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 ها زیبای   خدای نام به

 

 مقدمه#

 ...داشتم رازها

 ...بود دلم به که رٌسی

 ...آمدی تو

 ...رفت رس دهانم از رازها

 ...رفت نگاهت دارر  رسر  به

 ...زدم دار نگاهت به را هایم حرف

 ...آویختم رسدارت به را رٌسم

 ...ام آویخته دارت رسر  به روزهاست را دلم رٌس 
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 برعکس هایم قدم کردم سیع و گذشتم راهرو پیچ از

 .باشند نداشته تزلزل ای ذره ، وجودم

 داده زینت را عمارت راهرو فضای که کنسویل آینه از

 .نگریستم آخر بار برای را خود ، بود

 .زد یم هم به را حالم ، هایم چشم

ه زیادی رنگ  روزی سیه و بدبخت   مایه ، ها چشم این تیر

 .بود عمرم تمام

 صاحب تمایل نشانه ، راهرو انتهای اتاق در شدن باز

 .شد یم داد قلم دیدارم به ، عمارت این

 بدون ، محکم های   قدم با و زدم پوزخند خود به آینه در

 عمارت رسکرده طمطراق پر اتاق وارد تعلل ای ذره

 .شدم ها حشمت

ی پشت ، در برابر ز  به ، بود بلوط چوب جنس از که میر

 .کشید یم را انتظارم و زده تکیه اش صندیل
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 ، سنش کهولت حاصل جوگندیم موهای و برآمده شکم

 .کرد نیم کم ، داشت که جذابیت   از

  های پنجره از تابیده نور
 

 توانست یم ، رسش پشت رنگ

زش هیچ عمارت این چون ، نبود اما ، باشد زیبا  در چیر

 .آمد نیم هم دیدن قابل حت   من نظر

 وکیل ، آندره ، زد اشاره و برد هایش لب میان به را پیپش

 در کنار که میانسالش خواهر شوهر عنوایز  به و

 .گردد خارج اتاق از ، شوم وارد من تا بود ایستاده

 .بودم کرده متمرکز صورتش روی را نگاهم

ز  در آرام و گذشت کنارم از آندره ز  این حیر  ، گذشی 

 .نکن عصبانیش ، کنم یم خواهش : گفت

 .زدم پوزخند دل در

 .ترسیدند یم او از همه

 .ترسیدند یم هم من از همه

 .بودم متنفر او از اما من
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 خورد به را دستوراتش تمام ، خواست یم که اوی   از

ار ، دهد همه ز  .بودم بیر

 چرم استیل صندیل دو از یگ روی ، زد اشاره دست با

ش برابر ز  .بنشینم میر

  به تنها و برنداشتم قدم از قدم
 

گ  .دادم ادامه ام خیر

 این و کردم یم حس را اتاق درون ، دیگر فردی حضور

 مرد روی از نگاه اما ، نمود یم متشنج را اعصابم کیم

 .بخشم التیام کیم را ام کنجکاوی تا نگرفتم برابرم

 فرد حضور که سمت   به نگاه و زد پیپش به عمیق   پوک

 .انداخت ، کشید یم یدک را دیگر

 ...ببینیش خواست   یم : گفت و زد اشاره من به رسش با
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 .نرسید گوش به صدای  

ز  خطا به برای را نگاهم من و ل ، نرفی   .کردم کنی 

  های شیشه و پا جلوی دستباف فرش روی تمرکز
 

 رنگ

 به کردن نگاه از بهی   خییل ، برابرم مسن مرد رس عقب

 انگشتانش رس روی را عمارت تمام ، نیامده که بود کیس

 .چرخاند یم

 .بودم شنیده زیاده را تعریفش

 .بودم شنیده زیاد را تعریفش اجبار، به

 پسندی؟ یم  -

 کف در که داشت وا را بلندم های ناخن ، جمله این

 .رود فرو دستم

 قدم صدای ، اتاق در حاضز  دیگر فرد العمل عکس تنها

 .شد یم نزدیک من سمت به که بود های  

 .ایستاد راستم سمت
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 جان به را اجبار این نتوان که آیز  از تر نزدیک خییل

ز  کالیو" بوییدن از تا خرید  تنش از متصاعد ، "کریستیر

 .کرد خایل شانه

 ...لعنت

 خاطر به عاشق   این از باید حال و بودم بو این عاشق

 دست ، ببینم را نحسش روی خواستم نیم که فردی این

 .داشتم یم بر

 صدای و بود جذاب ویل کهنسال مرد روی هنوز نگاهم

 یم اعصابم جان به بیشی   ، دستم کنار مرد های نفس

 .افتاد

 الیق اصال که حایل در...نیومدم پسندیدن برای  -

 .نیست هم پسندیدن

 ویژه کمک ، اعصابم افتادن خش به دارش خش صدای

 .نمود ای

 خایل شانه ، دستم کف بریدن از ای لحظه هایم ناخن و

 .نکرد
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 .نداره کم خاطرخواه  -

 به را صورتم روی افتاده موهای ، گوشم کنار پوزخند

 .گرفت بازی

 .داد یم اکالیپتوس بوی نفسش

ز  نفرت قدر همان  .من برای آور تهوع و انگیر

 .اینه از تر متفاوت خییل من سلیقه  -

ترین به را این ز آمیر  .کرد بیان ، ممکن حالت تحقیر
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 همان به ، دستم کنار مرد و خندید قهقهه به برابرم مرد

 .کرد کوچ ، بود آمده آن از که سمت  

 .بری تویز  یم  -
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 هایم چشم در را برابرم مرد از نفرتم تمام ای لحظه

  هیچ بدون و کوبیدم صوتش در و ریختم
ز
 چرخیدم حرف

ز  برای  .رفی 

 نفرت مرد قامت ، چشم گوشه از ، چرخش این در

ز  اهن در پوشیده که ببینم توانستم را دوم انگیر  و پیر

 به رو من به پشت و کشیده و بود بلند ، مشگ شلوار

ف   ضلع های پنجره  خانه رسکرده طمطراق پر اتاق رسر

 .بود ایستاده ، ها حشمت

******** 

 .نگریست یم مرا متفکر و نشسته یاسمن کنار آندره

 و تنفر حالت ، سال همه این در هایش دلسوزی از

اری ز  .داد یم دست من به بیر

 بیگانه خوی   با بود ها سال ، من اما ، بود خوی   مرد

 .بودم

 گاه هیچ من بگویم باید ، باشم صادق بخواهم اگر البته

 .نکنم لمس ، نخواستم را خوی   اصال
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 ، صورتش آرایش حجم که خانه زیبای و جدید خدمتکار

 ، برایم سوپ بشقاب کشیدن حال در ، بود باال زیادی

 لبخند ، نگریست یم را سمت این که ای آندره روی به

 برد یم رس به خودش عوالم در همیشه که یاسمتز  و زد

 .ندید همیشه مانند به ،

 .واقعا ، بود زن این به خیانت آندره حق

 .کند رها را آشغالش و اخالق ی   زن این ، بود حقش

 ...وقت   ، بود حقش

 بود ننشسته دلم به که خدمتکاری زن لبخند از را نگاهم

 ...که توپیدم و گرفتم ،

 نه؟ یا خورم یم سوپ پرسیدی ازم  -

 .کشاند من صورت به را نگاهش و خورد جا

 در که این از هایش چشم در که دیدم و گزید لب

 .کشید شعله من از نفرت ، شد کوچک جمعمان

 ...که دادم ادامه و آورد لبم به پوزخند ، نفرت این
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 کردی یم کار قبال که دویز  طویله اون جا این  -

س بعد ِمن...نیست  .نمیدم تذکر بعدی دفعه وگرنه..بیر

 .کرد خوش را حالم بیشی   آرامش چشم

 .سوزاند نیم را دلم زن این

ز  از هدفش که زیز  این  ، بود معلوم امر ابتدای همیر

 .سوزاند نیم را دلم قبیل خدمتکارهای مثل ابدا و اصال
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ز   ناهارخوری اتاق از زن ، زد اشاره دست با که سیمیر

  عتاب منتظر ، شود خارج
 

 او اما ، شدم اش همیشگ

 .بریزد هم به مرا معادالت  که بود این استاد

ز    حق کیس من خونه تو – سیمیر
 

 صداش که داره زندگ

 .نره باالتر حدی یه از
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 .برخاستم جا از

ز  روی  ستون را هایم دست و شدم خم رنگ ای قهوه میر

ز  در و کردم تنم ی دو فاصله همیر  ریز ، نمودم سیع می 

 .بنشیند جانش به حاالتم ریز به

 نخواستم من...اجباریه توفیق خونه این تو من موندن  -

 تف چون...چرا؟...میخواد شوهرت اون ویل

 شوهرت ترس به حواست پس...ترسه یم...رسباالشم

 یهو....خرااااااب کله که هم من...خانووووم باشه

 .میدمااااا سکته ترسش این با شوهرتو

  آی   نگاه
 

 من های چشم از را بود شده متالطم که رنگ

سش آن در ، شد یم کامال که حالت   با و گرفت  را اسی 

ز  دستبند چرخاندن مشغول را خودش ، شد متوجه  نگیر

 .نمود دستش مچ گرد برلیانش

 فاصله و برخاست جا از اخم با توجه ی   ، اما یاسمن

ز  روی شدن خم با را مابینمان فز  اندی و می   یک  ، میر
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 تو از ما...باش زدنت حرف مواظب : گفت و نمود کمی  

 .ترسیم نیم

 .خندیدم

 ...بلند

 ...ممکن حالت رساترین با

 .کرد نگاهم نگران آندره

 .سوخت برایش دلم

 افتاده معجوج و اعجوج قوم این گیر  که مردی این برای

 .بود

 های چشم و بود عاشق هم هنوز که مردی این برای

 نیم را همرسش توجیه ی   از حجم این کورش عاشق

 .دید

 یم که بدجنیس لبخند و نمودم کمی   را فاصله هم من

 و پاشیدم رویش به ، زند یم آتش را جانش تمام دانستم

 اون با واال...منه دست تو آیندتون که فعال : گفتم
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 مثال هم االن و جون سیم سیم خوشگله دخز  حرکت

 همتون نمردن گزینه فقط واال ، رفتنش آسایشگاه

 تا...نذار دمم رو پا...مدت یه شو خفه پس خب...منم

 دلم خییل البته...نشم مرگت باعث و نکشه دلم من

 با مداری قرار یه که کنم چه خب اما شیا سقط میخواد

 .دارم داداشت خان اون

 .بود نشسته جا همان آندره

ز  ز  از که بود بار اولیر  نیم ناراحت همرسش به من توهیر

 .شد

 . بود غم هایش چشم در تنها
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ز  های حرف از بیشی   او های چشم غم از  و سیمیر

 .گرفتم یم آتش یاسمن

 بوته و گل طرح های کاغذدیواری و کنده آندره از نگاهم

ز  مزخرف سلیقه دار خنده  خروخ   در به و رد را سیمیر

 .برداشتم قدم سمتش و رسیدم

 ...زد غر لب زیر یاسمن که شنیدم راه میانه در

ز ...کردیم پرروش خودمون – یاسمن  نفس داره که همیر

 ...هااااا داداشمه خان رس صدقه از کشه یم

 .زدم پوزخند

ی چه منت ز  گذاشتند؟ یم رسم را چیر

ی منت ز  نبود؟ خودم انتخاب که چیر

******** 

 در هم هنوز با که داشتتز  دوست هاچبک پراید

 ام ی   و سفید پرادوی میان ، را بودم کرده گیر  اقساطش
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  مشگ دابلیوی
 

 این از و نمودم پارک ، برج برابر رنگ

 .شدم راضز  بس اندکش حجم

 ، بلند های قدم با و زدم را عروسکم های قفل ریموت با

 و شیک الی   وارد و کردم یگ دوتا را برج ورودی های پله

 .شدم مدرنش

ز  نگهبان  اسمش فهمیدن بر سیع وقت هیچ که برج هیر

 من و داد تکان رس برایم اش موذی لبخند با ، نگذاشتم

 و زیبا های ناخن با را دهانم درون موزی آدامس

 روی چشمانش برابر و ساختم خارج ام مانیکورشده

 پهن لبخندی و انداختم افتاده برق سفید های رسامیک

 درون به را خودم بعد و زدم ناباورش نگاه به وسیع و

 ، بود واقع شکل دایره الی   چپ سمت در که آسانسور

 .انداختم

 خارج آسانسور از ، طبقه بیست برج این پنجم طبقه در

ز  زنگ زدن با و شدم  روی توانستم ، واحد چهارمیر

 .ببینم ، بود گشوده برایم را در که رودابه
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 از و زدم کنارش توجه ی   من و پاشید رویم به لبخندی

 .گذشتم در

 بانمک را تپلش صورت ، بود زده بافت کامل که موهای  

 .نمود یم تر

 ...شدی خوشگل  -

 یم سینه به دست که حایل در و بست رسم پشت را در

 یم ، من رهای و تابستانه مانتوی آوردن در به و شد

 کردی چه : گفت و کشید باالی   بلند سوت ، نگریست

 مردشورتو...کردی؟ پیدا تاپو این رفت   کجا دوباره...دخز 

ن  .میاد بهت هم خری یم هرخر  بی 

 و قد به نگایه و کشیدم را نرمش و آلود گوشت لپ

 شلوار و تاپ در که چاقش نسبت به و کوتاه باالی

 : گفتم و انداختم ، داشت نما بیشی   چسبانش کوتاه

 یه شاید بلمبون کمی   هم شما...انداممه من راز عزیزم

 .بیسر  بهی   نموره
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 نیم کیس که این از دل در من و خندید غش غش

 .بردم لذت ، بیازاردش کالمش زهر با توانست
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 آرایشگاه اصیل سالن سمت و گرفت پایان که اش خنده

 : گفت و چرخاند عقب سمت به رس ، برداشت قدم

 حرست بشینم دنیا اون نخورم نخورم نخورم

ز ...بخورم؟  .زیادم مجتت   رس از هم جوری همیر

 ...درصد نه و پنجاه و دویست الحق که را آن

 گرو هشتش که پیشه عاشق الغرمردیز  دیالق پرسک آن

 رودابه تا کند اجاره آلونک یک توانست نیم و بود نهش

 ذره ، دهد نجات ، پدرش و مادر های حرف عذاب از را

 .نبود الیق ای
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 و ریز های پرتره از پر و الی   نور از پر فضای از دنبالش

 به پا و گذشتم خانم فرانک آراییسر  های مدل درشت

 .گذاشتم زیبای   سالن هیاهوی و صدا از پر فضای درون

 امروزش عروس صورت روی که حایل در خانم فرانک

 کارم قسمت سمت من و داد تکان رس برایم ، بود خم

 .گذاشتم قدم

 .بود من مدیریت در رنگ الین

 و سالم دیدنم به کارآموزم دوقلوهای ، صبورا و صفورا

یس  .دادند توضیح را کارشان روند و انداختند راه احوالیر

ی هم مرسده  دیدنم به ، ام ماهه هر و ثابت مشی 

  تمجیدهای و تعریف و برخاست
 

 از ، را اش همیشگ

 .بست نافم به را مویم رنگ و هیکل و تیپ بابت

 او با را خودم و ایستادم رسش پشت که آینه برابر

 هنگام در نگاهش حرست این کردم فکر ، نمودم مقایسه

 .چیست دیگر ، من به توجه

های   تمام که او
ز  .داشت را خواست یم که چیر
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اه و راه که هم بدبختش شوهر  تقاضا خانم چه هر بیر

 .گذاشت یم اختیارش در ، داد یم

ز   و یاسمن فاخر های لباس از حت   تنش زیبای شومیر

ز   .بود تر شیک هم سیمیر

 ...لعنت

 خاک مشت یک ، رسش روی رنگ جای خواست یم دلم

 .بریزم

 ، بود کرده براشینگشان صفورا که موهای   میان دست  

 ی   و  شده آرایش های چشم به آینه توی از و کشیدم

  چه : گفتم و انداختم نگاه نقصش
 

 داری دوس رنگ

 جون؟ مرسده

 خودت موهای مثه...خودت دست سپارم یم – مرسده

 .پسندم یم بیشی   البته بشه

 از که ای رودابه برای و برگرداندم رو و زدم زوری لبخند

 امروز دیگر عروس موی شنیون حال در سالن سمت آن
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 بعد تمام را نیشش او و آمدم ابرو و چشم ، بود سالن

 .نمود باز برایم

 و دادم گوش مرسده ورهای و رسر  به ظهر دو ساعت تا

 تمایم هم رودابه های آمدن ابرو و چشم میان این

 .نداشت

 زنگ شبیه ، میان این مهرداد با بازی پیام گاها البته

 .بود تفری    ح

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 7_پارت#

 

 

 رایه موهایش زیبای و بیسکوییت   رنگ با که را مرسده

 من به رو ، نداشت کار دیگر که خانم فرانک ، کردم

 .دارم کارت ، اتاقم بیا لحظه یه : گفت
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زش برابر ، مشگ و طالی   دیزاین با اتاق در  و نشستم میر

ز  ساحیل لباس او ان تنش در را رنگش سی  ز  من و کرد میر

 فوق و جذاب هم هنوز ، سن سال پنجاه با کردم فکر

 .است العاده

 از ام شده برنزه زانوی واسطه این به و گرداندم پا روی پا

 
 

ون زانویم رس پارگ  را بنفشم رنگ به ناخن من و زد بیر

 .دادم رس زانویم روی

 روزا؟ این داری مشکیل  -

 جلو لب و انداختم نگاه ، رنگش ای قهوه های چشم به

 .نه : گفتم و دادم

 .بری زود منتتظری...میای دیر...نمیدی کار به دل  -

 .بود حساس کیفیتش و کار روی خانم فرانک

 .کنم یم دقت بیشی    -

 تو مشکیل...بدی دل میخوام...کتز  دقت نمیخوام  -

 .هست مشکل زیاد خییل خودت تو...اما...نیست کارت

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 ...که داد ادامه او و خوردم تکان جایم در حوصله ی  

ی به بیشی    -  داشته تعامل بیشی  ...بده دل مشی 

 .کتز  یم نگاشون مزاحم مثه تو...باش

 .کند کوتاه را حرفش تا تایید به مثال دادم تکان رسی

 تحملشون تا بزنم زور بیشی   کنم یم سیع  -

 خوبه؟...کنم

 این ، شود اش حایل تا برخاستم ، حرف این از بعد و

 .ندارم دوست را بحث

 این به و کشید بلوندش و کوتاه موهای میان دست

  وسیله
 

 .داد نشان را اش کالفگ

 اما...بدم دستت از تونم نیم...خوبه کارت خییل  -

 ...خب

ز  نیم  - م حاال...مهمه این..بدین دستم از تونیر  دوتا گیر

ز  بغ من دادن محل از هم غم ی   خانومای این از  به ، کیز

 .خوره برنیم جای  
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 در سمت برداشتم قدم و کردم حرفم ضمیمه چشمگ و

