابا  یاز وقت دمیترسی....مدمیترسی....اما مکردیم

 

اتاقش   کیبرداشتم و نزد زیم یکارت و از رو نیکه زد به سرم مرتب تر یفکر با

توجه بهش وارد دفتر   یکه مشغول تلفن حرف زدن بود، ب شیمنش دنیشدم...با د

باشه... کارت و   دیکه  راس د زش یم یجا نیتر کینزد یارش رفتمو و روک

 عقل، از سَرَمِ.. دنیباعثه پر شهیکه هم دهیمعرکشو م یاتاقشم بو یگذاشتم....حت

 

 خاص به خودش گرفت:  یرنگ چشماش حالت کهویاومدن با اراد همزمان شد و  رونیب
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 بزارم. مونوی...فقط خواستم کارت دعوت عروسستین-

 

...بعد  یداشته باش یارتباط شه،یکه باعث ناراحت شدنت م یباکس خوادی+ دلم نم

 ...؟..یدعوتش کرد مونمیعروس

 

و به سمت   گرفتمیلحن ممکن،همونجور که بازوشو م نیشدم و با اروم تر کشینزد

 گفتم:  کِشوندمیاسانسور م

 

 کن.... نانی...لطفا به احساسات قلبم اطمستین ینگران یپس جااون زن داره اراد...-

 ...یمن ش ی+فقط منتظرم....که زودتر برا

 

 ....ومدیمن خوشم ن یو دوست داشتن بود... ول یادیعشق ز یحرفش از رو درسته

 

حال لبخند کم   نیبا هم یباشم...ول یکس یزود برا ای رینبودم که بخوام د ایاش ای یش

 اسانسورو فشار دادم... یزدم و دکمه  یجون

اراد...دستاشو باز   دنیبا د  یاز مهد اومد و با خانم فالح سرگرم بود ول شهیمثل هم ماهان

 دراورد.. یباز نیریکرد و ش
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 ، کارامو بکنم رم یپس مراقب ماهان باش...من م-

 

تا  یدنبال مامان امیو بعد ب میدور بزن هی میدارم...چطوره با ماهان بر ی+اما من فکر بهتر

 ....م؟یبخور رونیشامو ب

 

 ...ره یحوصلش سر نم نجاهمیخوبه....ا -

 رو کردم سمت ماهان و

 

 ب..ا... ینکن تیاذ-

 دادم: انیحرفمو خوردم و زودتر جملمو پا عیسر یول

 عمورو...-

 

  ایتکون داد و بعد از بغل کردن ماهان، از طبقه خارج شد که همزمان در یاراد سر و

 اومد... کمینزد

 

 دنید یکه رفت یمحض کرد هیوونگی+از اعماق وجودم برات خوشحالم....فقط د

 ...ی...تو بهم قول دادنیمع
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 رومه  یادی لطفا...واقعا فشار ز ایدر-

 ؟ یاد یعروس بشه...اونوقت چه فشار ز خوادی+خانم م

 جواب گذاشتم... یکرد که در قبالش ب یبلند یخنده  و

 

 

تا   دم،یتلفن و اصال نشن یهاشون بودم که صدا یپرونده ها بررس دنیمحو د اونقدر

 بارمان برم. دنیفرشته وارد اتاقم شد و ازم خواست که به د نکهیا

 

 مگه شرکت هستن؟-

 .ننیشمارو بب خوانی...االنم مشه یم یساعت می+بله خانم ن

 نجا؟ یا انیمن؟ چرا خودشون نم-

 ....ششونیپ نیزودتر بر یخانم...فقط خبر دادن که بهتون بگم هر چ دونمی+نم

 

 واکنششو حدس بزنم.... تونستمینم چیباشه، اما ه ده یاحتمال داره کارت و د دونستمیم

 داره....!  ی گهیتوهم زدم و کار د دمیاصال براش مهم هست؟ شا یعنی

مزخرفو از ذهنم پس زدم و هم خواستم از پشت  یو تمام فکرا دمیکش یقینفس عم

 بلند شم.. زیم
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  دنشونیکه از د یطور ز،بهیم یالبوم وارد اتاق شد و همشون و گذاشت رو یبا کل ایدر

 جا خوردم 

 

 ن؟ یچ گهید نای...انایا-

...نوبت به لباس  نیکارتم که گرفت ن،ی...تاالر و رزرو کردگهی+وا...خب لباس عروسن د

 د؟ی...وا رسدیعروس رس

 

  ؟؟یکنسل بشه...اخه جشن عروس کنمیم ی کار هیچرت و پرت نباف...واسه تاالرم  ایدر-

 ول کن توروخدا 

 نخواد؟  یخانوادس که جشن عروس ی+مگه اراد ب

 

 لب زدم: یت بهم برخورد و با لحن عصببه شد 

 خوامیهم نم یخانوادم...جشن عروس ینه من ب-

ـ نیبخدا....بب ست ین نی+منظورم ا .. 

 

  دیمانتو سف  هی...؟ با ره یگیم یساله عروس کی یبچه  هیبا  یکدوم ادم نم؟یبب ویچ-

 .گهید امیم کنم یعقد م رمیم
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 من و منم که مادرشم  یتو پاچه  ی+اونو که فعال انداخت

 ؟یخب..تا کِ-

...اون موقع  یسیو اسم اونو داخل شناسنامه بچت بنو یکه با اراد ازدواج کن ی+تا وقت

 شاد... هیزندگ هیخونه....و از همه مهم تر،  هیماهان هم پدر داره، هم مادر و هم 

 

 بهشون دازمیم ینگاه هیفعال جمع کن...برگشتم  نارویخوب بابا،ا یلی+خ

 ؟یریگه کجا مم-

 

 بدم؟  حیحتما بهت توض دیبا-

 

طبقه اختالف  کی نیدادم با پله ها هم حی درب و بازکردم و از اتاق خارج شدم، و ترج و

گرم خوش امد گفت و با دستش اشاره کرد که   یلیخ دنمیبا د شیکنم....منش  یو ط

 کنترلش کنم.. تونستمیم یته پاهام بود که به سخت یلرزش هی ی بارمان منتظرمه.... ول

 

  ره یوارد اتاقش شدم.. پشت بهم به پنجره خ یو وقت دمیکش نییدرو اروم پا ی ره یدستگ

 ....کردیشده بود و اروم از فنجون دستش مزه م

نعشه    زد،یداخلش موج م تیعصبان یارامش رگه ها نیکه در ع ی جد یبا تن صدا اما

 ...داختیبه جونم م
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که فکر منو مشغول   یسوال هی یعشق هاع؟ خوبه....واقعا خوبه....ول ی+که به نام خدا

 ؟ یشد یادم روان هیو چه موقع عاشق  یچطور نکهیکرده ا

 

 روشو از پنجره سمت من سوق داد و

 +هووم؟

 

 ست ین یلطفا درست حرف بزن...اراد روان-

 ...یدونینم یچی....هیچی....هگمیکثافت؟....من بهت م نیا هیاز زندگ یدونیم ی+چ

 

 که برم...؟  یبد لیمزخرفاتو به من تحو  نیا یخوایاگه م- 

 ....یبر یتونی +اوهوم اره که م

 

برخورد خونسردانه و و رو مخش و   نیمغزم توقع ا  یومشت شدن و اصال  ت دستام

 ....کردمینم ینیشبیپ

 

  نی زم خکوبیو هم خواستم قدم اول و بردارم....با صداش م دمیپا چرخ یپاشنه  یرو

 شدم:
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 دوباره ازدواج کنه؟ تونهیزن متاهل....م  هی یبدونم چطور خوامی+فقط م

 

 شوکه برگشتم سمتش... یتار ابروم باال رفت و با حالت هی ناخوداگاه 

 

شوهر کردم که خودم خبر   یواسه خودت؟ من کِ یگیم یدار  یزن متاهل؟ چ-

 ندارم....؟

 ....ی... االنم زن منشی+همون دوسال پ

 

تلخو به   یخودخواه بودنش کردم و بعد مدتها اون خاطره  نیبه ا یکیهستر ی خنده 

 زبون اوردم.

 

 ...اگه نسبت بعد از تجاوز و بشه گذاشت شوهرالبته-

 

  ادتی....یکرد کمیکه تحر یبزنم....تو خودت بود یبی+من نخواستم بهت اس

 ...چون....ستی...اصالنم نستین

 

 و دلسوزانه لب زدم: اروم

 تو حال خودم نبودم..-
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  شینبهت گفتم....گفتم که باعث و با شمیپ ی+همون موقع که بعد از اون اتفاق اومد

 ادتی نمی....ایمن ی غهیاما حاال، ص یباور نکرد  نکهیمثل ا یو بس...ول یخودت بود

 .....یکردینامه رو زمزمه م غهیهمراه باهام ص اقیکه با اشت ینه؟ وقت ادینم

 

 ییخون شد....و با صدا یکاسه  ن یبشن، ع ریاشکام سراز خواستمینم نکهیاز ا چشمام

 از حد باال رفته بود داد زدم. شیکه ب

 

 .ستمی من زن تو ن-

 کوبوند و مثل خودم گفت:  زیاونم متقابال فنجون قهوه رو رو  م که

 .....ی+هست

 

...هم خواستم  ؟یداشت که زودتر بهم نگفت یلی...اگه نه چه دلیگیدروغ م ی....دار-

 ؟یمن بد لیاومد که تحو ادتیمزخرفات  نیازدواج کنم ا

 

 بگه که باال اوردن دستم ساکت شد. یزیخواست چ دوباره 

 و بس... یتجاوز گر هی چه نه... ی...چه بخواخورمیمن گولتو نم یول-
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که من تجاوز گرم؟ تا  یفهمی ...اونوقت مینی بب نویبهتره ا ی...ولیگی+باشه.....تو راست م

 ....یتو لوند

 

، هق   زنه یکه بهم م ییالقاب و حرفا نیهم فشار دادم تا به خاطر ا یرو شتریب لبامو

 هقام بلند نشه...

 دفاع.... یپناه بودم و ب یب

 

  ینام غه یموقت...که اونم نه....ص ینامه   غهیهاع؟ باشه اگه اسم ص یستی+که زن من ن

 ندارم...  ی، حرفگذاشت زن و شوهر شهیرو نم یداعم

 

اورد و پرت کرد رو صورتم که چشمام   رون یشه با خشونت برو از داخله پو یبرگه ا و

....اما با  دادیخم شم و برگه رو بردارم نم  نیزم یاز رو نکهیبسته شدن....غرورم اجازه ا

 فرود اومدن.... کباره ی متن اول صفحه ، پاهام سست شدن و  دنید

 .  ۲۳ یدفتر وکالت شماره  ینامه  غهیص

 

و   یبر  یتونیکه طالقت نداده، نم یباش یزن کس  ی.وقت....و با دقت بخون...نیخوب بب_

 شوهرت باشه.... یاجازه  نکهیمگر ا ،،یازدواج کن گهید یکیبا 
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  دونستمیکه خوب م ینبود وبا خشم یزار هیاومدم و االن اصال وقت گر رونیشوک ب از

کاغذ...  یامضا و اثرانگشتِ پا دنیچنگ زدم و با د نیزم ی... برگه رو از روهیاز چ یناش

 زمزمه کردم: 

 

 انجام ندادم..... نکاروی...من استی من ن نکاری....انیامکان نداره...ا_

 

و حاال چشمانِ پر از اشکم اماده واسه   کردمیبه کاغذِ داخله دستم نگاه م رتیح با

 ..بشن. ریرحمِ سنگدل... سراز یادم ب ن یا یجلو خواستمیبودن و اصال نم ختنیر

 

 ......ی....بهترکه قبول کنینباشه االن زن من یماله توئه... هر چ ی+ول

 

 نامرد... ی هیعوض یکه اونشب تو دونمیمن م -

 

 .دیکوب  زیکه خفه شدم و با حرص دستشو به م دیسرم کش یداد

 

 همش چرته... ،یکه تو مغزتت ازم ساخت ی.... هر چی+من نه نامردم نه عوض
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چشمم، با سرعت و همراه حرص از   یاز سر خوردن قطره اشکِ سمج از گوشه   بعد

پر از  یبلند شدم و برگه رو باال و اوردم هم خواستم پارش کنم، با صدا نیزم یرو

 تمسخرش، مات به روبه روم نگاه کردم...

 

هست  یکاغذ صدتا کپ نیاصل و بهت بدم؟ از ا یاونقدر احمقم که برگه  ی+فکر کرد

 ....البته اهان فکر کنم اشتباه گفتم..."دختر خانم"

 

چرا با تک تک   ،،پسیدار ی... تو که خودت زن و زندگیتو که منو دوست ندار یلعنت_

بدون   ی...ولشیچون تو ازم گرفت  ستمی اره من دختر ن ؟؟یدیکلماتت عذابم م

 چون من دوستش دارم و........یمانع ازدواجم با اراد بش یتونی...نمیتونینم

 

....هم  یمن  ی غهیچه نه...االن زن ص ی......چه بخوایدوست دار و یاون روان یکنی+غلط م

 ..یاز اموالمم هست یجزئ گهی....البته دیهم شرع یرسم

 

 : دمیکش غیو با تمام توانم برگه رو پاره کرد و از ته دل ج ارمیطاقت ب نتونستمگه ید

 

 ...ادیبدم م یا غهیاز زن ص_

 ....ادیبدم م غهیاسم ص از
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شده رو پرت کردم تو  زیر زیر یجنون بهم دست داده بود و تمام کاغذ ها حس

 صورتش..

 

 ....ادیبدم م شتر یاما مطمئن باش از تو ب_

 ...ییمن... تو  هیبدبخت هیتمام باعث و بان چون

چه نه من با اراد  یچه بخوا ی...و بهتره بدونیمانع خوشبخت بودنم بش یتونینم و

 ...کنمیازدواج م

 بهش بگم، زدم: خواست یکه اصال دلم نم یاخرو با حرف رِیت و

 کار.... انتیخ تجاوزگرِ

 

وسمت خودش   دیزدم و با طعنه از کنارش گذشتم که با سرعت بهم رس یپوزخند

  یگوشم خوابوند، که پرت شدم رو ری ز یمحکم یلیس ،یبرگردوند ودر کمال ناباور

 صورتم گذاشتم؛  یدستمو رو رت یو با ح نیزم

 

 شد. کمینزد واشی واشیوبعد  کردینگاهم م ضیهمچنان بارمان با غ اما

 

 گوشت بشه  ی زهی...تکرار کن تا اویکارم هاع؟ تو مال من انتی+که من خ 

  دایداماد و پ یبرو و با اون حروم زاده ازدواج کن...اما فرداش که جنازه  یم خواسته اگه

 !..یکنیم کاریچ یخوایم نمی....ببیکرد
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داغش   یو بارمان با دستا  دمیتو خودم لرز شتری ب نی جن هیترم شد که مثل  کینزد 

 گوشم زمزمه کرد:  خِیشالمو کنار زد و اروم ب

 

  ن یو ا کنمیم داتونیپ نیسنگ هم باش ر یبگم که ...قبلِ کشتن اون پسره،ز نمی+البته ا

 نه؟.... ای کنهیم یجار نتونیعقد و ب  نمیاون وقت بب دم؛یبرگه رو به عاقد نشون م

  ی و از جلوم بلند شد و هر چ دیکه مردمک چشماش لرز دید یتو صورتم چ دونمینم

 یکه از صدا ی...به طورنیزم یحرکتِ دستش پرت کرد رو هیبود و با  زیم یرو

 هاشون گوشامو محکم گرفتم... یشکستن بعض

 

شدم،    ره یبه درب خ  رسهینفر، به دادم م کیو از خدا خواسته که  زدیدر م یکس انگار

 جواب موند... یب دمی درو قفل کرد، ام نکهیا یصحنه  دنیبا د یول

 

  خواستمیپام نشست....اونقدر تو شوک بودم که نه م یو جلو دیبه موهاش کش یدست

 کنم... یحرکت ن یحرف بزنم نه کوچک تر

 

نه   دونمیازدواج نده، م نیتن به ا کنمیباشه...؟ ماهور ازت خواهش م خوامی+معذرت م

تا بهت ثابت   کنمیتالشمو م یهمه  یول یکنیو باور نم نیمع یمن....و نه حرفا یحرفا

 شه.....
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اولش،   یاز حرفاش،  به جز جمله  چکدومیبه ه یم خراب بود که توجهبس حال از

  یکنار لبمو پاک کردم و با نفرت یو خون خشک شده   دمیها خند وونهینکردم و مثل د

 سابقه نداشت، لب زدم:  چوقتیکه ه

 

 ی....از اخرم بگیو بر ی....نابودکنی...بزنیکنینه اراد....فکر م یهست ی...تو روانیضیتو مر-

 خوام؟یمعذرت م

 خودت؟  یعاشقِ احمقِ دلباخته  دمیمنو؟عاشق؟ احمق؟....البد شا یفرض کرد یچ

 از عشق و دوست داشتن... ریتو چشمام بگرد غ یدنبال هر حس تو

 بهتر از تو.... میلیضمن.... اراد خ در

 

 لبم گذاشت و چشمامو پر درد بست. یدستشو رو که

وقته   یلی که خ یدرب زدن هم کم و کمتر شد و حاال فقط من بودم و ادم یصدا یحت

 از شناختش عاجز شدم.

 

 !یش مونینگو که بعدا پش یزی+چ
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 یرو دیشد و چک یگونم جار یلبم بود و اشکِ داغم از رو یکه دستش رو همونجور

 دستش لب زدم:

 

که شکوندن قلب ادما   یه کسدل دادم ب نکه ی....از انتخاب تو....از امونمیمن االنشم پش-

ازت نداشتم که قبالنم   ی...توقع چیچون ه مونمیکار ممکنه....من پش نیاسون تر یبرا

اسمشو بزار...دراز   یخوایکه م یزیدوست داشتن...هر چ ....رتیغ یدست روم از رو

 ...مگرفت ده ی... اما ناد،یکرد

 

خوب حس   یلی و ندامته داخلِ چهرش خ یدو وَر صورتم قاب گرفت و ناراحت دستاشو

 ...ده؟یچه فا ی...ولشدیم

 که حرمتا رفت؟  یوقت

 رفت؟ احترام

 تنها هدفمون خرد شدن هم بود؟.... و

 

من   شهیکه...من مقصرم...هم ینکرد ی...چرا؟....کاریمونیپش شتر یتو ب نکهیاما مثل ا-

 کنم.... یبودم....مقصرم که خواستم شاد باشم....که خواستم بخندم، زندگ

 

 چشمام زد... یرو یدستش اشکامو پاک کرد و بوسه  یسر انگشتا با
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  یقلبمو برا ،یو از اخر روز شمیادم نم چوقتیرو شد.... که ه ریکه بازم دلم ز رمی....بم

 باشم....در امون  یتا از هر حس ششیپ کنمیپرت م شهیهم

 

 ...یو بخند یشاد باش یتونی....اما با اراد نمی+دستم بشکنه اله

نفر فدا کنم،   هیماهور ، من بهت گفتم...همون شب...گفتم که اگه فقط جونمو واسه  

 ....مجبورم ی....ولییاون تو

 

  ی....ک؟یو اما....تف به اون همه انتظار...چرا...ها چرا مجبور  یول ،یلعنت به هر چ-

  ریاونشبو که بفهمم منم تقص یار یب ادمی یخوای....چرا نم؟یمجبورت کرد از دلت بگذر

 کارم 

 

 تونمینم یبود....ول نیمدت هم نی+تمام قصدم تو ا

 

...فراموشم  ....منم خستم...پس ولم کنخوامی....منم نمخوامی....بگو نمتونمینگو نم-

....دوسال گذشت، ده سال  کنمی....منم تمام تالشمو ممیشناسینم چوقتیکن....فکر کن ه

 هم روش. گهید

 

بلند شدم که اونم اروم با من   یصورتم برداشتم و به سخت یبا شتاب از رو دستاشو

 پاشد....
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 گفتم: یوار دیانگشت اشارمو باال اوردم و روبه روش قراردادم و با لحن تحد 

 

ازدواج  نیباشه، ا نمیزم ری....زیمنصرفم کن یتونیبا جون اراد هم نم یشده باشه حت-

 ...رهیگیسر م

 

 تونم؟یبا جون اون نم ؟ی+با جون ماهان چ

 )چند روز قبل(

 از زبان بارمان 

 

از   یلیکردم واسه دونستن خ یپس سع اد،یاگه بهش رو بدم باهام را م دونستمیم

 رفتم. زشیو اروم سمت م امیکوتاهش، کنار ب یو لباسا ظیغل یشایبا ارا قتایحق

 

 ن؟ یخانم فالح...خوب دیخسته نباش_

 

و قشنگ معلوم بود تند تند اب  ستادیگذاشت و هول شده ا  عیتلفن و سر دیمنو د تا

 .ده یدهنشو قورت م

 

 اومده؟ شیپ ینجا؟مشکلیممنون...شما..ا یلی...خی+خ
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 باهاتون صحبت کنم... یینه فقط خواستم تنها_

 

بهم شد و بعد   ره یمات... خ یحرفم کامال قش کرد که فقط لحظه  نیبا ا گهیکنم د فکر

 گفت:  زیانگ جانیه ره یازم بگ ملشویپر از خط چشم و ر یگرفت ،چشما میتصم نکهیاز ا

 

 شرکت هم هست... ی+بله...کافه 

 به کافه باشه  یازیفکر نکنم ن_

 

گوش بدم و   نیا یکافه و به حرفا ز یپشت م نمیواقعا دوساعت بش نکهیا یحوصله  اصال

 خوردیمهم االن بود که به دردم م ی.....ول یعقده ا یلی ادم پر حرف و خ هیندارم....

 

به اتاق ماهور، فرشته رو سمت   یاومد و بعد انداختن نگاه کوتاه رونیب ز یپشت م از

مجبور شدم سر   ومد،یکُند م یلیکه خ ییاز اونجا یکردم...ول تیهدا نییپا یطبقه ها

 تر... تیکم فعال یاز طبقه ها یکیو با خودم بکشونمش و بِبَرم به  رمیدستشو بگ نیآست

 

به   ره یکارم همش باعث درست شدن سوءتفاهم واسش بود. که خ ن یا نکه،یمثل ا اما

 .کردیدست من نگاه م

 

 لطفا حواستو بده به من..._
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 حرف بزنه. یکرد جد یباال گرفت و سع عیسر سرشو

 

 نیی+ب..بله...ب...فرما

...دلم  یفهمیم ییزایچ هی...پس اگه خودشم نخواد ناخوداگاه گهید یماهور هست یمنش_

 ...یبهم بگ ینیبیو نم ینی بیازش م یچکه هر  خوادیم

 

 ؟یچ یخانم؟ اصال واسه  هیجاسوس یعنی..عی+

 ....یباش یتو گروه ک یخوایم یریبگ میتصم دیرقابت....االن با هیتو فکر کن _

 

 برق زدن و کار من راحت تر شد... چشماش

خانم کار   ی...وله یلیمن بهتون کمک کنم خودش واسم خ نیخوایشما م نکهی+هم

 با بچشون.... یاز چک کردن پرونده ها و باز ریغ دنیانجام نم یخاص

 

شدم و تو صورتش،   کشیساک شد و بعد قورت دادن اب دهنش، مشکوک نزد هوی

 لب زدم: یجد

 ...؟ بچشون یچ_

 

 خبر ندارم. زایچ یلیاز خ دمیدستش به دهنش قشنگ فهم دنیکوب با
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 موثر باشه. مونیتو زندگ تونه یکه م ییزایچ از

 

 گفتم؟ نو ی+مگه من ا

 دوباره بگو تا بفهمم ؟یگفت یپس چ_

 

  یزی...من فکر کردم راجب مسائل شرکت از من چنی+اقا لطفا منو با خانم در نداز

 نداره.... یخانم به من ربط یشخص  هیگزند یچشم....ول یکه اون به رو نیخوایم

 

  یعنیبچه؟   هی....خوردیحرفشو فقط لباش واسم تکون م یادامه  دمیفهمینم گهید

  ه یقض نینه...قشنگ معلومه که بهش راجب ا یول  کنهیفرشته اشتباه م دیشا دمش؟ید

 سپرده شده تا دهنشو ببنده...

 

 باال رفتم باعث شد از اخر ساکت شه. یکرده بود و صدا یبه شدت قاط اعصابم

 

 یبر یتونیبسههه....م_

 

ارومشو   یچند بار نگام کرد و از اخر با کَندن ناخنِ شصتش قدما ده یو ترس دستپاچه

 برداشت و رفت....
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دور  دمیراحت از د نقدریا یعنیو بفهمم ؟  یمهم ز یچ نیچطور نتونسته بودم همچ

 موند؟

 

 خبرم.... یمن از دونستن اسمش ب یه داشت و حتبچ هی ماهور

که   یتنها مشکل یاون بچه باشه...ول یخون من تو رگا دیکه شا رفت یدلم قنج م ته

 وجود اراد بود..... کردیکارمو سخت م

 

 ماهور.... یبرا قیواسه رو کردن حقا یزود یلیصد البته زمان خ و

 

  شتریکرد؟ چرا نگفت که ب مشیاراده،چرا قا یدرصد اون بچه برا کیاگه فقط  اما

 بسوزم؟

 

ساعت    یکس دونستمیخودمو به اتاق ماهور رسوندم و خوب م یو چطور یک دونمینم

 ...ستیشب شرکت ن ۱۱

 که در اتاقش قفل نبود... مهیاز همه بهتر، شانس عال و

 

که وارد اتاقش  ین روز،، وقتاوردن قاب عکس او ادیشدم که با به  شیکار زیم کینزد

 روشن شد...و به سمت کشوهاش رفتم....  یکیکرد....ته دلم چراغ کوچ مشیاومدم و قا
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قاب   هی ،یاخر وی داخله کش یشم ول دیبود که ناام کینزد گهیتک و گشتم و د تک

داخلش،  یبا یز ریتصو دنیبرعکس نظرمو جلب کرد... و با برگردوندَنِش و د کِیکوچ

 ...دیقلبم به شدت تپ

 

 "ماهِ مادر....ماهانم یشد یکس یب اریو تو در د"

 

 /...۶ /۳ 

 ش یماه پ کیمربوط به  بایتقر

بهم چشمک   گهیاز هر وقت د شتر ینبود...ب رانیکه مطمئنن ا شونییدوتا  یبایعکس ز و

 ...زدیم

 

 نه امکان نداره.... ا؟یدر ی....بچه ماهان

 ....ایماهور بود نه در زدیکه مامان و صدا م یروز اون

  یبهش گذشته....وقت یچ مانشیموقع زا ست یکه معلوم ن یمادر هیمن مادره... ماهور

 داده؟ ن یبوده که دردشو تسک یچهل و پنج تا از استخوناش همزمان باهم شکسته، ک

 

فرود   شیصندل یچشممو فشار دادم و توان پاهام کمتر شد و رو یسر انگشتم گوشه  با

 اومدم...

 به روبه روم.... رهیفقط خ و
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 دستم... یبایبه قابِ ز ره یخ

 ازش نداشته باشم... یعکس چیه ومدیدلم ن و

 پشت سرهم... یبود و عکسا یگوش  نِیدورب کیچ کیچ یحاال فقط صدا و

 

 ....منم پدرش

 ....من

 ...شهیم ییسه تا یقاب به زود نیا و

از ماهور فاصلم دادن....و با  م،یکه با جون مادرم، و نابود کردن زندگ ییتمام کسا یوقت

 ....دنیمزخرفشون باعث شدن فکرم راجب ماهور عوض بشه تاوان پس م یحرفا

 

 شتباه بودم....من نباشه....حتما راست گفتن و من بدجور در ا یبچه برا نیاگه ا و

 ( نی)مالقات با معمارستانیروز ب _فلش بک

 

منقبض،   یشدم و با فک کشیو با حرص نزد دمیفهمیگُنگِشو نم یاز حرفا هچکدوم

 گفتم:

 

  کارس؟یچ ه،یاصال ک ؟یچرا با اراد همدست ن؟یدار کاریتو اون سرته؟ با ماهور چ یچ -

 کرد؟  داتیپ یچطور
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به ضرر ماهوره...کمکش   یکن ریکه د هیثان کیهر  یول گم،ی+همشو بهت م

ضربه رو به ماهور  نیاعتماد کنم، که بزرگتر  یبه کس تونمیتا چه حد م دونمیکن...نم

نفر تو   کیاگه فقط  ده یشدنت...همش نشون م یلحن عصب نیزد.ـ.....اما اون چشما...ا

 !ییاز ته دل دوستش داشته باشه، اونم تو ایدن

 

 کمک به من.... تو سرت نقش بست....؟ یاصال چرا فکر و هوا ؟یدونیاز کجا م_

 

نداشت و   یپشتوانه  چی...که هادمهی+به خاطر پسرش....بچش...شکم باد کردشو خوب 

 ...گشتی...تو زندان دنبال پس گرفتن حسابِ موندش منجایا

 جون خواهر زادم واسم مهم تره... ی....ولیچیه ماهور

 

 ...دیرس انیمالقات به پا ن یها با هم دیشا د،ی و شا اتیتمام حدس و

و پر از خون   نی دهن مع ای...و فتادمیپَس م ایخبر نداشتم، مطمئنم که  یچیاز ه اگه

 ...کردمیم

 

ردن هر  واسه برمَال ک  گهیاز هر وقت د شتریفقط ساکت به روبه روم نگاه کردم..و ب اما

 ....مسمم شدم...دونمیکه م یچ

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

662 
 

  فتهیم ادمی ریاز ازدواجش با اراد منصرف بشه معرکس...و حاال حرف ام نکهیا یبرا فکرم

االن تو دست و   یچی،ه کردمیم یحواس پرت کمیشرط عقله و اگه اونشب  اطیکه احت

 بالم نبود...

 

راه   یاگه نخواد قبول کنه و لجباز یهست....حت میزیهست....خوب چ  یول

 شه.... نکاریمانع ا تونهی بچمون....م ادیبه احتمال ز ایبندازه....بچش....

 ....ستین یشدن فیتعر ادیبچه.....ز هیزن متاهل همراه با  هی

 شد.... ده یکش یباز نگاهم سمت عکس داخله گالر و

 

 دوستش داشتم با تمام وجودم... درسته

 نه!   یو واسه هردومون بهتره ول برتشیم ادمیفاصله از  مکردیفکر م درسته

 فقط صبر.... االن

 بشه.... کش یکه نزد یبه حال کس یمدت وا نیدر ا و

 )زمان حال(

 

با شوک برگشت سمتم...برخالف   کباره یزودتر رفتن پودر شد و  یتمام عجلش برا

منصرف شدنش  یواسه  یاز هر راه دیزدم و با ی ثانهیکه در دلم بود، لبخند خب یزیچ

 ....کردمیاستفاده م



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

663 
 

 

وَر   کی....بلکه صورت کردیفرود امد، گز گز نم فشیصورت نح یبه رو نکهیاز ا دستم

 ....کنهیسرخِ ماهور از درد و سوزش حتما گز گز م

 

 ؟ ی+چ

 

 چرا ترس..؟ چرا دروغ؟ ا؟یدر یپس بچه _

 

 ؟ یگیم یدار ی+چ

 

  هیاز حد ....و  شی.....خاصه...بهیجوریاسشم برام  ی...ولباسیماه مادر.....ماهان....واقعا ز-

 ....نیدلنش بِیترک

 

 رفته لب زد: لیتحل یو با صدا دیصورتش کش یکف دستشو محکم رو 

 

 وسط...واسه اون خون دل خوردم.... یکشیبچمو نم ی+پا
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بفهمم که با شکم باد کرده   ینیاز مع ؟....و دونستمیم دینبا نیاهان به خاطر هم_

که نم   نیاون مع  یمنو؟حت یفرض کرد ی...چ پره؟یاز دهنش م هویکه  یمنش ای....دتید

 با منو گرفته.... یهمکار میشده که تصم یچ نی....ببدادیپس نم

 

 بود.. ده یفا یخارج بشه...ب یکلمه  خواستیو هم م شدیباز و بسته م یمثل ماه دهنش

 

   ؟ینکنه دست کمم گرفت ه؟یچ_

 ...مونهیدور نم ییاز چشم بارمان صدرا ی قتیحق چی....هیبهتره با خودت مرور کن یول

 

 ....گــیکه م یرتیبه حساب غ ییبارمان صدرا  نیهم ی+ول

 

 بغض سرشو تکون داد و حرفشو خورد... با

 

و   یی....تنهایفهمیرو نم کشهیم مانیمادر موقع زا هیکه  ی.....دردیفهمی+نه! نم

جامعه که هزار گرگ واسه گرفتن بَره   نی بچه تو ا هیبا  نکهیا یکنی....درک نمیفهمینم

 ؟ یچ یعنی شکنن،ی،، سر و دست م

 ....یحس ی....چون بیسیپل هیچون  یفهمینم

 کرد و الاقل پشتم بود... ....پدر بچم، کمکمییهمه تنها نیا نیخوشحالم ب یول
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 پدر بچم، کمکم کرد.... ،ییتنها همه نیا نیخوشحالم ب یول_

 

 ؟یگولم بزن یخوایم یمشروطه؟ با چ یبچه   هیو بازم پدر بچت بود؟ البد  ی+تنها بود

 دروغ و مزخرفات؟ یسر هی  ایبا وجود اراد؟

 

به خودم مربوطه....پس دخالت  مهیکه تو زندگ امی...و هر چیزیتو فکر کن با هر چ-

  ی....بزودمیوقته نامزد هست یلیبود... ما خ یینما اهیس هینکن...درضمن اون کارت فقط 

 یچیه گهیخب....اشتباه کردم....اما بدون د یول یهم عقدمونه...دوست داشتم توام باش

 فراموش شده ها.... ءجز میو رفت ستی ما ن نیب

 

....ماهور از اول لجباز،  شدیدرست نم یکار دادیداد و ببا  گهیکردم و د یتلخ ی خنده 

 کاش، بچش به خودش نره...پس با ارامش لب زدم:  یو ا ده یلگد به شکم مادرش کوب

 

 .....کنه؟یمجبورت م  ی....چست یعشق ن-

 ؟ یچ ایقرار دارم؟  تیمتریتو ده سانت نکهیمن؟ ....ا  بودن

 

 ...فقط به خاطر پسرم...چی....هیچیه ای+
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از خودش   یرد چیکه ه شرفیصبر کن...ب  ی...ولشهیم  وونهیپسرت با اون ادم د یدونیم-

 بهت... کنمی ثابت م یبه جا نزاشته ول

 

اگه   ای...دنیادما مشکل دارن...ادما به حرفت گوش نم یزنیتوهم م هوی...یهست ی+ توهم

 ...مگه نه؟یضی....پس تو مر خورنیم  یلیهم رو مخت برن....س

 

 بست. شویاشک یو چشما دیپر از درد خند و

 نبود.... یباق یسیاز خ یبا باز شدنشون، رد و

 

که   یادم"....شهی گرفته کنترل کردن خودشو و داره کم  کم مثل خودم م ادی....پس

 ..."یاریسَر از احساساتش در ب یتونینم

 

 ...ادما...آدمن....یریبگ ادی دیبا ی+ول

 ...خوانی....عشق مخوانیشاد م هیدارن....روح دارن...زندگ قلب

  یاقا ستنیخب...همه تمام و کمال ن  ی آل باشم...ول ده یادم ا هیخواستم  یلیخ من

 ....ییصدرا

 

  ره ی توجه، نسبت به حرفاش، بهش خ یبدون ذره   روزمندانه،یکه زد به سرم پ یفکر با

 شانسمو امتحان کردم... ن یخرو ا یخالص ریشدم و ت
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 ....یی.....خانم مهراخوامیم "DNA" شیباشه....اما منم ازما_

 ....یی...خانم مهراخوام یم "DNA" شیباشه....اما منم ازما-

 

مرگبار دهن باز کرد و حق به جانب ادامه   یتار ابرومو باال انداختم که بعد از سکوت هی

 داد:

 

...از  ؟یو ورق سمت خودت برگردون یکن یواقعا...که خودت راحت دست کار ی+زرنگ

 ...رسه؟یبهت م یاخر چ

عوض  یچی....هیچیعوض شد؟ ه یشد االن؟ چ ی.باشه اون بچه مال تو....چ

  یی....اصال تو با چه روکه راحت بهت اعتماد کنم. ستمین ی.....منم ادمِ خنگولشهینم

و اقا هم  شگاه یازما میانگار منم خررر....بر ؟ی دیو م یکار نیهمچ یتقاضا

 ....شونیشد مال ا یان ا ی.....جواب دسسسسیپل

 

 

از منه؟   یقبول کنه اون بچه جزئ خواستی .... چرا نمدمیفهمیکار نم نیواسه ا مقاومتشو

  ی....حتده یعذابم م گهیاز هر وقت د شتریفکر ب نینباشه....و ا دمیخون من تو رگاشه....شا

هزار بار مردم و   لمشیف دنیکه تو خواب، گلوله رو سر ماهور گذاشتن و من با د یوقت

 من تو خواب ناز ،فقط چشماش بسته بود.... ورزنده شدم....و ماه
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  یوسوسه کننده  یمادرم...حرفا یها و زجه ها هیاون فکرا....گر یهجوم تمام با

که جرعت روبه رو شدن با   ی....کسیالیبه اتاق عشقم....و اون ادم خ ی....دست درازوایش

.داغ کردم و با  ...میبزنه به زندگ شیدستش گرفته تا ات تیکبر هیخودمو نداره و فقط 

 ...دمیولوم صدام عربده کش نیاخر

 

از خودت تو  یخوایچرا م ش؟ید یکجا زا ؟ی اون بچه رو ساخت یک ری+پس بگو المصب ز

 ....؟ یو بساز  زیادم نفرت انگ هیمغزم 

 

درب..... برابر با   نیرفتنمون از ا رونی، ب میسییبود؟ چون ر ی ....آبرو چاوردیاونم کم ن و

 وقت اخراج نشن... ه یخفه خون گرفتن اوناس....که 

 ...یمزخرف یایدن عجب

 

 یرو یواسه پاک شدن لکه  نمی.....خوب شد؟ به خاطر همزمیچون هستم...نفرت انگ-

 پدرش، اراد باشه....به تو چه ها...به تو چه... خوامیبچم م

 

به خودم اومدم....دستم از   یداد و وقتبردم که دستاشو سپر صورتش قرار  ورشی سمتش

  زدمیکه از خشم نفس نفس م نجوری...و همدمیکوب واریهوا مشت شد و محکم به د یرو

 : دمیتو صورتش غر
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 ؟ یبگ نویا یخوایهاع؟ م ست یپدرشم معلوم ن یتوله که حت هیپس -

 

 +مهم مادرشه....که منم

 

 کمتر.... ای شتر ی....اونم بچاره یب  هی....یستین یچیتوام ه-

 )ماهور( 

 

 کمتر.... ا ی شتری...اونم بچاره یب  هی....یستین یچی+توام ه

 

تا از دست   شدیمتنفر م دیبا ی....ولدیترکیهمه حرف داشت م نیا دنیاز تحمل شن دلم

 از سرم برداره....ولم کنه و بزاره به درد خودم بسوزم....

 

باشه؟ که اون همه مزخرفات   تونهی جز بارمان م یاون بچه... پدرش چه کس اخه

 کنم داشت؟ نه مطمئنن نداشت.... کیخودمو کوچ نکهیارزش ا یدادم؟ حت لشیتحو

 

  لیدل ی....حتدادیتر از االن واسم رخ مبد ی ...اتفاقاتشدیباز م شگاه یاگه پاهاش به ازما اما

 ....فهممیبده رو هم نم خوادیهمه اراد و بد جلوه م نیا نکهیا
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بد جلوه دادن خودش....با من حرف  یعالمه ادم برا هیشده که  یمثل وقت قایدق

 مگه گوش کردم؟... ی....ولزدنیم

 

 شهیو پس نم دمیند یچیه ی....از اراد جز خوبستین دنیشن یبرا یهم گوش نجایا پس

 بهش بزنم.... یوونگیبدون مدرک و اثبات، ننگ د

 

داده  واریبه د کهیکه مشت زد ، سرشو ت ییتو فکر رفتم و بارمان، همون جا یلیخ گهید

 بود....

 

و   اوردی، طاقت نم یقرمزش ، به خاطر خون مُردگ ی.... دلم واسه دستاگهیوقت د هر

 ....قشهی....اما االن نه وقتشه....نه اون الکردیرونشون م بوسه با

 

تا برسم به قاتل مادرم....اما کل راهو اشتباه   دمیدو ی....از همون اولش....کلچارمیاره ب-

که   ی....کسفهممیم نمیا ینباشه...ول دمیشا ایهمون قاتل پدرمه.... دمیرفتم و از اخر فهم

هاشون انداحت   کهیکه باعث خرد شدن قلبم شد و از اخر ت یشد...کس مونییباعث جدا

 ....ده یپس م قاصسطل اشغال هم ت

 .....میصادق باش شمیبق میکه اومد نجای....تا اخوامیم  زیچ هیفقط ازت  االنم
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 ....نیمعامله...هم هی

 .....میصادق باش شمیبق م،یکه اومد نجای....تا اخوام یم زیچ هیاالنم فقط ازت _

 نیله...هممعام هی

 

  یخسته و ب یهم رنگ خون ول ییبرداشت و با چشما وارید یحرفم سرشو از رو نیا با

 حال نگام کرد....

 

  نی....از اکنمیم یدور یکه تو هست ییاز هر جا شهی....منم تا همیدیفلش مادرمو م-

 ....یشرکت....از ادماش....از سر راه تو بودن...از هر چ

 

 ؟ یهمه تالش کرد ن ی+پس واسه فلش...ا

 

....چون  گفتمی....اگه هم زودتر بهت ممهیزندگ قهی....کل حقاستیفلش ن هیفقط -

خسته   یول ارمی....خواستم خودم به چنگش بیدادیو نم یکه لجباز شناسمتیم

 .تنها با گرفتن فلش مادرم......کنمیشدم....اتش بس اعالم م

 

بچه، اومد وسط منم   هی یو پا یادم عوض هیکه ازدواجت با  ی.....وقتیساده ا یلی+خ

 ؟یکنی .....حاال واسه من اتش بس اعالم م؟یاین گهیکه د یبِدم بر ؟یساده فرض کرد
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 ...ارمی...از چنگت در میند-

محمد   دونمی....مستی اون دست تو ن یتو زرنگ نباش که ثابت کن یمن ساده...ول اصال

 ....شهیما واسه برقرار کردن ارتباط....قطع م ی....تنها اب راهِ یداده به تو....هر وقتم داد

 ....خواستمیم نویاول فقط هم از

 

 ...یکه سوءاستفاده گر گنی+پس راست م

 

 زد که تا عمق وجودمو سوزوند.... یشخندین و

 

 فکر کن.... نجوریتو ا-

 

  یصندل یدور زد و بعد از صاف کردن کتش رو زشو یبهم انداخت و م یپر از نفرت نگاه 

 نشست....

 

هم حاال حاال ها بجنگ....چون تو خسته    ی....واسه گرفتن اون امانترونی+از اتاقم برو ب

 منم کنار بکشم.... شهینم لیدل یشد
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باشه و زودتر   زاریب دنمیاز د نکهیا خواستم فقط شانس یول شنومیم نارویهم دونستمیم

 که اون هست برم....امتحان کنم... ییاز جاها شهیهم یفلش و بده تا برا

 

درب باز   دمینموند و با شتاب فاصلمو با درب پُر کردم و د یگفتن باق یواسه  یحرف

 .... و کالفه برگشتم سمتش...شهینم

 

 و بده... دیکل-

 کن.... دای+پ

 بهم انداخت ی ثانهینگاه خب و

 

 بده... دوی...کل ،یقفل کرد گمیبهت م-

 کن  داشی+منم گفتم پ

 و لب زدم: دمیکوب نیپامو به زم یحرص

 باشه پس....-

دوروبر باشه....با   نیا دی زاپاس هم با هیحتما  یکتش گذاشت ول بیکه تو ج دمید

 ....دمیرو لبش د یمزخرف یکمد...خنده  یگلدون و لبه ها ریگشتن ز

 

 بچسبم؟  هیچرا نقد و ول کنم به نس یول
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حرکت   هیشدم و دست بردم سمت کتش، اما در  زشیم کیبلند نزد یبا قدما پس

پرونده ها لبخند  یرو دیکل دنی....با ددمیکش رونیدستمو عوض کردم و کشو رو ب ریمس

مچ   نکهیتا ا کردی مدت، فقط ساکت نگام م نیزدم و بر داشتمش و تو طول ا یمحو

 ......اداز دستم افت دیدستمو گرفت و بابت فشارش، کل

 

 ...یکن داشیو پ یبگرد دی دنبال کل دیدَر، شا نیرفتن از ا رونیب ی+برا

 ....؟یرفتن از قلبمو چ رونیب یول

 ...یکن داشیو پ یبگرد دی دنبال کل دیدَر، شا نیرفتن از ا رونیب ی+برا

 ....؟یرفتن از قلبمو چ رونیب یول

 

ناباور لب    یچرا، ول دومیمتعجبم کرد و نم شتر یجملش برام سخت نبود، بلکه ب هضم

 زدم:

 ؟یقلب؟ مگه دار-

 که فقط واسه تو بتپه ...اره... دونهی+

 

 ...شیصندل یول کرد و لم داد رو دستمو

جز   خواستمیتا اخر عمرم م گهیکه د یوقت قایاونم دق زد؟یداشت با من حرف م یاز چ 

و   شه یکه دلم ازش کَنده م ی...؟ موقعاره ی حرفارو به زبون م ن یها بره....ا یفراموش شدن

 نه.... یقلب؟ ول گهیم ادیبسازم، تازه م دمویجد هیزندگ خوامیم



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

675 
 

 نشست..... سوختیم کمی ش،ییلیکه از س یگونه  یدستِ راستم ناخوداگاه رو و

 بلند شد و مماس صورتم قرار گرفت... زشیوخت و از پشت منگاه ناراحتشو بهم د که

 

....و  اتیح یو وجودش باعث ادامه  یاندام داخل کی نکه یجز ا یمعن چیقلب واسه تو ه-

بلکه   دن،یانسان، الزمه... نداره..... ادما با حرف احساستشون و نشون نم هیزندگ یبرا

 ....یهست یچه کس ی....توام هزاران بار با حرکاتت بهم ثابت کردکننیعمل م

 

حرفام   ن یبه اخر ، یلبخند مصنوع هیحس ،کنار پام افتاد.... و با  یام بگونه یاز رو دستم

 دادم... انیپا

 

 ....م ریگی....میفلش و ند-

  ست ین یقلب گهی....دستیقلبم ن گهیبدون طرف حسابم د یبجنگ، باشه پس ول یگفت

  یجنگ و با ادم ن یدور.....من ا زمیخُرد شدس رو بر یشده اجرا هیتک که یکه اخرش ت

 پس بده... دیبا مویامانت دونمی....فقط مشناسمشیوقت نم چیکه ه کنمیشروع م

 رو.... تپهیکه واسه من م ی.....توام قلبییصدرا یتو....اقا با

 

 رفتن بغض گلوم، ادامه دادم: نییزدم و بعد از پا یمعنا دار پوزخند

 

 ندارم..... یقلب نیهمچ گهیمثل من بندازش دور....چون د-
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سمت   ی نهیس یقفسه  یدراورد و دست راستشو، اروم رو بشیاز داخله ج دستاشو

بهم وصل   یرد دستش به بدنم، انگار برق صد ولتلحظه، برخو هیچپم گذاشت که در 

رفت....و در عان واحد اونقدر تپش قلبم باال رفت که   یلحظه  یشد و نفسم برا

 ..."خفه شو"بزنم.... ادیفر خواستمیم

 المصب دست من نبود.... نیالل شدم و اصال اَفسارِ ا اما

 

وار   وونهید نجوریا نجاست،یکه ا ینیمن بتپه....پس چرا ا یکه واسه  ستی ن ی+اگه قلب

 کوبه؟یم نتیخودشو به س

وار   وونهید نجوریا نجاست،یکه ا ینیمن بتپه....پس چرا ا یکه واسه  ستی ن ی+اگه قلب

 کوبه؟یم نتیخودشو به س

 

 تکون خورد: یماه  نیلبام ع شدیکه از چاه بلند م ییصدا با

 چون که....-

 

،باعث   کردی م نییباال پا نمیقفسه س یاز قبل رو شتر یدوباره با حرکت دستش، که ب اما

 دفعه سرشو جلو اورد.... نیو ا رم یشد خفه خون بگ

 به قلبم.... دیجلو..... که خم شد و چسب اونقدر
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 تحمل کنم....؟  تونمیچرا نم  اره؟یسرم ب ییچه بال خواست یم ،یکینزد نیا

 ه؟ یبدنم چ یِسست ن یا لی.....پس دلرفتیتوان از پاهام م داد،یادامه م گهید گمی اگه

 یخوشبو یِمشک ی...با بو کردن موهادیکه کامال گوشش به قلبم رس یوقت

 ....دیصداش، پَر کش دنیبا شن یسرش....ارامش خاص بهم منتقل شد، ول

 

به گوشاش و چشماش   دی....ادم باکنهی....دَست... فقط لمس م شنومیبهتر م ینجوری+ا

 اعتماد داشته باشه....

 

خجالت هم   یحت گهیکه د ییو زل زد تو چشما ستادیباالخره سرشو برداشتو صاف ا و

 شده بودن.... ره ینافذش خ یبه چشم ها یچ نینبود....و ع شونیحال

 

خواد خودشو  و محکم ب یقو نقدریبتپه....ا ینجوریا نمی.....نبیدیبعد که منو د ی+دفعه 

 .....رونیاز اونجا بندازه ب

 

 و گذاشت رو قلب خودش  دیدستمو از کنار پاهام باال کش و

 

 به ظاهر ی و اروم....مثل مال من باشه...حت کسیر دی+با
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با شتاب دستمو از  هویچقدر دستم رو قلبش بود و نگاهش، قفل چشمام، که  دونمینم

 زمزمه کردم: هی....برداشتم و پر از کنازدیم تمیکه مرتب و با ر یقلب یرو

 

 دمیقلبم از سنگ باشه....پس توام نخواه که مثل خودت شم.....شا خوادیاصال دلم نم_

 ....هوم؟ستیکه براش بخواد از جاش کَنده بشه...روبه روش ن یکس

 

  ز یم یو از رو دیفاصله خاتمه بدم و کل ن یلرزونم، زودتر خواستم به ا یبا دستا و

بدِ شکستن   یقدم اول و برداشتم با صدا هیتم و راهمو سمت در کج کردم...اما تا برداش

 درب، تو جام خشکم زد....

وَر صورتم  هیبه دست..... و حتما  دی وضع، کل نیتو ا دنمیکه از د دمیبهش حق م

 کرده....تعجب کنه.... بشیدستاشو تو ج کلسیکه ر یقرمز.....با بارمان

 

نکردم و فقط زورم به   دایپ یسر پناه چیه  هویدن وقتش نبود و ش ره یو خ ستادنیا اما

محکم تو بغلش    دم،یبهش رس یسمتش پرواز کردم و وقت بایو تقر دیادم روبه روم رس

 فشارم داد....

 

.... دَرم  ادیم نایشکستن و ا یگفت صدا یمنش  دم،ی:حالت خوبه ماهور؟ ...من تازه رساراد

 نشده تو؟  تیزی....چارمی و نتونستم دووم ب دمیترس شتریکه قفل بود ب
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لبالب اشکم،   یازش فاصله گرفتم و با چشما ینداشتم که بهش بزنم و فقط کم یحرف

 ...دیبه گونم کش  یام ، سرمو باال اورد و دستاز چونه هویتشکر کردم....اما 

 باهات کرده؟؟  نکارویا شرفیب نی:ااراد

 

 برم...  خوامیفقط م -

 جواب منو بده گمی:بهت ماراد

 

کرد  ی....کارشدیما م کیاروم اما محکم نزد یبارمان که با قدما هییعصب یصدا که

 اراد فرو کنم. ی نهیسرمو از خجالت داخله س شتریب

 

 بُکُشَم... تونمیم مویا غه یاگه بخوام زن ص ی+ حقشو دارم.....حت

 

اراد ، پاک   رهنیکه با پ دیاز چشمم چک یرحمانش، قطره اشک یطرزِ گفتارِ ب نیا از

به خونمم  یو حت ؟یگرفته....همش الک یو صدا یمونیپش یشد...پس اون نگاه ها

 تشنس؟ 

 

که   یو بارمان  زد،یم یصورت اراد که از خشم رو به کبود دنِیباال اوردم، و با د سرمو

 داینجات پ نجاین لحظه دوست داشتم از ا....در اوکردینگاهش م کلسیفقط ر
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اراد ازش   خواستیکه بارمان به زبون اورد و اصال دلم نم یتلخ قتِ یکنم.....مخصوصا، حق

 ببره..... ییبو

 

 ناموس.... یب کهیمرت کشمتی: ماراد

پشت سرم اصابت کردم و خودش سمت   واریکه به د دیکش رونی منو از بغلش ب محکم

 بارمان هجوم برد...

 

 ی،، رو رتی صورتم بارمان خوابوند که ناخوداگاه، دستام باال اومد و از ح یرو یمشت و

 دهنم گذاشتم....

 

 تر از قبل بود... نیمشت دوم.... که حَتم دارم سنگ و

به    ره یرد و خ دوقدم عقب رفت و با سر انگشت شصتش خون کنار لبشو پاک ک بارمان

 من لب زد:

 

 نه!   شیبق یحقم بود....ول ی+اول

 

 رو صورتش نشوند..... یسمت اراد سوق داد و با تمام قدرت، مشت محکم نگاهشوو

که تمامِ  یسیپل هی....یفتیباهاش دَر ب ست ین یو کار راحت هیشدن نیبارمان تحس زور

 .....اراده.... نهیبب یجد یبخواد، ضربه یگذرونده و اگه کس ویکار  یرزم یدرجه ها 
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 وسط دق کنه.....من!  ن یهم که ا یو اون 

 ییصحنه هارو نداشتم....قبلش کم بال نی ا دنیتحمل د گهیدلم واقعا ضعف داشت و د

 تو همه بدنم نقش بسته بود... یو احساسِ سست ومدهیسرم ن

از دهنم خارج شد که  ییسُر خوردم و فقط صدا واریکنار همون د  یچطور دمینفهم و

 دمیخودم به زور شن

 

 هیکاف....-

 

، معجزه کرد و دست از دعوا  حالِ من دنی د دمیشا ایکلمه  ک ی نیانگار هم و

پرکاه تو بغلِ چه   کی نیع هویکه متوجه نشدم  رفتی م جی.....اونقدر سرم گدنیکش

 رفتم؟یداشتم کجا م ،یکس

عطر خوب وصف  هی....با کردمیو حس م ا ی در یغایج یگنگ بود و فقط صدا یچ همه

 .....ینشدن

 

 •••••••• 

 بهم انداخت... یکه با خنده نگاه دمیبا درد باز کردم...و پرستار و باال سرم د چشمامو

 

 من کجام؟_

 زم؟یعز یداشت جهیسر گ ای تاحاال سردرد  نمی....بگو ببستیمهم ن ادی+بخش مراقبت....ز
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 ....جسیسر گ شمی...کار همهیسوال چه

 

 ....ادیز-

 ه؟یچ ی نیبب یکن یریگی؟پی+خب چرا دنبالش نرفت

 شد..ه خانم دکتر؟ ی...زیچ-

 رسوندَت، شوهرته؟  مارستانیکه ب  ی....فقط کسستین یمهم زی+نگران نباش چ

 سرم گذاشتم و لب زدم: یحواس دستمو رو یب

 

 کدومشون؟-

 ....گهیون اقائه دهم  ؟ی+.مگه چندتا دار

 ....نکهینه...منظورم ا-

 ش؟یشناسی....نمیو مو مشک  یکلیه یاقا هیکنم،  +واستا کمکت

 

و موهاش بوره و اون عطر هم فقط مختص   یپسر غرب هی....چون صدرصد اراد ، بارمان

 بارمانه...

 

 هم اون انجام داد... مارستانیخرج ب یبهش اعتماد کنم....چون کارا تونمیزم؟می+عز
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سرم گذاشتم....و فقط دلم  ینگفتم و حوصله حرف زدن نداشتم، ساعدمو رو یزیچ

 ...خواستیخواب م

 ...یبر یتونیاون موقع م گهیسُرُمتم تمومه...د یش داریباشه پس...ب-

 ••••••• 

لباس عروس و   هیگذشت و حاال با  یپلک زدن همه چ کیباز کردم و در حد  چشم

 نشسته بودم.... شگاه یارا ینهییا یجلو حیمل یشیارا

 

 داماد اومد.... زد،یکه داد م یخانم ی..و با صدادیکشیپشت سر هم کِل م ایدر و

به اتمام رسوندم و   میده سانت یصورتم انداختم و تک تک پله ها رو با کفشا یرو شنلمو

کت و شلوار   نیداخلِ همچ دنش،یدلم از د ،یشِنل تور ری.... از زدمیبهش رس یوقت

 ژل زدش ، ضعف رفت... هیمشک یموها  دویو کِرِوات سف یطوس

 اسمون رو لبام جا گرفت.... هیبه پهن یلبخند و

 

 عروس من!  ی+خوش اومد

 عروس من!  ی+خوش اومد

 

 و اشک تو چشمام جمع شد...؟ دیلبخندم پر کش هیاز ثان یچرا در کثر یول
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 که تا ابد کنارم باشه نبود؟ یآدم هیلباس و  نیا میبچگ یارزو مگه

 من هست؟  هیکه روبه رومه مَردِ ابد یکس ی..ولبود

دلم  دمی...شادمی، اراد...اشتباه د یپوچم که بارمان و به جا یاها یفرستادم به رو یلعنت و

 اشتباه بود... نیعاشق ا

 

 ...گمی....جدا میشد بایز یلی+ماهور... خ

 

از   رفت، یفراتر م گهید کمیکه اگه  ییجوابش فقط سکوت....و سکوت.... با چشم ها یول

  ی.....تنها رنگیکت شلوار طوس دمیبهش انداختم و حاال فهم ینگاه شد،یجاش کَنده م

 بارمانه...نه بور... یِمشک یموها کنه،یم باشیکه ز

 

 ؟ ی+ماهور خوب

 

من ساخته   ی...خوب بودن براره یمجوب ن هیکه ابم باهاش تو  ی...تنها کلمه خوب؟

گرفتم خودمو سرپا نگه   ادی یول کرد،،یولم نم جهیمدت سرگ نینشده....درسته تو تمام ا

 دارم...

 

...و چند  فتهیکرد که پاهام راه ب یچشم غره کار هیاز پشت لباسِ بلندمو گرفت و با  ایدر

 و به دستم داد... قرمز یقدم به سمتش برداشتم که دسته گلِ بزرگِ پُر از رز ها
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 روبه رومه.... ایعروس دن نیباتری....زگمی+بدون شک م

 

 لبخند جواب تمام محبتاشو نسبت به خودم دادم... هیبا  و

 یقاتلِ ارزوها  دنیکه از ترسم و ند ییدلم فقط اونجاست.....جا دونهیخدا م اما

 االنم....پناه بُردم به مرد روبه روم...

که خسته با   ی....قلبم با کَندنِ سُرُمه دستم،، رو همون تخت، وقتشیده روز پ قایدق

 جا موند.... زد،،، یدکتر حرف م

شد که دستِ اراد و گرفتم و با همون لباسِ بلند  دایاون همه جرعت از کجا پ دونمینم

و سمتش   ستادمیکالفه ا ا،یدر غیج یبا صدا  حرکت کردم...که شگاه یسمتِ درب ارا

 برگشتم

 

 ؟ یکنیم کاری+ماهور چ

 فقط قبلش با شوهرم حرف بزنم... خوامیم-

 

 قند در دل اراد، اب کردن.... لویشوهر، چند ک یکه به خاطرِ کلمه  دونمیخوب م و

و   دیکفش امونم و بر یکه پاشنه ها ییتا جا د،یکشی حاال اراد بود که دست منو م و

 کم اوردم و رو کردم سمت اراد... یبه اون بزرگ شگاه یوسط سالن ارا
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ناخوناش، الک قرمز   یکه رو ییمردونشو تو دستا یشنلو از سرم برداشتم و دستا اروم

 خورده بود، گرفتم.