 .رنگ مشگ

 .کن برخودر بهی   کنم یم خواهش  -

 .بود خوی   زن خانم فرانک

 .حاشیه از دور به و خودساخته

 اش کالفه واقعا یعتز  ، کرد یم خواهش من از که این

 .بودم کرده
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 .شود راحت خیالش تا دادم تکان رس
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ز  امثال زنایز  با توانستم نیم دنیا ته تا من خب اما  سیمیر

ز  و یاسمن و  .باشم داشته خوی   رابطه ، مهیر

 ، داشتم یم بر قدم الی   سمت که من دیدن با رودابه

 و کوبید ام شانه با شانه و رساند من به را خودش

 خانوم؟ فرانک گفت یم خر  : گفت

ز   - ی امروز من...نبود خاض چیر م دارم...ندارم مشی   .میر

 و مانتو ، ورودی در کنار کمد از ، حرف این از بعد و

ون را ام تابستایز  داشتتز  دوست و خنک شال  بیر

 .کشیدم

 و سینه به دست که رودابه به ، مانتو پوشیدن حال در

 چیه؟ : گفتم و انداختم نگاه ، نگریست یم مرا اخم با

 مجتت   تولد واسه بریم امروز ، بودی نداده قول مگه  -

 بخریم؟ کادو

 حاال...زنگمت یم هشت طرفا : گفتم و زدم پوزخندی

ز ...نخریدی ، نخریدی هم کادو دیالق اون واسه  همیر

 .خرابته طوری
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 با و گذاشتم حواب ی   را کوبید بازویم به که مشت  

 .سوزاندمش بیشی   ، دلم ته از خنده

 .شد جور هم شبم برنامه

 حضور با را هدیه خرید بار کسالت کار توانستم یم البته

 .نمایم تر بخش فرح ، مهرداد چون ای خنده پر مرد

 و رس به کم یه " مضموِن  با فرستادم پیایم برایش

مت میخوام...برس وضعت  ."دور دور بی 

*********** 

 عذاب و فهمیدم یم را نیتش که خدمتکاری همان

زکاری مشغول اتاق در ، داشتم دوست را دادنش  بود تمیر

 را رنگارنگم مانتوهای هایش غره چشم به توجه ی   من و

ون کمد از ز  روی و کشیدم یم بیر  تا نمودم یم پرت زمیر

ی ز  انتخاب دیگر ساعت   برای را ، باشد میلم باب که چیر

 .کنم

 بلندی صدای با اتاق فضای در هم اسپانیای   تند موزیک

 .برد یم باالتر را لذتم و شد یم اکو
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 حشمت یاور یعتز  ، خانواده این رسکرده دانستم یم

ز  پای بنشینم و بروم است منتظر  .اش مذاکره میر

 بردن باال و کردن یط خیایل ی   و چزاندن ماه یک این

 خونرسدی تمام با بود معلوم ، خواستم یم که رقیم

 .است نموده عاض را او هایش

 عطر که مردی آن وگرنه ، کندم یم را قضیه قال باید

ز  کالیو  امکان ، بود ساخته منفور نظرم در را کریستیر

 .بزند پیشنهادش و خواسته زیر داشت

 .ارزید یم ها حشمت چزاندن از بیشی   خییل پیشنهاد این

 سه من تا اش فاصله که تخت   روی که را طویس مانتوی

 از من و ایستاد حرکت از زن ، نمودم پرت ، بود می  

 .زد کمر به دست که دیدم چشم گوشه
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اض یک منتظر  بیندازم راه قال و داد تا بودم کوچک اعی 

ش و  .سازم کم ساکت و مظلوم آندره رس از را رسر

 هست؟ مشکیل  -

 .خانوم نه : گفت انتها در اما ، کرد مکث

 اتو صبح فردا ، شوری یم هم کثیفم لباسای...خوبه  -

 گردم بریم هم شب...کمد تو میذاری رفتنم بعد کرده

ز  کامل اتاق  کارت ممکنه هم خوابم قبل...باشه تمیر

 اوگ؟...خوای   نیم پس...باشم داشته

رد
ُ
 .داشتم دوست را هایم ا

ّ  جای زن این  .بود آمده نیر

ّ  جای نباید کس هیچ  .آمد یم نیر

 ...کس هیچ

  چشم نشنیدم  -
 

 .بگ
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 دیواری کمد کنار قدی آینه برابر و داشتم او به پشت

 را ام کریم و پرتقایل مانتوی دو و بودم ایستاده پهناورم

ز  سبک حال در و گرفته برابرم  آرایش که بودم این سنگیر

ای   یک کدام با ، ام تابستانه و سبک ی گیر  یم پیدا بیشی 

 اکشن ری آینه از که بود هم حواسم میان این و کند

ز  نفرت و زیرکاه آب دخی   این های  برانداز هم را انگیر

 .کنم

ز  رسش و بود درهم هایش اخم  شدیدا صدایش و پاییر

 .ضعیف

 .خانوم چشم  -

 حاال...بگو بلندتر بار این...خوبه : گفتم و زدم پوزخند

 میاد؟ بهم بیشی   کدومش بگو

 .دیدم یم آینه از را متعجبش نگاه

ز  را نگاهش کیم  لبخند با بعد و چرخاند مانتو دو بیر

 پوستتون رنگ به بیشی   کرم : گفت اش لوحانه ساده

 .خانوم میاد
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  کریم عبای   مانتوی
 

 و دادم جلو لب و گرفتم باال را رنگ

 .کردم براندازش

 نظر او از که ، نداشت باور اش زده هیجان نگاه

 .ام خواسته

 .کرد یم باور هم نباید

  در را کس هیچ نظر من
 

 .نداشتم قبول ام زندگ

 کیمونو مدل پرتقایل و کردم پرت تخت روی که را مانتو

ز  روی را  روی از را ام آی   شال ، زدم تن سفیدم شومیر

ز  حال در و زدم چنگ هایم هال شال میله  از گذشی 

 مانتو : گفتم ، اش زده بهت نگاه از بردن لذت و کنارش

 .دور بنداز رو کرمه
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 کردن خرد خوش حالم ، بستم یم رسم پشت که را در

های   تا بود آمده که بود زیز  این
ز  شانش و حق در که چیر

 .بیاورد دست به را نیست

ز  طبقه دو سمت به را مارپیچ های پله  یعتز  ، تر پاییر

 یم را انتظارم ، ورزشش سالن در حشمت یاور که جای  

ز  ، کشید  .رفتم پاییر

 یم و زد یم هم به را حالم ، مرمری های نرده و ها پله

 را بودم آوردنش دست به حال در که ویالی   که دانستم

 .کرد خواهم دکور ، راحت و مدرن سبگ به

افیت  و بود نفرتم موجب کودگ همان از خانه این ارسر

ز  ، ذهنم در  و سلیقه ی   افرادی را حشمت یاور و سیمیر

 .شناساند یم ای عقده

ز  طبقه الی   فضای با اصال که الکوییل آینه در  هم پاییر

ز  جدید داغان سلیقه و نداشت خوایز   ، بود خانم سیمیر

ان از و کردم برانداز را خودم ز  شدیدا میکاپم بودن میر

 کیل نگاه یک با و گشودم ای تقه هیچ بدون را در ، راضز 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 استفاده و بود زیاد اش ورزیسر  لوازم که سالن رسارس به

 موجود شدن فرو کیس چشم در برای ضفا و شد نیم

ز  ور حال در را بزرگ حشمت ، بود  دست   فوتبال با رفی 

 .دیدم اش

 خود با بازی حال در که اش بیچاره و تنها حالت این به

 هم به محکم ای گونه به را در و زدم پوزخند ، بود

ون خود احوال از تا کوبیدم  .بیاید بیر

 .کرد نگاهم

 این باید من و داشت جا لبش گوشه معمول طبق پیپش

اف  شکم جز مرد این که داشتم یم دل در را لعنت   اعی 

ی حاصل باید که اش برآمده  ، شد یم قلمداد اش پیر

 .بود عایل ، وجناتش و اعمال همه

ز  گرد صندیل روی  و مدرن سبک به که ای نفره شش میر

ی رنگ  نشستم ، بود شده چیده حوایل همان ، خاکسی 

ه و  ابروهای با مرا که شدم مردی نافذ های چشم خیر

 .نگریست یم درهمش
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 به ام چانه زیر را هایم دست و کردم ستون را هایم آرنج

 .زدم گره هم

 خب؟  -

 .گرفت انحنا کیم من های لب و گفت خب

 ...فقط....قبوله  -

ز  روی باز و داد تکان رس  : گفت میان این و شد خم میر

 برو فردا ، کن هماهنگ باهاش...کرده رو کارا همه آندره

 هم دکوراسیون...باغه همون...بزن رو امضا محضز 

 .من با هزینش ، کن هماهنگ خواست  

 .برخاستم جا از

ی ز  .بودم آورده دست به را خواستم یم که چیر

ز ...کنم یم ریس و راس کارامو هفته آخر تا...خوبه  -  بگیر

ایطشون هم اونا...اوکیم من  .باشه مهیا رسر
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 سنگیتز  ، ام شانه روی کیم که ام دویسر  کوچک کیف

ان را کرد یم ز  حرف ی   و برخاستم جا از و کردم میر

 های توپ میان که نافذش چشمان برابر از خواستم

ز  روی  که کنم پنهان را خود ، بود گردش در من و میر

ان : گفت  .ببینتت میخواد میر

 .ایستادم جا در

 .دوختم نافذش نگاه به را نگاهم

 خواستم نیم فعال را ، معجوج و اعجوج قوم آن با دیدار

 .بگنجانم هایم برنامه در

 .داشتم ها فکر برایشان

 ...اما

ان کدوم  -  ببینتم؟ میخواد میر
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 مالقاتش اتاقم تو روز اون که همون  -

 .رسکردشون...کردی

 .بود ذهنم در کریستینش کالیو بوی فقط

ز  هشت ساعت فردا  -  .دنبالم بیاد بگیر

 و سفید لنگه دو در سمت من و داد تکان تایید به رسی

 .برداشتم قدم رنگ طالی  

ز  از مرا سخنش باز ، گشودم که را در  .ایستاند باز رفی 

ی مبینا از واقعا تو  -  نداری؟ خی 

 .زدم پوزخند

  در ، ها حشمت کرده رس
 

 اش ساله اندی و پنجاه زندگ

ز  وجود تمام با هم آن بار یک ،  .بود خورده زمیر

 .نه  -

 .گذشتم در از بار این و گفتم را تزلزلم بدون و قاطع نه

 .بود راه ماه دو ، خانواده این از رهای   تا فقط
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 حساب و نظیر  ی   ویالی و ماندم یم من ماه دو از بعد

 ...شاید و بانگ

 .آورد یم لبم به لبخند شاید این

ان وابسته که شایدی این برای باید  برنامه ، بود ها میر

ی  .ریختم یم بهی 

******** 
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 ، حد این از دهانش و زد یم حرف مجتت   با رودابه

 .نبود پذیرا خود در را کشسایز  امکان بیشی  

 که ، بود عیان زیادی انگار رودابه به نگاهم نایک چندش

 مرا و کوبید دستم پشت اش چریم پول کیف با مهرداد

ون ، پیشه عاشق رودابه به نگاه از  .کشید بیر
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 نظر از را ، بود تراشیده ته از را موهایش که رسی

 انتحاب به که را چپش سمت ابروی به و گذراندم

 تا کردم بند را نگاهم ، بود انداخته رد تیغ با خودش

 مبادی و غرش درگیر  نخواهد را  نافذش های چشم

 .کند آورش چندش بازی آداب

  چه تو  -
 

 دوتا؟ این با داری پدرکشتگ

 چه؟ تو به  -

 نگاهم و آمد میان به حرف این از بعد هم راحتم لبخند

 .شد ریایش ی   و ساده زیادی ای قهوه نگاه درگیر 

 رفیق باید چرا دانم نیم و بود دست کف خییل پرس این

 این روحیاتمان و اخالق که وقت   ، شد یم من شفیق

 .بود متفاوت هم با قدر

 .واداشت خنده به مرا ، داد تکان تاسف به که رسی

 بیست...برداری؟ کارات این از دست نمیخوای تو چرا  -

 .چهارسالته و
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 ...چهارسال و بیست

 حمشت و خودم جز کس هیچ که چهارسایل و بیست

 .نداشت خی   چونش و چند از ها

 نفرت بذر دلم در روزش هر که چهارسایل و بیست

 و کردم برداشتش من و رسید عمل به ، شد پاشیده

 انبار ، بودم ساخته بنا که دردی سیلوی در قلبم گوشه

 .ساختم

 انگشت با و گرفتم دست به را چای باریک کمر استکان

 : گفتم و  آمدم اشاره صورتم به ری چپم دست اشاره

 یم این تو مشکلو من...بینم نیم کارام تو مشکیل چون

ه این که بینیم  از تر بدبخت پرس یه معطل خودشو دخی 

 مادر اون جلو نداره جربزه حت   که کرده خودش

ی این دست بیاد و وایسه سلیطش  اون تو که دخی 

ه ، گذاشته روش اسم شده خراب محله ه و بگیر  بی 

ه زیرآی   رودی این حاال...کنه عقدش  داداش و میر

 ی   اینقدر مجتت   این نمیشه دلیل زنه یم دور عوضیشو
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ه یم زورم...باشه خیال  یم فرض خر رو رودی گیر

 فهیم؟ یم...کنه

 .کن درکشون...نداره تواناییشو االن مجتت    -

 .تونم نیم  -

 اش شده تیغ سه صورت سمت دو به را هایش دست

 عقب به چایخانه نیمکت روی را خودش کردو بند

 .کشید

 خوی   باالی و قد ، اما نبود بدنسازی و ورزش اهل

 ثمره که را شکمش اندک مقدار آن شد یم و داشت

ز  ز  پشت مداومش نشسی   .گرفت نادیده ، بود میر

  از مرا هایم چشم در زدنش زل
 

گ ت ی   به خیر  لیموی   رسر

ز  شلوار و  .داشت باز ، اش ای رسمه جیر

؟ نیم چرا دویز  یم  -  تویز

 از رنگم آی   شال و زدم چانه زیر دست و دادم باال ابرو

 .کرد سقوط هایم شانه روی به ، رهایم موهای روی
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 مرد؟ عاقله تونم نیم چرا  -

ار لفط این از ز  آشناییتمان ابتدای همان از من و بود بیر

های پرسهای دوست از یگ پاری   گودبای در که  دخی 

 بودنش آداب مبادی زیادی متوجه ، داد رخ آرایشگاه

 .شدم

 .بود وار دیوانه هم آشناییمان اصال

 و کشید رخم به را لفظم از بود شده درهم که های   اخم

 ای حرفه شدت از ویل کرده عرق که صوری   با رودابه

 پهن را خودش کنارم ، بود نخورده تکان ، شدنش آرایش
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 جور و جمع را خودم ، جا کمبود برای من و نمود

 .نمودم

 رودابه که خداراشکر اما شد تنگ جایم که درست حاال

 نصیحت رسر  از توانستم من و گرفت پایان بحث و آمد

 .دهم نجات را خودم مهرداد مآبانه پدربزرگ های

 شده لمینت منوی با خودش زدن باد مشغول که رودابه

ز  روی  گفت؟ یم خر  باز : گفتم ، شد میر

 ...که نمود فضل اظهار پوزخند با بار این مهرداد

 توچه؟ به – مهرداد

 میگه راست : گفت تفاوت ی   رودابه و رفتم غره چشم

 ...یز  مربوط تو به...جونم مهرداد

 ابرو و پوزخند از بیشی   من و خنده زیر زد کرکر بعد و

 .گرفتم آتش داد مهر دادن باال

 .گرفت پایان رودابه خنده ، برخاستم که جا از

 شد؟ خر  – رودابه
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 مزه ی   شوخز  چارتا پایینه هم جنبم...دیگه ندارم حال  -

ز  اعصابم کنیم یم   چیر
ز

 خراب خوشتو حال ، میشه مرغ

 .کنم یم

 اندک روشن نیمه آن و شد آویزان رودابه های لب

 فضا سازی تلطیف برای و درآمد خروش به ، وجودم

 .شد کار به دست

ه پاچتو داداشت اون دوباره...برو شو بلند هم تو  -  نگیر

 .بیوفته غش و تب به جونت مج  

 .داشت وا لبخند به را او و بود شوخ لحنم

 ، خداحافظز  معتز  به دادم تکان رس که مهرداد برای

ز  کنار تا : گفت  .میام باهات ماشیر

 خفه هوای ، دم همان از و شدیم خارج در از هم همراه

 .نمود ام عاض ، مردادی شب این گرم و

 و داشت فاصله می   بیست ، چایخانه تا عروسکم

 .داشتیم یم بر قدم سمتش مهرداد دوشادوش
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 روی را بود افتاده که شایل من و بودیم ساکت دو هر

 ارشاد گرایم ماموران دست گزک تا کشیدم موهایم

 .ندهم

 نگفت   حاال تا : گفت مهرداد که ، بودم شالم درگیر 

 ...خونته منطقه کدوم

 بگم؟ باید  -

س بدون  .گفتم اسی 

 ، خوردند یم تورم به گذرا که دوستایز  ، کودگ همان از

  چون و چند از خواستند یم
 

 اما ، بیاورند در رس ام زندگ

 .باشد پنهان باید ، بودنم من که بودم آموخته من

 .همیم رفیق ما  -

 عروسک در قفل به را سوئیچ و انداختم باال شانه

 .انداختم سفیدم

  تو دخالت بر دلییل بودن رفیق  -
 

 .یز  هم زندگ
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 به و کرد بند جینش شلوار های جیب به را هایش دست

ه افتادنم راه به و شدن سوار  .نگریست خیر

ه رفتنم مسیر  به که دیدمش یم جلو آینه از  .است خیر

 .کردم یم کمی   او با را ام رابطه باید

 .نمودم یم قطع او با کامال را ام رابطه باید شاید اصال

******* 
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خانه پشت   در سمت به پارکینگ های پله ز  یم باال را آشیر

 اش نگرایز  باب در که رودابه پیام به ، میان این و رفتم

 شوخز  و ها حرف و امشب از من ناراحت   عدم بابت

 .دادم یم پاسخ را ، بود هایش
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 و سال یک دوستانه رابطه و من درگیر  زیادی رودابه

 .بود ، داشتیم که اندی

 های رابطه این به عادت من و بود وابسته زیادی

 .نداشتم تنگاتنگ

ز   را فراغتم اوقات ، توانستم یم من و بود یم یگ که همیر

 دور او مدد به هایش آدم و خانه این از و کنم پر او با

 .بود بس برایم ، شوم

 .نمود یم متفاوت رودابه برای موضوع انگار اما

 ،  مرام ی   برادر همرس و برادر یک جز که ای رودابه

 حساب دوستیمان و من روی زیادی ، نداشت را کیس

 .کرد یم باز

 راحت و نیست مشکیل " یک با را اش دلجوی   پیام تمام

 محیط وارد و گشودم در و دادم پاسخ " بخواب برو

خانه روشن و بزرگ ز  .شدم آشیر

ان چوب با که سفیدی های کابینت  برجسته و  ممی 

 سنجاق را خود ، بیننده چشم به بوته و گل های کاری

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 این برای اصال من و بود تجمالی   زیادی ، نمود یم