 

 بردار دمِ دره.... لمی+ماهور حالت خوبه؟ االن ف

 .رونیب ختمیکه تو دلم بود و ر یتکون دارم و تند تند هر چ سرمو

 

تا  یتونی...م؟یکن دایپ یشاد یتونیتو صورتم م نیاالنمه....بب ی....مهم حرفاست یمهم ن-

 ؟یباش یکس نیاخر عمرت با همچ

 

 عقد ماست. گهی+ماهور تمومش کن...دوساعت د

 

 من... نی ...ببیدیگوش که نم یول....هزار بار بهت گفتم ستین  رید زیچ چیواسه ه یول-

 

مکان.... بخوام    نیلباس و در ا نیاز حد شرم آور، که تو ا شیب دیزشت بود...شا یلیخ

 ...هیقصدم چ دونستمینم یرو بگم و حت ییزایچ نیهمچ

دارم، اراد و منصرف   یازدواج نکرده......پس چرا همش سع نیمجبورم به ا یکس اگه

 کنم.؟..
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همه   یکه برا ییازم گرفتنش....من...ارزو یچطور دونمینم یمن بکارت ندارم...حت-

 براورده کنم... تونمیمرداس و نم

 

 .دیچک نییبلندم پا یمژه ها ن یکنار صورتم گذاشت که از اخر، قطره اشکم از ب دستاشو

 

  ؟یتو تمام جلسات مشاوره بهم گفت  نارویا ادتهی+

 

 که بزور از گلوم خارج شد. ییصدا و

 با من؟  یباش یتونی...االن حرف بزن...میتو فقط ساکت بود ی...ولادمهی-

 +تا ابد...چون عاشقم

 

 که باهم مسابقه داده بودن... یبعد یقطره ها و

 

  رمیبگ یترس چیدستاتو بدون ه نکهیا ی زود باش...برا شه،،یم ریماهور...د نارویا زی+نر

 ..کنمیم یلحظه شمار

 

 که ناخواسته از دهنم خارج شد... یکالم و

 منم....-
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به دستور اراد  یمخصوصا وقت کرد،ی م دامی..؟ بارمان پدمیترسیچرا مثل اراد نم اما

 یاز جمله برا ست،،،ین یکردنش کار سخت دای...پمیتاالر شهر و گرفت نیو بزرگتر نیبهتر

 بارمان.....

  ستی انجام بدم و معلوم ن خوامیم مویزندگ سکیر نیو پربارتر نیتر ن یمن حاال سنگ اما

 چقدره؟... نکارمیا تاوان 

 خودمو بچم باشه.... یو، ارامش برا  یاز ته دل خوشبخت خوامیم اما

 هست...؟  اما

شاهدِ اشکام  یشاهدِ عقد مادرش باشه... ول تونهیکه امروز نم یابچه یبرا مخصوصا

 بوده....

 )بارمان( 

 بک: ده روز قبل فلش

 

....شما ستی مشخص ن یچیقول صدرصد بدم....اما ه ای یقطع نانیاطم تونمی+نم

 سر درد داشته؟  یاز ک نیدونینم

 

از حال   یچ یشوهرش جا زدم و هر چند هم هستم ....ول ی...؟ خودمو جاگفتمیم یچ

 ....زاشتن یم گهید زیچ هی یپا نویداشت و دکترا ا یدی...ماهور اُفت فشار شددونم؟یزنم م
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ذره ذره درونش   کرد،یزنو اجرا م  نیتر  یمن، نقش قو یتمام مدت که ماهور جلو تو

 بدنش... شِیخاکستر بودم رو ات  شتری ....و من بشدیداغون م

 

 محترم؟ ی+اقا

 

 ....دمیمنکه ند یعنی...دونمینم-

 

وجود   یزی...چنیریبگ یجد دیخب با یهست....ول  یو داخل فیخف یلی+منم گفتم خ

 نگرانش باشه؟  شونیداره که ا

 

 من...-

 

به   یو اتفاقات چند لحظه قبل ،دست ینگاهم کرد که از خستگ یبا حالت خاص دکتر

 و ادامه دادم... دمیچشمم کش

 

 نگران منه...چون عاشقمه...بابت من مضطربه...استرس داره... یلیخ-

 

با از دست دادنِ جون خانومت تموم   انشیراحت نگو....امکانش هست پا نقدری+لطفا ا

 شه...چرا همشون به خاطر تو اخه؟ 
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 میاز زندگ یچیها که ه بهیغر یدرد و دل کنم.....حت ینبودم که بخوام با کس یآدم

 لب زدم: یکتم، جد یصاف کردنِ لبه ها و بعد از دوننینم

 

 ببرمش؟ تونمی...نه محرم رازِ ادم...االنم ممنونم بابتِ کمکتون....م یشما دکتر-

 

 داد.... کهیت شیگذاشت و به صندل زیم یکه دستش بود و رو یخودکار

 

  هیحتما به  نیاگه سُرمش تموم شده باشه...البته که اره...اما اگه نظر منو بخوا-

 ....نیمتخصص نشونش بد

 

که زد ،   ی، اما با حرف امیب رونیلبم کردم  وخواستم از اتاقش ب ریز یکوتاه تشکر

 شدم... ره یو خسته بهش خ ستادمیا

 

 .....گری+ج

 متوجه نشدم..-

 کم خونِ... یلی ....خنیحتما بهش بد گر،ی+ج

 اهان حتما...-
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 پا تند کردم... رشیبا سرعت سمت پذ و

 ...،یتخت خال دنیبا د یول

 راه ننداختم.... داریاونجا داد و ب یعرضه  یب ینشدم...داغ نکردم....سَر پرستارا یعصبان

 

 فقط... و

 .....دمیترس

دلم   یلیسرم گذاشتم و خ ی....دستامو روست یبد بود....به خاطر من...و حاال هم ن حالش

که تو  یر کار پدرش شد.....ماهورکه روز اول با غر زدن وارد دفت خواستیم ویماهور

 حالت خواب، وسط جنگل... بهم ابراز عالقه کرد....

 واسه فرار کردن، از دستِ منه... یکه دنبال هر راه یکس نه

که در محل کارم داشتم، کت و از   یسابقه  یانگار نه انگار اومدم اطالعات و با خشم ب

 شد... کمینزد یها پرت کردم که سروان احمد یاز صندل یکی یتنم کَندم و رو

 

 ن؟یاآشفته نقدری+حالتون خوبه سرگرد؟ چرا ا

 

جواب دادن بهش و نداشتم و با انگشت شصت و اشارم،   یبودم و اصال حوصله  کالفه

 کرده بودم... ریچونمو اس
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 کجاست؟  ریام-

 ...مارستانی...رفت بایسرگرد...خانمشون حالش بد شده گو  ستنی+ن

 

 به شدت نامحسوس.... خوامیکار م هیاتاقم.... یاریم یداریاطالعات و برم میکل ت-

 

 ...میانجام بد  یاز دستور سرهنگ کار ر یغ میتونی....نمنیدونی+خودتون که بهتر م

هم من   میو سرپرستِ ت سییو ر  کنمیمن اداره م نجاروی...ایدونیتوام خوب م-

 جز چشم نشنَوَم. یهستم...پس حرف

 

قرار   یبعد از اتمام حرفم، راهمو سمت اتاق، کج کردم....اضطراب داشتم و ب و

 نه؟!... ایمنجالب نجات بدم   نیماهور و از ا تونمیکه م دونستمیبودم....نم

که   یبود و قصد نجایو مطمئنم اگه ا کنمی م شیارامش و سالمت یتمام تالشمو برا یول

بابت تو از دست دادم و اون   نارویهمه اکه   زدیتو صورتم عربده م د،یفهمیداشتم و م

 ....کردمیموقع قشنگ دهنشو پر از گِل م

تقه به در خورد و با صادر شدنِ دستورم....شش نفرشون وارد اتاق شدن...و کفِ  چند

...و تو همون حالت  دنیکوب نیرو زم یسر و پاهاشونو محکم و قو  کیدستاشونو نزد

 سراغِ اصل مطلب رفتم....  عتریگفتم و سر "ازاد"حوصله  یموندن که ب
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  قات،یو تمام تحق نشیاری....بنِ،یها هست که مربوط به اراد راست یگانیپرونده تو با هی-

  نی...اونم با کمترخوامیاب خورده رو م وانی....چند لی....حتکردهیم کاریقبال چ نکهیا

 زمان ممکن....

 

 یدخالت خواستمیرفتن....نم رونیچهار نفرشون دوباره کارِ اولو تکرار کردن و از اتاق ب که

  یاراد هم به جزئ ی نامهیکردن جرم و زندگ دایباشه....اما پ میشخص هیکار و زندگ نیب

 منه.... فیاز وظا

 

 لب زدم: تیبا جد یکردم و اروم ول گهیسمت دونفر د رومو

 

 که ممکنه.... ی....با هر روشنیاریب خوام یبچه رو م هی-

اب کوبوندن تو هاونگ،   یعنی نایارامش واسه ا دمیکه فهم کردنینگام م جیسردرگم و گ

 :دمیعربده کش د،یباریازش م تیکه عصبان ییپس با صدا

 

 الـــــــــان.... نیهمــــــــــــ-

 

 م؟یاریبچه رو براتون ب هی ی+اخه سرگرد چطور

 ...نشیفکر بهتر دارم....بدُزد ای.....و ن،یکن ریدستگ نیخوایم-
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 شدن... ره ی حرفم رسما گاردشون شُل شد و با تعجب بهم خ نیبا ا که

 

 ..میبدُزد  ویکس میتونیاشتباس....خالفه قانونه و ماهم مامور قانون، ....نم نی+ا

 

 ...میتونیاگه من بگم م-

 شده نگاهشون کردم و با شک، لب زدم: زیر یپشت بَندش با چشما و

 

 ن؟ یدونینم نکهی....عاقبت کارتون و مثل ان؟ی کن یچیاز دستورم سر پ ن یخواینکنه م-

 

باال انداختم و بعد از   ییکه ابرو کردنیبهم نگاه م شونیهم ساکت بودن و دوتا باز

  ی...با سرعت ادرس شرکت و هر جارهنمیپ یکاغذ،، با خودکار لبه  کیبرداشتن 

 ماهان باشه رو نوشتم... و کاغذ و سمتشون گرفتم... تونهیکه م یاحتمال

 

  چیکجاس....ه نیبفهم  قی...اول دقستین   یقی....ادرسه دقنیساعت وقت دار ۲۴فقط -

 ...نیکنیخودِ قانون و اجرا م  نی....شما دار ادیهم سرتون نم ییبال

 

 تم گرفت و بعد با احترام گفت: برگه رو از دس شونیکی که

 ....میدیانجام م ادیاز دستمون برم ی+هر کار
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 رفتن.... رونیاز اتاق ب ،یبعد احترامِ نظام و

 

که همدم شبام بود و حاال روزها   یگارینخ س رهنم،یپ بِ یپنجره شدم و از ته ج کینزد

 بهش زدم... یقیهم شده همراهم، برداشتم و پُک عم

 

 .ماهان.........ماهان.ماهان

 از هزار بار، اسمشو تکرار کردم و عکسشو از نظر گذروندم..... شتریب دیمدت شا نیتو ا 

نقطه از مغزم.....و تمام   نیماهور و پَرت کنم تو دور تر یحرفا خواستیدلم م یلیخ

 سوق بدم... یان ا ید شیبه ازما دمویام

 

که بعد از دوست داشتن نسبت   یبیاون حس عج یمن همشون درستن....حت یها حس

 کردم... دایبه ماهور پ

 ...ه؟ی...پس چست؟یطبقِ حال و احوالم..... عشق ن اگه

....اگه واقعا ماهور مادره اون دیرسیو بازم به گرد پام نم دیدُو یپشت سرم م بایتقر ریام

 که هنوز از نبودن ماهان متوجه نشده....؟ الِیخیب نقدریاس...چطور ابچه

 رص هم جواب خودمو دادم....با ح و

 باشه؟...(  یو مزخرفِ عروس یالک یکارا یکه پ هی)ک

 ...رهیسَر نگ یعروس نیا یاز رو جنازم رد بشه ول یحت حاضرم
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که تمامِ حواسش به   یکلیمردِ ه دونمی نم یول ارنیماهان و خواستن از دم مهدش ب 

 ه؟یبشن...ک  کشینزد روهای ماهان بود و نزاشت ن

 

 ...رنیکه مشغول کار بود.... تونستن ماهان و بگ ایدر شیو از اخر ، پ 

 

  یو دادم....اما فقط لحظه شمار ییادم ربا کیمملکتم و دستور  سِیپل شهینم باورم

 ...ارمیمادرش ب سر ییخودم باشه، و اون وقت فقط چه بال یتا بچه  کنمیم

 

 ...عتری...اگه تموم شد ، بچه رو ببرن....سرریام-

 

 برگردونَنِش؟  یبارمان....چطور کنهی م هیگر یلی+ خ

 

 که اوردن... ینجوریهم-

 

تپل و  یرونِ پاها یامپول،رو ی....به نظرت جاستنیو ماهور نفهم که ن ای+بارمان....در

 فهمن؟یکه قرمز شده رو نم دشیسف
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 بفهمن... شیدعا کن بعد از جوابِ ازما-

 

 بگم بهت....اخه با کدوم عقلت.... یچ دونمی+واقعا نم

 

  قشویتوجه که طرف روبه روم دوستمه،  یبا شتاب سمتش برگشتم و بدون ذره  که

 دستام کردم ریاس

 

 اگه پدرش باشم....  یول هیبزرگ سکی...درسته رر یام ستیزمان ن-

 

 حرفمو خوردم... یجملم، سست شد و ادامه  نیناخواگاه دستام از ا و

 

 صاف کرد و دستشو رو شونم گذاشت. قشوی ریام

 که هست... شاهللی+ا

 ذوق هر لحظه پدر بودنمو بچشم.... تونمیاگه هم باشه... من مثل تو نم-

 

 یکه ازم خون، برا یپرستار یو نگاه پر از حسرتمو بهش دوختم... و حواسم با صدا 

 پرت شد... ست،خوایم شیازما
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در کار   یشک چیمخصوص سازمان شدم...تا ه شگاِهیبلند وارد اتاقِ ازما یو با قدما

نباشه....بعد از منقبض شدنِ بازوم، کار پرستار تموم شد و حاال فقط گذرِ زمان.... مشکلو  

به جونم رخنه کرده بود که تصور داشتم، اراد  یچه حس بد دونمی....نمکردیحل م

 چرا ازدواج؟.... ست،ی ن نشون یب ی عالقه ی.اگه نه وقتپدرش باشه...

 و به اجبار.... یزور دمیشا و

 

محکم   ،یدست خودم نبود و بعد از سوار شدن داخله مازرات م،یاز حد عصب شیب حرکاتِ

شاگرد نشست و   یصندل یهم رو ری... و موقع استارت زدن، امدمیبهم کوب نویدر ماش

 کمربندشو بست... عیسر

 

 شده؟  یمردک چ نیا ریام-

 

 ....یمساعد نباش  دنشونیفکر کردم واسه شن یدارم....ول ادیخوب و بد ز ی+خبرا

 

 فقط بگو  -

 که.... نجاستیتاحاال به زندان سر زده و مشکل ا یلی....خنی+بب

 

 .خت یریبهم م شتریمِن مِن کردنش اعصبامو ب نیو ا سکوتش
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 ..کدومش؟رونی پرتت کنم ب نمیاز ماش ای.حرف بزن.. ای ریام-

 خودشم تو اون زندان بازداشت بوده.... نکه،ی+باشه دادش...اروم باش....مشکل ا

 

نگه داشتم که با   ابونیحرفش فرمون از دستم در رفت و با سرعت کنار خ نیبا ا رسما

 مواجه شدم. نیاز بوق ماش یلیس

 

 مجرمه؟.... هی یگیم یعنی-

 

 رو فرمون زدم و با حرص زمزمه کردم:  یمحکم یتکون داد که ضربه  یسر

 

 شرف یب یِمطمئن بودم..عوض-

 

  اه ی....اون پرونده سگهیو اسناد د قایشدس؟ طبق تحق یگفتم پروندش دست کار ادتهی+

 بوده.... یو الپوشون یینما

 

 ...؟یچ ضیمر-

 ...میکن دایرو پکه داشته  ی دکتر دیو نه....با یروان یول دونمی+مجرم و م 

 زندانه؟.... یاز دکترا یکی دیشا-
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  یروانشناسه و چطور هیخودشم  نکهیکردنش سخته....و ا  دای....پی+امکانش هست ول

 باشه؟  یروان تونهیم

 ...میندار ادی....تالشتو بکن....زمان زادیازش برم یهمه چ یمنم در عجبم....ول-

 

 از جاش کَندم.... نویاف ماش کیت هیشد و با  اده یپ ابونی، همونجا کنار خ"باشه " هیبا  و

حرکت   یشدم...سمتِ دربِ پشت اده یپ ن یاز ماش یو وقت دمیبا سرعت به شرکت رس

  نیکتریکوچ یکس نکهیو سالم پَسِش بدم...بدون ا حیکردم...قرار بود خودم ماهان و صح

 بفهمه.... یزیچ نیتر

 

در حاله ساکت کردن بچه بودن و با آرامش ماهان و  دم،ی سازمان رس یهابه بچه  یوقت

 از دستشون گرفتم...

 

 ..نیبر گهید ن یتونیم-

 +بله قربان...

 

  نجوریاحترام کنن که با حرکت دستم ، اوناهم سوار پژو ارا شدن و هم یخواستن ادا و

نشه و جالبه که حاال در   ده یکه ماهان بغلم بود، شلوارشو مرتب کردم تا رونِ پاش د

 بود... ره یسکوت بهم خ
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  ،، یتپلش زدم و باالخره  از در اصل یرو لپا  یصورتش شد و بوسه  کیلبم نزد ناخواسته

پا تند کردم و مطمئن بودم  ایکه جلب توجه نکنه سمت اتاق در یداخل رفتم....و جور

 ماهانو به فرشته سپرده و اونم به شدت حواس پرس....که بچه االن بغلِ منه... که

 

اومد و   رونیفرشته نبود و خواستم چند تقه به در بزنم که ماهور با خنده از اتاق ب اما

 هنوز حضورمو متوجه نشده بود.

 

 رو سر عروســــــ... دنی...اخه قند سابستیالزم ن  یعنینه... گمیبهت م ای+در

 

  د،ینگاهش رو ماهان داخلِ بغلم ، چرخ یو وقت دیحرف تو دهنش ماس دنمیبا د که

 که سراغم اومد و به زبون اوردم:  یکلمه  ن یمتعجب شد و اول شتریب

 

 ....؟یخوب-

 

و دستشو رو سرش   دیکش رون یبا شتاب ، ماهانو از بغلم ب هویاما ساکت نگاهم کرد و  

 گذاشت.

 

 ...یشینم کیبه بچم نزد گهی بار د کی+
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 االن از شرکت؟ مارستان،یاز ب یاون سر ؟یکنیاگه نه با بچت...از دستم فرار م-

 

 ....ریبگ یقلبم...هشدارمو جد  یاون روز فراموش کردم....حت وی+من همه چ

 

  یچ فتادیبه نظرت از پله ها م کردمینم داشیپس مراقب بچت خوب باش....چون اگه پ-

 شد؟یم

 

رو صورتم در حال چرخش بود و در نطفه خفه شد....و بعد با طعنه از کنارم  چشماش

 گذشت...

 

هم نداشت، هر چند به دروغ ترسوندمش....راهمو کج کردم و وارد اتاقم  یجواب معلومه،

 افتاد.... زیم یرفتم و چشمم به کارت رو

  یو هفت روز از وقتمونده  یباق شیتا عروس گهیکه رو کارتِ .....، سه روز د یزمان طبق

 اومد، گذشته... شیپ انایبود و اون جر مارستانیکه،، ب

 

کارت   نیا یکه کردمش گمون نکنم مشخصات نوشته شده رو ییها  دیبا تحد البته

 احتمال داره.... یزیدرست باشه....اما هر چ
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 دیکتم ،، سمتِ در اتاق رفتم و زودتر با بِ یاز ال دادن کارت و گذاشتنش داخله ج بعد

 بهش برسم ....

که راجبِ پدر اون بچه دارم و با روشِ خودم بر طرف کنم....نه جواب   یحتما شک و

 ...دیاون وقت پرنده از قفس پر دیو شا شهیمشخص م گهیکه سه، چهار روز د یشیازما

 )ماهور( 

 زمان حال

 

 

 بود و حالت تهوع داشتم.... یجور هیدلم 

هم   هی که شب یا افهیبا ق ه،یدر ترک یبودمش، حت  ده یخواهر اراد، که تاحاال اصال ند 

بغل   یبرا یلبش گفت، لحظه  ریکه اروم ز یشد...و با حرف کمیخود اراد بود ، نزد

 کردنش، درنگ کردم...

 

 ...الستیخودِ ل نیع قای+دق

 

که به   ییشَک و شُبه ها ح،یلبخند مل هیتو اغوشش فشارم داد....و منم با  یبعد با گرم و

 دختر داشتم و دور انداختم....و دستامو دورش حلقه کردماسم اون 
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پسرش شرکت   هیچرا تو جشن داماد نکه یا یجالبه که پدر اراد هنوز زندس...ول برام

 ...ادینم رانیو ا ستیبلد ن یاراد...فارس یداشته و به گفته ها لیدل هینکرده حتما 

  ریمخصوص عروس داماد نشستم، ز یرو صندل یسنت رفتم و وقت یرو ایکمک در  با

 نشنوه لب زدم:  چکسیکه ه یگوشش جور

 

 دوباره تکراد بشه... شیاتفاقت سه روز پ خوامیماهان کجاست؟ نم-

 

 دوروبراس...به فرشته سپردمش... نیهم ییجورا هی+نترس بابا....جاش امنه...

 

 اون زن بتونه خودشو جمع کنه بسه...-

 ادامه دادم: یشتریبا حرص ب و

 

 دست اون؟ به ارسالن بگو هواشونو داشته باشه... یسپریبعد تو بچمو م-

 خب ارسالن، دم در واستاده تا.... ی+ول

 

 که گفتم.... ینیهم-
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  واسه مراقبت از ینرفته که بارمان چطور  ادمیکردم اروم باشم....هنوز  یسع و

 تمیخواست، اذ یچطور نکهیبچم...مسخرم کرد و از همه، مهم تر...حالِ بد ماهانو و ا

 ...ره ینم ادمیکنه....اصال 

 

 )سه روز قبل( 

 

سپردم....تحملم   زشیام هیکنا یو گوش به حرفا دمیکش رون یماهان و از بغلش ب یوقت

 سَر اومد و با سرعت از کنارش گذشتم...

 

که   ی....و کلماتکردیم یتاب یب یهیو به طرز وج خوردیتو بغلم همش تکون م ماهان

 ....گفتیو با خودش م دمیفهمیخوب نم

 بهم وارد شد... یشوک بد دنشیو با د  ادیشرکت نم گهیکه بارمان د دادمیم احتمال

 

  تونهیاصال خوب نم دمیگذاشتم که د نیزم  یماهان و اروم رو شرکت خارج شدمو و از

بغلش کردم و خواستم سمت   عیبچه چش شده؟ سر نی....اهیگر ریزد ز هویراه بره و 

 ....یعروس یکارا ی ه یبرم....تا به اراد برسم، واسه بق نیماش

نبود...   نکه یکنم و اونم، مثل ا دایپس چشم چرخوندم تا ارسالن و پ شد،یبا ماهان نم اما

 ی و بهش زنگ بزنم...ول ارمیمانتوم در ب یاومدم تلفنمو از تو ج
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چشمام قفل شدن و اون بعد   ومد،یم رونیبارمان که با عجله از در شرکت ب  دنیبا د یول

 شد. کمیو نزد دَتَمیچشم چرخوندن....د کمیاز 

مو ماهان به خود ینگاه ی... عصبدیبهم رس یو تو بغلم جابه جا کردم که وقت ماهان

 برد که داد زدم: نشیانداخت و بعد دستم رو گرفت به طرف ماش

 

 ...یباهام برخورد کن ینطوریا یمنو حق ندار نیتو؟ بب یکنیم کاریچ_

 

 سرشو داخل اورد. شهیو از ش نیمنو ماهان رو پرت کرد تو ماش هویاما  

 ه؟ یبچه ماله ک نیراستشو بهم بگو...ا-

 

  یبا دروغام ثابت کردم بچه  یه بهش فهموندم و حتمنک کَند؟یداشت م ویک قبر

 ...پس از لجم به طرف ماهان برگشتم و گفتم: ستیاونم ن ینباشه....بچه  چکسیه

 

 به بعد عمو بارمان هستن.سالم کن. نیاز ا شونیمامان جان ا-

 

 با اعصبانت نگاهم کرد و با خشم لب زد:  هوی

تخم همون اراد   ؟مطمئنمیتوله هم پس انداخت نیکه ا یازدواج کرد یهااا....بعد تو ک-

 روهم...مگه نه؟  یختیحروم زادس....چون بعد من با اون ر
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 شدم و گفتم:  ره یبهش خ یطانیلبخند ش با

 .ی... درست حدس زدگمیم کیتبر-

 

 شد و لبش رو چسبوند به گوشم.. کمیبا صورت قرمز از خشم، نزد که

 

...فکر نکنم  یبچتو هم بنداز آشغال نی ... ایتو هنوزم مال من یچه نخوا یچه بخوا-

 .یفراموش کن یاتفاقات اون شب و راحت بتون

مانع کارم   تونهیبچه هم نم نیوجود ا  یتو االن منم....من....بهتم گفتم و حت صاحب

 که با مدرک بهت ثابت کنم... یبشه....مخصوصا وقت

 

 انهیاهش کردم که موزشده بود، نگ میبغض قا ویکه پشتش ده کل یظاهر یخنده  با

 اده یدور زد و هم خواستم درو باز کنم تا پ نویحرکت، ماش هیشد تو چشمام و تو  ره یخ

شم....قفل کودک سمت من زده شده و خودشم پشت رول نشست..و بعد ماهان و ازم 

  نیدستش گرفت. از ا یو فکمو تو برگشتعقب گذاشت و با سرعت   یجدا کرد و صندل

 و کالفه زمزمه کردم:  شدیو رو م ریحالم داشت ز یکیهمه نزد

 

 ماهان هنوزم بچس... ست؛یجاش ن نجایبارمان ا-

 شد و با جلو اوردنِ فکم، لب گوشم پچ زد:  لیبه خمار تبد شیلحن عصب هوی که
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 ....ره یگیم ادی س،ی+مهم ن

 نگاهشو به چشمام دوخت... و

تر اورد و اروم به لبام چسبوند   کیو اونم لباشو نزد کردیوادارم م یتنش به هر کار عطر

 به کارش ادامه داد.... انهیو بعد چند لحظه، وحش 

 

 ...میم...هم توانم.... هم قلب به ظاهر، سنگاورده بود...هم نفس کم

 

ماهان بهم  غیج یکه صدا بُردیحساس تر م یکه رو پام بود و داشت به جاها یدست

 داد تا با تمام توانم پسش بزنم.... ییروین

 

بگم   تونمی....با جرعت مزدیم یرو به سرخ هیدوال شده بود و صورتش بابت گر بچم

به   تونست یکه م یشدم....تنها کس ره ینشده بود و با ترس به بارمان خ ینجوریتاحاال ا

  یو بعد از صاف نِشستَن رو دیبه لباش کش یدست ی بچم...االن کمک کنه اونه....ول

 زمزمه کرد:  یو با لحن سرد یحس چی....بدون هشیصندل

 

 شو اده یپ نمی+از ماش

 شو... اده یپ نمی+از ماش

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

709 
 

بچه و   نینازک ا یاز حنجره  ینجوری باشه؟...که ا سنگدل تونستیتا چه حد م اخه

 دلخراشش بگذره؟  یصدا

 

 ...مارستانیروشن کن برو ب  شه؟ی داره هالک م یبنی...؟مگه نمیچ..چ-

 

 ...یدینشن نکهی+مثل ا

 

 ...مارستانیبرو ب گمی...بهت مدمینه برعکس خوبم شن-

 +نه بابا...

 گفت:  یشتریو با تحکم ب یجد هویداد و  لمیتحو یمسخره  ی خنده 

 

 شو.... اده یپ گمی+بهت م

 .....شمینم اده یپ-

 تکرار کردم:  یشتریبا حرص ب و

 اه گهی.....بفهم دشمینم اده یپ-

 

 ...ره ی+هه.....باشه پس نشو....تا بچت بم
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 واسه خودم.... شتری واقعا...متاسفم واسه تو.....نه ب یعنی....رحمیب-

 

 جا گذاشتم  ای افتاد تو اتاق در ادمینبود و  یول ارمیدر مویبا سرعت خواستم گوش و

 

 بده به ارسالن زنگ بزنم...  تویالاقل گوش-

 +هاااا....نکنه البد اون باباشه؟

 

بچم شاهدش بود، خودمم  شیکه چند لحظه پ یفیماهان و اتفاقاتِ کث هیگر یصدا از

 و با درد لب زد: گرفتیم میداشت گر

 

 ...ییانسان نما وونهیح کیواقعا -

 

گوشم بخوابونه باز هم با لبخند  ریز گهید  یلی س هی کردمیکه فکر م یبر خالف تصور و

 ...کردیبهم نگاه م ره یمسخرش خ

شده   سیخ ه،یو صورتش از گر دیکش غی ج شتریپشت برداشتم که ب یماهانو از صندل 

تنومندش ماهانو  یابا دست هویشم که  اده ی پ نیو اومدم از ماش شدیبود....داشت هالک م

 منم بلند شد... غ یازم گرفت و ج
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 دستتو از بچم بکش  ؟یکنیم کاریچ-

 

 شو.. اده یپ نمیهر چه زودتر از ماش ایبمون  ای+فقط ساکت باش...

 

و ازم   شیرغضبیکنه و اونم نگاه م کاریچ خواد یم نمینگفتم و منتظر موندم که بب یزیچ

که ماهان کم کم  یپاهاش نشوندش به طور یگرفت و سمت ماهان کرد و اروم رو

 ...دیکوبیهاش اروم شد و حاال با ذوق رو فرمون م هیگر یصدا

 

 دیداشت که من نداشتم؟ شا یو اخه تو بغل بارمان چ کردمینگاهش م زیانگ رتیح

 ...یمهربون کمی یحت دیمحبت....شا

 

وم اشک تو چشمام جمع شد... و هزار بار با خودم تکرار کردم، چرا  روبه ر ریتصو دنید با

 .....؟میاز دست داد نویریش یلحظه ها نیا نقدریا

 یکه از دهنش خارج شد ، دستم ناخوادگاه رو لبم نشست تا بغض یکلمه  دنیبا شن 

 شده بود، بلند نشه... لیکه به هق هق تبد

 

 ب...با..با -

که عاجز بودم از دونستنشون بهم انداخت   ییبا مفهموم ها ،یتپر از ناراح ینگاه  بارمان

 و کنار گوش ماهان خسته لب زد: 
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 ....شهیمعلوم م  یبگو...که بزود ت یواقع ی+به من نه!.....به بابا

 )زمان حال(

 

  قت یبه حق چوقت یتو مغزم، که ه ییایرو هیفکر کردن به زندگ یبس بود هر چ

 ...ونده یپینم

 

  دیژل زدش، کش یبه موها یاراد خوشحال کنارم نشست و دست ک،یبلند موز یصدا با

 : دیجستجو کالفه پرس کمیو بعد 

 

 اد؟ یعاقد نم نی+پس چرا ا

 اراد؟....پدرت کجاست؟ -

 تار ابروش باال رفت  هیجا خورد و  کمی م،ییهویسوال  دنیپرس از

 

 شده؟  یزی...چزمی+بهت گفتم عز
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خودت که بهتر   ی...ولنطوریباشه...پدر عروس هم هم دیتما با پدر داماد ح ن ینه...اخه بب-

  یشناخت چی....اما بازم من هیتو دار یجز اون بچه ندارم...ول یخانواده  چیمن ه یدونیم

 ازشون ندارم....