 .پسندیدم نیم محیط

خانه دکور تمام ، رفت نیر  وقت   از ز  را متعلقاتش و آشیر

 نیم وصل فضا این به سابق مثل دیگر من و دادند تغییر 

 .شدم

 خواندنم درس بساط و بند و آمدم یم ، پیش های سال

 که بود آسوده خیالم و کردم یم پهن نیر  دست کنار را

 .است من به حداقل او حواس

خانه فضای میان که نگایه ز  روی ، خورد یم تاب آشیر

 در که خدمتکاری زن و خورد یم چای که ای آندره

 مثال و ریخت یم غمزه و ناز برایش ، او توجیه ی   مقابل

 ساکن ، بود وی برای ای خامه کیک زدن برش حال در

 .ماند

 به و زیبا های چشم با آندره و برداشتم سمتشان قدم

 با من و پاشید لبخند صورتم به رو ، مهربانش غایت

 .دادم تکان برایش رسی هم در های   اخم
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 روی دست من و کرد جمع دیدنم با را پایش و دست زن

خانه میان جزیره کانی   ز  ام فاصله کم کم و دادم قرار آشیر

 .دادم تقلیل می   یک به ، آندره با ها اخم همان با را

 ...کردی دیر – آندره

 آمدم؟ یم زود وقت هیچ مگر

 چه و آیم یم وقت چه من ، همید6 یم کیس مگر اصال

 روم؟ یم زمایز 

 نخوابیدی؟ چرا تو  -

 .بره نیم خوابم – آندره

 برو : گفتم و چرخاندم زن سمت به را صورتم

 .نیست نیازی بهت فعال...اتاقت

ز  رس  صورت ترین افتضاح به که موهای   و انداخت پاییر

 بود کرده رنگ کیفیت   ی   مواد با که عیان کامال و ممکن

 .ریخت صورتش روی ،
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 صندیل روی من و رفت و کشید را راهش خداحافظز  با

 در که شکالی   کیک و نشستم آندره کناری بلند پایه

 سمت به را بود شده داده قرار برابرش رسامیک بشقاب

 به و نمودم جدا ای تکه کنارش چنگال با و کشیدم خود

 .بردم دهان

ه این یز  حالیت  -  میده؟ نخ بهت دخی 
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 .کردم نگاهش من و نداد جوای  

ش ی   مهربایز  و لبخند با  زیر من و کرد یم نگاهم نظیر

ز  محبت نگاه  هم مرامم در که حایل در ، مرد این آمیر

 .شدم یم معذب اما ، نیود

 مهمه؟ مگه  -
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 .زدم پوزخند

 .نبود مهم

 .زنش مثال آن برای حت   ، نبود مهم کس هیچ برای

 خیانت بهش لیاقتشه کال یایس چون...نه که این  -

 دیدنش با یایس که رابطه تو برو یگ با ویل...بشه

ه آتیش...بچزه  یایس از رستر خیلییتر  که یگ با...بگیر

 .باشه

 میان کیک دیگر ای تکه من و خندید ام حرض لحن به

ز  در و گذاشتم دهانم  و خورد زنگ موبایلم ، لحظه همیر

 به ، بودم داده قرارش کانی   روی دورتر کیم که را آن من

 نگاه اسکرین روی ، مهرداد نام به و گرفتم دست

 .انداختم

 .نمودم سایلنت را گویسر 

 .نداشتم را اش حوصله

 .بود خانه به رسیدنم نگران ، شک ی  
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 ندادی؟ جواب چرا  -

 را گویسر  و انداختم نگاه ، بود شده جدی که صوری   به

ز   بشقاب ، خاستم یم بر جا از که حایل در و آوردم پاییر

 نیم جواب باید چون : گفتم و دادم هل سمتش به را

 .خوش شب...دادم

ایم تمام با یعتز  این  ، نبود قائل برایت شود نیم که احی 

 .نکن دخالت ، نیست مربوط تو به که ای مساله در

 .ایستادم حرفش با ، برداشتم قدم که خروخ   در سمت

 قبول...نکن خودت با کارو این...غلطیه انتخاب  -

 .نداره ارزششو بانگ حساب یه و ویال یه...نکن

 .چرخیدم سمتش به

 .بود ایستاده

 ده همان از چرا دانم نیم من و داشت التماس نگاهش

 
 
 اصال او به احساسم ، رسید خانه این به پایش که سالگ

ز  هم نفرت با  .نشد آمیر
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ی نگاهش ز  داشتم که خیایل ی   تمام با من که داشت چیر

 .بیاورم تابش توانستم نیم ،

 .داره ارزششو من برا  -

 ...جوویز  هنوز تو...نداره  -
 

  خییل...قشنگ
 

 ...قشنگ

 .کرد کم من با را اش فاصله و

 کرده عادت من و داشت عمیق   محبت ، لحنش این

 .نباشم محبت بنده ، بودم

 قشنگ پول با : گفتم ، میان این رفتم و کردم پشت پس

 ترم قشنگ هم حشمتا ثروت با...ترم جوون پول با....ترم

 .ترم جوون هم ،

 .رفتم و

 .بود خیال خوش زیادی مرد این

 .داشت غم

 .کند ک در مرا غم توانست نیم اما

 .کنم درک را اش الیتنایه غم ، توانستم نیم هم من
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 به را نگاهم و گذاشتم دهان میان را عسل و کره لقمه

 یم فنجانش در را سیلور قاشق ، حواس ی   که سیمیتز 

 .دوختم ، بود باغ به چشمانش و چرخاند

ت ماه روی دیدن صبحم اول افتخار  و بود خانم حضز

 .نمود یم همیشه از بهی   کیم را فضا که سکوی  

 متحمل فضا و نداشت حضور یاسمن که روزهای   کال

 .نمود تحمل را باغ این شد یم ، نبود اش لعنت   حضور

 لبه فنجان میان سیلور قاشق حرکت شدن دار ادامه

 جلوی را دوم لقمه ، بود عاشقشان خودش که طالی  

 .داشت نگاه دهانم

ز  را لقمه  .آوردم پاییر
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 میشکنه...نده تکون فنجون تو رو کوفت   اون اینقدر  -

 طالی لبه فنجون که گریه به شینتر  یم بعد...ها

 .شده اوخ خوشگلت

 از جدای کردم فکر من و چرخید من سمت به نگاهش

 و خوب سن این در اش زیبای   ، اش گونه در ژل تزریق

 .است نواز چشم

 : گفت و برد فرو هم در را اش عسیل رنگ به ابروهای

 .باشه خوت کار تو رست

ز  را لقمه  طرح با را چایم ماگ جایش به و آوردم پاییر

 رس و زدم تکیه ام صندیل به و گرفتم دست به مینیون

 ویل ، خودمه کار تو رسم که من : گفتم و نمودم کج

  خب
 

 .منه کار وسطه شماها زندگ

 پنجره ورای از باغ به را نگاهش باز و شد بیشی   اخمش

 .دوخت

  با را چایم ماگ
 

گ ز  به نگاهم خیر  از و نمودم تمام سیمیر

 .برخاستم جا
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 ، بدانم را نامش خواستم نیم حت   که خدمتکاری زن

 .نبود پیدایش اطرافم امروز

 و انداختم شانه روی که را ام پاسپوری   صوری   کیف

 ، نمودم را عمارت خوری ناهار قسمت از خروج قصد

 پاسپورت حت   اون...نداری؟ خی   مبینا از اقعا تو : گفت

ده خودش با هم شناسنومش و  .نی 

 دو...نوچ : گفتم و انداختم باال ابرو و دادم جلو لب

ز ...پریس یم ماهه  خوب اصن...نه گفتم هم دوماه عیر

ی که تو...رفت کرد ز  بلند...نکرده تغییر  زندگیت تو چیر

 و تلیلت یلیل یر  برو ، خودت از بدتر یایس اون با شو

ه بغل تو کن فک ساال این کل مثه  .نیر

 نفرت به را بودند شده آرایش زیبای   به که های   چشم

 ، احساسش از حجم این به من و آغشت عمیقش

 .زدم پیمایز  و پر پوزخند
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 حضور امروزم طالع در فهمیدم ، شدم که پارکینگ وارد

 .هست هم ها حشمت از دیگری فرد

 اتومبیلش به شدن سوار از ، دیدنم به ، حشمت یاور

 .برسم او به من تا ایستاد و شد منضف

 و رساندم عزیزم اتومبیل به را خودم تنها و نرفتم سمتش

ز  : گفتم  ...شدین رسخیر

 .بود نیشخند به آغشته حرفم

 ، من عمر تمام که الخمری دائم مرد حال هر به خب

 ، خاست نیم بر خواب رخت از یازده ساعت از زودتر

ی ، صبح نه ساعت در ز  .بود خریده جان به سحرخیر

ان با  -  .تو دنبال بیاد هم شب قراره...دارم قرار میر

 .بیاد : گفتم ، شدن سوار حال در و گشودم را در
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 پارکینگ از خروج حال در و زدم را ریموت و بستم را در

اهن و زغایل شلوار و کت در که اوی   به ،  و سفید پیر

 ، رسید یم نظر به تیپ خوش ، اش جگری کراوات

 .انداختم نگایه

ه مرا  .نگریست یم خیر

 .نگریست یم مرا هم باید

ان توانست یم که بودم اهریم تنها من  این از را ها میر

 .دارد نگاه دور خانواده

******* 

ی رس روی دکوالره پایه کردن چک حال در  و بودم مشی 

 که گفت یم داداشش زن زیز  زیرآب از ریز یک رودابه

 .است شده قبلش شب خوردن کتک موجب

ی موی رنگ از که خیالم  هم را اسمش که امروزم مشی 

 و رنگ ترکیب مشغول را خود ، شد راحت ، دانستم نیم

 حال در چنان هم رودابه و نمودم واریسیون و اکسیدان

 .بود تعریف
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ی یم تعجب از ، بدم نشونت بازومو  -  االغ مرتیکه...میر

 .بازوم تو کوبید کمربند سگک با

 بعد و انداختم کناری را رنگ شده خایل تیوپ عصت  

 کم را سانتیمان ده قدی فاصله و شدم خم صورتش روی

 ...که توپیدم و کردم

ز ....بزن دیالق مرتیکه او جون به غراتو این برو  -  ببیر

 عرضه ی   پرسه این بند تا تو...پیشه در اینا از بدتر رودی

ز  ،اوضات بکشه باال تمبونشو تونه نیم که ای  قدر همیر

 نه...بشه خیال ی   قراره عوضبت داداش اون نه...آشغاله

 بیشی   هم راه تا دو...بکتز  پیدا خالض قراره تو

 دوزار که بریز کیس پا به بختتو یا...بمیر  برو یا...نداری

 زنیکه و نسناس اون دست از داره ورت بیاد باشه آدم

 .کنه آسودت جاییش هر

ی سمت به را مو رنگ حاوی ظرف و گفتم  و بردم مشی 

 .ساختم مشغول را خود
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 همان با و ندیده که هم را بازوی    و زخم لب گوشه

 توانست یم ، بود کرده ام زده عصیان ، تصورش

 .کند فراهم من دستان به را قتل یک موجبات

ار خوردن کتک از ز  .بودم بیر

 .خوردم کتک ام کودگ تمام

ی جرم به ز  .نبود من گناه که چیر

ی جرم به هم رودابه ز  یم کتک ، نبود گناهش که چیر

 .خورد

ار ذاللتش این از من و ز  .شدم یم بیر

 جواب و نبودم ضعیف و کودک دیگر که ، بود ها سال

 با را مقابل طرف دهان که دادم یم هوی   با را های

 .ساخت یم یگ خیابان آسفالت
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 برادر زن و برادر دهان و بروم داشتم را قدرتش حت  

 نیم اما ، کنم یگ مذکور آسفالت همان با هم را رودابه

 ...شد

 .نداشت را جای   رودابه

 .نداشت را کیس

 خود بال و پر زیر را او نبود قرار ، مجبت   شک ی   و

د  .بگیر

 اگر که بود بیچاره و ضعیف قدر آن که هم خودش

ز   ، خانم فرانک و دانست نیم هم را شنیون کار همیر

ش  برادر خانه همان در باید که دانست نیم قدر را هیز

 .شد یم عمرش آمدن رس منتظر و ماند یم نامردش

 شکر را خدا حداقل ، نمود بغ و نشست که سالن گوشه

ی امروز که کردم  من و نداشتیم صورت آن به مشی 

ان با مقابله برای  .داشتم را کافز  انرژی ها میر

 گرفت پایان کارم که بعدی ساعت تا که رودابه کردن بغ

 ...که فرستادم پیام مهرداد برای ناچار ، نشد تمام ،
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ش دار ورش میارم رو رودی "  دوری یه ، بی 

ز   رخ به نقاشیشو هیز  باز لندهورش داداش...بزنیر

 ".کشیده

 حقوق با که دست   خوش گویسر  که نکشید ثانیه ده به

 را اش رسیده پیام ، بودم نموده اش خریداری ، پیشم ماه

 .کشید رخ به

 ".کنم کاری تونم نیم تنها من...بیا هم تو "

 .زدم پوزخند

 رجوع و رفع را قبلش شب کنجکاوی مثال خواست یم

 .داد یم تاوان بابتش باید ها حاال حاال مطمئنا که کند

 .خواستم نیم کنجکاو رفیق من

  در که رفیق   اصال من
 

 یم دور را ، بکشد رسک ام زندگ

 .انداختم

 ".دارم کار "
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ز  حال در رسید که بعدی پیام  و بودم رختکن سمت رفی 

 دم برمت یم ، بپوش : گفتم رودابه به رو ، میان این در

 کاری یه...باشم پیشت تونم نیم خودم...مهرداد مغازه

 .امشب دارم

  بغ حالت آن کیم و داد تکان رس
 

 پیدا کاهش اش گرفتگ

 .کرد

 به و گشودم را گویسر  اسکرین الک ، زدم تن که را مانتو

 تعلق رند غیر  خظ به و نبود مهرداد شماره از که پیایم

 .انداختم نگاه ، داشت

 ".باش در دم ، شب ده ساعت "

ان نام تعفن بوی  .رسید یم ام شامه به ها میر
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 در رس که حایل در و بود نشسته خانه ایوان در یاسمن

 بازی ، اش شده کراتینه و باز موهای با ، داشت گویسر 

 .کرد یم

 .نداشتم دوست را موهایش استخوایز  هایالیت

 و پایه ی   سلیقه موقعیت   هیچ در و گاه هیچ من البته

 .پسندیدم نیم را یاسمن اساس

ز  که را ایوان های پله  نشان خود صدایش ، رفتم پاییر

 .داد

 .مالیدی اینقدر که کنه پسندت نیس قرار  -

 .خنیدیدم

 ...بلند

 ...توان تمام با

 خریدمان در گذشته شب که زیبای   شال میان این و

 .کشیدم رس روی را بود آمده چشمم به ، رودابه همراه
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 .ساخت جدا اش گویسر  از را نگاهش ، ام خنده

 کرده؟ حسابت آدم یگ کردی ذوق...چیه؟  -

 شانه روی را شالم دار منگوله لبه و انداختم باال ابرو

 سوزاند یم را او خالدون فیها تا که لبخندی با و انداختم

 حساب آدم رو تو آخرش گ که اینم درگیر  من : گفتم ،

 کنه؟ یم

 .برداشتم قدم در سمت و گفتم

ی یس فاصله ز  برای ، باغ در تا می   نظر به زیاد بار اولیر

 .رسید نیم

ایز  با دیدار  هولناک ، ترسید یم او از هم یاور حت   که میر

 .رسید یم نظر به

 پریسر  سکوی توانست یم که حسای   و باغ آن وعده اما

ان نام که تریس از بیشی   ، باشد آرزوهایم سمت به  میر

 .داشت ارزش ، انداخت یم دلم به بدنام های
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 فرا نارنج و خرمالو درختان را اطرافش که فریسر  سنگ

 را باغ کوچک در و رساندم پایان به را بود گرفته

 .گشودم

  قرمز اسپورت جیپ
 

 ، بود پارک خانه در برابر که رنگ

ان درباره تفکراتم تمام با کامال  .بود مغایر ها میر

 .داشتم را دودی هیا شیشه با مشگ لیموزین یک انتظار

 سمتم ، زد یم برق رسش موی   ی   شدت از که مردی

 .آمد

 .داد تکان رس برایم

 .دادم تکان رس برایش

ز  از و گذشتم آب جوی روی پل از قدم چند با  ماشی 

 گیر  جا راننده کنار صندیل در و کشیدم باال را خود

 .شدم

 .شد سوار هم او
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ت ی   از سیگار تند بوی   نارنج   رسر
 

  طرح که رنگ
 

 از بزرگ

 .رسید یم مشامم به ، بود نمایان رویش بارکد

 که اجباری توفیق با و بودم دوخته مسیر  به را نگاهم

ز  ، بود شده نصیبم  .دادم یم گوش نجقز  شاهیر

ز  را ولوم کیم ، گرفتیم قرار که ترافیک در  و آورد پاییر

 ؟ کنه نیم اذیتتون که موزیک : گفت

 را نگاهم تفاوت ی   بعد و کردم نگاهش چشم گوشه از

ز  دو به  سایل و سن کم پرس و دخی   که سوتر آن ماشیر

ز  دابسمش حال در ، داخلش  .دوختم ، بودند گرفی 

 راهو نصف حاال...پرسیدی یم اول از باید  -

 .نیس مهم دیگه...رفتیم

 متمایل سمتش به کیم را نگاهم ، کشید که سوی  

 .ساخت

ز  کشیده های چشم ز  رنگش سی  ی اولیر ز  میان که بود چیر

 .آمد یم چشم به ، صورتش
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ز  لیدی خییل شما دونستم نیم من...ساری اوه  -  .هستیر

 توانست یم ، اش گوشت   های لب به چسبیده پوزخند

اف این به مرا  آن ، وجود با حت   مرد این که دارد وا اعی 

 .است جذاب  ، مویش بدون رس

 کتاب یه...فهیم نیم که شعوریته ی   از شک بدون  -

 تو امثال مختص شعوریه ی   اسمش هست

 .خوره یم دردت به...بخون حتما...نوشتنش

ی ، حرفم پاسخ در ز ه تنها ؛ نگفت چیر  همان با و خیر

 .کرد براندازم ، پوزخند

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 برابر و پیچید درخت پر ای کوچه در شهر میانه در

 .ایستاد ، داشت قدییم آجری نمای که ای خانه

 .حشمت خانوم منتظرتونه آقام  -

ز  از ز  ماشیر  ام تابستانه خنک و کوتاه مانتوی و آمدم پاییر

ان تنم در کیم را ز  .کردم میر

ز  در سمت  از قبل در ، برداشتم قدم که رنگ سی 

 .شد باز ، رسیدنم

 مرد ، میان این و نمودم بازتر را آن و گرفتم در به دست

ز  باز درو ، دوم طبقه : گفت سوار جیپ  منتظر ، کنیر

ز   .میاد خودش آقام...شیر

 که ببندم را در آمدم و فهمیدن معنای به دادم تکان رس

 نباس رو حشمتا ، شنیدم آقام از من...راست   : گفت باز

 .گرفت جدی

 .زدم پوخزند من و داد گاز و گفت

 .گرفت یم درست آقایش
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ز  جدی الیق ابدا و اصال ها حشمت  .نبودند ، گرفی 

 .رفتم باال را ها پله

  های پله
 

 از بود معلوم که های   دیواره و قدییم سنگ

 با اصال ، است گذشته چندسایل شدنشان رنگ آخرین

ی ز  .نداشت خوایز  هم داشتم ذهن در که چیر

  خانه این در که مردی از حشمت یاور
 

 منتظر ، کلنگ

 ترسید؟ یم ، بود من

 دست ، دیدم که را دوم طبقه پاگرد در موجود در تنها

ه به  .شدم وارد و گرفتم اش رفته رو و رنگ دستگیر

ی از بدتر را فضا ، مهتای   نور ز  .داد یم جلوه بود که چیر

ز  کف  پهن خاک از پر و رفته رو و رنگ قایل یک ، زمیر

 فلزی صندیل عدد پنج را کوچک سالن اطراف و بود

 .داد یم زینت تاشو
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ی های پرده هم را سالن چپ سمت پنجره دو  حصیر

 دهه های فیلم در تنها را آن شاید که بود پوشانده

 .بودم دیده هفتاد و شصت

ز  سمت به شانه روی از را ام دویسر  کیف بند  رس پاییر

ی صدای با رسم پشت در و دادم ر  باز که نمود اعالم قیر

ز  کالیو بوی و است شده  را اتاق فضای تمام ، کریستیر

 .کرد پر

 کالیو بوی ، ذهنم در را تهوع بوی باید بعد ِمن انگار و

ز   .نمودم یم کدگذاری کریستیر

 ... و چرخیدم سفیدرنگم کتایز  پاشنه روی
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ز  ، اش ورزیده اندام و بلند قد ی اولیر ز  به که بود چیر

 کیم که موهای   به شد یم آن از بعد و آمد یم چشم

 و پر های ایرو و بود شده بلند معمول حد از زیادتر

 .رسید ترسناکش ویل معمویل های چشم

 که بیتز  و بود پنهان سبیلش و ریش خیل زیر هایش لب

  بار چند آثار
 

 این ، ساخت یم هویدا راحت را شکستگ

ایز   را انداخت یم حشمت یاور جان به ترس که میر

 .داد یم تشکیل

ه  .شدم ترسناکش های چشم خیر

  مشگ های چشم
 

 .بود نافذ زیادی که رنگ

 به که تریس تمام با را نگاهم و شدم سینه به دست

 و دوختم روبریم مرد نافذ های چشم در ، بود جانش

وع او شدم منتظر  .باشد کننده رسر

 و کرد اسکن را اندامم تمام نگاهش با فاصله همان در

 را بود شده گره هم به رسش عقب که های   دست بعد
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 را ، داشت دستش میان که ای پوشه من و آورد جلو

 .دیدم

ایطو  - ؟ یم که رسر  دویز

 .کردم نگاهش تنها

ایط از دم من برای ، خاص صدای این با مرد این  یم رسر

 زد؟

ی هفته اون آخر  -  و چکاپ واسه روز دو...مییسر  بسی 

 .نقاهته و عمل روند که هم بقیش ، آزمایش

 .بود من نگاه هم باز جوابش

اف باید که نگایه  انداخته جانم به ترس ، کردم یم اعی 

 .بود

 مشکیل...داری حرفز  اگه که جا این بیای گفتم  -

 نوا برای نمیخوام...بشه حل بیمارستان از قبل...هست

 کافیه فقط نیست   عمل به راضز  اگه...بیاد پیش مشکیل

 
 

تت   ی   بابای زور حرف بار زیر اگه..بگ  ...نیس نیازی غیر
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 اگه حاال...نیست مشکیل : گفتم و آوردم باال دست

ایطتون  .برم...همینه رسر

 صدای همان با که شوم رد خواستم کنارش از و

 بری؟ دادم اجاره من : گفت محکم ، خاصش

ه من قبیل جای همان به که رخز  نیم به  چشم ، بود خیر

 .نخواستم اجازه هم من : گفتم و دوختم

ه و دم را در دستگیر ون از قبل و فرسر ز  بیر  : گفتم ، رفی 

ط یه من...راست    .فعال...میگم عمل بعد...دارم رسر

ز  سمت به را ها پله  .دویدم پاییر

 خییل صاحبش و بود عجیب که ساختمایز  این از گریز

ی اولویت ، مخوف ز  .داشت قرار هرچیر

ون کیفم از را موبایل گویسر  ، رسیدم که کوچه به  بیر

 تماس مهرداد با ناخودآگاه اما ، چرا دانم نیم و کشیدم

 .کردم برقرار

 ...که داد جواب ، نکشید دوم زنگ به
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 ...قهری کردم فک  -

 .دنبالم بیا ، فرستم یم لوکیشن...کردی فک بیخود  -

 .اومدم ، بفرست  -

 آندره از پیایم که بودم  لوکیشن فرستادن دار و گیر  در

 .کرد خودنمای   ، گویسر  اسکرین روی
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ان؟ دیدن رفت   "  "میر

 هایم شانه روش اضافز  بار دیگر میان این ، آندره نگرایز 

 .بود
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 چرا دانستم نیم را بسازم را ام آینده خواستم یم که این

 .شد نیم متوجه

 باید من و کنند کاری من برای نبود قرار ها حشمت

 .نمودم یم پیدا آویزی دست خودم برای باتالق این میان

ت سفید هفت و دویست  برابرم که مهرداد  شده اسیر

 به را آرنجش که مهرداد به و شدم سوار ، کرد ترمز

اهن میان و داده تکیه فرمان  اش ای رسمه شلوار و آی   پیر

 .انداختم نگاه ، بود شده کارمندوار زیادی

 حد این ، کردم فکر من و پاشید لبخند صورتم به

ی چه را ما دنیای اختالف ز  حدود که بود کرده پر چیر

 .بودیم هم غار یار که شد یم سایل یک

ی؟ قهر تو نرفت   شد خر   -  کی 

ی شه تکرار دیگه بار...بارو این دادم آوانس بهت  -  میر

 .لیست بلک تو

ز  و چرخید جایش در و خندید  .انداخت راه به را ماشیر
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ز  حال در ؟ مهمونم خر  قراره : گفتم ، کمربند بسی   کتز

 داری؟ دوس خر   -

 .برگر دوبل  -

 او و کوبیدم آن روی من و آورد باال را شستش انگشت

 .خندید قهقهه به

 ، کردم مالقات امشب من که مردی و مهرداد میان

 .بود فاصله خییل

 کثافت و ظلمت و تاریگ در عمرش تمام که مردی

ی  کشیدن ، خالفش تمام که مهردادی و شده سیر

 .بود مهمایز  در هفته آخر نوشیدیز  پیک چند و سیگار

 .بود نزدیک خییل مهرداد به من دنیای

ز  اصال  .شد دوستیمان باعث نزدیگ همیر
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 در من و بود پخش حال در میانمان ترگ تند موزیک

 رژلبم سالمت و صحت از دست به جیت   آینه که حایل

؟ چه رودی از : گفتم ، نمودم یم حاصل اطمینان  خی 

 .نبود خوب حالش...خونه رسوندمش ظهر  -

 بغلش آینه معطوف را نگاهش و گفت درهم های   اخم با

 از دیگری سمت به پیچید برگردان دور از و نمود

 .خیابان

 نبوده خوب هم زیاد اوضاع یعتز  ، لحن و اخم این

 .است

 شده؟ طوری  -

 که حایل در و نمود پارک ، محبوبمان فود فست برابر

 را چرمش پول کیف ، برابرم داشبورد از تا شد یم خم

 ...زدم زنگ مجتت   به : گفت ، سازد خارج
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 .شد گم ، شدنش پیاده در اش جمله ادامه

 .شدم پیاده

 . بودم اش جمله ادامه منتظر

 قرار دوشادوشش و شدم رد آب جوی روی پل روی از

 .گرفتم

 ببنده؟ ریشت به ماسمالیاشو باز که زد زنگ  -

 در من و شوم رد تا داشت نگه برایم را ای شیشه در

 چند به کشیدم یم رس روی را ام افتاده شال که حایل

ه پشت که جوایز  پرس و دخی   ز  نگایه ، بودند نشسته میر

 .انداختم

 روی بر ، بود نصب دیوار به که چوی   صفحه پشت

 .نشستیم بلند پایه های صندیل

 سکوتش از ، دادم قرار چوی   صفحه روی که را کیف

 .آمد باال کفرم

؟ تو کتز  یم ناز  - ز   که فدارسم...گفی 
 

 .نمیگ
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ز  باال دارم...نیست ناز حرف  -  طوری یه کنم یم پاییر

 خدا بنده پرس خونه در بری شت   نیسر  بلند بگم بهت

ی آبروشو  .بی 

ز  روی را دستم کف و پرید باال چپم ابروی  مشت میر

 الدنگ؟ پرس کرده غلظ چه : گفتم و نمودم

 سالخز  طرفو میخوای نگفته : گفت و زد پوزخند

 ...که بگم...کتز 

 اون با رودی اون اصن...کنم نیم سالخیش...بگو  -

 .بیاد رسش بالی   هر هم باید خزش سلیقه

 باالی حجم میان اش پنجه و شد تکرار پوزخندش

 .گرفت راه موهایش

 اون...رساغش رفته دیشب رودابه داداش گفت یم  -

 ...هم

؟ اون  -  داده؟ جاخایل باز...خر

 .گرفت من نگاه از را نگاهش مهرداد
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 شباهت   اصال نه ، باشم رودابه جای خواستم یم نه من

 .دیدم یم او و خودم در

 ی   مقدار این چطور که بودم این زده عصیان تنها

 
 

 است؟ داده تشکیل تجمع ، مرد یک در عرضگ

 خر دیالق پرسه اون ، نداره ربظ من به ، مهرداد  -

 رودی من درد اصن...نه یا میخواد رو رودی

 تا بخوره...خوره یم خریتشو چوب هم رودی...نیس

 این و عشق نشونه ، قربون و ناز چارتا بشه حالیش

 و عرضه ی   اینقدر پرس این که این ویل...نیس خزعبالت

 .زنه یم آتیش آدمو نفهمه و آشغال

 به پوزخندش و کرد یم نگاهم و بود زده چانه زیر دست

 .بود گشته مبدل لبخند
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؟ یم سینمای   فیلم...چیه؟  -  بیتز

 خوی   آدم : گفت و بست را هایش پلک و خندید

 امیدوار بهت میشه گایه...نیست   هم بد...اما...نیست  

 .بود

  از ای نقطه هیچ در گاه هیچ
 

 خوب برای تالیسر  ام زندگ

 .نداشتم بودن

ز  من  .بودم همیر

یز دخی   یک  ، بود آموخته که عصیان و نفرت از لی 

ل را خودش  که های   بایز  و باعث رس بر و نماید کنی 

ایشان  .شود هوار ، بود کنویز  موقعیت از بدتر خییل رسز

د را ام شانه و آورد پیش دست او و زدم لبخند  و فرسر

 .عزیزی قدر این چرا دونم نیم ، بدیات همه با : گفت

 .زدم نیشخند
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 .گفت یم مهر از برایم یگ ها سال از بعد

م از بعد یگ ها سال از بعد  عزیز از دم و آمده ، منیر

 .زد یم من بودن

 مهربانش های چشم از نگاهم ، خورد زنگ که تلفنم

 .شد کشیده محبوبم گویسر  اسکرین به و کنده

 دانستم یم و نمود یم خودنمای   اسکرین روی یحتر  نام

 امشبم خراب اعصاب با مصادف ، او به دادن پاسخ

 .است

ه اسکرینم به اخم با که مهرداد به چشیم زیر  ، بود خیر

 .انداختم نگاه

ی سواالت  ، تلفن به ندادن پاسخ  علم ذهنش در بیشی 

 .نداشتم را جدیدش های سوال حوصله من و نمود یم

 رایه حرف ی   مهرداد چسباندم، گوشم به که را گویسر 

 سطح این به من و دهد شام سفارش تا شد پیشخوان

 .خوردم غبطه شعورش
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 .شنوم یم  -

 .سالم  -

 .نبود آرام همیشه مثل ، سختش سالم

 نیم زنگ سالم برای وقت هیچ تو...سالم؟ از بعد  -

 .زیز 

 ...گفت آندره : گفت او و شد سکوت لخت  

 خب؟  -

؟ زندگیت با غلظ چه میخوای  -  بکتز

 داره؟ ربظ تو به  -

 ...من  -

؟ تو  -  خر

 .نشست سکوت به ، دلنشینش و بم صدای
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 نکن اذیت هم تو...گرفتم تصمیممو من بگو آندره به  -

 این که خون هم یه حاال...برس زندگیت به...خودتو

 .نداره رو حرفا

 .نشست برابرم مهرداد و نمودم قطع را تماس و

 .بود آزاردهنده هایش چشم سوال

 آزاذدهنده ، رسید هایش لب به که هایش چشم سوال

 .شد هم تر

 اقوامته؟ از یحتر   -

 .پرسید ای مقدمه هیچ بدون و ساده و صاف

ه هایش چشم در جدی  سواالی   : گفتم و شدم خیر

س  زندگیم از رو تو خاطرشون به شم مجبور که نیر

 .کنم حذف

ی ز  .نگفت چیر

 .کرد نگاهم تنها
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ی سواالت  حرف این با که دانستم یم من و  به بیشی 

 .ام نموده رسازیر او مغز

 از کیم توانستم من و شد خورده سکوت در شاممان

م لذت ، داشت جریان فضا در که موزیگ  .بی 

********* 
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 اخم به که این بدون و نمود نیم قطع را تماسش یاور

ز  های  را صدایش تن لحظه هر ، نماید توجه ، سیمیر

 .برد یم باالتر

ان کارشکتز   به لحظه ، محصوالت  ترابری در ها میر

 .شد یم تمام تر گران برایش لحظه

  . آوردم نیم در رس کارها از من
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 .نداشتم هم ای عالقه اصال

 و چپ دست که روزهای   همان از و همیشه رومینا اما

 چون ی   وارث تنها که این علت به ، شناخت را راستش

  کار و کسب به ، بود حشمت یاور چرای و
 

 خانوادگ

 .پیوست

 .بود هم موفق

 او به همیشه ، بود تر کوچک من از سال دو که این با

به یک ، نبودنش این و کردند یم افتخار  به مهلک ضز

 .ساخت یم وارد خانواده اقتصاد بدنه

ز  که مخصوصا ان لجبازی باعث ، او نبودن همیر  ها میر

 .بود شده حشمت خاندان با

 جا کیم اش صندیل در ، یاور آخر فحش از که ای آندره

 این واسطه این به و نگریستم پوزخند با را شد جا به

 .گرفتم سخره به را بودنش آداب مبادی از حجم

ز  سطح وی رار تلفن که یاور  اش گویسر  و نمود پرت میر

ز  طالی لب عزیز های فنجان از یگ بدنه به  سیمیر
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 یک انتظار در و شد تر گشاده پوزخندم ، نمود اصابت

 .ماندم مفصل دعوای

 شدت به و زیبا همرس یه دادن مهلت آدم امروز یاور اما

 .نبود غرغرویش

 من روی و خورد چرخ غذاخوری اتاق در نگاهش

 .نشست

 منتظر و زدم تکیه ام صندیل چوی   و بلند پشت   به

 .شدم بارش کسالت سخنان

ان با دیشب تو مگه – یاور ؟ قرار میر  نداشت 

 زده چانه زیر دست که یاسمتز  سمت به یاور از را نگاهم

 : گفتم و کشاندم ، نگریست یم نیشخند با مرا و

 .داشتم

ی بارا درباره – یاور ز  نگفت؟ چیر
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ی رنگ شدت ، داشت یاسمن نیشخند  یم خود به بیشی 

 .گرفت

ز  حدی در براش اصال  -  دربارتون بخواد که نیستیر

 .کرد یم صحبت من درباره....کنه صحبت

 .بود من پوزخند نوبت حال و

 شده آرایش های چشم جان به آتش که پوزخندی

 .انداخت یاسمن

ز  نفرت زن این  نیم دقیقا من و بود دنیا موجود ترین انگیر

 لعنت   خانه این از و کرد نیم رهایش آندره چرا دانستم

 .رفت نیم

ز  ار اما نداشتم دوست را سیمیر ز  .نبودم هم بیر

 ...یاسمن اما
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 گام در سمت و برخاست جا از که ، حشمت یاور

 .گرفتم یاسمن های چشم از را نگاهم ، برداشت

ز  رس ماندن  . نبود نیازی دیگر ، میر

 این از خواستم و انداختم شانه روی را ام دویسر  کیف

ز   محض به که بگریزم هایش آدم و تجمالی   زیادی میر

 گوشم به یاسمن اعصاب روی صدای ، من چرخش

 .رسید

 یه حاال...کیه انگار کنه یم برخورد طوری یه – یاسمن

 زاده حروم میگن...خواسته ازش خر  یه داداشم خان بار

ز  ، است زاده حروم بره باال  ما...است زاده حروم بره پاییر

 .بینیم یم عینه به داریم

 .نبیند که ، کردم یم کور را هایش چشم

 .نگذارد من ضعف نقطه روی دست ، شود اش حایل که

 .است طرف کیس چه با ، بفهمد که

ز   .زدم دور بلندم های قدم با را میر
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 موهای و نگذاشتم العمیل عکس هیچ برای فرصت  

 .کشیدم چنگ به را بلندش

 .رفت باال جیغش صدای

 .گرفت مرا کمر آندره

 .داشت کشیدنم عقب در سیع

 .توانست نیم

ز  و  های فحش و یاسمن های جیغ صدای طور همیر

م نفرت صبح زیبای نهایت ی   سمفویز  ، رکیکش ز  انگیر

 .بود
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 کمر که حایل در آندره و کشیدم عقب به بیشی   را رسش

 و خواهش به گوشم کنار ، بود گرفته دستانش میان مرا

 .افتاد تمنا

 یم خواهش...عزیزم کنم یم خواهش – آندره

 ...کرد غلط...ببخشش...ببخشش...کنم

 ، داشت جریان کالمش میان که تمنای   و آرامش صدای

 .آورد رحم به را دلم

 جا از ترسیده که سیمیتز  به و کردم رها را زنک موهای

 نگاه ، بود ایستاده اش صندیل پشت و برخاسته

 .انداختم

 های چشم و داد یم فحش و زد یم جیغ همچنان یاسمن

ایز  اوضاع دیگر اش کرده آرایش ز  .نداشت میر

 میشه حالیت بعد ِمن : گفتم و شدم خم صورتش روی

 شوهر این واسه دلم...نخوری ، رسید دستت دم هرخر  ،

 از خییل دویز  یم هم خودت وگرنه...سوخت بدبختت

 هرخر  تو کنم نگات و وایسم من تا گذشته ها سال اون
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  خواست دلت
 