 ....میخواست گروینگو...ما خودمون دوتا همد  ینجوری+لطفا ا

 اره....-

  یو بردارم ول زدیبهم چشمک م زیم یکه رو هینیریمکث کردم و دستم رفت تا ش کمی

   رفت؟یم نییمگه از گلوم پا

 

سر  دیمادر که حتما با هیکه باهاش اشنا شدم... یخواهر دار هی...تو نیباشه پس بب-

تا اونم   شدی برگذار م هیتو ترک مونیکاش عروس یپدر که ا هیبرم...و  رانیمزارش تو ا

 ....یچه کس گهی، وَ دباشه

 

بدنم به شدت  هیحس لجباز یول ،،یی...نه بازجوه یمجلس عروس نجایا دونستمیم خوب

 تا با سواالم امشب و زهر کنه. خواستیم

 

محال بود بازم پدرم حضور  میگرفتیم یهم عروس  هیاگه ترک ی....ماحتگهیخواهر د هی+

 داشته باشه

 

 چرا؟-
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بهشون   یفکر نیتر کیکوچ روزیتا د یکنجکاو شده بودم که حت ییزایچ راجب

 به دهن اراد بودم. رهیو حاال خ کردمینم

 

 ؟یکنی+بس م

 بدونم... تیراجب گذشته و زندگ خوامیناراحت نشو...فقط م-

از   ریمادرم بود...البته غ نیع گمیخواهر د یول می+من و آسا....خواهرم ...به پدرم رفت

که از   یما دوتا به پدرم رفت...اون از مادرم متنفر بود پس هر کاراخالقش که برعکس 

  یدختر مو مشک هیبه مادرم نداشته باشه...از  یشباهت چیانجام داد تا ه ومدیدستش برم

 کرد... رییبا رفتار لوند تغ بلوند،،،ادم   هیساده....به 

 

 چرا متنفر بود؟-

روز   نیبا فکر کردن به گذشته، بهتر خوامی...نمستین زایچ نطوریگفتن ا یجا نجای+ا

 ....الیخراب کنم ل مویزندگ

که   یتصادف نیلب خواهرش...و حاال ا ریقرار داشتم....اسم ز  یسخت یفکر یداخله کما

 به اسم ماهور نداره... یشباهت چیه

 

 ؟ یچ-
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عان   هیدوساله....سرگردون و در  یپسر بچه ها نی ....شده بود عکردینگاهم م ساکت

 ضطرب...م

 

 ...الی....لنی+بب

 

 هشم؟ یچرا خواهرت گفت من شب ه؟یک الیل-

 

عاقد اومد، رومو ازش گرفتم و   دادیکه خبر م ایدر یرو هم فشار داد و با صدا چشمامو

 با سرعت دوباره سرمو سمت اراد چرخوندم... یشدم....ول ره یبه دم تاالر خ

 

 ه؟ی ک الیل گمیبهت م-

 که ازش متنفرم!  ی+کس

 ؟ یگیم ی...اسمشو اشتباهیکه تنفر دار یاهان اون وقت از کس-

 شه... لیبه تنفر هم  تبد تونهیم یادی+عشق ز

 

 ...انت یداشتم....مثل دروغ و خ یبد یلیو حس خ اوردمیحرفاش سر در نم از

 ..ویالیعشق خ ن یا یا هیقض دمیم حی+ماهور لطفا....برات توض

 کجاست؟ یکه ازش متنفر یکس-
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 نخواست کنارم خوشبخت باشه رفت.... نکهیا یرفت....برا شمیاز پ شهی+رفت...تا هم

 

 عشق بزرگ که حاال سرمنشا تنفره.... هیارادم عاشق بود....عاشق سر سخت... پس

 

عشق ، جا بزنم...باز خوبه اراد  نیکه با وجود ا ستیگرفتم و حاال وقتش ن مویتصم من

خودمو به خاطر هم کالم شدن  چوقتی...اگه نه هست ین گفت، یکه بارمان م ییزایاون چ

 ...چه برسه ازدواجِ باهاش...بخشمیبا مرد روبه روم نم

 

 ....دیسر جاش نشست و دلهره امونمو بر عاقد

نامه که   غهیرفِ صمزخ یبارمان سر برسه و اون برگه  هوی نکهیداشتم از ا دلشوره 

 اراد...نشون بده.... یازش خبر نداره، حت چکسیه

 

بلند   یکنار گوشم با صدا ای در یو دستام لرزش داشتن...که صدا دمیکش یقیعم نفس

 مهمونا گم شد... یو همهمه  کیموز

 

 ...ییجا  هی یبر دی+ماهور با

 کجا برم؟  خونه؟یاالن عاقد ،عقدو م ینیبینم-

 اهانه....زود باش لطفام ی...مسئله هی+فور
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 سر بچم اومده؟  یینزارش....چه بال یاون دست پا چلفت شیگفتم پ-

 

 ...ای+فقط ب

 

 اراد شد  یدستا ری لباسِ بلندمو گرفتم که قبل رفتن، تورش اس یحرص لبه  با

 

 االن؟ خونهیماهور؟ عاقد م یری+کجا م

 .دمی...قول مگردمیزود بر م-

 راه افتادم... ایراحت شه...و دنبال در الشیچشمامو ، مطمئن باز و بسته کردم تا خ و

 

 م؟یریرو پشت بوم م میو دار میهمه پله رو رد کرد نیا قایپاهام شکست....چرا دق ایدر-

 

 شده برگشت سمتم و دوتا دستامو گرفت... هول

 +منو ببخش ماهور...بخدا مجبور شدم

 که سرو صدا نشنوه مگه نه؟  نجایکجاست؟...فرشته اوردش ا ...ماهان؟یگیم یدار یچ-

 

 +فقط ببخش....
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  یخفه ا غ یروبه روم، ج یصحنه  دنیبا سرعت در پشت بوم و باز کرد که از د و

 ...دمیکش

...اما با  بردیاز پاهام م شتر یبود، توان و ب ستاده یپشت بوم ا یکه پشت بهم، رو لبه  یمرد

و رسما  هیادیکه عشق واسش ز یم پر شد از نفرت...کسبرگردوندن صورتش، تمام وجود

برگشتم که با چشم   ایمنو تباه کردن...با سرعت سمت در هیزندگ نجوریخودشو باباش، ا

مثل   یلباسمو تو دستام چنگ زدم...اخه کدوم عروس ی...ادامه کردینگام م یاشک یها

 متنفره؟  شیهمه از روز عروس نیمن،، ا

 

 نجا؟ یا یخوایم یچ-

 

 ...مگه نه؟خواستمتیکه چقدر م یدونی+تورو....م

 

 ...یوونیح هیتو -

 کم کم صدام باال رفت... و

 

راحت   یدونیکه م یوقت یبرگشت ؟چرایخوایم یمن چ ه یشب عروس گمیبهت م-

 نابودت کنم... تونمیم

 واسه از دست دادن ندارم... یچیه گهی+د
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ازش  یچیو ه مردیرسما م خورد،یتکون م پاش کمیکرد...اگه  دنیبلند شروع به خند و

 ...موندینم یباق

خودش جلو روم واستاده و   یدنبالش نگشتم و حاال با پا نی مع یکه به گفته  یمرد

 بکنم؟  تونستمیم کارشیچ

 

من باشم...چون من عاشقتم...تاااااززههه گفت   نهیبش یکه رو اون صندل یداماد دی+با

 ماله من بشه... دیاون بچه هم با ؟یاز ک ؟یبچه.....بچه دار

 

جلوم چرت و پرت بگه و قصد   ینجوریا یصحنه، که کس  نیا دنیبودم و هضم د شوکه

 از حد سخته... شیکنه واسم ب یخودکش

 

 ...ادمات کجان پس؟هاع؟...ی...مست کردیمست-

 

  ینجوریو مرتب ، ا  پیخوش ت الیبود از دان دیکرد...واقعا بع دیبا سر حرفمو تاک ایدر

 جلوم ظاهر شده باشه اونم تک و تنها...

 

 +من دوستت داشتم

 ؟یدونیاما من ازت متنفرم م -
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سردت   یزدم تا تورو داشته باشم؟؟..رفتارا یو دست به هر کار دمیدو ی+چراااا...چون کل

 مطمئنم پشت همشون عشق بوده... یول ادمهیتو دانشگاه و 

 

 ...دیدفعه ترسناک تر از قبل خند نیا و

 ..یریو همونجا هم بم یتو زندان بپوس دی....باستین نجایتو ا یجا-

 

  یچون اگه نخوا....یبپوس دیبا یسهاب الیتو به اتهام قتل دان دیشا ؟یدونی+از کجا م

 ....ییو قاتلمم تو رمیمیباشم، م نجایا

 

 مثل تو باشم.... یفیخب باشه...حاضرم قاتل مرد کث ی...ولهیادیمرگ هم برات ز-

 

 شده بود . ره یبهش خ ضیکردم که با غ ییایبا سرعت رومو ازش گرفت و سمت در و

 

 ؟ یبچم کشوند یبه هوا نجایکه منو تا ا دیچقدر تورو خر-

 

واقعا   دمی...فهمدمی...منم حالشو دزنهیکرد جشن و بهم م دیماهور...تهد یچی+به قران ه

 نگران نباش... ی...ولکنهیم نکارویا
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 بلند شد  الیدان یسرمستانه  یصدا که

 

 ...رسه یبه گوش م نجاهمیاز هم سیپل ریاژ ی: اره نگران نباش چون صداالیدان

 

 اروم کنار گوشم گفت... ایه درسرعت سمتش برگشتم ک با

 

واقعا   وونسید نی...است یبند ن جایبه ه س یدست پل ره ی...اگه بمنییپا شیبکشون دی+با

 ...کشهیخودشو م

 

  سی...همونجور که پلنییادم مست و بکشونم پا هی یکه االن عقد منه؟چطور یفهمینم-

 گه ید یاوردیکمکم م ،یخبر کرد

 

که اگه خودش   ی،جوریو کالفگ تینحسش که از پشتم بلند شد با عصبان یبا صدا 

 ... سمتش برگشتم.کنمیبا دستام خفش م ره ینَم

 

گفتن عقد دختر عمو ، پسر عمو تو اسمونا   میباشه....از قد دی+عقد تو فقط با من با

 مگه نه؟  شه،ینوشته م
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  یبود، ول یمغز یشوفقط شست دی....شااوردمیمات مونده بودم و سر از حرفاش درنم

ممکنه...خواستم   ری سخته...اصال غ یلیمن باشه واسم قبولش خ یپسر عمو الیدان نکهیا

 ..گهیم یتا بفهمم چ دادیقلقلکم م یحس هی یول شیمست یحرفاشو بزارم پا

 

 حرف بزن... ایخودتو بکش... ایلطفا -

 

 دونم یمن م یخوایکه م یزیبگو تا بهت بگم....هر چ ؟یبشنو یخوایم وی+چ

 

 ...می تا حرف بزن نییپا ایباشه...پس اروم باش و ب-

 

 ی....که پدر بنده هست،... برادرن...شک نکن که بچه یسهاب ی+محمد رشاد...با مصطف

نوکرش باشم و اون   دیبا  کردیفکر م شهیهم یپسر عموم بود ول نی....معیمحمد

کردم و االن چندتا  سکیر دونمی...مره یمی م ایدن یگوشه  نیو خلوت تر....حاال تسییر

 واسه از دست دادن ندارم، اومدم... یچیه ون چ یمنتظره منن....ول نییاون پا سیپل

به   دمیهدفشونو فهم یفروختم....پسر عمومو فروختم....تو رو نتونستم....وقت بابامو

 ...نجامیکردم....و حاالهم ا داتیپ یبدبخت

 

که قصدشون نابود کردنه توئه....منتظرتن......صالح االن کجاست مراقب   یعوض یادما 

 باشه؟  شیتک دختر ناتن
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  نویچون اقا ا ستنیاون کجاست که از تنها عشقش محافظت کنه؟ ن ؟یبارمان چ 

 دیجون مادرش تهد که صالح و با اون جون خودت..... و بارمان و با یی....آقاخوادیم

.....چه  شناختمتینم یمن بازم از پادو بودن خسته شدم...اولش اصال حت ی....ولکنهیم

 ....مبفهم لمونو ینسبت فام نکهیبرسه به ا

حال   نیو در ع یدختر جد هی نکهیقبل ا یقبول......هوس باز و دختر باز بودم ول باشه

 ...نمیشوخ طب و تو دانشگاه بب

 ....حاال شاهد مرگمم باش....یهمه کثافت باز کرد نیمنو به ا یپا تو

   گفت؟یداشت م یچ الیبود...دان سیبودم، خ ختهیتمام صورتم از بس که اشک ر

 ه؟یآراد ک کرد؟یم کاریصالح مهمه؟ بارمان تو اون شرکت چ یچرا جون من برا ه؟یک آقا

و پاهام خم شدن و رسما رو   دیمنفجر بشه و سردرد امونمو بر خواستیسرم م ه؟یک الیل

 فروکش کردم... نیزم

 

 افتاده بود... هینگران باال سرم اومد و اونم به گر ایدر

 

 ....مسته...گهی...داره دروغ مکنمی+بلند شو...خواهش م

 

ام اما چشم خواست،یم ییایخواب رو هیهم اعتماد نداشتم و دلم  ایتنها در چکسیه به

 ...شدیبسته نم

 ...دمیشنینم یول دمیدیم
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 ...دمیصداشو نشن یاومد ول کمیبا سرعت نزد الیکه دان دمید

 ییبازم صدا یول شدیاز پشت بهش دستنبد زدن و دهنش باز و بسته م دمید

 ...دمیفهمینم

 

 پاهامو حرکت دادم... یجون و به سخت  یبازوهام گرفت و ب ریاز ز  ایدر

 یحرفا یشد....ول ریخودش،مثل اب خوردن دستگ هیبا سهل انگار ،یبه راحت الیدان

 موندم...  قتی ندونستن حق هیو بدجور تو خمار  زدیبهم م دیداشت که با یاد یز

 

  دونست یکه م ی....وقتکردیم کاریچ نجایا ی....مست بود...ولگفتیراست م اینه! در اما

 ....؟فتهیم ریحتما گ

 

مادرمو قبول داشتم و اگه بارمان هم  یحواسم سمت اون فلش رفت.....فقط حرفا تمام

 باشه؟ تونهیم ی...پس دست کهیوسط قربان نیا

و بعد از باز شدن  می دیتاالر رس یاز طبقه ها یکیتا به  کردمیم یپله هارو اروم اروم ط

 زیچ هیاوردن  یهم به هوا ایکه وسطش قرار داشت رفتم....در یدر...با ارامش سمت تخت

 رفت... رونیافتادم،، ب نییباال بردن، فشارِ پا یبرا نیریش
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که بارمان دوستم داره و مجبور   دادیم نویا یبو الیدان یشده بودم...حرفا جیگ

....بلکه واقعا  زدیدن از ازدواجم اون حرفارو نمشده.....پس اون روز واسه منصرف ش

 عاشقمه....

 

 فصل دوم( ۶۰پارت  یاداوری)جهت 

 

 ...یو بخند یشاد باش یتونی....اما با اراد نمی+دستم بشکنه اله

نفر فدا کنم،   هیماهور ، من بهت گفتم...همون شب...گفتم که اگه فقط جونمو واسه  

 ....مجبورم ی....ولییاون تو

 

  ی....ک؟یو اما....تف به اون همه انتظار...چرا...ها چرا مجبور  یول ،یبه هر چ لعنت-

  ریاونشبو که بفهمم منم تقص یار یب ادمی یخوای....چرا نم؟یمجبورت کرد از دلت بگذر

 کارم 

 

 تونمینم یبود....ول نیمدت هم نی+تمام قصدم تو ا

 

....منم خستم...پس ولم کن...فراموشم  خوامی....منم نمخوامی....بگو نمتونمینگو نم-

....دوسال گذشت، ده سال  کنمی....منم تمام تالشمو ممیشناسینم چوقتیکن....فکر کن ه

 هم روش. گهید
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 •••••• 

نجات  یو به عنوان فرشته  الیخدا دان دیگرفتم و شا میکردم....زود تصم یبچگ 

هم به خاطر جون من رفته و  ادم عمرمه  ن یصالح که منفور تر یفرستاد.....حت میزندگ

 نه؟ینابود شدن منو بب خوادیم  ی....اخه کستین

خطر کرد   نقدریاز من که ا ریغ دونمیم دی بع  یول ره یبگ الیاز دان یاطالعات  سیپل دیشا 

 بگه.... یزیچ یا گهیرسوند،، بخواد به کس د نجایو خودشو به ا

 

اگه مجبور باشم بهم   یمجلس بگذرم.... حت نیاز ا تونستمیکم حالم بهتر شد و نم کم

 بزنمش...

 

شدم که تو دفتر بارمان  یرفت و مثل وقت جیبلند شدم، سرم به شدت گ یوقت

نفر با   هیخودمو به در رسوندم و هم خواستم بازش کنم،  واریبه کمک د یبودم....ول

 بست... یبد یشتاب داخل اومد و درو با صدا

 

 قای که رفتم و به عقب برگردوند و حاال درست، دق یبا گرفتن مچ دستم تمام راه و

نگرانش... نفس اسوده   یمرتب و چشمها ی چهره  دنیصورتش قرار گرفتم و با د یجلو

 سَر دادم... ی
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سانت هم از  کی یگذاشت که همون فاصله  نشیگرفت رو تخت س یمچ دستمو جور

  نشینداره، سرمو رو س یسرپناه چیکه انگار ه  یکیکوچ یرفت و مثل دختر بچه  نیب

 ...زنیگذاشتم و اجازه دادم تا راحت اشکام بر

 

 خستم.... یلیبارمان من خ-

 

 مسخ چشماش، شدم.  شهیباال اوردم که مثل هم سرمو

 

 گفت مگه نه؟ یچ یدیراست بود حرفاش؟...شن-

 

 ....شتمی+ماهور نترس...من پ

 خبره؟ ی....فقط بهم بگو چیباش شمیپ خوامینم-

 

سخت تر از   یلی سخت بود....خ یانداختن اون ادم نامرئ ریگ ی....ولسمیپل هی دونمی+م

هم حقته که   یراحت تر شد....اما از طرف الیدان هیری.....و حاال با دستگیاونچه که فکر کن

 .....گمیبهت م دونمیکه م ییو تا جا شده یچ یبدون

 

و با   کردمیداغشو حس م یکرد و هنوزم فاصلمون همونقدر بود و نفس ها یمکث

 پلک بزنم... یلحظه   ینتونستم برا رت،یح یاز رو حرفاش دنیشن
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  قی...اونم از طرکردیاز شرکتش درامد کسب م انهی+صالح تموم مدت، به صورت مخف

ود...اما صالح مجبور  ب نشون یو از اخر فرشته رابط ب شدیم ادیفرشته...نصف حسابا کم و ز

  ی...ولشه یراحت م الشیخارج از کشور، خ یرفت فهمهی م یشده...به خاطر تو.....و وقت

و   ب یبه طرز عج  ،یکنیخودش شروع به کار م کتتو شر قایو دق یگردیبرم یوقت

 ....ره ی م یم یمشکوک

 

 ...زدمیم....دل دل دادمیکنم و  بغضامو تند تند قورت م هیازاد گر تونستمینم نکهیا از

 

 مُرده..؟ -

 خورمیماهور....قسم م دمیامروز صبح فهم نیکشته شده....هم نی+ بهتره بگ

 

 اونارو کشته؟ یک ؟یچ رادیو ه میمر-

 

،تموم گناهاشون تک   فمیصالح نبود....اما به خاطر کارم و وظ ای ی+دشمن من.....مصطف

 به تک رو شد...و االنم فقط جون مادرمو وجود تو سرپا نگهم داشته...

 

 کرد؟  میکارو با زندگ نیا یک-
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منو تو   نیب هیکه باعث دلسرد ییکه اونشب تو جنگل بهمون زدن...همونا یی+همونا

  لیدل نیمادرم تو رو واسم بدکاره جلوه دادن....و بزرگ تر قیکه از طر ییشدن....همونا

 بودن..... مونییواسه جدا

  میدروغ که با گفتنشون فقط خواست یبزرگ شدن ماهان...بدون پدرش....و کل تنها

 کشمشیو م کنمیم دایپ ویتموم شد...اون عوض گهی....اما دمیکن تیاذ گرویهمد 

 

 ....یستیاما تو قاتل ن-

....تموم  شمیم کرد،یم دیکه تو و مادرمو با جونتون تهد ی....قاتل کسشمی +به وقتش م

هم که شده دهن بستم و خواستم   تتی واسه حفظ امن  یمدت ساکت بودم و حت نیا

 .....زارمیتنهات نم گهید یفراموشت کنم ول

چ  با سرعت م یبزارم کنار ول ویلجباز ن یدوباره باورش کنم و ا خواستیدلم م یلیخ

 برداشته شد و شُل، کنار پام افتاد... نشیس یکه از رو دمیدستمو کش

 

 ....یداشتم، تنهام گذاشت اجتیزمان ممکن که احت نی....تو بدتریگذاشت یول-

 

همه کثافت   نیبابت نداشتنت عذاب بکشم...کنار هم ا نکهیا یو به جا ای+فراموش کن...ب

 ..میو پاک کن
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بچه که   هینکبت بار، با  هیزندگ هیو نتونستم فراموش کنم...که تور نجوری...همتونمینم-

 ....تونمیتو اوج خواستن، نخواستم بغلش کنم، هم نم

 

 ...کهیکوچ یلی+اون هنوز خ

 

 کلمشو که مامان بود و به پرستارش گفت؟  ن یاول ی.... وقتده یچه فا یول-

 

 از دستش فرار کنم  تونستمیکه اصال نم یاومد و دستامو محکم گرفت جور جلوتر

 

  یدونیفراموش کن....منم هر روز بدون تو واسم مثل مرگ بود...م کنمی+ازت خواهش م

عذاب فقط واسه   یکنی و فکر م یدونینه؟....نم ای یلعنت یدونیسه ماه تموم کما بودم؟م

 تو ساخته شده...

 

 لش دستم نبود، ناباور لب زدم:کنتر گهیکه د یبغض با

 

 کما؟ -

 +به خاطر تو...

 ...یگیم یدروغ دار -
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 ادامه داد: یشتریب ضیتکونم داد و با غ یبار چند

 یها ی..راسته....سختستیاندازت، واسم ارزشمند ن ایتو دن یچی+به جون تو که ه

 ...هیکیدوتامون 

 

 چ..چرا...چت شده بود؟-

 

که پشت   یناموس یهر ب ی...ولرمی...نتونستم دستتو بگنجامی...مهم االنه که است ی+مهم ن

 خودم بکشمش... یحاضرم با دستا ی....حتده یها هست، تاوان پس م هیقض نیا

 

 ...شدیکما تو مغزم اکو م یو فقط کلمه  دمیشنینم یچیه انگار

 

 ؟ یچرا کما بود-

 

رو هم گذاشت... دستامو اروم ول  زار محکم  یرو صورتم چرخوند و با حالت چشماشو

 کرد و سمت کمربندش برد...

 ؟ یکنیم کاری..چیچ...چ-

 ....کشمتیبخدا م  ،یفکر چرت کن گهی بار د هی+ماهور 
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شکمش   یزخم بزرگ رو دنی براق دراورد و با د هی مشک ن یاز شلوار ج دشویسف رهنیپ و

 ...افتادم هیوحشت زده دستامو رو دهنم گذاشتم و حاال قشنگ به گر

 

 کنه؟یشده؟ د..درد م ی...چیچ-

 

 موضوع تموم شد و حاال..... نی....ایکن هی+نشون ندادم گر

 

 دوباره حرفمو تکرار کردم... یباال رفته  یبا صدا و

 کنه؟یدرد...م-

 و سرتق جواب داد: دیبا حرص کش ینفس

 

تو...درسته از   یبدون نه به اندازه رفتارا یول ؟یکن کاریچ یخوای...مکنهی+اره...درد م

  ،،یستی ماله من ن نمت،،ویبیلباس م نیداخل ا نکهیا ی....ولشهیدرد...همه جام گسسته م

 ....زنهیم  شمیات شتریب

 

 شد؟... ینطوری....فقط بگو..چرا...چرا اخوامیمعذرت م-

 خوردم.... ری+ت
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 زد؟  یک-

 ...دونمی+نم

 

 باال، تکرار کرد یدستش سرشو گرفت و با تُن صدا با

 دم ی....بهت قول مدنیتاوان تک تک کاراشونو پس م ی....ولدونمیماهور...نم دونمی+نم

 

خودشم ندونه واسه   دیگرم بشه...شا یاب  الیاز دان کنمیمن که فکر نم ؟یاخه چطور_

  یلیکه بوده خ ی...هر کس؟یبفهم  یچطور یخوای...بعد تو مکرده یکار م یک

 ...من کجام؟....نیقدرتمنده.....حال و وضع خودمو، خودتو بب

 ...ستیکه دوستش دارم ن یداماد کس ی....ولمیجشن عروس  تو

 ....ستیبازم باباش ن یورا ول نیکجاست؟ هم بچم

 کشور.... نیهمه مدت کجا بودم؟ دور از تو و ا نیا

 جدا.... گهیتو د  یدردا حاال

 اون چقدر قدرت منده؟ یهمفیم پس

 

 ...رهیبگ شیزد...از خشم، ات شمیراه مونده....همونجور که ات هی+تنها 
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..،  دمیترسیازش م گهیاز هر وقت د شتریب زد،یوار راجب دشمناش حرف م دیتهد یوقت

دفعه هم  نیو بازداشت کنه...پس ا نی که هر چند با کلک تونست مع یمثل وقت

 و اروم به زبون اوردم:  رفت یمغزم رژه م یکه رو ی...اما سوالتونهیم

 

 ؟ یاخه چطور-

  

 +ازدواجِ با تو....

 ؟یچ...چ-

...تا ابد  یهمه تالششو کرد تا من ازت دور باشم...تا تو ازم متنفر بش شرفی+اون ب

....فقط شهی....نابود میبه هدفش برسه...کنار من اگه باش دینبا ی....ولمینخوا گرویهمد 

ماهور...قبول کن گاهى  می....مجبوری...و کل گذشته رو فراموش کنیالزمه کنارم بمون

درست   یاوقات قلب نیاز داره که بشکنه تا بتونه شکل بهترى پیدا کنه ....شکل بهتر وقت

 ....میکه با هم باش شهیم

 

 

زد   شیات تیکبر هی...و با هیک میدونینم مونیدشمن اصل نکهی...با اگفتیراست م بارمان

 شیات نیرو ا یخاکستر میتونی...و تنها با کنار هم ممیبودیم یقو دی... بامونیبه زندگ

 به بچمون نرسه.... ی بیشعله ور نشه و اس شتر یتا ب م،یبش
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وجود منو بارمان بوده ضعف   یکه ثمره   یبهشت ی وه یم هیبچمون و دلم از  گفتم

که هر   یلباس نی....با اییسرو صدا چیون هو بد  یمکان خال ن یرفت....و خواستم حاال تو ا

  کمیحس خوبمو به بارمانم منتقل کنم و  نی... اختهیبهم ر شیشده و ارا یجاش خاک

 خشم درونش باشم... دنیباعثِ خواب

 

رفت....حس بهتر   میکه دخترانگ ی....تو اوجیپدرش تو بود شهیتوئه....هم یماهان بچه-

 نشدم.... "ما"بعد تو.... چکسیمادر بودن سراغم اومد....که قدرشو ندونستم....من با ه

 

داغش  یبا دستا یکس نکهیا ،یِاشکام دست خودم نبود  با لذت وصف نشدن اریاخت

 اشکامو پاک کنه، روبه روشدم...