 یم پارت و لت زنم یم دفعه این...بگ

 .هست   هم بدترش الیق...کنم

 کرده رها که کیقز  میان این و برداشتم در سمت قدم

 .برداشتم را بودم

 را جانم ، یاسمن حرف از بیشی   آندره نگاه سنگیتز  و

 .گرفت نشانه

 ذلییل...ذلییل هم هنوز...بدبخت   هم هنوز تو – یاسمن

 .بپذیری زندگیتو واقعیت تویز  نیم که

 خفه نطفه در کالمش ادامه ، برگشتم که سمتش به

 .شد

 رهایم موهای روی را رنگم از پر شال و زدم پوزخند

 .کشیدم

خانه پشت   در از ز  یاور ، شدم پارکینگ وارد که آشیر

 .کشید یم را انتظارم حشمت

ز  درون هم اش راننده  .کشید یم را انتظارش ، ماشیر
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 .دارم کار باهات..شو سوار بیا  -

ز   - ز  جا همیر  .دارم نیاز ماشینم به...بگیر

 .شو سوار بیا گفتم  -

 به زیبایش شلوار و کت میان ، اش افراشته قد آن با

 مشهود کامال و رسید یم نظر به مقتدر همیشه مانند

 وسیله به من ذهن در را مهم حرف یک خواهد یم ، بود

 .کند ماندگار ، ارعابش و زور
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ز  سمت که قدم  از راننده ، برداشتم رنگش ای نقره بیز

 .داشت نگه برایم را در و شد پیاده اتومبیل

ز  او و نشستم عقب صندیل روی  .گرفت جای کنارم نیر
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 آزادتر تنش در را کت و شد جا به جا جایش در کیم

ی به من و ساخت  توجه ی   ، گذشتیم یم آن از که مسیر

 .کردم یم نگاه

ان با  - ؟ خر  میر ز  گفتیر

 قیافه نباشم مجبور تا ، دادم مسیر  به همچنان را نگاهم

 حرف خاصش حالت آن با ها سال این تمام که ای

 .کنم تحمل را بود داده خوردم به را هایش

یم زمان درباره  -  .بسی 

 را آن او و نپایید ثانیه ده از بیشی   مابینمان فز  سکوت

 .شکست ، بود خودش صدای از بهی   که

ی رومینا نبودن درباره  - ز  نگفت؟ چیر

 ...نه  -

ون همچنان ه را لوکس اتومبیل این فضای از بیر  نگاه خیر

 توجهم عدم فرآیند به هم شالم گوشه با بازی و کردم یم

 .بود شده اضافه ، حشمت یاور صورت به
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 دیدی؟ هم خواهرزادش...دیدیش؟ کجا  -

 ساز قدییم ساختمون یه جوابش اولتون سوال جواب  -

 کدومشون؟ که اینه هم دوم سوال جواب...شهره وسط

 .میگم رو نکیسا...بفرست برام بعدا آدرسو  -

 .دیدم خودشو فقط...نه  -

 این از بعد که سکوی   هنگام در بدانم تا دیدمش نیم

 .برد یم رس به حایل چه در ، شد حاکم بینمان ، حرف

ی؟ آرایشگاه  -  میر

 .بله  -

 که ، برج برابر و شدیم آرایشگاه رایه ، سکوت در

 رو یحتر  تماس فعال : گفت یاور ، شوم پیاده خواستم

 .عمل از بعد تا...نده جواب

 .نمیدم جواب وقت هیچ  -

 .خوبه  -
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 خیابان عرض بلندی های قدم با و شدم پیاده اتومبیل از

 .نمودم رد را

 برج نگهبان آزار موجبات باز تا نابستادم حت   هم الی   در

 .سازم فراهم را

 باید را بود شده آغاز یاور و یاسمن حضور با که صبج

 .انداختم یم دان زباله در

دم را آرایشگاه زنگ و شدم خارج که آسانسور از  ، فرسر

 نفرت همچنان لعنت   صبح این نداشتم انتظار اصال

ز   .یابد ادامه انگیر

 .نداشتم باور را برابرم صحنه

 یم رس به خانم فرانک به دادن قند آب حال در صفورا

 با گریه از نایسر  سیاه های رد که صوری   با صبورا و برد

 تمام که ای شده خرد های آینه ، داشت خود به را ریمل

 .زد یم جارو ، بود فراگرفته را سالن کف

 و چرخاند یم سالنش میان نگاه زده بهت ، خانم فرانک

 .کنم پیدا میان این را رودابه تا کردم یم چشم چشم من
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 شده؟ خر   -

 ناباور های چشم به من و کرد نگاهم بغض با صبورا

ه خانم فرانک  .شدم خیر

 ...رودابه داداشر  – صفورا

 .ندهد ادامه تا گرفتم باال دست

 .بود شده زده آتشم جرقه
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 شدت از کندم یم جان که صدای   با خانم فرانک به رو

 رو جا این بیان زنم یم زنگ : گفتم ، نلرزد ، عصبان

ز  جور و جمع  .برم باید من...کیز

 دستم پشت از دست   که برداشتم قدم چند و چرخیدم

 .کشید را
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 دست در را دستم که خانم فرانک ترسیده قیافه به

 نگاه ، رسید یم نظر به آشفته کیم موهایش و داشت

 خییل داداشش...رودابه رساغ نری : گفت او و انداختم

 ...بالی   یه کنه یم لج...است دیوونه

 .کشیدم  را دستم

 .کنم کار خر  باید دونم یم خودم من  -

 .گذشتم ، بودم گشوده که دری از و

 از کیم که بود این هدفم همه آسانسور اتاقک در

 رها ، بود چسبیده تنگ را گریبانم که عصبانیت   شدت

 .شوم

 میان این و نداشت اس فایده هم کشیدن عمیق نفس

 دامن عصیان این به ، تماسم به مهرداد ندادن پاسخ

ی  .زد یم بیشی 

 تماس خودش مهرداد ، شدم خارج که آسانسور از

 .گرفت
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 .دادم پاسخ را تلفن عتاب با

ی  -   شده گور به گور مجتت   اون به میر
 

 هر بره میگ

 داداش از بعد چون...بشه قایم تونه یم مویسر  سوارخ

 مادر و اون از آبروی   چنان و اون رساغ میام رودی

ز  ثبتش تاری    خ تو که ریزم یم خودش از تر عوضز   .کیز

 رسیعا و نمودم قطع را تماس ، پاسخ برای انتظار ی   و

 .دادم قرار لیست بلک در را اش شماره

 و رسید یم نظر به زجرآور هم تاکیس برای حت   انتظار

 هم برای قدر این زن یک باید چرا دانستم نیم من

 .دهد خرج المروی   جنسش

  همه
 

 دست ، بعد به برادرش ازدواج از رودابه زندگ

 .شد تغییر  خوش

اثش ون چنگش از برادرش به اعتماد با میر  شد کشیده بیر

 جانش به برادرش زن جانب از هربار بودن رسبار حس و

 .گشت رسازیر

 .شد بدتر و بدتر اوضاع که هم مجتت   قضیه از بعد
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 و داشت را زودهنگام ازدواج یک انتظار رودابه برادر

 عروس برادش دخی   خواست یم دلش تنها ، مجتت   مادر

 .شود اش خانه

ش روزهای این خویسر  راه تنها که ای رودابه و  کارش اخیر

 .سوخت یم واکش و کش این در ، بود
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 جان در رحم ای ذره دانستم یم ، نشستم که تاکیس در

 .گنجد نیم افکارم و

 فرستادم پیام برایش و دادم را رودابه برادر خانه آدرس

 ...که

 پانسیون یه برمت یم...باش آماده...کن جمع وسایلتو "

ونه  ".دخی 
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  در شدن درگیر  اهل
 

 .نبودم دوست   هیچ زندگ

  در رسمشقم
 

ز  این زندگ  .بود شده چنیر

 ...رودابه اما

ی رودابه  یم ، من های تلجز  تمام با که بود دخی 

 .ساخت

 .بگذرم هایش زخم کنار زاز راحت توانستم نیم

 ، شدم پیاده تاکیس از که سازشان قدییم آپارتمان برابر

 .داد پاسخ را پیامم رودابه

ون خونه از تونم نیم...کرده قفل اتاقو در "  ".بیام بیر

  های پله از
 

 را ای نرده در و رفتم باال قدییم سنگ

 .گشودم

 با را طبقه دو من و نداشت آسانسور ، آیپارتمانشان

 .رفتم باال رسعتم تمام

 و گرد ، است قرار دانستم یم ، ابستادم که در برابر

 .کنم پا به حسای   خایک
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 یم زور که کیس با ، بودم آموخته ها سال این تمام

 یم کارم به شک ی   امروز و کنم رفتار باید چگونه گوید

 .آمد

دم را آن رسه یک و دادم قرار زنگ کلید روی دست  .فرسر

ب یک ثانیه ده از بعد در  که زیز  من و شد گشوده ضز

  مایه
 

 رنگش کریم گلدار چادر آن با را بود رودابه بیچارگ

 .نمودم رویت ، بود درهم که های   اخم همراه به

ار من از شدیز  روبرو هیچ بدون و شناخت یم مرا ز  بیر

 .بود

 .گفت یم گونه این رودابه

 در به دست و کرد پیدا نمایان رخ بیشی   دیدنم با اخمش

 .نشود تر گشوده تا گرفت

ز  او که دادم هل ای گونه به را در اما من  به همراهش نیر

 .شود رانده عقب

؟ یم جور این چرا....تو؟ چته  -  کتز
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 به را ترس ، اش زده وق های چشم که گفت حایل در

 .بود خریده جان

 در که حایل در من و رفت عقب او و گذاشتم جلو قدم

ه ، اش ترسیده های چشم  کردم بلند صدا ، بودم خیر

 ...که

 .منتظرم...بیا...رودیییتر   -
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 با که دیدم را ای رودابه من  و چرخاند عقب به نگاه

 که تیتر  و دست   ساک با زخیم و کبود غایت به صوری  

  یک و نبود وقتش هیچ مثل
 

 زد یم فریا را عظیم بیچارگ

 خارج ، داشت فاصله ما تا می   سه که اتاف   در از ،

 .گشت
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 ، برداشت قدم سمتش و دید را او که برادرش زن

 .دهم نشان را رویم آن باید فهمیدم

ه کردی کاله و شال کجا – رودابه برادر زن  خراب دخی 

ی باید...کنه حالیت نتونسته رحیم انگار...کثافت؟  بمیر

 ...بفهیم؟

 سمتش من ، گرفت دست میان را رودابه بازوی وقت   و

 چادر همان با را موهایش پشت از و برداشتم گام

 ای گوشه به راحت خییل و گرفتم دست به گلدارش

 .نمودم پرتش

خانه کوتاه پله لبه ز  روی که آشیر  کشید جیغ و افتاد زمیر

 ...که توپیدم رودابه به رو ،

ز  برو گمشو  - تت ی   داداش ، اون تا پاییر  .نیومده غیر

ز  تاکیس : گفتم من و گذشت کنارم از  ...منتظره پاییر

سید و رفت  .روم نیم من چرا نیر
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سید شد خوب  زد یم باال مهربانش روی  آن باز چون نیر

 هیوال دو این خیال ی   که افتاد یم تمنا و خواهش به و

 .شوم

 .کرد یم نگاهم نفرت و ترس با رودابه برادر زن

؟ نیم گم گورتو چرا...میخوای؟ خر   -  زنم یم زنگ...کتز

 ...پلیسااااا

 . گذاشتم اش خانه کوچک هال میان قدم و زدم پوزخند

 خریدش از پیش روز چند رودابه که دی ای ال وی ی  

 ها ای عقده شبیه برادرش زن گفت یم و بود داده خی  

 و نگریستم کیم را نماید یم صحبت آن از راست و چپ

ی میان از بعد ز  ، داشت فاصله دومی   وی ی   تا که میر

 پرت وی ی   صفحه میان به و برداشته را رسامیگ گلدان

 .نمودم

 .داشت خوی   حال شدنش خرد صدای

 خوب حال مراتب به رودابه برادر زن های جیغ صدای

 .داشت تری
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 برادر زن و برادر دونفره عکس قاب با را بوفه شیشه

ز  رودابه  .آوردم پاییر

 .کوبیدم دیوار به را متعلقاتش دانه به دانه

 هسمایه و کشید یم جیغ همچنان رودابه برادر زن و

 یم را حرکاتم و من خانه ورد بدو همان بهت با هایش

 .نگریستند

 روی افتاده زن این به کمگ هیچ که دانشان به دانه به

ز   لبخند ، کردند نیم ، بود فغان و گریه حال در که زمیر

 .زدم

ی کدام هیچ و گذشتم کنارشان از ز  .نگفتند چیر

 و خانه این برای را عذاب این من مثل شاید هم ها آن

 .دانستند یم کم صاحبانش

 پانسیون آدرس و نشستم تاکیس در که رودابه کنار

 ام شانه روی رس رودابه ، دادم را آندره رسپرست   تحت

 .ارزه یم ویل...کشتم یم داداشم : گفت و گذاشت
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ون به نگاه  یم من داداشت قبل : گفتم و دوختم بیر

 .بیاری رو مجتت   اسم دیگه بار یه اگه ، کشمت

 .شد خیس ام شانه

 .نبود مهم

ز  فهمید یم باید  داشتنشان توهم از بهی   ها بعضز  نداشی 

 .است

********* 
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 ی   من و داشت یم بر قدم برابرم عصت   خانم فرانک

های   درشت و ریز تمام توجه
ز  از را خواستم یم که چیر

کت کارکنان  .خواستم یم خدمای   رسر
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 که متز  سمت به کیم و ایستاد قدم از که خانم فرانک

 نگاهش در چشم ، شد خم ، بودم داده لم مبل روی

 .دوختم

 این کشه یم رو رودابه...نیاوردی؟ در که بازی دیوونه  -

 .فرهنگ ی   مردک

 رو و گرفتم هایش چشم از را نگاهم سوالش به پاسخ ی  

 ...که توپیدم ، کرد یم کار کند زیادی کیم که زیز  به

 صی   و بمونم دیگه خییل من...شبه هشت ساعت  -

ز  تمومش زودتر...ها ساعته نیم ، کنم  .کنیر

 ام شانه روی دست ، دید مرا توجیه ی   که خانم فرانک

  که ای قیافه با و زد
 

 یم فریاد را اش ناراحت   و خستگ

 اون چشم تو بره آتیشش نکن کاری : گفت ، کشید

 اما برمیای خوب خودت پس از خودت تو...بینوا دخی  

 ...رودابه

 شدم براق خانم فرانک های چشم در و برخاستم جا از

 .بربیاد خودش پس از باید هم اون بعد این از : گفتم و
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 شماره تماس به و گذاشتم پاسخ ی   را نگاهش سوال

 .دادم پاسخ ناشناس

 بله؟  -

 ...مهرداد خروش آن از پس و عمیق   نفس صدا

 غلظ چه تو...ای دیوونه تو...دخی   وای وای وای  -

 رودی...شدی؟ روایز  تو...خونشون؟ دم رفتم...کردی؟

 ...کنه شکایت داداشش...بردی؟ کجا رو

 ...که توپید و نیاوردم تاب را زدنش حرف ریز یک دیگر

ی نه قیمشه نه داداشش  - ز  از تر داغ کاسه تو پس...چیر

 خی   و روستاست تو...داره بابابزرگ رودی...نشو آش

ه این نداره  قیمش...کشه یم زجری چه داره دخی 

ه که جاییه هم رودی...اونه  اون به تا ندویز  تو بهی 

  کثافت مجتت  
 

 .بگ

 ...ای دیوونه تو  -
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 ام دیوونه اونقدر حت  ...ام دیوونه هم بد...ام دیوونه  -

 اینقدر چرا که بچسبم رو تو یقه بیام تونم یم که

 .کارام تو کتز  یم دخالت

 انگار که مردی و زن چند به من و شد قطع تماس

 .بیایند دنبالم کردم اشاره ، بود شده تمام کارهایشان

 پایان که هرکدامشان حساب شماره به وجه انتقال کار

 چراغ کردن خاموش حال در که خانم فرانک به ، گرفت

م یم قبیل دکوراتور به : گفتم ، بود ها  تا بیاد فردا سیر

 عروس تا ده هفته آخر...کنه تموم کارشو وقت آخر

 .داریم

 در از آرایم خداحافظز  با من و داد تکان تایید به رسی

 .گذشتم

 بیشی   را کفرم ، نگهبان های نگاه باز تا نماندم الی   در

 لبه ، تابستایز  شب کننده خفه گرمای در و آورد باال

 در که شدم اسنتر  منتظر و نشستم باکس فالور سکوی

 .بودم نموده تقاضایش آسانسور
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ز  روی صورت با و پشت از شدنم داده هل  و افتادن زمیر

به  سه در تنها شاید ، نمود اصابت پهلویم به که ای ضز

 .گرفت زمان ثانیه

 رکیک فحش مدد به ، درد وجود با من آمدن خود به و

به زدن برای را خودش که مردی  یم آمده دوم ضز

 .ساخت

ه  -  گیه چه تو...هرجای   زنیکه...خراب دخی 

 ....ج ...خراب...کشم یم رو تو من زنیکه...خوردی؟

به  مقابل در دردش ، شد کوبیده پهلویم به که دوم ضز

 .نداشت ارزش ای ذره آخرش کالم

 را عمرم تمام منحوس کالم روز این در دوم بار برای

 .درآمد خروش به خونم و شنیدم
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 ....ج  حرومزاده  -

 .جستم جا از

 از من اما ، بود جاری تنم سلول به سلول در درد

 .گذشتم نیم ، گفت که ای حرامزاده

  این از من و شد شوکه انگار برخواستنم از
 

 شوکگ

به با و نمودم استفاده  اش سینه به دستم کف های ضز

ز  پخش را او  .نمودم زمیر

 درد وجود با تا داد فرصت ، کوتاهش قد و چاق هیکل

 .دهم قرار هایم لگد آماج مورد را او پا با ، پهلویم

 یم حالیت...کثافت مرتیکه  -

 .....عوضیییییییییییتر ...عوضیتر ...عوضز ...کنم
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د توانست که مرا پای ز  روی وسیله این به و بگیر  زمیر

 .کرد خرد را کمرم های مهره تمام انگار ، بکوباندم

 رسم عقب در درد آن از بعد و پیچید کمرم در بدی درد

 .شد پخش

 تاری وجود با و شنیدم را بود آشنا که جییعز  صدای

 سمتمان که پویسر  شلوار و کت مرد دو متوجه ، دیدم

 توسط من شدن کشیده آغوش در از پس و دویدند یم

وع ، خانم فرانک  ، نمودند رودابه برادر زدن کتک به رسر

 .شدم

 دامن که دردی از بیشی   من و  بود ترسیده خانم فرانک

 عاض او جیغ و ها گریه صدای از ، شد یم تر گیر 

 .بودم

 رودابه برادر زدن کتک از که پوش شلوار و کت مرد دو

 ، دو آن از یگ و برداشتند گام من سمت ، شدند فارغ

ز  به زانو کنارم ز  بریم : گفت آرام و گذاشت زمیر  سوارشیر

م یم تماس آقام با االن من...خانوم  .گیر
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 .آمبوالنس زدم زنگ من – خانم فرانک

ز  نیم جایم در کیم  .شد بیشی   اندگ درد و شدم خیر

 ...خوبم من  -

 .خانوم ماموریم ما : گفت مضانه مرد

 اش رورسی که خانیم فرانک کمک به و زدم پوزخند

 چشم زیبایش کوتاه موهای و بود افتاده شانه روی

 .برخاستم جا از ، نمود یم نوازی

 چرایز  چشم و ایستاده برج ورودی بدو همان نگهبان مرد

 دو آن از یگ توسط که رودابه برادر به من و کرد یم

 نگایه ، نکند فرار فکر تا بود شده گرفته بازویش ، مرد

 .انداختم

ز  ولش  -  .کنیر

 برادر و کرد رها را رودابه برادر ، وقت فوت بدون مرد

 که صوری   با لنگان لنگ نفرت از پر نگایه با رودابه

 .شد دور ما از ، نداشت خوردن کتک برای جای   دیگر
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 ، بود داده پیشنهاد من به اسنپ که ماشیتز  ایستادن به

م دارم من : گفتم خانم فرانک به رو و انداختم نگاه  میر

 هم نگرانم...نمیخوام هم بیمارستان...خونه

ز   .زنم یم رس میام فردا...نباشیر
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 . و سوخت یم رسم عقب و پیشایز  کنار

 .نبود مهم اما ، داشت درد کیم پهلویم و کمر

 .ترسیدم نیم درد از من

 ...بریم بیا...دخی   نکن لج – خانم فرانک

 ...خوبم  -

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ه و گذاشتم بازویش روی دست گه گفتم حایل در  خیر

 .شدم اش اشگ و نگران های چشم

 .بود بس امروزش برای زن این

 آرایشگاه نیاین فردا : گفتم ، رفت عقب که ناراحت

 .کنم یم باز درو میام خودم

 متوجهش مصممم نگاه که کند مخالفت خواست

 .ندارم مخالفت حوصله و حال اصال که ساخت

ز  که ها پله از  را درد که  بود این سعیم تمام ، رفتم پاییر

 .ندهم نشان هایم قدم در

 بود گفته سخن من با که پویسر  شلواز و کتک مرد همان

 یم خواهش خانوم : گفت آرام و برداشت قدم کنارم

 .کنم

 .بود زیادی دیگر خواهشش
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 هم مشکیل هیچ...خوبه من حال بگو آقات به  -

 من منی   و عنی   رو شماها است هفته دو...نیس

سه...نمیخوام بپا من بهش بگو...کرده م در نی   .نمیر

 گفتم جوان راننده به و نشستم هاچبک پراید در و

 .کند حرکت

 یم مرد دو به سوال با که خانیم فرانک شیشه از

 خوب که کردم فکر و گذراندم نظر از را ، نگریست

  از ابدا و اصال زن این است
 

 نیم سوایل من شخض زندگ

 .پرسد

 .بود شده بهی   کمرم و پهلو درد

 و کردم یم مهمان داغ آب حمام یک به را خودم باید اما

 .نمودم یم رسم پشت و پیشایز  گوشه زخم برای فکری

 یم ، کلید وسیله به در گشودن و خانه به رسیدنم با

 که نماید قطار را هایش سوال خواهد یم آندره دانستم

 و شخض پانسیون در که است کیس چه رودابه

 .است شده پذیرفته خانوادگیشان
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 .نداشتم اصال که را او حوصله

 و شود نگران ام قیافه دیدن با خواست یم باز حتما

 .بریزد جانم به نصیحت

 که بیدی درخت به و گذراندم را فرش سنگ مسیر 

 و نشست یم چوی   نیمکت روی اش سایه زیر رومینا

 .انداختم نگاه ، خواند یم کتاب

 گذشت؟ یم روزها آن از چقدر

 ..بود نیر  که روزهای  

 ...بود رومینا

 کیم توانست یم ، هایش تلجز  و ها کمبود تمام با دنیا و

 .باشد زیبا
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ی های صندیل روی آندره  .بود نشسته ایوان حصیر

ت ی   میان در  از تر صمییم ، اش راحت   شلوار و رسر

 توانست نیم که این از من و رسید یم نظر به همیشه

 ، بگزینند سکتز  خودشان خانه در تا کند راضز  را یاسمن

 .آمد یم باال کفرم

 نور زیر و رفتم باال دایره نیم ایوان رستارسی پله پنج از

 های چشم و ایستادم آندره برابر ، اش تجمالی   لوسی  

  نگران
 

 : گفتم سخن او از قبل ، دیدم که را اش رنگ

 رودابه مورد در...شد حل و بود جزی   مشکل یه...خوبم

 .زنیم یم حرف فردا هم

 برابرش من و کشید را بازویم که بروم گرفتم راه و

 و داده تغییر  رنگ که صورتش به حوصله ی   و ایستادم

 .انداختم نگاه ، بود گراییده رسخز  به

ز  از ده هم به های دندان بیر  ...که توپید اش فرسر

 ذره یه نمیخوای تو چرا...کیه؟ کار...شده؟ خر   -

 تو؟ چته...باشه؟ زندگیت وسط آسایش
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 جدید خدمتکار که دهم جواب خواستم و زدم پوزخند

 به خاض توجه با و شد خارج ساختمان ورودی در از

 چرا که اندیشیدم من و انداخت نگاه ما اندک فاصله

 درشت و ریز که باشد تنگ حد این به کارش لباس باید

 بزند؟ چشم در شدت این به اندامش

 ، اش کرده آرایش صورت به رو و نخوردم تکان جایم از

 چیه؟ : گفتم

 ، بدانم هم را نامش خواستم نیم اصال که خدمتکار زن

 محکم مرا بازوی که آندره دست از را نگاهش سخت   به

 .داد من صورت به و گرفت ، بود چسبیده

ان جناب...خانوم سالم – خدمتکار زن  در پشت میر

ز ...منتظرتونن ز  مالقاتتون میخوان رسیعا گفی   .کیز

 نسبت علتز  را نفرتش که صورتش از را نگاهم توجه ی  

 که آندره صورت به و گرفتم ، داشت یم ابراز من به

 .دوختم کاوید یم را صورتم تمام قبل از تر نگران

 دنبالت؟ اومده خر  واسه – آندره
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 ...دادن خی   بهش آدماش حتما  -

د را بازویم تر عصت    دستش از را بازویم من و فرسر

 .کشیدم

 دادن؟ خی   بهش چیو – آندره

ز  ها پله از سوالش به توجه ی    اندیشیدم و رفتم پاییر

ان رسکرده با دیدار ، آندره با صحبت از تر مزخرف  میر

 .بود وحشتناک های

 و بود کرده صحبت خاندان این عجایب از بارها رومینا

ز  عجیب به هربار من  .بودم نموده حواله تمسخر او گفی 

 را در ، قبل از تر عصبایز  و گذراندم را باغ مسیر 

 .گشودم

 و شده پارک کوچه دیگر سمت ، رنگ مشگ هامر

 فرسا طاقت گرمای این در چگونه دانستم نیم که مردی

 است آویخته گردنش گرد محکم شدت این به را کراوات

اهتز  و ه رنگ حد این به پیر  در برابر ، دارد تن بر تیر
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 ادغامشان که های   اخم و سخت ای قیافه با و ایستاده

 .نگریست یم مرا ، بود حد از زیاد هم به

 : گفتم و نمودم کج کیم را گردنم و شدم سینه به دست

 کجاست؟ مشکل

یم...شو سوار  -  وحیسر  واسه کافیه فقط...چکاپ میر

 اون...باشه شده ایجاد مشکیل خردانت ی   بازی

 .میشه حالتون شامل لطفم چقدر دونه یم باباجونت

 درشتش های لب میان از اش خونرسدی تمام با کالمش

اف باید من و گشت یم خارج   صدای  ، نمودم یم اعی 

 .داشت خوی   بم

 .ها دوبلوری همان از

 .خوبم من  -

ز  من اونو  -  .شو سوار...کنم یم تعییر

 .نمود ماشینش سمت به اشاره دست با و
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 تقاضای نیر  خدای از و گرفتم آسمان سمت به را رسم

 .نمودم صی  
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 اتومبیلش سمت و  کوبیدم هم به رسم عقب که را در

 کوچک بحث یک حت   توان دانستم یم ، برداشتم قدم

 .است نمانده باف   جانم در هم

 شدم جاگیر  راننده کنار صندیل روی و گشودم که را در

ز  او ،  را نگاهش سنگیتز  که مکت   از بعد و شد سوار نیر

ز  ، کشید یم یدک هم  .انداخت راه به را ماشیر

 بوی و او سکوت و شد یم پخش کالیم ی   آرام موزیک

ز  کالیو  به نسبت ، بینمان فضای در منترسر  کریستیر
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  نصایح شنیدن و آندره با صحبت
 

 بهی   کیم اش همیشگ

 .رسید یم نظر به

 را آدرسش قبل هفته چند که خصوض کلینیک برابر

 رهسپارش اولیه های چکاپ برای من و داده من به یاور

 او از زودتر من و داشت نگه را اتومبیل ، بودم شده

 تغییر  می   چند که رساشیت   قسمت از و شدم پیاده

 باال راه ، نمود یم حل را خیابان کف تا کلینیک ارتفاع

 .رفتم

 .داشتم دوست پله از بیشی   را رساشیت   همیشه

 .کودگ همان از

 برای خود با را رومینا و من نیر  که های   وقت همان از

ون ، خرید ز  و جست دائم بازیگوشانه من و برد یم بیر  خیر

 .کردم یم

 موقعیت تا چرخیدم عقب سمت به که کلینیک در برابر

ان مکایز  ز  را بزرگ میر  که دیدم حایل در را او ، بزنم تخمیر

 .آمد یم باال ها پله از بلند های   قدم با و شیک خییل
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 .بود سلیقه کج هم او پس

 که بود مهرداد همان فعال اطرافم سلیقه خوش مرد تنها

 .داشت دوست را رساشیت   من مثل

 شوم وارد او از قبل زد اشاره دست با و رسید که من به

 .پرید باال ابرویم ،

 و دار نیش زبان و او به ها بازی جنتلمن دست این از

 .آمد نیم وجناتش

 و گرفته ازهمه را رومینا حضورش ترس که بود همایز  او

 .بود کشانده ذلت مرز به را یاور

 تا نشستم الی   های صندیل روی خودمختار و شدم وارد

  او
 

 .دهد انجام را ها هماهنگ

ون را گویسر  که ام دست   کیف از  را نت و کشیدم بیر

 در مهرداد های پیام حجم زیادی متوجه ، نمودم فعال

 .شدم واتساپ

 .نمودم پاک نخوانده را همه
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 .نبود خواندن به نیازی

 معقولش و خوب خییل مزخرف روی آن خواست یم باز

 .بزند  هم به هیکلش تمام از مرا حال و بکشد رخم به را

 حشمت؟  -

 و ایستاده ام صندیل از دورتر کیم که مردی به نگاهم

ه  .برخاستم جا از و شد کشیده ، نگریست یم مرا خیر

ه صورتش در خواست یم دلم خییل  اش حایل و شوم خیر

 .چیست حشمت رو ما زهر معنای کنم

 در حت   ، انکارهایم تمام با مرد این از وحشت خب اما

 .داشت ریشه هم من جان

 .منتظرته دکی    -

 اواسط در اتاف   تا ، رسش عقب در قدم دو اختالف با

 .نمودم اش همرایه ، راهرو

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 36_پارت#

 

 

 ، محکمش زیادی های قدم و قامت بلندی رس پشت از

 که است آدیم نفوذناپذیرترین مرد این فهماند یم من به

 . ام دیده

 .گفت یم همیشه رومینا که گونه همان ، دقیقا

 متوجه ، شوم داخل من تا ایستاد و گشود که را در

اف ، دارد عادت انگار شدم ز  همه بر کامیل ارسر  داشته چیر

 .باشد

 بار که روی   خوش  میانسال پزشک و شدم اتاق وارد

 .دیدم را ، بودم نموده رویتش قبل

 اشاره که تخت   روی و دادم پاسخ آرام را مهربانش سالم

 .کشیدم دراز ، زد
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ان  دست و گشوده شانه عرض به را پاهایش ، بزرگ میر

 چرا دانستم نیم من و زده گره هم به رسش عقب را ها

ه  .بودم شده نافذش زیادی های چشم خیر

ز  و صندیل کشیدن با دکی   ز  و آن روی نشسی   این گفی 

 ...که

 .کنم سونوت میخوام  -

ه  باشه؟ باید هم ایشون : گفتم ، مرد های چشم در خیر

 .نه شک ی   : گفت و چرخید مرد سمت به دکی  

 تموم سونو : گفت و نمود خم عقب سمت به رس مرد

 .نیست مشکیل بدونم میخوام کن صدام...شد

ون که مرد  هایم چشم به را آخرش نگاه و رفت بیر

 را هایم چشم من و شد سونو مشغول دکی   ، انداخت

 .بستم

 زخم...حتما پانسمان اتاق برو اما...نیست مشکیل  -

 داره امکان...داره ضدعفویز  به نیاز پیشونیت کنار
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ه...بایسر  داشته هم کوفتگ ی گرم آب دوش یه بهی   بگیر

احت و ز  دعوا ضمن در...کتز  اسی   ای متمدنانه چیر

 .باشه دعوا اهل که بعیده زیبا صورت این از و نیست

 .نشاند هایم لب جان به پوزخند هایش حرف

ان تنم در کیم را مانتویم و نشستم که جایم در ز  میر

 : گفتم ، کشیدم رس روی را بود افتاده که شایل و نمودم

 اخالقشون اما ، دکی   ارثیه آدما صورت

ز  در هم من اکتساب...اکتسابیه  .بوده حد همیر

 موجب حرفم که دکی   نگذاشت ، شده گشوده در و

 .دهد پاسجز  ، بود شده لبخندش

ز  همه : گفت ، مرد از سوایل انتظار بدون دکی    چیر

ون بیا فقط...خوبه  .دارم حرف باهات بیر

 نگاهم من و کرد هایم چشم روانه دیگری نافذ نگاه مرد

 تخت روی از و گرفتم هایش چشم از حوصله ی   را

 .برخاستم
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 این در من و نکشید طول زیاد خییل ، مرد دو صحبت

 .نمودم ریجکت را آندره تماس ، زمایز  بازه

 از نگاه ، ایستاد چهارچوبش در مرد و شد گشوده که در

 .حشمت رسونمت یم : گفت او و گرفتم گویسر  اسکرین

ز  حال در و انداختم شانه روی را ام دویسر  کیف  گذشی 

 سمتش به معمول از بیش کیم را خودم ، کنارش از

ز  قرار با و ساختم متمایل  نزدیگ در هایم لب گرفی 

ز  کالیو رایحه نظیر  ی   حضور و گوشش  در کریستیر

ان دارم اسم من : گفتم ، ام شامه  اسمم...میر

 بعدی دفعه چون...کن هج  ...یادبگیر ...کمند...کمنده

 همه زیر ، گفتنت حشمت خاطر به بشم خر من ممکنه

 غلظ چه تو نیست مهم ای ذره هم برام...بزنم خر 

 .بکتز  میخوای

 .گذشتم و

ز  او و  .نگفت سختز  نیر
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ز  سخن این به من و  اش همرایه و زدم دامن نگفی 

 تحمل برگشت مسیر  در شود متوجه تا ننمودم

ز  با و ندارم را حضورش  به خورد تورم به که دربست   اولیر

 .بازگشتم خانه

******* 
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ان کوچک چسب یک با را ام پیشایز  زخم ز  بودم نموده میر

 شدت این با که نبود متوجهش کیس ، آندره جز انگار و

 
 

گ  .نگریست یم مرا اخم و خیر

 یم متفاوت نهایت ی   و عیب ی   شوهرعمه یک ، آندره

 .نمود
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 انسان یک  ، رابطه سال چند این وجود با که مردی

 .بود شناسانده من به را خود ، مهربان و نگران زیادی

 .زد یم متغایر همرسش با خییل خییل که آدیم

 همان را چای فنجان تنها ، نداشتم صبحانه به مییل

ز  از ، ها سال این تمام که طوری  های وسواس و سیمیر

 حرف و بردم لب به ، بودم آموخته ، اش منشانه خانم

 .کشید خود سمت به را نگاهم ، یاور

 شده؟ خر  پیشونیت – یاور

ز  روی را فنجان  با که یاسمتز  صورت به و دادم قرار میر

اهن  صورتم به هم نگاه و نشسته برابرم رنگش جگری پیر

 .دوختم چشم ، انداخت نیم

ز   -  .نیست مهیم چیر

ز   .بشنویم را صدایش ، داد افتخار ها مدت از بهد سیمیر
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ز  ز  یا بوده پیشونیت زخم به دونم نیم – سیمیر  دیگه چیر

  یه هرحال به اما...ای
 
اِن  اون که افتاده اتفاف  پست میر

 .دنبالت خونه دم اومده فطرت

 به گوش تا گوش را هایم لب و زدم چانه زیر دست

 زخمم سوزش موجب ، حرکتم که این وبه نشاندم لبخند

 .ننمودم توجیه ، شد یم

ان  - ز  مربوطه من به فعال میر  تو میخوای اگه...سیمیر

 هم تو ممکنه ، ندادی آزمایش...شو درگیر  باهاش

 ...حت  

 آندره اما شد پوزخندم موجب ، صورتم از گرفتنش نگاه

ز  برای تصورم برعکس ،  بحث دهنده ادامه بار اولیر

 .شد خانوادگیشان

 جسمانیت سالمت به بخوای هربار تو که این – آندره

 در تو...نیست پویسر  چشم قابل واقعا ، برسویز  آسیب

 .مسئویل خونوادت و خودت قبال
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 پاسخ آمدم و چرخاندم چشم کاسه در را هایم مردمک

 پیش مشکیل : گفت و نداد اجازه یاور که دهم را حرفش

ان که زمایز  تا...کمند نیار   توی میر
 

 حق ، ماست زندگ

 و اقصاد افیع مار اون تا بیاری پیش مشکیل نداری

 قرار الشعاع تحت رو خونواده سالمت

ه ز  کنارمون خونوادش و یحتر  که مخصوصا...بگیر  نیسی 

 .کنم محافظت ازشون بتونم من تا

 .چسبید هایم لب بن به پوزخند

ان کوچک چسب یک با را ام پیشایز  زخم ز  بودم نموده میر

 شدت این با که نبود متوجهش کیس ، آندره جز انگار و

 
 