 

 ...دونمی+م

 یبه ژن و حس پدر بودن داشتم...صدا یبپرسم چرا و چطور؟...رسما اعتقاد قو نخواستم

  قهیچند دق هیاز عروس ی پرت کرد....حت زیگوشم...حواسمو از همه چ یبمش کنار الله 

 که منتظره تا عروسش سر برسه... یقبل....و داماد

 

  هی یعنی یاحتنار یلیدل چیبدون ه ی.. وقتگهیقشنگ هست که م یتئور هی....؟یدونی+م

 دلتنگته....من هر روز ناراحت بودم ماهور... یلیجا خ ه ینفر...
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ندادم و   دنیبار یبهشون اجازه  گهیپس د شد،یتار م دمید کردمیم ه یکه گر یموقع

 هرشبم بود...  یایو رو شهیهم یکه ارزو یز یجذابش گذاشتم،، چ شیته ر یدستمو رو

 

 از قبل،، دلتنگت... شتریو من هر روز...ب -

بود که بهم گفت دوستم داره...همونقدر گرم و پر از عشق...همون   ینگاهش مثل وقت

  هی ی...وقتشهیبهتره بگم نم ایکنم...اما نشد... یکه تا ابد خواستم باهاش خدافظ یکلمه ا

 ...رونیب شیبنداز  یجا تو قلبت لونه کنه، عمرا اگه بتون هی کینفر هر چند کوچ

 

اب پر از قند از دستش افتاد و هول   وانیل دنمون،یبا د ایدرب برگشتم که در یصدا با

 شده لب زد

 

 ن ییپا ای...بای...م...ماهور...فقط بستیمهم ن ی...جا چه خبره؟ ولنی+ا

 

و اروم با باال    شهیبهم وارد م یاسترس بد کنم،یاز مهمونا و اراد فکر م یبه هجوم یوقت

 لباسم خواستم سمت در حرکت کنم که دوباره دستمو گرفت.... یگرفتن دنباله 

 

 ...یبه خاطرش ناراحت نش یدیکه االن د و ی+بهم قول بده، هر چ
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تکون دادم و با سرعت از اتاق   یسر جیو گ شترشدی دلشورم ب نم؟یبب یقرار بود چ مگه

 کردم... یمونده که برسم به تاالر و ط یباق یاومدم و همون چندتا پله  رونیب

 

 ...داشتمیرسما زبونم بند اومد و گنگ و مات قدم برم س،یاز ادم و پل یلیس دنیبا د و

 

  نیسوار ماش خواستیو اونم م زدنیاراد دستبند م یکه رفتم داشتن به دستا کترینزد

 بشه، که  

پراکنده شده،   تِ یبود،، رسوندم و حاال جمع ستاده یکه کنارش ا یخودمو به مأمور هول

 اوردن... ر یگ یمن سوژه خوب دنیبا د

 

 ده یناد ؟یکمکاش چ ی...ولرمیعمرا به عنوان همسرم بپذ تونستمیاراد و نم درسته

 رم؟یبگ

 

 نش؟ یبریکجا م نیاقا معلوم هست چه خبره؟ دار-

 

 ناراحت زل زدبهم و اروم زمزمه کرد: ی افهیبا ق اراد

 ....بهت گفتم نرو...میزندگ یکرد رید یلیماهور...خ یاومد ری+د
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  نکهیقبل ا یرو سمتم گرفت ول یبگم که همون مامور ،برگه  دیبا یچ دونستمینم

 : دیدستم بده، با شک پرس

 

 ن؟یهست ی+شما ک

 ...ستمین گهیمجلسم...البته بودم...د نیعروس ا ست؟یمعلوم ن یعنی-

 

ده ساله، همراه با جعل سند و مدارک   یتیبه جرم قتل و جنا شون یخانم، ا نینی+بب

در   یحال دستکار نیمجرم سابقه دار و در ع هیمشاوره.... و از همه مهم تر  یرقانونیغ

و رشوه دادن به مامور دولت...مجبور به اقدام   دنیامور کشور... خر یپرونده ها

 خانم؟  بگمبازم  ای هی..کافمیشد رشونیدستگ

 

اونجا بهش   یمان و پشت سرم حس کردم و همون مامور...و تمام سربازابار حضور

 احترام گذاشتن...

بود چشماشون در  کیتمام عوامل شرکت نزد اوی، اما درتعجب اور نبود ادیمن ز واسه

 ....ادیب

 

 نیندار ی گهیشد....امر د ریدستگ نیاراد راست نی...همونطور که فرمودیی+سرگرد صدرا

 قربان؟
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 ...میدار یمهم تر یکارا یلی...خنی: زودتر ببرنبارما

 بترسم:  کمیحال خشنش، باعث شد  نیو در ع یعصب ینگاه پر از نفرت اراد و بعد صدا

 

  یطرفم ول یوونیبا چه ح دمیفهم ری....دکشتتی...مکنهیم داتیپ ،بابامیسنگم باش ری+ز

 ...هیروبه روته....سگ پاچه خوار دولت..هه اسم قشنگ یچه کس یدیفهم ریتوام د

 

نظاره گر بود و با همون  شخندین هیکنه اما فقط با  زشیبارمان حلقه او کردمیم فکر

 تفاوتش تکرار کرد:  یلحن سرد و ب

 

 نشی+ببر

 

و به زبون   دیکه به مغزم رس یتنها کلمه  هویو  فته یم یداره چه اتفاق دونستمینم

 اوردم:

 

 ....نیلحظه واست هی-

  یچنگ زدم و با صدا فتم،یهمه ادم ن نی رسما جلو ا نکهیا یکت بارمان و برا ی قهی و

 یبابت اتفاقت سخت امشب که هضم کردنش اصال کار راحت ،یجون یرفته و ب لیتحل

 ...لب زدم: ستین
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 ...نیهمه جرم؟محاله...اشتباه گرفت نی...اخه ا؟یزیچ نیهمچ شهی قاتل....مگه م نیگفت-

 

 ..ن ینیو بب نیایداخل بازداشگاه ب ن یتونیمدارکش موجود خانم...م-

 کشته؟  ویک نی...فقط بهم بگخوامی+نم

 

به بارمان که حتم دارم  یو پس از نگاه کوتاه دیکنار لبش کش یروبه روم دست مامور

بهش نداشتم و به   یحس خوب چیکه ه یگفتن، بود...اسم یهمون صادر شدن اجازه برا

 زبون اورد

 

دفعه   ن یقصاص هست....اما خب ا ایحبس ابد  شونیبگم جرم ا دیسعادت...البته با الی+ل

 جون سالم درببرن... توننیاصال نم

 

دست بارمان به پشت کمرم، آزاد شد   کیکوچ یبا ضربه ها نمیس یحبس شده  نفس

بهش نگاه کردم ،،   یو وقت شدیکو منوار ضبط تو مغزم ا هی نیاراد ع یو حاال تمام حرفا

 بود  ره یساکت...فقط به دستبند دور دستش خ

 

 •••••••• 

 چند ساعت قبل( _)فلش بک  
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 ه؟ی ک الیل گمیبهت م-

 که ازش متنفرم!  ی+کس

 ؟ یگیم ی...اسمشو اشتباهیکه تنفر دار یاهان اون وقت از کس-

 شه... لیبه تنفر هم  تبد تونهیم یادی+عشق ز

 

 ...انت یداشتم....مثل دروغ و خ یبد یلیو حس خ اوردمیدر نم حرفاش سر از

 ..ویالیعشق خ ن یا یا هیقض دمیم حی+ماهور لطفا....برات توض

 کجاست؟ یکه ازش متنفر یکس-

 نخواست کنارم خوشبخت باشه رفت.... نکهیا یرفت....برا شمیاز پ شهی+رفت...تا هم

 ••••••• 

 خروارها خاک رفت... ریکه ز دمیمنظورش فهم وحاال

  نیا شدیباورش  نم چکسی...هدیلرزیم دیمن مثل ب  نیهم ع ایزبونم بند اومده بود و در

  ی...حتمی، خائن به وطن بودکار و از همه مهم تر تیادم قاتل و جنا هیهمه مدت کنار 

 و وحشناکن  ادی... از بس زره یم ادمیکه مرتکب شده رو هضم کنم،  ییجرم ها خوامیتا م

 

 یبچه  فشیکث یقاتل با دستا هیقاتل کنار من بوده؟  هی نیبگ ن یخوای...میعنی...ی-

 منو بغل کرده؟
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  یخاک نیزم یخودشو با سرعت از دست سربازا خالص کرد و جلوم پام رو اراد

 ...یضعف و ناتوان یبسه هر چ گهیافتاد....دستمو از رو کت بارمان برداشتم، د

 همه بابت گفتن وجود بچم بلند شده بود.... نیب یبد  ی همهمه

 

 بشنوم... یزیچ خوامینگو که نم یچیه-

مرد...عوض    نکهیبعد ا ی+بخدا من نخواستم...نخواستم بکشمش....دوستش داشتم...ول

 ....دمیشدم...سنگ شدم و طبق دستورات بابام عمل کردم ...تا تورو د

و   قتیسخت بود بخوام حق ینخواستم بهت صدمه بزنم...ول  چوقتی....هالیل خود

 ....و تو...زه یعز یلی بگم...ماهان واسه من خ

 

 و بس... یقاتل هیهم  یاگه نخواست ی...حتاریمنو ن یاسم بچه -

که   میناتن یو اختالس گر گذروندم....اون از بابا یعوض یبگو تمام عمرمو کنار ادما منو

...به خاطر  رتیغ ی...هر دوتا داداش هم بپوسهیتو زندون داره م ممیمُرد و بابام واقع

  دایو صد البته قاتل خودمو پ یمشاور الک  هی یبا حرفا یخواستم خودم باشم...ول نیهم

  یفیچه ادم کث یدونستیم یوقت یشدیپشتوانم م دینبا ی.. ول..مکردم..پس ازت ممنون

 ....یشدیمنو بچم م کینزد دی...نبایهست
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بچه   کردنیبا تعجب تکرار م نکه ی...ارفتی رو مغزم رژه م یلیپشت سرم خ یزنا  یصدا

قورت دادم   یدارم....انگار خالف شهر کردم و جرمم سنگسار شدنه....اب دهنمو به سخت

 وجود نداشته روبه سربازا گفتم:  میتو زندگ یرحم...انگار اصال اراد یو اونقدر ب

 

....اره اقا  نیاطاعت کن ن یتونی....پس از زنشم منیگریمگه از مافوقتون دستور نم-

 داره... یخوب یا یبودن هم مزا ییبارمان صدرا یاراد....زن شرع

بفهمه...حاال با  یاحد چیه خواستمیو نمترس داشتم  هیقض نیاز ا شیتا چند روز پ

....اراد همونجور  زدمی...داشتم از شوهرم حرف مغهی افتخار البته با فاکتور گرفتن اسم ص

 بهم شد  ره یخ یحس  چیو بدون ه یکه جلو پام زانو زده بود...خنث

 

  یکردم...ول فیتعر اتی....چون واست با تک تک جزئیدونیخوب م یلیتو که خودت خ-

...فقط  یدونینم گهی.....پس اونارو دومدینم ادمیهم شده بود که  گهید یزای چ هی اون شب

 بدون که من ماله بارمانم....هم من...هم بچم.... نویا

 

  کرد،یشده نگاهمون م ده یبرچ یکه توبغلش با لبا یهمون موقع بارمان با ماهان و

 اومد... کمونینزد

 

و بعد از   ارمیچند ساعت دلم براش تنگ شده بود که نتونستم طاقت ب نیتو ا اونقدر

و در حال سوار شدن به   کردنیکه سربازا بزور بلندش م یانداختن نگاه تاسف بار به اراد

 پرواز کردم.... میزندگ یادما نیو راستگو تر نیبود، سمت پاک تر سیپل نیماش
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همونجور که تو بغل بارمان بود....بوسه   قدرشونو ندونستم و محکم ماهان و ادیچند ز هر

که بارمان کرد...رسما انگار تو  یرو گونش کاشتم...و با کار یو پُر از عشق زیر  یها

 ...مونییسه تا یبایاسمونا بودم....قاب ز

و ناز ماهان....مثل تموم  کیکوچ یمحشر بارمان و لباسا پیت ،یلباس عروس خاک هی با

 وکامل شد... وستیپ قت یبه حق اهامیرو

 

  یکینزد ن یدست آزادشو دورم حلقه کردو محکم مارو گرفته بود...انگار قراره ا بارمان

 بهم بخوره....و اروم و پر از خواستن کنار گوشم پچ زد:

 

 رو... دایاون مروار زی+نر

 

..... کنار صورت  نشیاشک داخلشو حلقه زد، سرمو رو س یکِ دمیکه نفهم ییچشما با

 شتم وگفتم :ماهان گذا

 "چشم"

 

  رییتغ گمیزند ری مس دونستمیقبول کردم...م ویزیشدن با بارمان هر چ کیشر یبرا یوقت

 بود... ییبغل سه تا نی....همشیاساس رییتغ ن یو حاال تنها و مهم تر کنهیم
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...چقدر  گرفتیسمتش برگشتم که با اشک و خنده تند تند ازمون عکس م ایدر  یصدا با

استشمام  ویکه بهش معتاد یراحت و واضح عطر تن کس نقدرین، اماها یخوبه به هوا

 !یکن

و به جاش حس انتقام و   دیتمام حس خوبم پر کش ،یبا فکر کردن به اون ادم عوض یول

 لذت معرکه و ازم گرفت.. نیتو وجودم روشن شد....و ا  نهیک

 

و   گناه یب یبچه  هیسال تنها بزرگ شدن  کیدو عاشق....و  هیتقاص دوسال دور دیبا

 ...دادیپس م

نبود و   یامن یام جاکجا برم؟ به قول بارمان خونه دیتاالر مزخرف با نیاز ا دونستمینم

و ترسناک   یهیوج یلیارسالن که به طرز خ دنیرسما اواره کردم...با د اهمیدر

ط چندنفر ، از افراد  تاالر شلوغو فق نی...نگران سمتش رفتم و حاال ا شدیم کمونینزد

 پر کرده بودن... یانتظام یروین

 

 ؟ یشد ینجوریارسالن...چته پسر؟ چرا ا-

 +خااانم...اون..اونا...ه..همه..جا هستن 

 درست حرف بزن... ا؟یک-

 

و  دشوی د ییجا هی...انگار دیارسالن اخماشو توهم کش دنیو با د دیبهمون رس بارمان

 اد یازش خوشش نم ادیز
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 ماهور؟ هیک نی+ا

 افتاده.. یوضع  یبه چ نیارسالن...محافظ ماهان...بب-

 

به سرعت پشت گردن ارسالن و نگاه کرد و بعدش نفس   دیفهم نارویبارمان ا یوقت

 ...دیکش یاسوده 

 

 چه خبره؟  یبه منم بگ شهیم-

بهمون   یلیرسوندن به محافظت...خواسته اخطار بده که خ بیاس قیاز طر ی+اون عوض

 کهینزد

 

 

  ییایبلند شدم و ماهانو از بغل در نیزم یاز رو  عیمات موندم و سر ،یطانیفکر ش نیا با

 بود ،گرفتم ستاده یکه پشت سرم ا

 

 هدفش ماهانه؟  یبگ یخوایم یعنی...ـــی-

 ممکنه...من فقط حدس زدم یزی+هرچ

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

747 
 

  یکه چند نفر از مامورا دستشو گرفته بودن و باعث شدن رو یروشو کرد سمت ارسالن و

 نهیها بش یاز صندل یکی

 

 اتفاق افتاد؟ نیا ی+کِ

که   ییکردن...از همه مهم تر جالبه خانم..... اون اقا ریهمون موقع که اقا اراد و دستگ-

 میشناسیبهم هشدار داد و م

 

  یادی؟ماهان تو بغلم زباشه که بشناسمش... یکس ریز یامکان داشت همه چ یعنی

 یصندل کی... نزدرمشیمحکم تر بگ شدیلحظه نبودش باعث م  هیفکر  یحرکت کرد ول

 شدم و اروم لب زدم

 

 ه؟یک یبود؟اون روان یک-

 

  هیهمش مانع کاراتون بود خانم...و از اخرم شما  هیکه تو ترک یآسال ...همون نی+رادو

 دیداشته باشه....شا گهید ی هیبه قض ی...فکر نکنم ربطنشیکرد یدرست حساب هیتنب

 کنه  یفقط خواسته اونشبو طالف

 

 یضرب از رو صندل هی...نگاه لرزونم و به بارمان انداختم که ادمهیخوب  شرفشویب خوده 

 و از اخرم سمتم برگشت  د،،یبلند شد و کالفه دور خودش چرخ
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 نبالتم؟ د ایالش ن یکه ا یکردیم ه یتو ترک ی+تو چه غلط

 

که   یزینزاشت به چ یمودب باش لطفا...اون عوض نجاست،ی....االنم بچه ایچیبخدا ه-

االن فکر کنم   یکوچولو کردم که کامال حقش بود...ول ه یتنب هیبرسم، منم  خوامیم

  ره یگیدستور م یاز ک ستی که معلوم ن یوحشناکِ ارسالن و همون مرد عوض تیوضع

 ...کردمیم کاریقبال چ نم نکه یا اتابه من هشدار بده، مهم تره ت

مطعلق به سازمان  یاز خونه ها یکی یتو دیکه شده با تمونمیحفظ امن یبرا

  یچیبا ق خواست یلباسِ تنم بهم خورده بود که دلم م نیحالم از ا نقدری...ادمیخوابیم

 کنم... شیتک کهیت

 

 یاراد نبود تا بفهمه چه عوض یکارا ریگیپ نقدریو بارمان ا دیرسیسر نم الیدان اگه

 قاتل؟ هی شدم؟یم  یهستش...من عروس چه کس

 

بچه   ن یخوابش برده بود و ا ایفکرشم وحشناکه....ماهان اروم تو بغل در یحت ایخدا

از مامان، بابا... اونم با   ریغ یراه بره و موندم چرا حرف کمی دیبا  یشده...حت یبغل یلیخ

 بزنه؟... تونه یلکنت و من و من نم یکل

...نه اسم  شمی فردا بلند م یکه وقت خواستیم یخواب هیشدت خسته بودم و دلم  به

  ه، یکدوم خر ستیشده و معلوم ن میکه قا شرفیب یو نه اون ادم ترسو نیاراد...نه رادو

 ....ادین ادمی
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 ...ستی ممکن ن  یزیچ نی خب متاسفانه اصال چن اما

 

  قه یاونجا بود که بعد از چند دق یدر حال حرف زدن با سرهنگ و مامورا یجد بارمان

فاصله هم به گوش   نیصداش از ا زد،ی دراورد و چون داشت داد م بشیاز ج یبرگه 

 دیرسیم

 

منه...نه مشروطه...نه حروم   یکه اونجاست بچه  میاون ن؟یفهمینم یعنیزنه.... گمی+م

 زاده...حالله حالله...حاال اجازه هست؟

 

و افسوس خوردن  یبهم دست نداد...مثال ناراحت یحس چیحرفاش ه دنیشن با

 دمیگاه سرم کردم و نفهم هی... دستمو تکرمیگذشته...و فقط تنها تونستم رومو ازشون بگ

 چشمام بسته شد... یچطور از خستگ

 

 •••••• 

 نیو با خشم رو تخت جابه جا شدم...اما انگار ا رفتیشر اب رو مغزم رژه م شر یصدا

مکان نا آشنا، به سرعت   دنیچشممو باز کردم، باد هی یال ینبود و وقت یصدا قطع شدن

 بله... دمیباز شد و د گممیچشم د

 ؟ یماهان پس چ یواا دنم؟ی دزد دمیشا ایخوابه؟  یعنی...شناسمیاصال نم نجارویا
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تاب  هیبدنم که تنها  دنیرومو کنار زدم، اما با د یکر بچم با شتاب مالفه و با ف 

 شرفیاون دزد ب ستی پوشونده بودشون، از خجالت اب شدم و معلوم ن ،یشلوراک صورت

قبلم،   ینشست و دوباره سرجا یو تو گلوم ،بغض بد دیسرم اورده....بدنم لرز ییچه بال

 ....دمیچیو مالفه رو محکم دورم پ دمیخز

 

 ....دمیکش غینفر در حموم باز کرد و چشمامو بستم و از ترس، بلند ج هی که

دهنم نشست و   یجلو یدست نکهیتا ا دم،،یشنینم ییصدا چیزدم که ه غیج اونقدر

 باعث شد اروم چشمامو باز کنم...

بگه احمق...چرا از اول به فکرت   ستین یک یبارمان، از ته دلم خوشحال شدم و  دنید با

درشت عرق و پشت   یلباسمو بارمان دراورده باشه، دونه ها نکهیبا تصور ا ی...ولد؟ینرس

 کمرم حس کردم...

 : دمیسوال ممکن و پرس نیو احمقانه تر

 من االن کجام؟ -

....چته دختر؟ مگه چقدر حنجره  یگوش خراشت برداشت یغایشکر دست از ج ی+اله

 ؟ یدار

 

 ادامه دادم شتریب دیتوجه نسبت به حرفاش با ترد یب

 من االن خونه توئم؟ -

 +با اجازت 
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  یاداوریبا  هو یبود... شیگفتم و رومو سمت پنجره برگردونم که هوا گرگ و م یاهان

به   یتیمدم و اهماو نییزن داره و زنشم اون موجود منفوره، با اکراه از رو تخت پا نکهیا

 ندادم که تا چه حد ممکنه ابروم جلوش بره میمامان دوزِ صورت یلباسا

 

نه...   ایبهم حمله کنه؟  وونتیبشه؟ زن د ی خونه خودت که چ یاورد یمنو برداشت-

 ؟یپول کن هی یمنو سکه  یخوایم دمیشا

 

 یهابودن جذب بدنش شده بود....با مو سیخ لیکه به دل یخاکستر شرتیاون ت تو

 داشت... تیبرام جذاب  گهیازهر وقت د شتر یب ش،یشونیپ یرو سیخ

 

 ...یگیم یالبد خودتو دار  گه؟ید هیک وونمی؟زنه د ی+چ

 

بگم که دستشو رو هوا تکون داد و حق   یز ی تار ابروم باال رفت و خواستم با حرص چ هی

 به جانب گفت: 

 

 ...ییزن داشته باشم اونم رسما تو هی.. اگه یبگ یزی +الزم نکرده چ
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منو طلسم کنه...پس اون روز تو   شیجادوگر یبا حرفا خوادیول کن توروخدا....باز م-

 باشه؟ تونه یم یچ شیاصل لیگفته زنته؟ دل وایهاع؟ چرا ش ؟یگفتیم یشرکت چ

 

امه  اد ارمیاداشو در خواستمیمردونه که مثال م یزدم و با تن صدا کمیبه کمر بار دستامو

 دادم:

 دلم بخواد تنها و راحت تو اتاقم باشم... یکه اجازه دارم منم با هر ک -

 

بهم  یلباسا و موها نینگاهش کردم....حاال با ا ضیانداخت که با غ نییسرشو پا کالفه

 به خودم گرفتم... یبیدورم،، و اخالق گَندم، حتم دارم شکل عج ی ختهیر

 

  ن،یمنو بب ؟یکردیم هیگر یقاتل ،داشت شرفیرفته تو بغل اون ب ادتیقبلشو  ؟ی+تو چ

امن تر از   ییو دروغگو، من در قبال تو صد برابرشم....االنم رسما جا یاگه تو حسود

تو کنار شوهرت و.... بچم کنار پدرش  دی......باستیواسه زن و بچم ن نجایا

 بدم. ح یتر توض یروش منطق هیبا  یفهمیباشه....نم

 ....ریدوش بگ هی خواد،یحموم امادس...اگه دلت م االنم

 •••••• 

 

 "۴۴پارت یاداوریجهت "
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 نگفته؟  زارویچ نطوریمگه همسرتون بهتون ا-

شده بود و از اخر   ره یکه چرا بارمان تا االن تو سکوت مطلق و در ارامش به ما خ جالبه

  یری...جلوگومدیم شیکم کم داشت پ وایمنو ش نیکه ب یهم دهن باز کرد، تا از جنگ

 کنه...

 

مورد اظهار  ن یراجب ا نی تونی...پس نمنیستین اریصاحب اخت کاتونویاتاقِ شر گهی+شما د

 داخله اتاقم راحت باشم... تونمی که بخوام م ی....اونوقت منم با هر کنینظر کن

نبود.بارمان......دوستم   یدلم از تک تک حرفاش، ضعف کرد وحاال اصال وقت لجباز

 .ستیمورد ن نیتو ا یو شکداشت 

 درست.... نمیبچش، ماهانه....ا ده یفهم

 

به   ایخوب....حاال  نقدریشرکت و بارمانم ا ادیب تونه یکه نم یالک ؟یپس چ وایش یول

 حرص دادن من، باهاش برخورد کنه... یدروغ و از رو

 ...دازه یو تو سرم م یمرموز و رومخه که هر فکر مزخرف و وحشناک نقدریدختر ا اون

 رفتنش از اتاق بشم.. رون یمورد باعث شد مانع ب یب یشکا نیهم و

 

 االن کجاست؟ وایواستا...ش-

باشه...به من   خوادیکه م یکجا باشه؟ اصال هر گور دیبحث و نه؟ با نیا یکنی+تموم نم

 چه...
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رفته شدش سمت درو برگشت... و انگشت   یقدما عیبگم که سر ی گهید زیچ خواستم

 اشارشو باال گرفت 

 

مدت  نیتو ا یچیو هنوزم همونه...ه هییدختر دا نی +همون اول بهت گفتم فقط واسم ع

باشه....مهم منم....مهم قلب   خوادی که م یعوض نشده، هر چند حس اون هر چ

موضوع  نیراجب ا گهیکرد تا نخوامت...اما نشد....د یهرکار یمنه....درسته اون عوض

 ....گمینم یزیو چ ینمپرس یزیچ

 

 ادامه داد:  رفتیم رونیبه سرو وضعم انداخت و همونجور که ب  ینگاه

 

لطفا  م،پسیمهمونم دار هی....اره یب ریتو کمد هست....سپردم ام زیتم ی+حموم کن..لباسا

 ...یاین هویگفتم  تیفقط واسه محض کنجکاو ن،ییپا ایوضع اصال ن نیبا ا

 

 صبر کن....ماهان کجاست؟  قهیدق هی-

 مهمونمون.... شی...پنیی+پا

 ؟ ی خدمتکار ندار-

 

 دلم بزارم؟ یکجا خوام یم ت،یوضع بد امن  نیماهور...االن خدمتکار تو ا ی+وا
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 ؟ ی تو... تو...ل....لباس منو دراورد یا..اخه...اخه پس اونجور-

 

 با خجالت و هول شدن،، بود... یشوک زده، قاط گهیاز هر وقت د شتری کنم لحنم ب فکر

 

  یحق نیکنم....بعدشم به عنوان شوهرت همچ دارتیکه نشد ب یدی+اونقدر قشنگ خواب

 ندارم؟ 

 

ندارم و بعدش از خجالت ده   یکه من امادگ ی نه وقت یول یداد بزنم ،بگم دار خواستمیم

 االن... نیهم شم،مثلیرنگه م

 حرفاش سرمو باال گرفتم و رسما از تعجب، غش نکنم خوبه... هیبق با

 

 گهی....من دمیریگی....هم شناسنامه ماهان و ممیکنیم یرسم غمونویص میری+فردا هم م

خودشو   نکاریمطمئن باش با ا یازتون دور باشم، اون عوض توتمیکنم، نم سکیر تونمینم

 ....ده ینشون م

 

 کنه؟یم کاریچ میکیا بود....حاال که نزدم هی....اگه همه هدفش دورترسمیم-

 

ندارم.توهم  یترس چیه ،یحاال که کنارم  ی...ولیش تیتو اذ نکهی....از ادمیترسی+منم م

 می زنی دونشون م ر یت هیفکرو کن....تازه با  نیهم
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 گفت:  یا ثانهیو خب  زیام طنتیلحن ش هینگرفتم که با  منظورشو

 

از   یلیمرحمِ خ  یو بتون زه،یخجالت مزخرفت بر نیا ،یبعد از عقد رسم دیشا ی+اونجور

 ...یبش ازامیدرد و کمبود و ن

 

پشت جملش حواله کرد که بدتر از قبل لپام گل انداخت و حاال من بودم که   یچشمک

هولش   زدم،یم  یبود و زور الک نیو از پشت ،،هر چند سنگ شدمیم کشیبا سرعت نزد

  که یچرا قفل کردم وبهش ت دونمی....و بعدش محکم در و بستم و نمنرویتا بره ب دادمیم

 دادم...

 دنیمهمون؟ پس با سرعت حوله رو برداشتم و وارد حموم شدم....اما با د هیبارمان گفت 

 صورتم از وحشت دستمو رو قلبم گذاشتم..

 

کرده   ایزامب ه یشب بی که دور لبم پهن شده، منو عج یبا رژ لب ختهیچشم ر ریز یمال یر

 ان...معرکه یلیخ گهیکه حالت موج داشتن و بدون شونه، د ییبود...و موها

 

 جلو بارمان ظاهر شدم؟  ینجوریبرام مهمه....ا یلی و وضعم خ  پیکه ت یمن یعنی

 شوهرمه ها... ه؟یبشم...مگه چ خب

 ...! شدینم خب  یلکردم خودمو گول بزنم..و یحرفا سع نیبا ا 
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که داخل سرم مونده بودو درشون اوردم و با ناخنام موهام   ییرسرایتا از پنس و گ چند

 ....سوختنیم دیشد یده سانت یچنگ زدم...نوک انگشت پاهام بابت اون کفشا 

 

اب.... از   ریداخل سبد لباس چرکا انداختم و بعد از باز گذاشتن ش  عیسر لباسامو

بهم منتقل   یحس خوب خوردن،یکه رو بدنم، سُر م یقطرات سرد هیلغزندگ

 الی دان دنیانجام بدم،د دیکه با یکار نیافتاد و اول یمنتظره  ریاتفاقات غ شبی...دشدیم

 بود.