گ  .نگریست یم مرا اخم و خیر

 یم متفاوت نهایت ی   و عیب ی   شوهرعمه یک ، آندره

 .نمود

 انسان یک  ، رابطه سال چند این وجود با که مردی

 .بود شناسانده من به را خود ، مهربان و نگران زیادی

 .زد یم متغایر همرسش با خییل خییل که آدیم
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 همان را چای فنجان تنها ، نداشتم صبحانه به مییل

ز  از ، ها سال این تمام که طوری  های وسواس و سیمیر

 حرف و بردم لب به ، بودم آموخته ، اش منشانه خانم

 .کشید خود سمت به را نگاهم ، یاور

 شده؟ خر  پیشونیت – یاور

ز  روی را فنجان  با که یاسمتز  صورت به و دادم قرار میر

اهن  صورتم به هم نگاه و نشسته برابرم رنگش جگری پیر

 .دوختم چشم ، انداخت نیم

ز   -  .نیست مهیم چیر

ز   .بشنویم را صدایش ، داد افتخار ها مدت از بهد سیمیر

ز  ز  یا بوده پیشونیت زخم به دونم نیم – سیمیر  دیگه چیر

اِن  اون که افتاده اتفاف   یه هرحال به اما...ای  پست میر

 .دنبالت خونه دم اومده فطرت

 به گوش تا گوش را هایم لب و زدم چانه زیر دست

 زخمم سوزش موجب ، حرکتم که این وبه نشاندم لبخند

 .ننمودم توجیه ، شد یم
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ان  - ز  مربوطه من به فعال میر  تو میخوای اگه...سیمیر

 هم تو ممکنه ، ندادی آزمایش...شو درگیر  باهاش

 ...حت  

 آندره اما شد پوزخندم موجب ، صورتم از گرفتنش نگاه

ز  برای تصورم برعکس ،  بحث دهنده ادامه بار اولیر

 .شد خانوادگیشان

 جسمانیت سالمت به بخوای هربار تو که این – آندره

 در تو...نیست پویسر  چشم قابل واقعا ، برسویز  آسیب

 .مسئویل خونوادت و خودت قبال

 پاسخ آمدم و چرخاندم چشم کاسه در را هایم مردمک

 پیش مشکیل : گفت و نداد اجازه یاور که دهم را حرفش

ان که زمایز  تا...کمند نیار   توی میر
 

 حق ، ماست زندگ

 و اقصاد افیع مار اون تا بیاری پیش مشکیل نداری

 قرار الشعاع تحت رو خونواده سالمت

ه ز  کنارمون خونوادش و یحتر  که مخصوصا...بگیر  نیسی 

 .کنم محافظت ازشون بتونم من تا
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 .چسبید هایم لب بن به پوزخند
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ز  روی هایم دست کف دادن قرار با و برخاستم جا از  میر

 های خط زمان گذر که حشمت یاور صورت به رو ،

ه ، بود نشانده اش چهره به ای منصفانه  و شدم خیر

 خونواده این سالمت برای قدیم من اینه مشکل : گفتم

ز  یم خودتون حاال...دارم نیم بر ز  متوجه تونیر  که شیر

 از دارم میون این البته...مربوطه خودم به من رفتار

ز  هم رو شما خونواده سالمت رسم صدقه  کنم یم تضمیر

 .طلبم باشه ،

ز  و  همیشه که مجاورم صندیل از ام پشت   کوله برداشی 

ز  نگاه به توجیه ی   یعتز  ، بود رومینا جای  و خشمگیر

 .حشمت خان یاور شماتت آماده
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 دامن ، مرد این خروش دانستم یم ، گذشتم یم که در از

د یم را خانه این اهایل همه  .گیر

 .نبودم ناراحت بابتش هم ای ذره و

 این مورد هم آندره که این از القلت   قض تمام با حت  

 .بردم یم لذت ، شود واقع خشم

 و نیست او برای ماندن جای خانه این ، فهمید یم شاید

 و داشت یم بر را اش عایل و خوب ذات زودتر چه هر

 .گریخت یم

ون پارکینگ از که را عزیزم و سفید هاچبک پراید  یم بیر

 .داشتم را دیروز به نسبت ، بهی   روز یک انتظار ، آوردم

 بستم را هایم چشم ، گشودم ریموت وسیله به که را در

 میان را فرمان و دادم تکیه ام صندیل پشت   به رس و

ان گلوی ، مشتم  توان تمام با و شدم متصور میر

دمش  .فرسر

 جلوی به بود مشهود وجناتش تمام در که تفریج با

 گوش بلند صدای با را تندی موزیک و داده تکیه جیپش
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ان های آدم انگار و داد یم  که بودند نکرده حایل او به میر

 .دارد بدی بسیار عواقب ، من اعصاب با بازی

ز  و گرفتم عقب دنده  جای به رمپ طریق از را ماشی 

  پارک
 

 همان پیاده و کشاندم پارکینگ در ام همیشگ

 شده باز در از و رفتم باال را اتومبیلم با برگشته مسیر 

 .شد بسته رسم پشت در و زدم ریموت و گذشتم

ه نگاه برابر  هم زیبا نسبت به ، گفت شد یم که اش خیر

 بلند نسبتا شایس از را خودم و گذشتم ، نمود یم

 با و نشستم شاگرد صندیل روی و کشیدم باال ماشینش

ز  در قوا تمام  .کوبیدم هم به را ماشیر

 ترگ موزیک تند صدای از حت   ، در شدن بسته صدای

 .بود بلندتر هم

 ای دقیقه یک مکت   با که شدم متوجه او به نگاه بدون

ز  سوار  و صحت از مدت این تمام در من و شد ماشیر

 حاصل اطمینان ، ام جیت   کوچک آینه در آرایشم سقم

 .نمودم یم
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ه و نشست که کنارم ه خیر  از نگاه ، نمود براندازم خیر

 هر کفر شک ی   که خندی نیش با و برداشتم ام آینه

 و کردم نگاهش چشم گوشه از آورد یم باال را آدیم

 راننده افتخار ، بایسر  بپام قراره که حاال گفتم : گفتم

 هم زیاد...نری دنیا از نصیب ی   ، شه نصیبت هم بودنم

ون رسعتت ، دارم کار ز  داری؟ که فرمون قفل...باشه میر

 را پایش زیر تا کشیدم گردن ، آخر جمله این پس در و

 .ببینم

ز  ای دفعه یک افتادن راه لزم کیم ، ماشیر ز  و نمود نامی 

ده را خندم نیش  .کرد تر گسی 

 .نبود بد هم زیاد انگار جماعت دیوانه با برخورد

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 39_پارت#

 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 من و داد موضع تغییر  انگلییس راک به ترگ تند موزیک

  ی   حجم این از
 

 .نشست جانم به نیشخند ، سلیقگ

 ، ساختم یم متصل که حایل در را ام گویسر  هنذفری

 برسونیم؟ قراره کجا پرسیدی ازم : گفتم

 و کشید باالی   بلند پوف و کرد نگاهم ، چشم گوشه از

ه پیشت کارمون حیف : گفت بعد  ...وگرنه گیر

ه کارتون اینه فعال مهم          -  نجنبون زبون پس...گیر

ز   در...برسون خواس دلم هرجا منو خوب شوفر یه عیر

 فرمون قفل پرسیدم...داره مشکل گوشات انگار ضمن

 داری؟

 تکرار را کشدارش پوف و چشم گوشه از نگاه هم باز

 .نمود

 مورد آدرس هجای   بیان و فاصله کردن کم با هم من

 به و چپاندم گوشم در هنذفری ، گوشش نزدیک ، نظرم

 .دادم گوش ام عالقه مورد موزیک
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 دار خنده کیم واتساپ در ، مهرداد سمت از رسیده پیام

 .رسید یم نظر به

 گل بازیت دیوونه باز که این قبل...ببینمت میخوام "

 " .کنه

نت  که موزیگ به همچنان و نمودم قطع را گویسر  اینی 

 .دادم گوش ، نمود یم بهی   را حالم

 به را نگاهم ، چپم سمت گوش از هنذفری شدن کشیده

 .پسندیدم یم را وجناتش که ، کشاند مردی سمت

 کوچه؟ کدوم          -

 ی   خیابان میان که ماشیتز  از و انداختم باال شانه

 .شدم پیاده ، بود نموده پارک ، رهگذر

 : گفتم صورتش به نگاه ی   ، هم شدن پیاده حال در

 .میام ، بمون

ز  در و  طبقه دو خانه به و پیچیدم بست بن کوچه دومیر

 .انداختم نگاه ، داشت قرار آن انتهای که ای
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 را خانه این ، شد حشمت خانواده داماد وقت   از آندره

ان وقف  بها اجاره برای که نمود رسپست   ی   زنان و دخی 

 .بودند مضیقه در شدیدا

 آیز  به او و نمودم برقرار تماس ، رودابه جدید خط با

 .داد پاسخ

 کمند؟ الو          -

ز  بیا          - یم...پاییر  .دادگاه میر

 .نمودم قطع را تماس و

 .کرد یم شکایت باید

 .ترساند یم را رویش و چشم ی   برادر چشم باید

رنگ فلزی در که برد زمان دقیقه ده ز  و شد گشوده سی 

 کوچه به پا ، بود شده هم الغرتر انگار که قامت   با او

 .گذاشت
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 برای را ام عالقه مورد موزیک من ، مدت این تمام در و

 و تیپ که مردی دانستم یم و دادم یم گوش چندم بار

 به زده تکیه ، است شده واقع پسندم مورد ماشینش

 .نگرد یم مرا کوچه بدو همان در اتومبیلش

 متوجه و نمودم براندازش ، شد یم نزدیک که رودابه

 ، بود نموده رس که ای مقنعه و ساده شلوار و مانتو

 .شدم

 . نشست هایم لب به پوزخند

تش بد و نامرد برادر از ، آمد نیم بدش هم او انگار  سیر

 .کند شکایت

 گیر  اش بامزه و تپل اندام میان مرا و گشود که دست

 .زدم لبخند چرا دانم نیم ، انداخت
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ز  از بعد  از بعد و بود شده دشوار زدن لبخند نیر  رفی 

ز   .ناممکن اتفاق این ، رومینا رفی 

 دوست سوی به عادتم که شد یم وقت خییل من

ز   .بود گشته متمایل ها آدم نداشی 

 .مریس خدا به...مریس...کمند وااااای          -

 حال در و ساختم جدا خود از را او ، قدرتم اعمال با

 وقتم : گفتم ، ام موردعالقه قرمز جیپ به چرخیدن

کت که کارگرای   رس برم باید...کمه  واسه طراخ رسر

 .فرستاده آرایشگاه

 موجب ، آرایشگاه واژه شنیدن از اش زده خجالت قیافه

 .بکوبم کمرش در مشت شد

ان که مردی به رو ، رسیدیم که اتومبیل به  فرستاده میر

 .عقب بشینه ، جلو بکش صندلیو : گفتم ، بود

ز  نگایه با  نگاهم مکث با ، خورده گره ابروهای   و سنگیر

 و کشاند رودابه صورت روی تا را نگاهش سپس و نمود

 را صندیل و گشود در بعد و شد دارتر کش کیم مکثش
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 به نگاهش در که سوایل و تعجب با رودابه و راند جلو

 زیر ممنویز  با و کشید باال را خود ، شد یم رویت من

 .شد جاگیر  صندیل روی ، لب

 حیتز  در و نشستم ، برگشت قبلش حالت به که صندیل

ان نوچه ، بودم منتظر که  ، شود گیر  جا فرمان پشت میر

 گوشه از من و گذاشت ام شانه روی دست رودابه

سد سوایل ، نباید فهمید او و کردم نگاهش چشم  .بیر

ی رفیق ، مهرداد نسبت به او  چند این در و نمود یم بهی 

  از من که موضع این بر ، مراوده سال
 

 ام شخض زندگ

 .بود شده واقف ، گویم نیم سختز 

 دوباره من و یافت جریان فضا میان هم باز ، راک موزیک

 را خود رودابه که کنم هایم گوش بند هنذفری خواستم

 تا را گردنش و کشید سمتمان به صندیل دو فضای از

ان نوچه رخ نیم ه و آورد جلو میر ه خیر  کرد براندازش خیر

 .میاد بدم راک از...کن عوضش موزیکو : گفت و
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ه نگاه آنقدر و ان نوچه تا داد امتداد را اش خیر  بدون ، میر

ز  چشم ز  سیستم و برد دست صورتش در دوخی   را ماشیر

 .نمود خاموش

 مرد شانه روی دست ، شد راحت خیالش که رودابه

 وقت  ...باش انسان...خوب پرس آفرین : گفت و کوبید

م خانم تا دو ز  سوار محی   برخورد درست ماشینی 

 تو کمه اینقدر باشخصیت مرد چرا موندم من واال...کن

 .دنیا

 روی این ، کردم فکر من و زد تکیه صندیل پشت   به و

 عمل بهی   خییل ، شد یم علتز  برادرش برابر اگر رودابه

 .کرد یم
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 و نشود رویت قابل نیشخندم تا کشیدم دهانم میان لب

یم : گفتم سپس ی میر  .دادگسی 

 فهمیدم من و کرد نگاهم و چرخید سمتم به بار این

ز  این که است نموده عصبایز  را او سخنش و رودابه  چنیر

 .است رسخ

 با : گفتم و دادم قرار مخاطب را رودابه ، توجه ی  

؟ تماس که مجتت    نگرفت 

 .زنم پوزخند ساخت وادار مرا ، سکوتش

 .هاست حرف این از تر بیچاره و تر عاشق دانستم یم

 داد؟ جواب          -

  ، دانم یم که این یعتز  سوالم
 

 .توست کار بیچارگ

 .نه          -

 مدل آن با مرد که بود مظلوم زیادی انگار ، آرامش نه

 .کرد نگاهش آینه از ، جالب موهای
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 .نبود سخت   کار ، رودابه برای دلسوزی

 ی   بر را کیس هر مهر و ترحم ، توانست یم رودابه

د ز  .انگیر

ی به رودابه رساندن  شکواییه در اش همرایه و دادگسی 

 طول مراحل آن از پس و برادرش علیه نمودن صادر

ز  درمان  در و کشید طول بعدازظهر دو ساعت تا ، گرفی 

 های   اخم با تنها و حرف ی   ، مرد ، ساعات این تمام

 .نمود همراهیمان ، درهم

ان به نسبت  این در مشکل اما ، بود تر تحمل قابل ، میر

ز  کالیو عطر ، که گرفت یم جان جا  .زد نیم کریستیر

* 
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 خانم فرانک از خجالت خاطر به بود داده ترجیح رودابه

ز  در ، سالن اهایل و ان نوچه ماشیر  برای من و بماند میر

 .برگردم ورسیعا بروم آرایشگاه به رسکیسر 

کت پرسنل کار  و داشتم قبول را دکوراسیون طراخ رسر

 کیفیت چون و چند از تا داد یم کفاف ، کوتاه نظاری  

 .کنم حاصل اطمینان عملشان

ون که آرایشگاه در از  و شدم الی   فضای وارد و زدم بیر

ز  و چران چشم نگهبان روز هر مثل آمدم  ، بچزانم را هیر

 .خورد زنگ ام گویسر 

ز  را مهرداد شماره  ساخته خارج لیست بلک از صبح همیر

 ، بود توانسته ، اش کاری روز از بعد انگار او و بودم

 .کند حاصل تماس

 بگو : گفتم و چسباندم گوشم به که را گویسر 

 ...باهاتو زدن حرف وقت نه ، دارم حوصلتو نه...حرفتو
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 : گفت سپس او و شد فرما حکم بینمان مکث کیم

 کافه بیارش...ببینه رو رودابه ، میخواد مجتت  

 
 

 .اونجاییم ما...همیشگ

 و کشیدم یم رودابه فکر دهان از را لق دندان این باید

 یم وقت خییل مجتت   که واقعیت   با خودش او ، بود بهی  

 .برد یم یر  ، داشت کردنش پنهان در سیع ، شد

 .نبود کافز  عشق فقط ، رابطه یک برای

 .نداشت آن از ای بهره مجتت   که بود نیاز هم جربزه

 گوشیشان در رس دو هر ، شدم که قرمز جیپ سوار

 .داشتند

 درگیر  ، بود مشهود کامال که ترش های چشم و رودابه

 آن و مجتت   از تماما که است اش گالری های عکس

یز داغانش و درب قیافه  .بود لی 

ان نوچه و بیاید خود به تا کشیدم پوفز  ز  هم میر  را ماشیر

 .بیندازد راه به
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 پیمان و پر غره چشم و دادم را کافمان آدرس هم نگاه ی  

 .نشستم تماشا به چشم گوشه از هم را مرد

یم خر  برای : گفت ، شنید را کافه آدرس که رودابه  میر

 جا؟ اون

ون به سوالش به پاسخ ی    جای مرد و انداختم نگاه بیر

 که فعال : گفت ، ضمختش نسبتا صدای آن با من

 هم تو...تازونه یم داره ، کرده پیدا مفت تاکیس ، رفیقت

 .بی   نصیت   یه
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 .رسید هایم لب پشت تا خنده

ان چزاندن  .داشتم دوست را ، ها میر

 .نمود اختیار سکوت رودابه
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 را مرد این های حرف به پاسخ دماغ و دل ، بود معلوم

 این ، نمود یم بعید درازش زیادی زبان از وگرنه ، ندارد

 .توجیه ی   و سکون

 صبح ار انگار که غرهای   ، ندادیم پاسجز  ، دید که مرد

 .نمود عرضه کم کم را بود شده تلنبار دلش روی

 بزن...دارن مشکل طایفت و ایل کال – مرد

ت ی  ...الت ...دررو  دو یه...دادگایه...خور کتک...غیر

 یم کوک کیفمونو کال کتز  جور هم دیگه مورد

 و باشم داشته هواتو گفته آقام که خداییه یعتز ...کتز 

 ...وگرنه ، زنم نیم حرف آقام حرف رو من

یز که راستش دست  ی   و محتوا ی   های خالکوی   از لی 

 با و کوبیدم دستش زیر ، آورد باال را بود معتز 

 و تو تا بگو وگرنشو : گفتم ، ممکنم حالت خونرسدترین

 سیاه خاک به رو برته و دور نسنایس هر و آقااااات اون

 .بنشونم
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 ای ذره من و دوخت نگاهم در را اش دیده و وحیسر  نگاه