 

 منو بارمانه.... هیکه قصدش نابود کردیکار م یهر حال واسه ادم به

 مهم تره... یلی منتظره،  خ نییاوضاع اومده و پا نیکه تو ا یقبلش مهمون اما

 

نو که   یسشوار موهامو خشک نکردم و فقط با سرعت سمت کمد رفتم... لباسا با

که بر اثر   ییرو...برداشتم و قبلش و به چشما ده یهمشون مارک داشتن و انگار تازه خر

 ...دمیمال یحی ، پف کرده بودن خط چشم مل دنیخواب ادیز

 

 ساعت چند هست؟ دونمینم اصال

ست   بایداشت و تقر یپهن و گشاد  ینایکه است ییبنفش و مانتو هیشال تور فقط

...و اروم در اتاق و باز کردم و از پله ها دمیاون همه لباس، پوش  ن یبود و از ب د،بنفشیسف

 اومدم.... نییپا
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 ؟...اخه کنهیچند تا خونه عوض م بارمان

  نیالت و لوت نجات داد....اونم از دوم  یسر هیخونش که جونمو از دست  ن یاون از اول 

 ....نیخوردم و حاال هم ا یلیس ه ی میالک یخونش که بخاطر فکرا

 

 ی، و داشت با ماهان بازکه پشتش بهم بود یزن دنیبا د دمیبه سالن رس یوقت

اشک به   دنشیبرگشت سمتم و از د عیکفشام...سر ی...اروم جلو رفتم که با صداکردیم

 تار کرد... دمویسرعت د

اجازه روبهم   نیشکم بادکرده و بزرگش ا یدلم مخواست محکم بغلش کنم، ول یلیخ

کنارم بود و  شهیکه هم میمیوست صمد نیبهتر دنینداد و بعد از اون همه اتفاق، د

مرخرف من   یفکرا مونمیی....و باعث جدامیکرده بود رییتغ یلیچند سال خ نیحاال تو ا

 کرد شحالماز حد خو شیبود...بهم ارامش داد و ب

 

 و به زبون اوردم: دیکه به ذهنم رس یتنها کلمه  پس

 ...ستاره من..دیببخش-

پر از دوست   یمبل و دور زد...نگاه نکهیو بعد از ا  دیترک یبد یبغضش با صدا هوی که

 ...میختیریتو بغل هم، اروم اشک م ییداشتن بهم کرد و حاال دوتا

 

 •••••••••• 
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 دونصفه بارمانه... بی س قایاصال به ماهور نرفته و دق گمایخاله چقدر خوشگله، م گری+ج

 

 ...ره ی برابر اصل ام یعلومه کپم  ومده ی...ماله شما هنوز ننطوریعع ستاره خانم...پس که ا-

 

بلند شد و از خدا   زد،یداخل دستش گاز م بیکه به س یدر حال ریشنگول ام یصدا که

 خواسته گفت: 

 .. اخالقشم بره...ره،یبه من م افشیکاش ق یا گمیم ی+خدا از زبونت بشنوه...ول

 

 ازش کند... یک یکوچ  شگونیب یستاره با حرص ساختگ که

  نیبدونه، ستاره با ا یزیاگه چ ریو مطمئنن ام ریشوره داشتم بابت اتفاقات اخ دل

 ...ستیخبردار ن یچیحالش از ه

 که دوست دارم و از دست بدم... ییکنار کسا ن، یعصر دلنش هی خواستمینم منم

و با ذوق منو   دادیرو شکم ستاره حرکت م کشویکوچ یدرشت،دستا  یبا چشما  ماهان

 اومد لب زد: نجایکه صداش تا ا یبا خنده کنار گوش بارمان، جور ریمکه ا  کردینگاه م

 

 ...ی+اوه...به نظرم وقتشه دوباره حس پدر شدنو، از اولش تجربه کن
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به   ر یحرفو ام نیا دمیکه اصال نفهم یداغ کردم و هول زده، جور هویچرا  دونمینم

 گفتم:  ت یبارمان زد، نه به من... با قاطع

 

 نع...-

 از صدام دستشو رو قلبش گذاشت و با ترس لب زد:  ستاره 

 

 نه؟ سکته کردم... ی+چ

 ...یدونیبهتر م ری...بعدشم شما که اقا امکهیخ..خب..خب ماهان هنوز کوچ-

 خندهاش گفت:  ونیو م دیخند یپق ریام

 

سخت زن منو تحمل  یهلل...نترس بابا فعال درداماشا زه ی+زنداداش چقدر گوشات ت

 ...البته فعالیکنینم

 

گوله   هیشده  ای...حاال حاصل تموم اون سختدمیکش اممیمن تحمالمو کردم...سخت_

 عسل...

 

 سرگرم بود... هاشیشدم که با اسباب باز ره یپر از محبت به ماهان خ و

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

761 
 

 بهم انداخت:  یبغض نگاهو ستاره هم دستشو نوازش وار رو شونم گذاشت و با  

که   یبهم با خستگ  ره یاز ماهان گرفت و خ گفت،روشوینم یچیبارمان هم که ه یحت

 ...لب زد: هیحاصل چ دونمیم

 نزارم اب تو دلت تکون بخوره... گهید دمی+قول م

 

اون همه بغضم که بابت، خاطرات   نیب هویدادن به بچه اوردن من؟... ریگ نایهمه ا یچ

و   بردمیلبم و داخل دهنم م نییبا شرم کردم و همونجور که پا یتلخ گذشته بود،خنده 

 کردم:  گرفتم،زمزمهیبا خجالت دندون م

 

تو ذهنم   ی گهیبچه ستاره جان بارمان.....من فعال قصدِ داشتن فرزند د شاهللیا_

 کِش... شی پ شیپسر شرتو بزرگ کن...بق نی...تو استین

 

 +اونوقت چرا؟ 

 ندارم.... شویزوده....هم من امادگ یلی چرا،، چون هم خ پرسهیخدا م یا-

 

 ؟یچ هیبدونم امادگ تونمی+م

 

دهنش ، راحت   زاشتیهمونجور که دستش به شکمش بود و قاچ بزرگ پرتقال م ستاره 

 و بدون خجالت شروع کرد به چرت پرت گفتن: 
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اومدن بچه و   ایو....به دن دنیو ناز کش اریو و یحاملگ ی...امادگمیدار دیشب تول یامادگ_

 ست؟ ی...حاال تو کدومش در حد توانت نخوادیم یامادگ نقدریو اووووو....ا یسمونیس

 

بله   ته؟یخجال یهمون ستاره  نی ا ایخدا شد،یاز تعجب، باز تر نم گهید چشمام

 باشه... چرا که نه؟  ر یمثل ام یکیشوهرت  ی...وقتگهید

 

 ...عع....یبس کن شهی+همش ستاره...همش...م

 

 هول... بلند شدم و گفتم:  ،یبا لبخند ظاهر و

 

 ..ارمیشربت ب رمیم_

 ادامه دادم یشتریب ضیبا غ و

 ...نمشیبیکجاست؟نم ای هوس کرده....فقط بارمان درفکر کنم ستاره -

 

جذاب رو  یداره خندشو قورت بده اما خب با همون تک خنده  ی بود که سع معلوم

 لبش، گفت: 

 



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

763 
 

کار تو اداره مربوط به پروندمون بود...چون وکالتشو قبول کرده دارن با بچه ها   یسر هی+

 ..گرده ی...زود برمکننیم یبرس

 

 با سرعت سمت اشپرخونه حرکت کردم..گفتم و فقط  یاهان

رو برداشتم تا  ینیس ختم،یبلند ر هیپا یها وان یبا ارامش اب پرتقال و البالو رو داخل ل

ترس  هیناشناس،  یشماره  دنیگذاشتم و با د نییرو پا ینیس م، یبرم که با زنگ گوش

 ته دلم حس کردم... یفیخف

ماهور...پس با استرس و لرزش دستم،   یزدم که چقدر ترسو شد ب یبعدش نه یول

   ومد،یاز پشت خط ن ییصدا چیتماس و وصل کردم که ه

 

  ست،ین ایدن یجا چینشو...اصال ترسوتر از تو ه مینترس و قا ،یالو...الو... اگه جرعت دار-

 ؟یهست یک گمیبهت م

 ...نهیو معلوم بود سوار ماش دیچیم یباد تو گوش یکلمه و تنها، صدا کی از  غیدر اما

با   یرو برداشتم و جور ینیرو پرت کردم رو اُپن و با حرص س یداغون گوش یاعصاب با

که با  د،یچشمک حالمو ازم پرس هیکه بارمان هم با  کردمیحرکت م یکیتسریحرکات ه

 ییستاره بو خواستمیبهش فهموندم، باشه واسه بعدا...اصال نم یجور هیبستن چشمام، 

 ببره... هیقض نیاز ا
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  بیغ یجور هیتا  شیشد...بق یخال ینیکه با طرز اوردنت تو س  وانی+زنداداش نصف ل

 نشده اجازه دارم بخورم؟

  نیعاشق ا دونستمیالبالو رو سمت ستاره گرفتم، چون م وانیکردم و ل یخنده  تک

 طعمه...

 

قصد رفتن کردن و   ریچرا ستاره و ام دونمیسفارش داد اما نم رونیو بارمان از ب شام

 که ستاره نشنوه گفت:  یاروم جور دمیپرس ریدم در از ام یوقت

خرس   هیمثل  ی...بعدشم بارمان االن خستس، ولش کنیاندازه کاف می+مزاحم شد

 ...خوابهیم

 

لبخند تونستم بدرقشون   هیبگم که بارمان از پشتم دراومد و فقط با  یزیچ خواستم

 کنم...

 طونشیش یصدا کرد، یاز پشت بارمان تو بغلش گرفتم و همونجور که موهامو بو م که

 کنار گوشم بلند شد:

 

 عطر تنت تنگ شد؟  نیچقدر دلم واسه ا یدونی+م

 

سمتش برگشتم و با   یو برعکس اونقدر متعجم کرد که جد دمیخجالت نکش اصال

 لب زدم: ییحالت بازجو
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 من،، خسته و کوفته بود؟  یاونوقت عمه -

 اماده ترم... یمن که االن از هر بمب یول دونم،یتو رو نم ی+عمه 

 

 چپ  یو بزنم به کوچه علگرفتم خودم میپس تصم رفت، یجوره از رو نم چیه نیا نه

 ؟یماهان کجاست؟ نگو که بچه رو تنها گذاشت-

 : دیپرس جیکرد و گ زیر چشماشو

 +ماهان؟.....اهان بچمون 

 بله بچمون،پدر نمونه...-

 

 گفتم:  رفتمیکه سمت ماهان م نجور یبزور خودمو از دستش ازاد کردم و هم و

 ؟ یکرد گهیبچه د هیهوس  ینجوریبعد ا -

 

و   ده یدورِشن، خواب هاشیماهان همونجور که اسباب باز دمید دم،یبه سالن رس یوقت

 ...دمینرمش کش یرو موها یاونقدر ناز بود که اروم کنارش رو مبل نشستم و دست

 

زمزمه کرد که فقط مات بهش   یزیبارمانم مثل من تو سکوت رو مبل نشست و چ که

 شدم... ره یخ

 "ادرماه م یشد یکس یب اریوتو در د "+ 
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 که بشه ماه هردومون؟ ستی نظرت وقتش ن به

 

 میدیتو خوابم نم وندن،یپینم ت یبه واقع چوقتیه نکهیا یاز رو یصحنه هارو حت نیا

 ...تیچه برسه به واقع

 

 دروغه... اس،یخوابم، رو کنمیچرا فکر م  دونمیهمش راسته؟ نم نایبارمان ا-

 

کابوس   یاش باشاگه تو فرشته یخواب چی...و هست یاز تو قشنگ تر ن ییایرو چی+ه

 ...تهیپس همش، الاقل واسه من که واقع ی....االنم که تو هستستین

 

لحظه ها نبودم که بارمان  نیحاضر به از دست دادن ا چوقتیبگم و ه یچ دونستمینم

 یزیچ یاداوریکه با  رفتیاز اتاقا م یکیهم، اروم ماهان و بلندش کرد و داشت سمت  

 اروم صداش زدم: بلند شدم و

 

ادم، بعد   یعمارت داشتم، کل هیمن  یاصال متوجه هست ش؟یبریکجا م-

 ...ینجوریاالن...ا

 

 اعتماد کرد... شه یکدومشون نم چی+به ه

 ارسالن؟ -
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 +اونم مثل همشون

 بهم کمک کرده  یلیعع بارمان...ارسالن خ-

 باشه؟... کنم،،یظت مبودنش خوبه...اما من ازتون محاف یو رزم ی+باشه بابا...دفاع شخص

 ...یباشه اصال شما مراقب و محافظ و همه کس ما...ول-

که   یبرو بخواب...همون اتاق یو ارسالن هستن...االنم خسته ا ای ...درمیندار ی+ول

 !...یاومد

 

تکون دادم و دوباره رو مبل   یاعتماد کرد، سر یبه هر کس شدینم  گفتیم راست

 نیهمچ گفتمیبه بارمان م دیکنم، با کاریچ دیبا دمیفهمینشستم، سرگردون بودم و نم

  عیحرکت، سر هیپس با  کردم،یداشتم بزرگش م یلیمن خ دمی زنگ زد؟ شا یاشماره 

دراوردم...و با ارامش  میاز گوش طمواپن با سرعت خ یسمت اشپزخونه رفتم و از رو

به سمت اتاقمون حرکت کردم و همون موقع که وارد اتاق شدم، بارمان هم  ،یساختگ

 پشت سرم داخل اومد و اروم درو بست 

 

...فکر نکنم  دیدم در هست...ماهانم که خواب ،یماهور،نگهبان هر چقدر فکر کن ی+راست

 ....ینگران یل یخ یزیچ هیباشه اما انگار تو از  ینگران یجا

 

 نه..نه خوبم...-
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بخوابم   تونستمیلباساهم نم نیبعد شالمو اروم از سرم برداشتم و رو کاناپه انداختم، با ا و

  یبرداشتم و داخل حموم رفتم تا عوضشون کنم و وقت یپس از تو کمد لباس خواب اب

 لخت،، ساعدشو رو چشماش گذاشته و معلومه که خوابه،،  دمیاومدم...د رونیب

 

تا لمسشون کنم اما بعد حس خجالت درونم، دستمو   زدی، گولم م ش یشورز یعضله ها 

 ...دیکشیپس م

  یبه تخت،، خوابش برد... رو تخت رفتم و وسوسه  دهیخسته بوده که نرس چقدر

خب محالش کردم و اومدم پتو رو درست کنم که دستم از   یبه جونم افتاد، ول یبیعج

 ت شدم....اش پر شد و رسما تو بغلِ برهنه  ده یعقب کش

داخل بغلش   ف،یگنجشک ضع هی  نیاز ترس ضربان قلبم رو هزار رفت و حاال ع

 بکنم... یحرکت نیکتریکوچ تونستم،ینم

 

 ؟ یولم کن شهیم-

 لبش گفت  ریز یچهار ساله تو همون حالت،، نوچ یپسر بچه ها نیع 

 

 ؟ ی...مگه اصال توخواب نبودشمیخب دارم له م-

 

که   یبا حرف یهمچنان تو سکوت چشماش بسته بودن که زور زدم تا خالص شم ول اما

 حرکت همونجور موندم:  یزد ، ب
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 بهمون خبر داد.. الیبزرگه، دان هیمهمون هی+فردا 

 از تقال برداشتم و با تعجب گفتم:  دست

 م؟ یمگه قرار نشد با هم بر ؟یدیو د الیدان یتو ک-

 

ساعت تموم   ۱۲...االنم یقرارو گذاشتم؟ بعدشم شما خواب ناز بود ن یا ی+اونوقت من کِ

 اد؟یبازم خوابت م  ،یدیخواب

 

 گفت؟ یچ  الیدان گهیخب راستش نه...تورو خدا بگو د-

 

 زاتیبا شنود وتمام تجه ه،یپارت هیاونجاهم  نکه ی+تو فقط مراقب ماهان باش...مثل ا

موضوع تموم شه...با  نیا دیدا شب با...فرمیبنداز  ریگ میکه بعدش بتون میریکامل م

 پشتمونن... یانتظام یرویسرهنگ هم هماهنگ کردم، کل ن

 

 ام یخب منم م-

 

 گفت:  شهیتر از هم یبازشون کرد و جد هویاالن که چشماش بسته بودن،  تا

 +نه! 
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 ...امیعع گفتم م-

 +منم گفتم بهت نه! 

 هزار تا زن و دختر بفرستم؟  نیمن تورو ب یکه نه؟ توقع دار یچ یعنی-

 بفهم ماهور... خطرناکه -

حصار دستاش شل تر شده بود ، که تونستم با اعتراض سرمو از رو شونش بردارم و   حاال

 و حق به جانب ادامه بدم:  نمیرو تخت بش

 

بزارم راحت...صاف صاف تو  یو تموم...توقع دار امی...خب منم میهم خطرناکه، هم پارت -

 عشقم... ؟عمرایبزنچشماشون زول 

 

  یگفت احتمال داره ربط الی...دانشناستتیم نیرادو یایمهمه...اگه ب یلی خ نیا نی+بب

 باشه... نشونیب

 

 هییاز اون کثافتا شی...بعدشم مهمونمیگردی و برم میریدو زوج جوون م نی خب باشه...ع-

 منو بشناسه؟ خوادیم  ی...کزننیکه نقاب م

 

 گفت:  یو عاد کلسیر یلیکردم وخ یشدستیپ عیکه سر کردیدهن باز نگام م با

..پس حتما نقاب دارن..درست کننیدارن داخلش خالف م می...وقتیپارت یخودت گفت-

 حدس زدم مگه نه؟
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اشتباه و   نیکه بهت گفتم...بزرگتر نیبه خطر بندازمت....اصال هم خوامی+نم

 ؟ یبشه من به جهنم، بچهمون پس چ تیکار  هیباشه؟تو  یک شیکردم...بعدشم ماهان پ

 

منو به عنوان   ،یو شرکت مصطف یرفته سر پروژه  ادتیمراقبش هست، انگار  ایدر-

 !یانتخاب کرد کتیشر

 ...یدونستی+خب تو اون موقع نم

 

 ....نیته...کمال همنشچه بهتر، و الب دونمیکمکت کردم، االنم که م یلیخ یول_

 

 انگشتمو به طعنه سمت بارمان گرفتم...و با اب و تاب ادامه دادم: و

 

... جون  گهید امینکن بزار ب تی....اذامیمخف سیپا واسه خودم پل هیروم اثر کرد...-

 من...جون ماهان...

 یو فاصله  نشیپرت شدن تو بغلش، رو س یدفعه به جا نیکه ا دیدوباره دستمو کش

 لباش قرار گرفتم... یسانت ک ی

 

 کنم؟ لقمت هیتا  کنهیوسوسم م شتر یات،بیزبون ن یریش نیا یدونستی+م

 ...کردیغرق لذتم م شدیم یهِرم نفسامون باهم قاط نکهیدهنمو قورت دادم و از ا اب
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 تلخم... میلیم...من...خ_

 ه اون مغزمم بدون مشورت کردن با من... به زبون اورد؟بود زدم؟ ک یچه حرف نیا اخه

 

 و غرور؟ یبه زرنگ یخودتو زده بود ای ی+ماهور تو واقعا خنگ بود

 

 نکنم؟  نکارویکنه،چرا من ا وونمیبا رفتاراش د خوادیاون م یکردم و وقت زیر چشمامو

 گذاشتم و خودمو رسما باهاش وِفق دادم... ششیدستمو رو ته ر پس

 

  ت یقلب سنگ نیا یزرنگ بودم تا بتونم جلو یپس خنگ هاع؟...نه برعکس اونقدر_

 مقاوت کنم و موفق شم! 

 

 کیدور کمرمو شل کرد و رسما همون  یبا انگشت اشارم به قلبش زدم که دستا و

 رفت.... نیسانت هم از ب

 ...یمست ینه از رو ندفعهیا

 خجالت و اجبار.... نه

 !می شد یکیتمام، دوباره  اریاخت با

 ••••••••• 
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  یلیکه خ یحیمل شیو با ارا زدمینقره، برق م نینگ  هی نیلباس ع نیتو ا شد،ینم باورم

 عروسک شده بودم... هی ن یدقت روشون داشتم ، ع

 

 غش کنه... دی کردم،بارمان پس حتما با رتیح دنمیاز د ینجوریخودم ا یوقت

 یپوشوندن بازوهام بودن و رو یکه برا یو اون شال بزرگ تور دمیبه لباسم کش یدست

در باز شد   هویکه  اوردمیدرم یباز فتهیبارمان خودش ن یداشتم ع قایشونم انداختم، و دق

 :دمیچسب شیارا ز یو هول شده به م

 

 ؟ یدر بزن یندار ادی_

  یکت و شلوار مشک نی...و اونم با همچکردیمات نگام م یوت و...حالتفقط تو سک اما

 میبه ما بگه...دار  ستین  یکیژل زدش،، دختر کُش شده بود...اخه  یبراق و اون موها

 جرم؟  یمحل اجرا ای یعروس میریم

 

 شمویارا اش،یباز وونهیبا د خواستیزدم و دلم نم یکیشد که لبخند کوچ کمینزد اونقدر

اش  تا لبه دمیبه کرواتش کش  یگذاشتم و دست شیپا پ یکنم....پس زود دیاز اول تجد

 صاف بشه...

 

 از حد روت زوم کرده باشه...تو مُرده فرضش کن... شیب ،یکی نمیفقط بب_
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بندازه...اول خودتو،،بعد اونو مُرده   ادینکه خوشم یبهت نگاه یکی+قبوله....فقط توام 

 فرض کن...

 

 و اعتراض گفتم: یرو لبم رفت و با لجبازاز  لبخند

 عع....چرا من؟_

 

 !یو بدرخش یباش بایز نقدریا یستی+چون مجبور ن

 ...درسته؟میجلب توجه کن دیبپوشم؟به هر حال نبا یکه گون یخب...توقع ندار یلیخ_

 

کوچولو که فکر کنم   زیچ هیگوشم رسوندو و  یدستشو به الله  هویزد و  یژکوند لبخند

 بود داخلش گذاشت و لب زد:نخود 

 

 ؟یدیکنارت نبودم فقط صدام کن...فهمشنود بهت وصله...هر وقت من_

 

 ...زاشتمیجور بارمان و تنها م چیه دیاما نبا دمیبکنم ترس خواستمیکه م یعان از کار هی

  رونیخواستم ب ن،یپر از نگ یدست کیکوچ فیسرمو تکون دادم و بعد برداشتن ک اروم

 : ستادمیبارمان ا یکه با صدا امیب
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 ؟ یبر یخوایم ینجوری+ا

 واع...چشه مگه؟ _

 شال و لباس... هی+فقط 

 چادر بپوشم؟  دینکنه با_

 چرا که... ی+اگه دوست دار

برداشت و   یکه مانتو رو از سر جالباس کنهیم کاری چ نمیمتعجب خواستم بب یچشما با

 سمتم گرفت: 

 

که گفتم، فقط   نجوریهستن....و هم تیمامور یادمااز  ی،،سرهنگ و کل نیی+االن اون پا

 قاتل زنم و دوستام بشم!  خوادیاصال دلم نم نم،ینگاه بب هی

 )بارمان( 

 

و گوش نده...و بعدشم مانتو رو از   کنمیم ی زدم تا فکر نکنه شوخ تیحرفمو با تمام جد

از کنارش گذشتم و بعد از تموم کردن  کردیدستم چنگ زد وهمونجور که کالفه تنش م

 کردم.. یاحترام نظام یو ادا ستادمی و محکم ا یبه سرهنگ، جد دنیپله ها و رس

 

 بارمان؟  ی+مطمئن
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 ...نیکن یکه کمک م یبله قربان...مرس_

 

....اما منظور من،مطمئن بودن از بُردن  میکنیم یکار مملکت و جوونامون هر ی+برا

  یزنیم  بیو اس یتمرکز کن یتونیگفتم نم  ادتهی شه؟یبهت گفتم با ماهور نم ادتهیزنته...

 !یدیدختر دست نکش نیتو هنوزم از ا  یول وستی پ قتیبه خودت؟ ...همشون به حق 

 

بابت   نیخودتون حاضر ....مثل من...!حاالیقربان....بچه هم دار یشما خودت زن دار_

 ن؟ یکار ازشون دست بکش

درست   یمهمون  نی...اما بردن ماهور به اتونمیباهات روراست بودم...منم نم شهی+نه! هم

 بره... نیاز ب می کنه و تالش کل ت یخربکار ترسمی...مستین

دنده  کیو  یبهتر از لجباز یلیراحت....حواسم بهش هست و فکر کنم،، خ التونیخ_

 ...! ن یبودنش خبر داشته باش

 ...ره یانتظار نم ییهم از زن بارمان صدرا ی گهید زی+چ

 

بلند و   یکه با اون مانتو دمیبه عقب برگشتم ماهور و د یکردم و وقت یخنده  تک

 ...ومدیم نییاز پله ها پا زاشت،ینم شیاز الخ موهاشم به نما دونهی یکه حت یشال
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بوسه   هیبود و  ایودشونو داشتن....سمت ماهان رفت که بغل درخ ری.. پس حرفام تاثخوبه

....و بعدش مثل  گهیم یزد که نتونستم بفهمم چ ایحرف با در کمیرو گونش کاشت، و 

 به سرهنگ کرد: یشد و سالم اروم کمونیخانوما نزد

 

 ؟ی+سالم دخترم؟ اماده ا

 ...نی ...مطمئن باشکنمیکمکش م شهی....مثل همزارمیبارمان و تنها نم_

 

  هیبهم  کنمیوجود ماهور و که کنارم، حس م یول ارمیمقابلش درب تونستمینم قبال

خودم   یکنم و با دستا داشیپ شرفوی اون ب دیهست با یکه هر جور ده یم  یقدرت

 ...بکشمش

  یمرتبط به شنود و ضبط صدا روشن شدن...حت یها پوتریتمام دستگاه ها و کام بایتقر

شد...اگه فقط بحث اختالس   میکتم بود هم تنظ یکه در اصل دکمه  یکیکوچ نیدورب

حل کرد...اما بحث   شدیتدارکات م نیاز ا کی چیو مواد مخدر، بود راحت و بدون ه

بشه   وونهید دنشیبا شن  یبه کشور،، اونقدر مهم هست که هر ادم انتیقاچاق دختر و خ

حاضر   دیتمام امکانات با  نی...به خاطر همخواستیهم م یادیز یلیو دقت خ

بهم   نقدریا نایا فهممیرفت و نم ایدر شیباشن...ماهور بعد صحبت با سرهنگ دوباره پ

 ....گنیم یچ

سمتم اومد و کارت دعوت مخصوص به امشب که در اصل حکم ورودمون به   ریام

 اونجاست رو به دستم داد: 

 و زنتم که دلرباس.. اری+اسمت شهر
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 حوصله گفتم:  یو ب دمیکش یالفه ک نفس

 گردنت بکشنه؟   یخوایم-

  یمحشر شده، شک نکهی+واع بارمان؟ من خودم در مزر پدر شدنمم...بعدشم ماهور در ا

از مهمونا که   یستیگفتم...تنها ل تونویاما من اسم قالب یو نخواه که انکارش کن ستین

  ن یع یکی قایو دق میخودمون دعوت وکن یهکر برا قیاز طر میو تونست کنن یشرکت نم

 ....میکارتا بساز 

 

 ...نیامعرکه-

چرا ماهور  فهممیاخه من هنوزم نم گه؟ید یداداش...فقط مراقب هست دونمی+م

 خطرناک داره؟ هیبه قض ی...اون اصال ربطادیب

 

م باشه و حاال بخواد بشناسش...بعدشم کنار خود ده یقبال د ویاحتمال داره اون ادم عوض-

 ایباشه جاش از همه جا امن تره...تو فقط مراقب ماهان باش و بعد از خدا دست توئو در

 ماست... زی...ماهان االن همه چسپارمیم

 

ها  انیجر نی....تا اتمام امیزاریم ایماهان و در ی+نگران نباش دادش...محافظ مصلح برا

 هم بهتره از تهران دور باشن...نظرت؟ 
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  خوامینگو..نم یزیموضوع هم به ماهور چ نیدردسر...راجب ا پر از یول ه یفکر خوب-

 که درسته انجام بده... یتو دلش باشه...فقط کار ینگران

  یشونش زدم و تنها کس یاز حدش، چند بار رو شیو با دستم اروم، به رسم مرامتِ ب 

  ریو اروم ز ره یام کردی...تحملم ممیسگ یهمراهم بود و تو اوج اخالقا  شهیکه از اول هم

 لب گفتم: 

 

 مرد باشه...  ریکه باباش توئه ش ی...خوشبحال اون بچه یممنونم داداش-

 ! یخوشبحاله ماهان...چون تو باباش ینره بگ ادتی+و 

و   میتر نشده بر ریتا د میگرفت میسرهنگ ـ..تصم یهشدار ها نیاخر دنیبعد از شن

و انگار دو دل شده باشه نگام  کردن ماهان، سمتمون اومد  یتف مال یماهور هم بعد کل

 ...کردیم

 

 حالت خوبه؟-

از روبه رو شدن با اون ادم  شتر ینره..البته ب شیخوب پ ترسمی...مترسمی+راستش م

 ....ترسمیناشناس م فیکث

 

 ...کنهینم دمونی تحد یخطر چیه-

 +بارمان منو ببخش..چون...

 انداخت. نییساکت شد و سرشو پا که
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 ماهور؟؟  ؟یباز چون چ-

  دونمیخطمو خاموش کردم...نم عیو سر دمیزنگ زد...ناشناس بود...ترس یکی شبی+د

 اشتباه بوده و منــ... دیاصال شا هیک

 

  ریشدم که بازوش تو چنگم اومد و از ز کشیادامه بدم و اونقدر نزد نیاز ا شتر یب نزاشتم

 چف شده گفتم: یلبا

 ؟ یچرا بهم نگفت-

 دونمیو نم کرد،ی م گشونیتر از هر وقت د بایز مل،،یکه ر ییبزرگ و مژه ها یچشما با

  ختیریروانمو بهم م شتری موضوع ب نینم اشک داخلشون نشسته بود و هم یبابت چ

 نگاهش تو چشمام دوخت...

 

 ؟ یکن یابیشمارشو رد  یخواستی+م

که با خط ثابتش زنگ بزنه،، مطمئن باش اون   ستی...اونقدر احمق نیماهور...وا یوا-

اوضاع  نقدریا یکه چرا وقت میکفر ن یهمون شب رفت سطل اشغال...من از ا خط

ما اخطاره...و   یبرا  زیچ ن یکتری...کوچیکنی م یشده، هنوزم پنهون کار یخطرناک و جد

...اون ادم و هر چقدر که  ؟؟یدیم ویبر خ نیو چهار ساعت همچ ست یتو تازه بعد ب

 شده... یببر، زخم هیاالن مثل  دونمینشناسم خوب م
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 هیاون مرد ،،قصدش نابود کردی...ماهور فقط فکر مگفتیبود و سرهنگ راست م ساکت

 کل کشور و به کثافت بکشونه... ییبه تنها تونهیم دونهیمائه...اما نم

 

  یبگم که نه تنها ما...کل ینطوریا یعنی...خب؟ هیموضوع مثل مرگ و زندگ نیماهور ا-

 ...پس لطفا حواستو جمع کن...شنیادم نابود م

 

 گفت:  نانیباز کرد با اطم یمحکم بست و وقت چشماشو

 ...دمی...واقعا بهت قول مدمی+قول م

 

و برگرد...به خاطر   ایبگم ن تونستمیرفته نم  شیپ نجایباورش کنم و حاال که تا ا خواستم

به   نیو بعد از سوار شدنمون..... ماش ی کردم سمت ون بزرگ مشک تشیهدا نیهم

 سرعت، از جاش کنده شد...

سازمان   یوقت بایهست، تو سکوت معلق به پنجره ذول زده و تقرتموم راه حواسم بهش 

فتنش  گر یحرف چیرو سمتش گرفتم که بدون ه ییباینقاب ز م،یرسیم میاعالم کرد دار

 رو صورتش نزاشت... یول

 خوب و بد و پشتش پنهون کنه!... ینقابش بود تا ادم ها نیبه هم یمهمون نیا هیخوب

 

موفق  ادیانگار ز یبدم ول یکردم بهش دلگرم یو سع زدیتو چشماش موج م ینگران

 نبودم:
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 هنوز تو گوشت هست؟ یعنیشنود همراته؟ -

 +اهوم...

 

 ستامو با دستاش گره زدم: رفتم و د کترشیبابا...نزد یا

 هم هست که خبر ندارم؟ یا گهید زیچ ؟یگفتیم یچ ایبه در یبگ یخوایخب نم-

 

 از پنجره گرفت و ذول زد بهم:  نگاهشو

 +بهش گفتم بعد من،، اون مادر بچمه...ازش خواستم مثل چشماش مراقبش باشه...

 تو... نینگو ماهور...بب ینجوریا-

...پس هر    نه،یریفقط کنار تو ش یچون مرگ و زندگ امی+اره من خودم خواستم باهات ب

نتونستم   چوقتیبزرگ شدنِ بچمو...من ه ییبشه رو قبول کردم جز تنها خوادیکه م یچ

 دوستش دارم یلیخ ی مادر و داشته باشم،،، ول کی تیمسئول حس

 

...فقط اونجا کنارم گسی...بهش فکر نکن...ماهان جاش امن تر از هروقت ددونمی+م

 بمون!...باشه؟

 

ضربانش، کر   یکه صدا یتو بغلم و اونم سرشو رو قلب دمشیگفت که کش یاباشه اروم

 کننده بود،، گذاشت...
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سرشو برداشت و منم    م،یرسیم گهید قهیپنج دق کینزد کرد،یالم مراننده که اع یبا صدا

...دستمو پشت سرش  فتهینم یاتفاق نی همچ چوقت،یکه انگار ه یجور اد،یبا لذت ز

کاشتم...و   اشقهیکنار شق یگرم یکردنش به خودم،، بوسه  کیگذاشتم و بعد از نزد

 گرفتم: شدراوردم و سمت بمیاز داخل ج ویکارت

 

 ...میایم رونیهست سالم از اونجا ب ی...پس هر جورمونهیفردا عروس-

 

که عاشق   ییخالق من و تو " یپر از اشک به اسم دوتامون و جمله  یبغض و چشما با

 ...کردیرو نگاه م "میهم هست

 

از  یو وقت میدیکامال رس گهیصورتش گذاشتم که د یلبخند دستشو فشردم و نقابو رو با

اروم، اما لرزونش و اون   یدستشو دور بازوم حلقه کرد و با قدما م،یشد اده یپ نیماش

 و پا به پام راه اومد... ،یده سانت یکفشا

 

و   هیسمتشون گرفتم که بعد چند ثان ت یکارت دعوت بود، با جد لینوبت تحو یوقت

 ورودمون صادر شد... یاسکن کارت، اجازه 

 

ماسک هم   یاز رو یو حت دیدرخشیم گهیاز هر وقت د شتر یحاال ماهور کنار من ب و

 ماهور نداشتم... یرو  زیه ینگاها  نینسبت به ا یحس خوب
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 من لباسامو عوص کنم؟ ؟یواست شهی+بارمان م

 عمرا!-

 ...ینجوریا عسیکه...ضا شهی+نم

 

 منتظرش انداختم یبه چهره  یو تک نگاه دمیکش یقیعم نفس

 

 ...یار یدر یتونیل هست...فقط مانتورو مشا-

 

تمام  ن،،یدورب میرفت و منم با تنظ زد و بعد از ول کردن بازوم، سمت اتاق پرو یلبخند

 یپولدار  یاز جوونا دیسرهنگ با یو از نظر گذروندم....به گفته  نییپا یطبقه  طیمح

 شرکت کنم... فشونیکث یها یها و شرط بند یباشم که حاضرم،، داخل باز

 

نقره وسط اون   هی نیبه عقب برگشتم...به ماهور، که ع یو وقت دیدور سالن چرخ نگاهم

 شدم.... ره یخ د،،ی درخشیافتضاح م یهمه دختر با  وضع ها

پر از دردش به   یبرداشت و حاال صدا  یکی کوچ چیپاش پ ده،یشد و هم نرس کمینزد

 گوشم خورد...
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 بارمان پام... ی+وا

 

وصف  بهیبایز ل،، یو نقاب پر از اکل یبا اون لباس شب ماکس م،،یغرغراشو کنار بزار اگه

 به خودش گرفته بود .. ینشدن

 

و    فتهیدوتا تو تهران رخ م یکینقاب دار فقط  یها یسازمان، مهمون قاتیتحق طبق

  یمهمون نیو عراقه....و اگه ا یفروش مواد مخدر و قاچاق آدم به دب دیخر یبرا شتریب

و هر   شهیم  ده یبه گوه کش ندشونیجوون،، چه دختر و چه پسر ا یمنحل نشه....کل

 ....میبفهم وی ربطشو به اون ادم عوض دیکه هست با میجور

 

.رسما تا  ...میاعتماد کن الیدان یبه حرفا میگرفت میو تصم میو حدس و کنار گذاشت شک

تا فکر نکنن   میو ماهم طبق نقشه،، اونو مُرده اعالم کرد ست ین الیکه دان دنیاالن فهم

 به کار و پروژشون وارد شده... یبیاس

 

 پام شکست... گمی+بارمان م

 

 ؟ یبپوش نارویا یخب مگه محبور-

 شدکفیلباس به نظرت،، با نیپاهام قرمزن...خب با ا ،،،ی...از اون روز عروسدای+ببخش

 دم؟؟یپوشیاسپورت م
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 ...یو توش نر یروش واستاد یتونیکه نم یزیکال چ ریبگ ادی...زمینه عز-

 لبم ادامه دادم:  ریبا حرص ز و

  نیبدونم کوتاه تر از ا خوامی+ کفشه اندازه ساختمون ده طبقه،، پاشنه داره....اصال م

 ست؟ین

 

گفت و حاال   یکه اخ میرفتیبه جلو م کرد،،یهمونجور که دستشو دور بازوم حلقه م و

 بود... نیپخش زم

 

 کنم؟؟.... کاری االن چ یبگ شهیبارمان..غلط کردم م ی+واا

 خدا  یاز دست تو...ا-

تا به سازمان  زدمیم دیکه اطرافو د نجوریپَر بلندش کردم و هم هیحرکت،، مثل  هیبا  و

ه رو اعالم کنم...دستاشو دور گردنم حلقه کرد و با همون لحن جذاب و  وقت حمل ،یکِ

 گفت: یجانیه

 

  کنمیکردم، حتما بهتون اعالم م ی...اگر شکنمیبب تونمیبهتر شد...حاال خوب م یلی+خ

 جنابِ...

 اورد و لب گوشم پچ زد: کترینزد سرشو

 ! یی+سرگرد صدرا
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 !؟ننیرو زم یادما نی سرگرد ها، خشن تر یدونی+م

 

 کفشش رو سر مردم نخوره، اروم گفت:  یکه مراقب بود پاشنه ها نجوریهم

 ...کجاش خشنه؟ری +نگو سرگرد ها...بگو فقط من...مثال ام

 

 نشه...  تیخشمش اصال نسب کنمیم شنهادیتو...پ یدیاوه...ند-

خوردنت...هر چند االن خوبه...اوال   شهیمن عسلم نم هی+به هر حال...بهتر از توئه که با 

 ...یانگار ارث باباتو دستم داشت

 

گرفتم که به   ده یمن رو اسم بابام حساس بودم..پس حرفشو نشن  ی...ولگفتیم راست

 ...بودمیمنتظر م د یرفتم و االن فقط با یپر از خوراک زیسمت م

 

 ن؟ییپا میبزار شهی+م

فرود اومدن و اروم دستش   نیزم یبه روپاش بود و شل کردم که پاهاش  ریکه ز یدست

از دستش افتاد و حاال   وانیو ماهور هم ل  "اصال"برداره که بلند گفتم   یوانیرفت تا ل

 از نگاها سمتمون بود... یهجوم

 

 سکته زدم! ؟یاروم تر بگ شدی+نم
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اعصاب منو خش  ؟ماهوریبخور دی که هست و حتما با یهر مرگ ؟یبفهم دیخودت نبا-

 ندارم... گهیخش نکن...حوصله جمع کردن تورو د

 

 خدا... یاب البالوئه، البالو...ا ؟یزنیتند تند واسه خودت حرف م ی+چ

 

...موندم چطور اون همه مدت تونسته رو  ست یهم ن یشک ن،یکه خنگ بود و در ا الحق

 کنه...کسب  رانیو ا هیچه در ترک ت،،یعالمه موفق هی ییپا باشه و تنها

 

  ن یسالن رفت و همه ع ینصف برقا هویداشتم که  یبینفرت عج اینوع مهمون نیا از

 وسط سالن که ماهور از پشت سرم، دستشو رو بازومو گذاشت... ختنیها ر  ده یپد  دیند

 

 دنس؟  می+ما هم بر

 شده نبود... ینیب شیدختر پ نیا یکدوم از کارا چیتار ابروم باال رفت و ه هی

 دنس؟ -

 چه اهنگش باحاله... نی+ ها بابا...همون رقص...بب
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سانت هم از جام  کیو مثال خواست به زور منو با خودش ببره که  دیدستمو کش و

 تکون نخوردم

 

 حواسمون جمع باشهــ... نکهیا یبه جا ؟یشد وونهید-

 .دادینداره، از پشت هولم م ده یتو حرفم و حاال چون از جلو فا دیپر

 

 ...گمی...اونجارو منی+مگه من دوست دارم برم برقصم؟ بب

 با چشم به وسط سنت اشاره کرد... و

  بشیتعق میتونیراحت تر م م،یلحظه نقابشو برداشت..اگه اونجا باش هی...دمیو د نی+رادو

 حواسمون باشه... دی...فقط بامیکن

 بدم... تویخودم مدرک مامور مخف یبمونه که حتما با دستا ادمی-

 

که   میداشتیباهم به سمت سنت قدم برم یی کنار گوشم کرد و حاال دوتا یزیر ی خنده 

 وقت گمش نکنه... هیتا  دیدیماهور با دقت م

  یعنیرقص،، باله است... نیا دمیفهم دنیرقصیکه تو بغل هم م ییزنو مردا دنید با

 ماهور بلده؟

 

 ..گهیخب شروع کن د-
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 +قرار شد من حواسم به سوژه باشه...تو اداره کن لطفا...

من   یوا م؟؟یواستاد  نجایا میمترسک اومد نی و ع میستیبلد ن چکدومیماهور االن ه-

 از دست تو  شمیم وونهید

 

 چشمامو دو رو بر چرخوند و اروم گفت:  کمی

 ...میری م ی+خب اسک

 ه داد: کردم که با ذوق ادام زیر چشمامو

 ...میکاره قهار یمردم....خالصه بگم که من کپ  ی هیبق ی+از رو

 

بار، پارتنرشو عوض   هی قهیدق کیکه هر  میبود نیو حاال کنار رادو دیکش دستمو

 ...کردیم

  یرقص، ارتباط جنس نیا یِبَد ،،یو لعنت گذروندیحرکاتشونو از نظر م تیماهور با جد و

و   تیکاراش، هوش از سرم بره و به کل مامور نیبا ا  دمیترسیدو نفر بود و م نیب

 فراموش کنم...

 

 ...واسه رقص انگار نه انگارشکننیم ،پاهاتیواسه راه رفتن معمول-

 

 کرد که دلمو بدجور برد  یدلبرانه ا ی خنده 
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 عادت کردم .... نمیبیم کنم، ی+االن که فکر م

 

شدن دستم دور کمرش...مسخ   ده یچیگذاشت و با پ منیتخت س یخودشو از پشت رو و

کفشم   یپاش، رو یپاشنه  هویکه  کردمی فتح م دنیبدنشو با بو کش یجا یشده جا

 جمع شد... افمیخورد و از درد ق

 ...حواست کجاست تو؟ ره یداره م نی+بارمان رادو

 

 درسته... قایدق بره، ی دختر هوش و از سر م نیا گفتم

پشت سرش   یعیطب یلیو خ میاومد رونی اروم از وسط سنت ب مینکن عیکه ضا یجور

 دمینفر دستشو از پشت رو شونم گذاشت...خواستم برگردم که د هیکه  میرفتیراه م

با  یکلیه ی...پس دستشو گرفتم و خودمم با برگشتنم، مردرهیماهور داره جلوتر م

 دم ی رو گردنش د ،ییها یخالکوب

 

 ش؟ یفرما-

 ؟یریکجا م یدار ی...متوجه هستشی+دراصل شما فرما

 ...کامیاز شر یکی-

 

 گفت  ریافتادم که ام یاسم ادی و

 حاضر شم.. زیواسه معامله سر م خوامیخانم دلربا...م نمی...و ایسلطان اریشهر-
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 وقت واست گرون تموم نشه... هینکرده شرط  ییخدا ؟اخهی+مطمئن

 

ماهور   یباال ،ول ادیو خواست مشتم ب ومدیبه ماهور انداخت که اصال خوشم ن ینگاه و

 گرفتنش و کنار پام، مهارش کرد

 

 ...نیای+پشت سر من ب 

 

معاملشون   زی قبول کردن سر م یراحت نیبه هم شهیخودش جلوتر راه افتاد...باورم نم و

 کتم کردم و پچ زدم: یلبه  کیسرمو نزد یعی...اروم و طبمیبشن

 شد...تمام! یاول عمل ینقشه -

 

 برگشتم سمت ماهور و

 ...یا ی...عمرا دنبالم نمیمونیم نجایهم-

 نجا؟؟ یا ؟اونمیتنهام بزار یخوایکنارت باشم...حاال م دیبا ی+گفت

 

که   یزینره بهت گفتم هر چ ادتیببرمت...تو هم حواست جمع باشه...  تونمیبفهم...نم-

 شد، فقط صدام کن...
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از  ییشنود،، فعالش کردم که هر صدا یگردنش بردم و با زدن دکمه  کیدستمو نزد و

 یزیر یگرفتم و با باال اوردنشون، بوسه  دشویسف یو بشنوم و بعد دستا ادیجانبش ب

 روشون کاشتم...

 

ود  وج یبرم...برگشت خوامیکه م یتو اون اتاق دیشا یول دیلرزیچشماش م مردمک

 ماهورم شاهد مرگم بشه...  خوامینداشته باشه و نم

 

 :دیهمون مرد راه افتادم که کنجکاو پرس پشت

 انی+بانو نم

 ...که یبه تو چه مرت -

 +هر جور صالحه

چهارم   یفکر کنم طبقه  بایو تقر دم،،یدستمو به موهام کش یزد که عصب یشخندین

 ...ومدینم نییاز پا ییصدا چیه گهیکه د میرفت

 

که داخل دستگاهِ نصب شده   یاز اتاقا با در بزرگ حرکت کرد و بعد از کارت یکی سمت

به   ره ی...درب باز شد و به سمت سالن دست چب رفت و من نگاهم خدیکش وارید یرو

 روبه روم موند...

 

 ! ؟یی+دا
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 )ماهور( 

 

...که  دمیوبکیم ن یضرب رو زم هیو اضطراب، پامو  یگذشته بود که از کالفگ یساعت مین

 بود پاشنشون بشکنه... کیهر عان نزد

 ...رفتمیکاش منم باهاش م یو ا دیجوشیو سرکه م ریس نیع دلم

 

برداشتم تا  زیاز رو م ینیریش اد،یز یاز گرسنگ ینخورم ول یزیهشدار داده بود چ بارمان

  کلش،یماسک و ه یاز رو بایتقر ،یبخورم که مرد گهید یکیفشارم بره باال و خواستم 

 کنارم نشست  خورد،یسال م یبهش س

 

مصرف کنن...و از همه مهم تر   جاتینیریدغدغه ش یب نقدریبودم تاحاال خانوما...ا ده ی+ند

 نباشن.... شونیفکر چاق

 

 حوصله گفتم:  یب یباهاش هم کالم شم ول خواستمینم

 ! ستی من ن   ریتقص نینیبیشما همه رو مثل هم م-

 

 ینیریدر کنارش ش یبود و حت بایز یشما کل یبه اندازه   شهیم دمی+درسته...چون فهم

 جات هم خورد...

 نکنه و چرت و پرت نگه... یفضول یجفت پا برم تو دهنش تا بفهمه الک گفت یم طونهیش



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

795 
 

 

 ...نید ینم یی+افتخار اشنا

 االناس که برگرده... ،ییشرمنده ها....من شوهرم رفته جا یعنینه...-

 

 نم؟یبش نجایا تونمی که برگردن،،م ی+چه خوب...پس تا اون موقع

 

کنارم نشسته،درجا زندش  یکس  نه ی...ببوونسید کمیاونم نه..چون شوهر من -

 ....نی...از من گفتن بود...اگه نه هر جور دوست دارزاره ینم

 ...نیه باشنشد فیوقت ح  هیشما باشه...  ییبای+خدا کنه شوهرتون به ز

 

بد موقع هم   ی باهاش هم کالم نشم...لعنت گهیکردم د یزدم و سع یمزخرف لبخند

تحمل کنم...پس اروم بلند شدم و طبق   تونستمینم یذره  ی گرفته بود و حت مییدستشو

 صداش بزنم... هی...کافادیب شیپ یبارمان شنود روشنه، پس اگه مشکل یگفته 

بودم   ره یسرگردون به اطرافم خ نجوریهم کردم؟یم دایو پ ییدستشو دیاز کجا با حاال

بودن،   کیالت، مشغول باال انداختن پ یکه دختر، پسرا یگرفتم از بار میکه تصم

 بپرسم...

 

 گذاشت؟ سیسرو دیببخش-

 دیمرده خوشبختانه شن یگم شد ول یتو شلوغ صدام
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 ...کننی م ستیباال....داخل همشون سرو ی+همه اتاقا 

 

 چقدر گستاخن... گهید ناید شد و اگر چشمام

که ادم   یمستراب...هر مرگ ،یس ویتوالت، دبل  ،ییبه حساب محترم..دستشو یاقا-

 منظورمه... رهیم  لهیواسه تخ

 

 ،یهمشون مشنگن و تو حالت عاد نایگفت و با دستش اخر سالن و نشون داد...ا یاهان

 بدجور خرابه... شونی...ساقرقصنیانگار دارن م

 یرو جالباس فموی با سرعت ک ،یبهداشت سیسرو دنیبه اخر سالن رسوندم و با د خودمو

  غیو چندش روبه روم ج فیکث یصحنه  دنیاونجا گذاشتم و هم درو باز کردم...از د

اومدم...زنانه، مردانه هم نداشت و انگار واسه کثافت   رون ی...و با سرعت بدمیکش یبلند

چرا خود   دونمی..نمنینکردن...حداقل درو قفل کن دایبهتر از مستراب پ ییجا  اشونیکار

اومد، گمم  یبرم و بارمان وقت میقبل یباال رفت و برگشتم تا سرجا مییبه خود دستشو

 نگاهش کردم که گفت:  ینکنه که با همون مرد روبه رو شدم....سوال

 

 بهتون بگم!  یزیچ هیتا  نجای+فقط اومدم ا

 نداشتم... یحس خوب چیم و هتکون داد سرمو

 لب زد:  لکس،یصورتش برداشت و همونجور ر یاروم از رو نقابشو
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هست و   یشوهر دارم...چون نه بکارت ی+خواستم بگم...من عاشق تصاحب کردن خانما

 ....ده یراحت به ادم لذت م ینجوریو ا ،ینه مدرک

 

بخوابونم تو گوشش که رو هوا   یکیو دستم باال اومد تا  زدیگنجشک م هی نیع قلبم

 د یقاپ

 

 نباشه... یذلت بار ن یبه ا دمی...قول منی+نترس

 غیقبل ج بارمان  یکه طبق گفته  یانداخت...و تنها کلمه   ییبه دستشو ینگاه و

 سراغم اومد و اروم تکرار کردم  دن،یکش

 

 بارمان...-

اسمشو به زبون اوردم که همون مرد چندش   گهید صدا...چند بار نیاز کوچکتر غیاما در

 ترم شد و با لحن خمارش گفت:  کینزد

 

 دوست دارم اسم شمارو بدونم... یلیخ ی...ول ستی+اشتباه نکن...چون اسم من بارمان ن

 

و با  دمیکش ینفس بلند ؟؟یپست و عوض نقدری...ادم اشمیم وونهیدارم د  گهید  ایخدا

که همش در   ییو ادما ادیز تیجمع نیکه نسبت به ا دمیکه به سرم زد، فهم یفکر



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

798 
 

  نیپامو به حساس تر یحرکت پاشنه  هیکنم، پس با  سکیر دیحال رفت و آمدن .. .با

اهنگ بلند تر شد و   یکوبنده  یاز صدا ، اخ گفتنش یکه صدا دمیممکن کوب  ینقطه 

غش   کهیاز ترس و نبودن بارمان، نزد که یکل نگاها برگشت سمت من  هیاز ثان یدر کثر

 کنم...

 

خواستم فرار کنم که مچ دستم   عیپس سر ستیو معطل کردن، وقتش ن ستادنیا

دستش اونجاش و با دست   هیهمون مرد،،با  دمیبرگشتم،،د یشد و وقت یکس ر،دستیاس

 محکم منو گرفته.... گشید

 

 خانم کوچولو... یدیکارت...بدجور تقاص پس م نی+بابت ا

 

 ...یخدا لعنتت کنه..ولم کن روان-

 

مثل من،، بدجور  یمرده، به زن هینبود و زور اون که  یکردم انگار شدن یهر کار یول

 ...دیچربیم

 دندون... اما

هم  هیثان کی یحت گهینبودم؟...با شدت دستشو دندون گرفتم و د نیا ادیچرا  یلعنت اه 

  بای....تقررفتمیو از پله ها تند تند باال م دمیصبر نکردم و بعد از رها شدنمم ،،فقط دو
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نداشت...و االن بارمان کدوم  یتوان گهیبود...پاهام د نییبهتر از وضع پا یلی ساکت تر و خ

 کنم... دایدست و پا زدم و تونستم نجات پ ینه چطوریکه بب هیگور

 

اش نشستم...و  پله هیلوت و سرد همون طبقه شدم و رو خ یاز راه پله ها یکی داخل

دستمو سمت شنود داخل گوشم بردم..پس چرا گفت فقط صدام بزن؟..کجا بود؟ چرا  

 ومد؟ین

 

  یشدم و قطره اشک ره ی عان از ذهنم عبور کرد...مات به روبه روم خ هیکه  یبا فکر یول

 ...دیچک نی زم یبازم ، بدون پلک خوردن...رو یاز چشما

خواهش   ایخدا شه؟یم یماهان پس چ کردم؟یم کاریچ دیسرش اومده باشه...با ییاگه بال

سال،، بدون محبت مادر پدرش گذشت ...نزار تا اخر   کیهم  یجوری... همنکنمیم

نود و  لرزونم ش یو با دستا شدی هق هقام تو گلوم خفه م گهیبزرگ شه...د میتیعمرش 

 دهنم گرفتم... کینزد

 

 یبگو...بارمــــان؟؟ بخدا اگه جواب ند یزیچ هی...بارمان کنمیبارمان خواهش م-

 کنم؟؟؟بارمان لطفا... کاری...اخه بدون تو چنییپا کنمیطبقه پرت م نیخودمو از اخر

 

 واریو محکم شنود و پرت کردم به د دم،،یشنیصدا هم از سمتش نم نیکوچک تر یحت 

 خودم افتاد... یپا یجلو قایزخوردش دقو با
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هم   ابیحرفش افتادم که گفت رد ادینتونست نجاتمون بده... نمیکه هم ده یچه فا یول

خبر بدم که بارمان  یکنم و به سازمان لعنت داشیاالن پ یبهت وصله، پس چطور

 ....ستین

به   ارویعوض نیا ییباور کنم که نباشه....اما به خاطر بچمم که شده..تنها تونمینم یحت

 ...رمیگی...و تقاص بارمانمو ازشون مشونمیم اه یخاک س

 

سمتش   عیاز داخل شنود، سر یفیخف یصدا نیدیحرص از جام بلند شدم که با شن با

 گوشم گرفتم... کیبرداشتمش و نزد نیزم یرفتم و از رو

 

  نیرفتن صداها از سمت منو باز کرده بود، و حاال با ا یرمان فقط دکمه ....بایلعنت اخ

اومدن صداها از سمت بارمان هم فعال شد...پس صدامو   یدکمه  انه،یپرتاب وحش

 ...ومدی چرا ن ی...ولدیشن

 

که انگار مقابل بارمان نشسته بود، معلوم شد و.... کل بدنم گُر   یبا حرفِ مرد سوالم

 زد... یگرفت و صورتم از خشم، رو به قرمز

 نه؟ ای یکنی معامله رو قبول م نی+حاال بگو ا
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...  یشکوند،، اما به خاطر چ ویزیچ هی وونمیبارمان د دمیکه اومد، فهم یشکستن یصدا با

 هنوز مجهول بود..

 ...ترسوندیمنو م شتریو هر لحظه ب شدیپشت شنود گم م شیعصب ینفسا یصدا

 

 دیو با یکه دار یزی پس هر چ ،ینشست ز یم نیا یو پا یاومد ی +اروم باش جوون...وقت

 ..."زنته "معامله،  نی...شرط ایفدا کن

  ،یغرب یبابت فروشش به شرکا تونمیباهاش بکنم..فقط م خوامینم یبد ی..کارنترس

 داشته باشم... یخوب یلیسود خ

 

قصدشون انگولک   دمی شا ای دن؟یمنو ند یکه حت  یشرط گذاشتن سر من؟ اونم وقت نایا

بارمان و حس محافظت از ناموسش هست....با لرزش دستام،، شنود و   رتیکردن غ

 قورت دادم... یمحکم نگه داشتم و اب دهنمو به سخت

  تیاالن چقدر وضع دونهیجز من نم چکسی داشت و ه یبه حرف بارمان بستگ یچ همه

 براش سخته و طاقت نافرسا....

 

 قبوله...-

 

من صادر شدن  یاش براکرد که از هر لحظه ی گفت قبوله؟...سکوت طوالن نیا ؟یچ

 ...میزندگ هیدارا نیعشق و بزرگ تر یحکم مرگم بود...اونم به دستا
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دوسَر سود   ی....فکر کنم معامله ستونیرئ دنیخواسته....اونم د هیفقط در قبال -

 نم،یبب مویزندگ یالگو خواستمیم شهیکه هم میبچگ یباشه...من به ارزو

 ...شماهم به تجارت پر از سودتون....رسمیم

 

خفش کنم  نجایاز هم خواستیدلم م ؟؟رسمایبچگ ی...ارزوکردیزر زر م یداشت چ نیا

کار بارمان درسته... و   دمیفکر کردم،... فهم شتریکه ب کمی....رسهیکه دستم نم فیح یول

 نیاس....مگه بارمان منو به همهمش نقشه نایکه از اول متوجه نشدم ا وبهیمغز من مع

 ....کنه؟ی معامله م یراحت

 

 ؟یاگه کرد چ یول

مرد نافذ پشت شنود   یم به صداگوش سپرد یشتری خدا ول کن ماهور...و با دقت ب تورو

 ... خوردیبهش م یسنش، شصت سال بایکه تقر

 

 ار؟ یجناب شهر یکنی راحت از زنت دل م نقدریا یعنی+

 

 ...گهید یکیدلربا نباشه...-
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بهم   ر یهستش که ام یهمون اسم جعل  دمیدقت کردم، فهم یوقت ه؟یکدوم خر دلربا

 گفت ..

 

  یچه نقشه ا نکه یا یاقا فقط از پشت نقاب مجازه....ول دنی...دمیدیرس جه ی+راحت به نت

 مهمه... ،یبهش بگ یخوایم  یتو سرته و چ

 

 ی...ولمینقابم راض یاز رو دنی...به دنمشونیبب  خوامی....فقط میچیه دی...باور کنیچیه-

به   اردیلیو پر از لذت دلربا رو داشته باشه...کمتر از پنج م دیفکر کنم ارزش بدن سف

 ....نیریگیمخاطرش ن

 

 

هر چند به   زنه؟یحرفارو واقعا بارمان داره م نی....ادیکشیمغزم داشت سوت م  گهید

  یلبا ریفقط از ز ارده؟؟؟ویلیاالن ارزش من پنج م یعنیو  ستیدروغ،، اما بازم درست ن

 چفت شدم...تونستم اروم بغرم: 

 

 خفه شو عشقم....-

 

چشم   یانگار اقا ب ی...ولکردیمنم بتونم بشنوم و اصال نم نکهیاش گرفت و فکر اسرفه که

 حرفاس که دوباره بلند گفت:  نیرو تر از ا
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 ن؟یقبول کرد-

 ..میا چکاره یخودشون بخوان...ما ه ی...اما وقتهیاقا کم سعادت دنی+د

 

 واریوباره به دکه فکر کردم شنود قطع شده و خواستم د یحاال سکوت مطلق،، جور و

 کرد... خکوبمینافذ و خفناک طرف ، سر جا م یبکوبونمش که صدا

 )بارمان( 

 

 ...مگه نه؟ زمیعز یبگم بارمان...برادر زاده  دیفکر کنم با یعنی....اریشهر ی+خوش اومد

 

  چوقتیکه ه ییو حاال با کمال وقاحت جلو روم واستاده...دا دمیبود...اشتباه ند خودش

ماهور، دکمه   نکهیبه ا  یتوجه نینداشت...بدون کوچکتر یا گهید زیجز بال چ میتو زندگ

مات و شوکه لب   ده،یکه نشن ارویتا االن چ ستیرفتن صدارو فعال کرده و معلوم ن ی

 زدم:

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 

بارمان؟   ای اری...اصال شهراری...جناب شهری...بهتره تو بگکنمیم کاریچ نجای+اهان...من ا

  کردمی...فکر میرو ماهور حساس یلیهم خ دونمیکه من م ییخالفکار؟ تا جا ای سیپل
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همون   یتو بچه  ستین  یباشه....هر چ یشرط از جانب تو...کار سخت نیقبول کردن ا

 ....یابوذرِ ناموس پرست

 

رو متوجه   یزیماهور از پشت شنود چ خواستمیاز خشم مشت شدن و نم دستام

 ...ستین یهمه ادم کار راحت نیقطع کردنش هم جلو ا یبشه...ول

 

 ؟یخوایم یچ-

 ...استگه ی+تنها درد من...نبودن تو ماهور، کنار همد

 

 بود؟  ییمن...مسبب اون همه اشک و زجرِ جدا یی...، دایعنی

رفتن و حاال   رونیمزخرفش از اتاق ب یداد که، تمام ادما ی کیچرو هوا تکون کو دستشو

 بود... ستاده یمن ا یتنها،، جلو

 

 ...خواهرمه...ای+هدف من له شدن لع

 تو کشته شدنش نداشتم، دروغ گفتم... یشدن ابوذر...البته اگه بگم دست له

 

دشمن  دمینفهم یگرفت...تمام عمرمو هدر دادم ول شیبودم که ات یانبار باروت هی نیع

و   کهیت کهیت یحرفا نیبا ا تونستینم یمنه...ول ییاز خون منه...دا ی من...کس

 تموم کنه... زویمبهوت..همه چ



    www.novelman.ir                                        تو شدی ماهم                  رمان  

 

806 
 

 

جز کشته شدنش   یبگه و... اگه نگه، راه دیو با  قتیتمام حق خورمیم قسم

که  دمیکوب واریو برداشتم و با تمام قدرت به د زیم یالکل رو یا شهی...پس شمونهینم

  ریکه داخل دستم موند،، بعد از هجوم بردن به سمتش...ز یزیت ی که یخرد شد و اون ت

 گلوش جاساز کردم.

 

 ...الاقل بابت ماهور...یکنینم نکاروی+تو ا

 

ام اول خودم تم دمیم  حیترج یارومم کنه ماهور بود....ول تونستیکه االن م یاسم تنها

 و بشنوم و اگه مُردم تا ابد با خودم حبس کنم... ستیکه هست و ن یزیاون چ

  یکفشا ریانداختم و حاال ز نیزم یداخل گوشمو دراوردم و رو کیشنود کوچ پس

 براقم نابود شد...

 

بگه...به تو مربوط   یهر چ یعوض نیاولش معلومه ا نیمنو ببخش، چون از هم ماهور

 ...یبود یوسط قربان نیو فقط ا ستین

 

هم  گهید یتیامن  ی لهیو هزار وس  ابی ....پس حتما ردی+خوبه...شنود کار گذاشت

...برنده  یموفق نبود چوقتینداره...چون تو ه یتیهمراهت هست...اما برام اهم
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 گهیتا د فرستمیم یابد یای...حاال...هم خودت، هم اون زن مشکل سازتو...به دنینشد

 باشه...ن میاسمتون رو زندگ

 

به گردنش وارد کردم که رنگ   یکیداخل دستم،، فشار کوچ ی شه یش یشکسته  با

که دستم بسته بود، اگه نه حتما سرش از تنش   فیپوشوند....ح دشویخون،...کربات سف

 ...دیرسیباره به اتمام م هیهمه سال،  نیا یو اون موقع عقده  شدیجدا م

 

 ...یریمی...چون خودت میمنو بکش یتونی+نم

 

...پسر ابوذرو با کشته شدن جون  ییفقط بهم بگو چرا...؟ چرا منو...بارمان صدرا-

 ؟ یکرد دیخواهرت...و از همه مهم تر، عشق منننن...تهد

 

 ...نطوریحقشه...ماهور هم هم ای+چون لع

 

 ...یحرف بزن لعنت-

 ..گمی...باشه میریقت،،بمیحق دنیبعد شن ی+اگه حاضر

 

...بهتره خودت  یریمیم ، ینگ ویزی...و اگه چیمن جون بد یدستا ریال که تو قراره زفع-

 ؟ یی...مگه نه دایاالنو بسنج تِیوضع
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مرد چه    نی...ازدمی و نفس نفس م رختیم  نیزم یرو میشونیپ یاز خشم، عرق ها

 ...اوردیکه سر من ن ییبالها

 

زمان   هیکردم،، چون  دی...من تورو با جون عشقت تهداستیزن دن نیتر ی+مادرت...عوض

پس دادن...همشون...از جمله   تاوان کرد...البته  دیمادرت، منو با جون عشقم تهد نیهم

  یمن تا اخر عمرش فلج شد...اما نفرت پسرش موند برا یکه به دستا شرفیاون محمد ب

زندس...از هر   دونمی...مالیدان ی لهیشومت....پسرشم نابود کردم...به وس ی گهیتو و زند

هم خبر   زهیریو االن کجا داره اروم اشک م دهیپوش یعشقت چ یحت نکهی...از ایزیچ

 دارم...

 

 نداشته باش... یبه ماهور کار-

 

پسرم..که اونو دوست داره...منم   ی...به جز درخواست و خواهش ها یکار چی+نداشتم...ه

 س عشقت...نقشه و مدارک، کردمش روانشنا نیتر زیبا تم

 

از دستم افتاد و صداش تو اتاق  یبطر ی شهی که ش یخوردم و دستم شل شد...جور کهی

 بزرگ پخش شد...

 

 آ..اراد..؟ نه..نه امکان نداره..-
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ازت ناراحته...باشه   ش،یبدجور بابت خراب کردن عروس تییبگم پسر دا دی+با

نتونستم تحمل   دم،،یپسرمو تو اون حال د یوقت یتو بود...ول یدرست...قصد من نابود

برا من نداشت...خوب شد رفت زندان...ده سال که   ی گهید ز یکنم...هر چند جز ضرر چ

 حبس ابدم روش... هیبود...

 

 

  رونیم و هنوز بکه انگار سال ها داخلش بود ییقرار داشتم...کما یبد  یکما داخل

 ..ومدمین

 

پسر کمال   تونهیم نیاراد راست ی...اصال چطور؟اصیچـ...چرا؟ چرا از من مادرم متنفر-

 باشه؟؟ یلیسه

 

البته از اولشم  ؟؟یدونیمادرت و نم لیفام ی تو ادامه  یعنیزاده... نیراست یلی+کمال سه

  یدونیجون.....م تموم نشده پسر یچیصبر کن...چون هنوز ه یبود...ول یزن کلک ساز

 فرزانه بود.... یعنیمنو عشقم،  ییاش، جداضربه نیکه نکرد...اول ایمادرت با من چ

  نیو صد البته خوشگل تر نیتر یمی...مادر ماهور...فرزانه صمیدرست حدس زد اره 

دو   نی به صالح...ب  دیبود...عاشقش شدم...عاشقم کرد...اما بعد رفت و چسب ایدوست لع

 ...امرزشونیشد،، البته خدا ب میمر  بیدوست رقابت گرفت و اخرم صالح نس
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چوب خشک،، بابت   ن یکه ع یزد و با خشونت در قبال من یرحمانه  یب شخندین و

 بودم...ادامه داد: ده یچسب واریبه د ق،یحقا دنیشن

 

از خواهرم بدم اومد که رفت با ابوذر و محمد، دست به   شتر یفرزانه متنفر نشدم...ب+از 

...چون  خواستیم ینطوریکرد...و فرزانه رو از چنگم دراورد...چرا؟؟ چون محمد ا یکی

 ....و از اخرم نشد...ستین یوصلت شدن  ن یکه ا رفتیابوذر رو مخش راه م

 خواهر من به حرف همه گوش کرد..جز حرف دل برادرش... اما

  ی...براره یاقامت بگ خواستیداشت و با ازدواج م یساده که رگ ترک یبا دختر بزور

ظالم خواهرم، ازدواج کردم...اما خب عاشقش شدم....تو اون   یاز دست خانواده  ییرها

رو   نهیک نیشدنِ تو...ا ده یخوشحال....خواستم با دزد یلیخ ایموقع سه سالت بود...و لع

 و حامله شد و فرزانه ماهور و.... ادبدم...اما شکوفه، ار انیپا

 

جونش باشه...وجدانم   یکه از پاره  یکس  یبا گرفتن بچه  دمی...چون فهمنتونستم

اواره   ایبود و با کشتنش،، لع نهیگز نی...پس ابوذر بهترمردیم ای...هر چند لعشهیراحت نم

پنج ساله ....که شکوفه رو خدا در قبال   وا یو ش یو دوازده سالته بودشد...اون موقع ت

 ابوذر ازم گرفت...

 

اراد  ی ...از شکوفه متنفر شد..ولدیطعم حس مادر داشتن و نچش چوقتیچون ه وایش

بزرگ بود و تک پسر....هرچند همون موقع..کمکتون کردم...بردمتون کانادا...بزرگ  
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ل و پر دادم...اما اراد و آسا به خاطر عشق مادرشون...رفتن  با گمی...به آسا، دختر دنیشد

 اراد قاتل شد و دست به دامن من که نجاتش بدم.... نکهیا اموند....ت شمیپ وا یو ش هیترک

 

  الیل نی...به خاطر همیجنس هیضی...مجهولت ذهنتو برطرف کنم...مرضهی...اراد مراره 

 مُرد...منم کمکش کردم...

...با  یبود کیکوچ یلی خ ی.. وقتتییزن دا  ،یکردیم یفکر شهیتو هم ،،یراست هااا

 یم یکه چقدر با اراد صم ادمهیدوتاش بچه هاش، تو جاده تصادف کردن و مُردن..

.....چون دست روزگار یزد نشیحاال شده بود دزدِ عشقت ،، و از اخرم زم ی...ولیبود

 ... کنهیم یعوض ایوض،، بدجور همرو ع

که وصل بود به   ینیپاره شد و دورب یکه دکمه ها دمیکش رهنمیضرب دستمو به پ هی

  ،یقاچاق نیو بزرگ تر ایشخص دن ن یافتاد...الاقل منفور تر نیزم یدکمه،، هم رو

 یچ دیشنیم نارویسر خوردم...ماهور اگه ا واریشد...و همونجا کنار د تیچهرش رو

 تنها تک پر گلِ رزم... یجز نابود شد؟یم

 

 بسه...-

 

  یکردم...جور اه یاونم س گهینداشتم نه...؟ اما زند ی...بهت گفتم از فرزانه نفرتستی+بس ن

که به خاطر اعتمادش به   یبعد یکه ماهور فقط چهارسالش بود و به خاطر ضربه 

من   شیپ نکهیا یبه جاعشقم...  ادگاری...و از اخرم ماهور، کردیم هیمحمد بود...همش گر

  سیدرونم خاموش نشد که نشد....تو پل شی و ات نه یک ی...ولتصالح بزرگ رف شیباشه...پ
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توئو   نی ....با وصلت بیمخف سیکه ازش متنفر بودم واز همه مهم تر پل ی...شغلیشد

مثل تو فکر   واهمیش ،،یدونی...میاما تو دخترمم پس زد شدیحل م یهمه چ وا،یش

گناهه...اما   یخواهر و برادرش تو تصادف همراه با مادرش مرده...پس ب کردیم

و  یکردیم دیکه نبا یمنم هست...از اخرم تو کار هی..ناراحتشیدخترمه...ناراحت

اصال از خودت   ی...ولی...قلب دخترمو شکوندیعشقم شد ادگاریو عاشق  ی...رفتیکرد

  ییهویچرا  نکهیا لیماهور و دلراجب  شی دروغ یحرفا ه؟یچرا مادرت ناراض یدینپرس

مدت حواسم به ماهور  نی...تمام ایکردیچون فکرشم نم یدی...نپرسیاز ماهور جدا شد

تو...پنهون   ی...با پسر خوشگلش که از چشم همه حتهیبود..کنار پسرم تو ترک

 ...نطوریکسمو گرفت...منم هم نیتر زیعز ای...لعکردیم یبود...زندگ

 

که مادرم در  یبابام و ظلم لیدل یبابت مرگ ب کردم؟یم هیمن داشتم گر ه؟یو گر مرد

 نیبزرگ تر مییدا نکه ی...اهیاراد ک نکهیو ا قتی کرد؟...بابت ندونستن حق مییحق دا

 دشمنم بوده...

و دم نزنم؟؟ منم ادمم...انسانم...و از   زمیتو خودم بر  خواستمیم یحق داشتم...تا ک پس

 همه مهم تر عاشق

  رهیخ مییسرهنگ کار خودشو کرد و با پوزخند به دا دمیگلوله، فهم کیشل یبا صدا

 شدم...

 

رو از جلو چشماش برداره...نخواد   نهیک اهیس یشه...نتونه پرده  میکه قا هیبازنده کس-

دستام،  نیبا هم دوارمیتوئه...ام یها یژگیو نایا یبخنده و خوشحال باشه....همه 
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به خاطر ماهور هم  یپات بکشم...نه به خاطر خودم نه...حت ریچوبه دار رو از ز یصندل

 ...یمملکت کرد نیکه در حق جوونا و ا  یینه....بابت تک تک کارا

 

بخوام تو شوک اتفافات چند  نکهیو االن اصال وقت ا کردینگاهم م یزخم ریش نیع

که بابت خشونت...دکمه   یراهنیپ ی قهی شتر، ی ب تیقبل بمونم،، نبود...پس با جد قهیدق

 هاش کنده شدن و بهم وصل کردم و ادامه دادم:

 

شوکه   دنتیباشه و دستتو بخونه...از د یقو نقدریکه سازمان ا یکردیفکرشم نم-

 شدم...قبول 

 باشه اونم درسته... کردم،،یفکرشم نم ی...اصال حت

 ...یکه تو برنده شد ستنین  نیا شیمعن یول

 

ضد   ی قهیادم که همراهِ جل یکل دنیباز کرد...با د  یسمت در رفت و وقت تیاعصبان با

که نشونه، گرفته بودنش... دستشو رو   ییرو صورتشون و اسلحه ها یگلوله و ماسک ها

 فروکش کردن.... نیزم یقبلش گذاشت و پاهاش رو

 

 ..که صدرصد حکمش... اعدامه. شهی خطم م ییو انتقام به جا نهیادم پر از ک انیپا
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محکم بغلشون   خواستیماهان و ماهور بود...دلم م دنیاوضاع، د نیتو ا میدل خوش تنها

 دینبود که ندونه...با نی...اما ماهور حقش ادمیکه شن یبره هر چ ادمیکنم و 

 اونو مادرش هم ربط داره... ینباشه به گذشته  ی...چون هر چدیفهمیم

 

..لذت بخش زدیتش، دستنبد مخود سرهنگ دور دس ،یرحم یکمال که با ب دنید

هم نابود کردم...دلم   مونیتنهاراه ارتباط نکهیاومد... مخصوصا ا ادمیماهور  یبود...اما وقت

خبر دادم تا دنبالش بگردن...و خودمم با سرعت خواستم   روهایو دستپاچه به کل ن دیلرز

 که سرهنگ صدام زد:  برمپر از لجن  فیسمت عمارت کث

 

 بهت بدم. ویزیچ هی دی+بارمان صبر کن...با

 ...پس باشه واسه بعدا...ستیمهم تر اون ن میزی چ چی...هستیماهور ن -

 

 ..نیقبلش حتما خودت بب ی+مهمه پسر...ربطش به ماهوره..ول

 

 سمتم گرفت... یکیفلش کوچ و

به ماهور داشته باشه، که مغزم...سمت اتفاقات و   تونستیم یفلش چه ربط نی...ا"فلش"

 ماهور، داخل شرکت رفت... شیچند روز پ یحرفا

 ••••• 

 "روز داخل شرکت  _فلش بک"
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  نی....از اکنمیم یدور یکه تو هست ییاز هر جا شهیا هم....منم تیدیفلش مادرمو م-

 ....یشرکت....از ادماش....از سر راه تو بودن...از هر چ

 ؟ یهمه تالش کرد ن ی+پس واسه فلش...ا

....چون  گفتمی....اگه هم زودتر بهت ممهیزندگ قهی....کل حقاستیفلش ن هیفقط -

خسته   یول ارمی....خواستم خودم به چنگش بیدادیو نم یکه لجباز شناسمتیم

 ...تنها با گرفتن فلش مادرم....کنمیشدم....اتش بس اعالم م

بچه، اومد وسط منم   هی یو پا یادم عوض هیکه ازدواجت با  ی.....وقتیساده ا یلی+خ

 ؟یکنی .....حاال واسه من اتش بس اعالم م؟یاین گهیکه د یبِدم بر ؟یساده فرض کرد

 ..ارمیچنگت در م...از یند-

محمد   دونمی....مستی اون دست تو ن یتو زرنگ نباش که ثابت کن یمن ساده...ول اصال

 ....شهیما واسه برقرار کردن ارتباط....قطع م ی....تنها اب راهِ یداده به تو....هر وقتم داد

 ....خواستمیم نویاول فقط هم از

 •••••••••• 

 

از محمد به دست من   کرده یبفهمه و فکر م  دیکه با هیزیفلش...کل اون چ  نیا دمیفهم

 شد ... دایکمال پ شی...و حاال از پده یرس

با زبون خودش، به   خوادیکه به من گفت...مطمئنن مادر ماهورم هم م یهر چ ییدا

 قبول داره...  شتریب ،یزیبچش بگه...و ماهور هم حرفِ مادرشو از هر چ 
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ادم مسلح با دستنبد واردشون   یبزرگ که کل یو ون ها ادیز تیاز جمع حالم

 .خوردی...بهم مشدیم

اومد... و بعد   کمیبزرگِ دستش نزد یبا اون لباس مجهز و اسلحه   یاصل ی فرمانده 

 گفت:  تیبا جد ،یاحترام نظام

 

از هر گونه ادم....مسلحات و مشروبات  یبگم داخل عمارت کامال خال دی+قربان با

مسلح   ی...و ادماشنیازاد م ییبودن...بعد از بازجو افتیض ن یا یکه قربان ییهست...اونا

 ...شهیهم بعد از فرستادن پرونده به دادسرا، حکمشون معلوم م

 

 پس...پس کمال؟ -

 +صدرصد اعدام قربان...

 

داخل   چکسیسراغ ماهورمو گرفتم که گفت ه یشونیبا پر هوی یراحت شد ول المیخ

 دختر؟ ن ی...پس کجاست استیعمارت ن

 

 ،یکه کتمو چنگ زد...از خوشحال یکه از پشت سرم اومد و دست یفیضع یبا صدا یول

  هیمن  نجا،یندادم که ا یتیاهم نیکتریکوچ یمحکم برگشتم و در اغوشم گرفتمش...حت
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هستم که تو بغلم از سر   یوار عاشق زن وانهی...بلکه فقط دامیسرگرد خشک و جد

 ...ختیریشوق،، اشک ذوق، م 

 )ماهور( 

 

 دیکه تول ییو از صدا  زدیو داد قاشق داخله  دستشو به بشقاب جلوش م غیماهان با ج

 با حرص چشمامو بستم... شدیم

 

 بابا.. یتو ظرف..ا یبکوب یبا قاشق ه نگهی...نه ایغذارو بخور نیا دیپسرم...خوشگلم...با-

 

جلوم زانو زد...دستامو نوازش وار، تو دستاش  یبلند شد و وقت  زیبارمان از سر م که

 گرفت..

 

 ؟ی+تو به حرف من توجه کن...حاضر

 

هنوز اماده  یمادرمو داشتم ول یحرفا دنیهمه سال انتظار شن نی...درسته استمین

 نبودم...

 بود لب زدم: نییابارمان و اروم و همونجور که سرم پ یذول زدم تو چشما یدو دل با
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 ...نمیبب خوامی... مستین یچاره ا ی...ولدونمینم-

 

 ؟ ی+ماهور مطمئن

 تونمیمادرمم...نم یحرفا دنیمطمئن ترم... من دوساله منتظر شن  یاره...از هر وقت-

 وقت و هدر بدم...  نیاز ا شتریب

 

 بهت بگم... دیبا زایچ یسر  هیقبلش من  ی+باشه...ول

 

...بارمان بهت  نایمن بوده و بازم منو ببخش واز ا یی...که اون ادم دااوه...همشونو حفظم.-

که از نظر من   ییوایاون ش ی...نه تو....نه مادرت...و نه حتیندار یریتقص چیگفتم تو ه

 وای...مادرت هم با شادیم یهم حکم اعدام اون ادم عوض گهی......دو ماه داستطهیافر

تو   یحرفا دنی...تنها مشکلمون...شنیبچه ا نی...خودتم االن وَر دل منو اکانادا یفرستاد

...خودت  دونمینسبت به مادرم و مادرت م تییدا هیمیقد ی نهیفلشه....من راجب ک

 و حالــــــــ  یگفت

 

همون باعث اشنا شدن توئو اراد  یعن یاون مرد، پدر اراد هم هست... یدونی+اما نم

 منه... هییر دااراد پس نکهیبوده...و ا
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رفت...  ادمیو  دیبزنم و بارمان وسطش پر خواستمیکه م یباز موند و رسما حرف دهنم

ماهان  یو دادها  غیصداهم از ج نیکوچک تر یصدا شد...حت یب ایانگار کل دن

 دمینفهم یو چقدر احمق بودم که همون شب عروس دمیشنینم

 •••••• 

 "ی شب عروس_فلش بک"

 

از   ریمادرم بود...البته غ نیع گمیخواهر د یول می: من و آسا،خواهرم ...به پدرم رفتاراد

که از   یاخالقش که برعکس ما دوتا به پدرم رفت...اون از مادرم متنفر بود پس هر کار

  یدختر مو مشک هیبه مادرم نداشته باشه...از  یشباهت چیانجام داد تا ه ومدیدستش برم

 کرد... رییوند،،، با رفتار لوند تغبل  ماد هیساده....به 

 •••••• 

 

ابو دستم   وانیباهم نداشتن...بارمان بزور ل ی ارتباط چیبوده که ه وایش گشیخواهر د پس

شدم به   رهی، انگار به هوش اومدم و خاب  یِقلپ ازش خوردم و از سرد هیداد که 

 بارمان..

 

از   کردمی...منم رسما اونقدر شوکه شدم که حد نداشت....اما خب من فکر می+حق دار

داشتن  مییتو کشور زندا دونستمیبا بچه هاش تو اون تصادف مُرده...نم میی...زنداگمیبچ

 کردنیم یزندگ
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 دونسته؟یم نمیمادرم ا یعنی...کنمیبارمان بسه...بخدا قش م یوا-

 

حرفم   نیتو با ا ی...چون حقتته...درضمن وقتیبدون دیفکر کردم که با ی...ولدونمی+نم

 هم داره تا بهت بگه... یتر دیجد  یها زی...پس مادرت چیشوکه شد نقدریا

 

 ...خوامیبدونم...اره ...نم خوامینم-

 

 یچ یتا بفهم یهمه مدت دنبالش بود  نیخودت ا یبه گفته  ؟یشد وونهی+ماهور د

 داخلشه...

 

محمد   یو حت ن یمع ال،ی...دانادیحکمش م گهیچند روز د تییدا نی ...ببخوامیاالن نم-

همه اتفاق   نیکه به حساب پدرمه هم رفتن زندان...صالح هم که کشته شد...اره قبول ا

بچه رو از من جدا   نیتا تو...و ا ستین  چکسیه گهیکه واسمون افتاو سخته.....اما د

 ...قامونیببره...فقط منو تو...با رف نی از ب حالموخوش ن یکه ا ستین چکسیکنه...ه

 یقتای حق دنیبا شن خوامیخوش...پس نم یروزا ی و ارسالن...و کل ایو ستاره....در ریام

 شه و گند بزنه به خوش بودنم... ریفکرم درگ شتر،یب

 

بارمان  یقطره اشک سمج کنج چشممو با دستم پس زدم و با شتاب فلش و از دستا و

 ....کردمیپنجره شدم که باور نم کینزد عیونقدر سرگرفتم و ا
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  نیخوبمون...پس از ا یو منبع روزا مونییسه تا ی انهی...اشدمونیجد یخونه  ی پنجره 

...تعلل کنار گذاشتم و بعد از باز کردن موندیاز فلش نم یالشه  چیطبقه صدرصد ه

...و بلند داد دونستمیکه م یزیپرتش کردم...بس بود هر چ رومیپنجره با تمام قدرت به ب

 زدم:

 

که فکر   یکه از پدرم داشتم....انتقام میبچگ ی نهیتلخم....ک یخدافظ مامان....روزا-

 اشتباهام... یمسببش عشقمه....خدافظ همه  کردمیم

 

بارمان که دور کمرم حس  یدستا یاشکام دست خودم نبود...و با گرم اریاخت گهید و

و حظ   رونیب یشدم به منتظره  رهیراحت سرمو رو شونش گذاشتم و خ یالیکردم...با خ

 ...خوردیکه به صورتم م یکردم از باد خنک

 کمیکه دستش بود، نزد یبارمان ولم کرد و باسرعت سمت در خونه رفت و با کاور هوی

 شد...

 

لباس عروسِ  دنیبا د دم،یکش نییکاور و پا پیز یاز دستش گرفتم و وقت یکنجکاو با

دوتا  نیکه ع ییبا چشما ومدیبودم و ازش خوشم م ده ید یکه تو دب یپف دار کوتاه

 شدم.... ره یقلب شده بودن بهش خ

 مونده... ادشی نویمن!! بارمان چطور هنوزم ا یخدا
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 ...نیبارمان...ا_

...اونجا نشد بهت  یکه واسه خودم بپوش ی....فقط به شرطدمشی+همون روز خر

 حاال وقتشه... یبگم...ول

 ...میکردینگاهش م یو با کنجکاو میبه دهن ماهان بود ره یخ

 

 ...یش می+ماهور بهتره که تسل

 

 مامان!  گهیکن عشقم...اول م رونی فکرو از سرت ب نیعمرا...ا-

 و حرف بزنه...بعد تا بخواد مامان بگه،، وقت هست..ت ی+ماهورم...بزار اول بچه 

که  ییقند عسلِ اقاس....وقتا  زنه،یکه مثل بلبل حرف م یی...وقتایچقدر تو پروئ-

 پسر منه؟! شه یساکته...م

 

 ...شدمیداشتم کالفه م گهیو د دیکش یبلند غیماهان دوباره ج که

  یبابات ببازه و بفهمه در هر صورت، تو بچه  نیکالم بگو مامان...تا ا کیپسرم -

 ...یدوتامون هست

 بابا گهی+اون م

 مامان! زنه یبلند و واضح،، داد م یوقت ینیبیحاال م-

 مینیبی+م
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 ..نیبب-

 

اومد و به سرعت رومو   ادمی یزیچ هوی به ماهان...که  میو زول زد میدوباره برگشت و

 سمت بارمان کردم

 ه؟ی چ امزه یاگه من بُردم...جا-

 !یمن باش ی زه ی+تو بهتره فکر جا

 با خنده نگاهشو از ماهان گرفت و سمت من سوق داد... و

 

...چون از  میکنیست اتاق خواب و عوض م یباشه...اگه گفت مامان و من بُردم...همه -

 نداشتم..... یاز رنگ خاکستر یهمون اولم دل خوش

 

...دخترم باشه چه  خوامیماهان م نیع یکی...یو همون اتاق خاکستراگه من بُردم...ت ی+ول

 بهتر...

 ....ی...چقدر تو فرصت طلبنیشرط اقارو بب-

 

 شده بودم... یبه ماهان انداختم و بدجور عصب یبا حرص دوباره نگاه و

 خدا.... ی...افویکث  هیباز نیکالم بگو مامان و تموم کن ا کی-
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قرض گرفتم و   گهیماهان، دو چشم د یپر از خنده   یبا غر بستم که با صدا چشمامو

 به دهنش شدم... ره یخ

 +.م....ما...با...مابا...مابا

 

 :میو با تعجب وهمزمان،، تکرار کرد میسمت هم برگشت ییدوتا که

 

 +مابا؟؟ -

 ...میشد ره یدوباره به ماهان خ و

 ه؟یک گهیمن بچم چش شده...مابا د یخدا-

رو گونش   یکودک برداشت و بوس بزرگ یو ماهان و از صندل دیبارمان بلند خند که

 کاشت

 

 هم مامان ...هم بابا... یعنی+

شدم و   یجد هوی یول وستمیکردم و منم به جمعشون پ یبچم....تک خنده  یزرنگ از

 گفتم: زونیاو یسمت بارمان با لبا

 

 ... ـــیمن؟ اقا من از اون اتاق بدم م ایتو  شه؟یبرنده م یاالن ک-
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ساکت  گهی هنوز کامل نشده بود،، که حالت عوق بهم دست داد و ماهان هم د جملم

پرواز کردم و من چه   ییکه نتونستم تحمل کنم و با سرعت سمت دستشو کردینگام م

هنوزم دست از عق زدن  شده بود و  یمعدم خال یکامال محتوا گهیمرگم شده ؟..د

 چند بار صدام زد... ،،ییدستشو شتبرنداشتم که بارمان نگران خودشو رسوند و از پ

 

خارج شدم، بارمان با دستش،  ییاز دستشو یحوله دور دهنمو خشک کردم و وقت با

 نگران گفت:  یکمرمو گرفت و با لحن

 هو؟یخانومم...چت شد  ی+خوب

 

اومد و چون بچم   کمینزد کش،یکوچ ی هم با قدماکه ماهان  میدیبه سالن رس گهید

 ،یبه کمرم وارد شد و بعد از اخ کوتاه ینترسه،، خم شدم و بغلش کردم که فشار بد

 بارمان به سرعت ماهان و ازم گرفت...

 

 دکتر؟  می+ماهور بر

 ...خوره یواقعا حالم داره بهم م گهید یشدم...ول ینجورینه... دو روزه ا-

 

 گذاشت و با دستاش دو وَر شونه هامو گرفتم و شوکه گفت:  نیرو زمسرعت ماهان و  با

 +ماهور...نکنه...نکنه تو...

 چته بارمان؟ اروم باش...-
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...واال شرط من که براورده شد...شرط  ست یصالح ن یمن...مابا گفتن ماهان ب ی+خدا

 ...یکه بخوا یهر رنگ  نجاست،،یچشم...فردا نقاش ا یشماهم به رو

 

 ندارمممم!!  یمن...حاملم؟ نه نه...من امادگ یعنی...یعنیب..بارمان...-

 +خودم نوکرشم...

 ... دیکوبیو پشت سرهم دستاشو بهم م دیکش یبلند غیماهان ج که

اصال  بام؟یز یکنار عشقم و بچه  ندفعهیمادر شم؟ ا خواستمیمن دوباره م یعنی

 شد که اروم به زبون اوردم:  یچطور دمینفهم

 

 مان لطفا اگه دختر بود...هورا باشه...بار-

 ! یکه تو بخوا ی+هر چ

 

ذوق کرده بودم که حد نداشت...خم شدم و محکم ماهان و تو بغلم گرفتم...و از   اونقدر

 ...دمیته دل خند

 بلند شدم، بارمان رو هوا بغلم کرد و اروم کنار گوشم لب زد: یوقت که

 .ماهِ عشقَت.. ی...شدیکس یب اری+و تو در د
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••••   ••••• 

آغاز   "ماهم یتو شد"سرانجامِ   نگونهیو همه جا را روشن کرد...و ا دیآن ماه تابان....تاب و

          هزاران ادم! به خودش رنگ گرفت یایمن! و دن یایشد و دن

 

      ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹آغاز:#

         ۱۰/ ۶/ ۱۴۰۰:انیپا#

 

لذت و از   تینها دوارمیرمان همراه من بودن و ام انیکه تا پا یزیاز دوستان عز یمرس

    نیباشرمان برده 

 