سیدم  .نی 

 .بس و بود رودابه نگاه بیشی   سوال ، ام ناراحت   تنها

 توانست چقدر هر او و رفتیم را مسیر  ادامه سکوت در

 موزیک و نمود خایل گاز پدال رس را اش ناراحت   و کفر

 ، گذاشته فلک به رس صدای حالت در را اش مسخره

 .داد گوش

ز  از که کافه برابر  مرد به رو ، شدیم یم پیاده ماشیر

 یم...نیستم هم تنها...کشه یم طول احتماال کارم : گفتم

 .بری تویز 

 با را ماشینش در من و کند من از را نگاهش توجه ی  

 .کوبیدم هم به توان تمام

 بد هم خییل انگار ، هم شدن آدم یک آسایش مخل

 .نبود

 ، ساخت همراه خود با مرا و گرفت را دستم که رودابه

 خودت به هم حاال...نداده تلفنتو حواب رودی : گفتم
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 واسطه رو مهرداد و من...ببینتت میخواد که نزده زنگ

 .برو تهشو تا خودت...کرده

 به کردم اجبارش و کشیدم را دستش که گفتم حایل در

 .ایستادن

 از تر زده عصبان مرا و  افتاده زیر به رسش هایم حرف با

 .بود نموده شناختمش یم که چندسایل این تمام

 و عشق من و دانست یم پرشش سکوی را او مجتت  

 .دانستم یم بابت این از را اش عالقه

 .دید نیم هایش چشم هم رودابه

ز  های قسط  امید و کرد یم پرداخت را مجتت   ماشیر

د را مادرش دست او زودتر چه هر ، داشت  به و بگیر

 برادرش خانه منجالب از را او و بیاید اش خواستگاری

 .دهد نجات

 مراسم هزبنه و بها اجاره ، بود حاضز  رودابه حت  

 ، داشت را اش تهیه قصد که وایم با خود هم را عرویس

 .کند رجوع و رفع
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 که نیست مردی آن مجتت   ، کند باور خواست نیم ویل

ز  همه از او خاطر به  .بگذرد چیر

 پا هایش چشم در داشت که اشگ و افتاده زیر به نگاه

 را او و کشیدم را دستش و نیاوردم تاب را گرفت یم

 .نمودم رد کافه در از خودم رس پشت
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اهن همان با مهرداد  مخصوص خورده اتو شلوار و پیر

ت با مجتت   و کارش  زار تنش در که جیتز  شلوار و تیرسر

ز  پشت ، زد یم   میر
 

 .بودند نشسته همیشگ

 به مصنوغ لبخند و برخاست جا از دیدنمان به مهرداد

 .راند لب

 .نکرد نگاهمان اما ، ایستاد هم مجتت  
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 رو و زیر را مجتت   جان تمام ، هایش چشم با اما رودابه

 .کرد

 مهرداد های چشم از نگاه من ، ایستادیم که برابرشان

 ، داد یم نشان که ای شده کاری آینه دیوار به و گرفتم

 
 

 .دوختم ، پیداست صورتم تمام در خستگ

 ، نمود نیم نگاهش که ای مجتت   به را خودش رودابه

 ...سالم : گفت آرام و ساخت نزدیک

 آتش موجب امر این و بدهد را پاسخش مجتت   نشنیدم

ز   تابستان جانسوز گرمای این در اعصابم بیشی   گرفی 

 .شد

ز  پشت صندیل جای که نیمکت   روی  بودند داده قرار میر

 کنار ، آرام و گرفت قرار کنارم هم مهرداد و نشستم ،

 .نداریم دخالت حق تو و من : گفت گوشم

 بود نموده کوتاه را صدایش او که گونه همان به هم من

 .دادم را پاسخش ،
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 منو کارای از کدوم هیچ تو دخالت حق هم تو  -

 که؟ متوجیه...نداری

 که ای رودابه به و گرفتم هایش چشم از را نگاهم و

 چشم دزدیدن به التماس با و گرفته را مجتت   دست

ه هایش  .دوختم ، نگریست یم خیر

؟ – رودابه  حت  ...نمیدی؟ تلفنمو جواب چرا...مجتت 

سیدی؟ حالمو ز ...کن نگام...نیر  ...خاطرت به ببیر

 استخوایز  و سیاه دست و گذاشت عقب قدم که محتت  

  ، کشید  رودابه زخیم و زیبا و سفید دست از را اش

ز  تا نمودم داری مردم خییل  ی   مرد رس فرق بر را میر

ت  ، بود نموده علم قد رودابه برابر که شعوری ی   و غیر

 .نکنم خرد

 های چشم به بود توجه ی   که حایل همان در مجتت  

 که ، درهمش های اخم با ، رودابه اشگ و زده بهت

 خاطر به : گفت ، بود نموده تر کربه را کرب  هش صورت

 مثه اگه که وگرنه...خودته کارای خاطر به...نیست من
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ای  راضز  من مامان هم ، بودی زیر به رس و خانم دخی 

 کارت به کاری داداشت هم ، خواستگاریت بیایم شد یم

 من از...خونه از کردی فرار که هم حاال...نداشت

؟ اجازه...پرسیدی؟ ز  من مامان...گرفت   میگه طور همیر

 که کردی فرار که حاال ، هست   خرای   دخی   تو

ز  که بهی   همون...بدتر  ...که...کنیم تمومش جا همیر

 .برخاستم جا از

ز  با اش جمله  کاره نیمه گلویش در ، من باره یک برخاسی 

 .ماند
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 یم جمع باید را رودابه کرده سکته جنازه ، داد یم ادامه

 .کردیم
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 جانش ی   بدن و کردم پر را رودابه تا ام قدیم یک فاصله

 ایستادم مجتت   قواره ی   و دراز قد برابر و راندم عقب را

 جونت ننه اون...آره؟...خراب دخی   : گفتم پوزخند با و

ز  چطور ، ندار هیجر  توئه دونه یم  یم...خریدی؟ ماشیر

 از داری هرخر  دونه یم...ده؟ یم گ قسطشو دونه

ز  رس صدقه یه همیر  هر و کتز  یم وا دهنتو تو که دخی 

؟ یم بارش رو طایفته و ایل الیق خر   یا دونه یم...کتز

 رس بر خاک عرضه ی   دیالق هیجر  یه افتخارشه فقط

 بر دست   و لشه هم خییل قضا از که داده جامعه تحویل

 بوده بلد فقط یا ننت اون دونه یم...داره؟ هم دم و دود

 آره؟...بده؟ جامعه این تحویل رو  تو

 را درد رد شد یم که های   چشم همان با و زد پوزخند

 اونو تو...نداره ربظ هیچ تو به : گفت ، دید میانشان

 من رودابه دیگه اون کردی کاری تو...کردی یاغز 

 ...نباشه

 درد و صدا بغض نمودن پنهان در سیع هم چقدر هر

 .بود ناشدیز  انکار هم باز ، داشت هایش چشم
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 ...چرا دانم نیم

 چطور؟ اصال

ز  برای شاید اما  .سوخت مرد یک برای دلم ، بار اولیر

 .نبود مرد ای ذره که مردی برای

 را جانش ی   تن و گرفتم را رودابه دست و رفتم عقب

ون تا خودم دنبال  .کشاندم ، کافه از بیر

ان نوچه ز  به تکیه میر  انگار و بود منتظرمان ، زده ماشیر

 حرف ی   هم او که بود بد خییل رودابه حال واقعا

 .شد سوار ، تمام سست   با رودابه و کشید جلو صندیل

 مدل اندیشیدم باز من و کرد نگاهم کیم مکث با مرد

 .است جالب ، اش خورده تیغ موهای

 شدم مهردادی متوجه  ، شد جاگیر  فرمان پشت وقت  

 به دم که سوایل با و ایستاده ما از فاصله قدم چند با که

 ، گرفت یم جان بیشی   اش معمویل های چشم در دم

 .کرد یم نگاهم
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 .پرسد یم ، دانستم یم

 سمتمان که او به وقیع و شدم سوار پس دانستم یم

 .نگذاشتم ، داشت بریم قدم

 .رفتم یم یابد

 .رفت یم باید هم رودابه

 یم بیشی   را ام دوست   دامنه ، شده هم بار یک برای باید

ز  ، دادم یم یاد او به و نمودم  هم خییل تنهای   و رفی 

 .نیست سخت

 بودن آویزان از بهی   شدن کنده ، کردم یم اش حایل باید

 .است

******** 
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 دوم فصل

 

 گل برات : گفتم و ریختم سنگ روی را آب بطری

ان نوچه دویز  یم خب یعتز ...نخریدم  ، بود همرام میر

 این ندارم دوس...بخرم گل وایسه بگم بهش گرفت زورم

ز  فرضم لطیف ، وحیسر  جماعت  باید امشب...کیز

ی س نه...بشم بسی   ...ترس نه...دارم اسی 

ون شال زیر از که رهای   موهای میان دست و  آمده بیر

 برابر در هایم چشم نمودن تنگ با و کشیدم ، بودند

 ...که دادم ادامه ، غروب دم آفتاب

 رو آندره...ندادم جواب...زد زنگ دیشب هم یحتر   -

 کرده راحت کارمو هم یاور...لیست بلک تو گذاشتم هم

ز  حاال کال...دوی   فرستاده قرارداد واسه جفتشوشنو ،  بیر

ز ...سیمینه همون ترینشون آدم باشه خودمون  صت   همیر

ون زدم یم خونه از داشتم  ، وایساد راهرو تو اومد ، بیر

 رومینا...اما نمیخوام که مالقاتشو...مالقاتم میاد گفت
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ونه؟ جات....خوی   تو...خیال ی  ...که هم ز  آره...میر

 راحت رفت   که تو...منه از بهی   خییل تو جا...دیگه

 ولم بد...نیر  کردی ولم...جا این که هم من...خوابیدی

 ، میاد دردم...کردی ولم هم تو...نبود حواست...کردی

 دوسم کدومتون هیچ...داری دوسم دادی یم شعار

ز   هیچ که فدارسم اصال...اصال نه...نیستا غصم...نداشتیر

 رو هفته اون بگم اومدم...بگذریم...ندارین دوسم کدوم

م...پیشت بیام تونم نیم  فرانک از هم دوماه...درگیر

 ویل دستم از شد شکار خییل...گرفتم مرخض خانوم

 ...مجبورم خب

ز  قرار که شوم بلند خواستم  چرم های کفش ، گرفی 

 منترسر  و ، نی   قی   سنگ سوی آن برابرم ای مردانه مشگ

ز  کالیو بوی شدن  .نشاند هایم لب به پوزخند ، کریستیر
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 به رس چرخاندن با و کوبیدم قی   روی را انگشتم دو رس

 مردی دار ریش ته و خسته صورت دیدن و باال سمت

 ، بود بسته محکم گرما این در هم باز را اش یقه که

ان رسکرده...نیر  کنم یم معرفز  : گفتم  های میر

 مرگ و اول شغل کاال ترانزیت که همونای  ...وحیسر 

ز  یاورو که همونای  ...دومشونه کار و کسب  یم سگ عیر

؟ یم...ترسونن ز  هم خییل...بیتز  ...نیست عجیت   چیر

 .برخاستم جا از ، هایم دست تکان با و

 دست که روبرویم مرد رخ به رخ تا گرفتم باال را رسم

 با هم باز من و بود زده گره هم به رسش عقب را هایش

اهن دیدن  حس اش بسته زیادی یقه آن و مشگ پیر

 
 

 .نمودم تجربه  را خفگ

 .نبود تو رنجه قدم به نیازی...دنبالمه نوچت  -
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 بزن : گفت که بردارم گام اتومبیلش سمت تا چرخیدم و

 از ترسید باید...خونوادگیته خصلتای از درروی  

 ...ای طايفه و ایل این الت  که توی   مخصوصا...شماها

 .خندیدم

 ...بلند

 ...رسا

 ...توان تمام با

ان کرده رس ترساندن ز  ها میر  مفتخر من و نبود کیم چیر

 .بودم عظیم افتخار این
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 همان با همچنان که دیدمش ، گرفت پایان که ام خنده

 به که پاهای   و زده گره هم به رس عقب های دست
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 اش یقه که لبایس میان در و  شده باز شانه عرض اندازه

ه ، بود بسته زیادی را  .کرد یم نگاهم خیر

 بر هایش چشم و بود نزدیک هم به پرپشتش ابروهای

 .رسید یم نظر به همیشه از تر ریز کیم آفتاب نور اثر

 .بریم باید...شد؟ تموم  -

 در : گفت ، اقدام این میانه در و کرد حرکت و گفت

ی ، نیست قرار ضمن ستون اومدی که بمیر  .قی 

ز  بر که را محکیم های قدم و ایستادم جایم در کیم  زمیر

 .کردم نگاه ، گذاشت یم

 حواسش ، دهد نشان من به ، خواست یم مثال مرد این

 است؟ من به دائم

 .افتادم راه به و زدم پوزخند

 .بود آرزوهایم به رسیدن ، هزینه پرداخت وقت

******* 
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 به بافتش حال در و گرفتم دست یک با را رهایم موهای

 نگایه ، بود ایستاده پنجره به رو من به پشت که مردی

 .انداختم

 .باشیم داشته گفتمایز  تنهای   در بودم خواسته خودم

 آس و رساندم یم نظرش و سمع به را ام خواسته باید

  خوب
 

 .ساختم یم رو را ام زندگ

 ریزبینش و نافذ نگاه از کردم سیع ، برگشت که سمتم به

س  که موهای   بافت ادامه به و ننشیند جانم به اسی 

 ، نمودم یم خرجشان و رسبدم یم ها آن به حسای  

دازم  .بیر

 ...شنوم یم  -

 آلبالوی طرح دانه دو که کوچگ موی کش ، تعلل با

 و کردم موهایم انتهای بند ، بود آویزان آن از ، بانمک

 .زدم تکیه ، بیمارستان تخت بزرگ های بالش به

ه  سمتم قدم دادم امتداد را سکوتم و شدم که اش خیر

 .برداشت
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 برای کردم فکر من و ایستاد تختم از می   یک فاصله به

  در مرا بخواهد باید چه
 
ی تخته دو اتاف  نماید؟ بسی 

 
 

گ  از را نگاهم که حایل در و نیاوردم تاب را اش خیر

ی به هم دست   ، ساختم یم جدا هایش چشم  هایم چی 

 .کشیدم ، نمود یم کوتاهشان هربار دقت با رودابه که

طمو خواستم یم  -  .بدویز  رسر

یط  -  ...ازای در کردی قبول تو...نیست رسر
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 ...بلند هم باز

 ...رسا

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 ...توان تمام با

 یم بر قدیم خاندان آن برای ، کرد یم فکر واقعا مرد این

 دارم؟

ز  فکاتور با البته  نبودنش و نبود که رومینای   از گرفی 

 را او ای ذره ، تواند نیم مرد این که ساخت یم مطمئنم

 .نماید تهدید

 تخت لبه بند را دستش و نمود کمی   را اش فاصله

 واسطه این به ام خنده و شد خم صورتم روی و ساخت

 .رفت تحلیل

ه  ، بود نشسته خون به که نگایه با ، هایم چشم در خیر

 حدی در کردی فک کوچولو توئه : گفت شمرده و آرام

؟ داشته من با رفتارو این که هست    بایسر

 ، خودش مانند به و نمودم کمی   را صورتش تا ام فاصله

 من : گفتم ، دواند یم ریشه جانم در که تریس وجود با

 نیاز من به تو چون ، بکنم تونم یم ، بخوام کاری هر

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 چون بایسر  کتز  گوش حرف پرس کن سیع پس...داری

 .خودم حت  ...نیست مهم احدی جون من برای

 نافذش های چشم از جدای اندیشیدم من و زد پوزخند

 .دارد هم جذای   و درشت های لب ،

 این از تر کوچیک خییل : گفت و گرفت فاصله کیم

سویز  منو که حرفای    .بی 

 های چشم و دار کش های لب همان با و زدم لبخند

یز  مجبوری تو و ترسونمت یم اما : گفتم ، تمسخر از لی 

ز  اون روی برو حاال...بدی گوش من حرف به که  ، میر

 امضا زیرشو و کن مطالعه و بردار رو برگه دوتا اون

 به هست هرجور تا کافیه امضات فقط شنیدم...بزن

 .کتز  عمل وعدت

ی سمت ای ثانیه چند تعلیل با ز  سه فاصله در که میر

ی  چنگ با و برداشت گام ، داشت قرار من تخت تا می 

 صورتش کاغذ پای تا رس به رسرسی نگایه و کاغذها زدن

 .شد نیشخند غرق آیز  به
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ز  که را کاغد   و آورد پاییر
 

گ  ، نمود هایم چشم خرج خیر

انه لبخند  زیاد : گفتم و ساختم روانه سمتش به ای دلی 

 .قشنگه هم خییل...نیست سخت اصال...نیست سخت

 نیشخند با همراه صوری   و آرام های قدم با را فاصلمان

 ، صورتم روی شدن خم با را اش فاصله باز و نمود یط

 موی کش از آویزان آلبالوی به را دستش و کرد کم

ه و ساخت بند موهایم  اینو تو پس : ،گفت آن به خیر

ان با وصلت...میخوای  ...ها میر

 ...باز خندیدم

 ترس کیم ، بود موهایم موی کش بند که دست   گرچه

 .بود انداخته جانم در
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ه و خنده همان با  تعریف واال : گفتم ، صورتش به خیر

ان نکیسا  و...پوش خوش...جذاب...شنیدم زیاد رو میر

ی...اما....حنتلمن خییل ز  ، ابدا و اصال...مهمه که چیر

ان  .کارتشونه گرین...نیستند ها میر

 .بود او نوبت بار این

 .خندید

 ندیده کس هیچ در که مدیل و بود خاص که صدای   با

 .بودم

 .ساخت زیاد من با را اش فاصله

ز  روی را کاغذها  و داد قرار تختم غذاخوری میر

اهن جیب از را رنگش طالی   خودنویس  بقه مشگ پیر

ون دیپلماتش  .زد امضا را دو هر و کشید بیر

 .بود عجیب اتفاق این قبول در رسعتش

ی به من رسیدن ، عجیب از تر مهم اما ز  یم که بود چیر

  در پرشم سکوی توانست
 

 .باشد زندگ
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 قدم در سمت و کرد رها جا همان که را کاغذها

ه که متز  به نگاه بدون ، برداشت  لبخند و بودم اش خیر

ان بانو بچرخیم تا بچرخ : گفت ، داشتم لب به  ...میر

****** 
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 ، آینده ساعت پنج تا پرستار و داشتم امایز  ی   تشنگ

 .بود نداده من به را آب نوشیدن اجازه

 باال کیم را کمرم ، بود درد همراه که سخت   با و کالفه

 ، شد موجب که دردی با را گویسر  اسکرین و کشیدم

م گاز را لبم  لیست در و گرفته صورتم برابر ، بگیر

 حرف برایم کیم تا گشتم موردی دنبال به هایم کانتکت

 .کند خالص درد حجم این از مرا و بزند
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 شد یم متوجه را دردم غرق صدای ، شک ی   که رودابه

 .نبود مناست   گزینه ابدا و

 .نداشتم صحبت قصد حاالها حاال که هم مهرداد با

 محدودتر خییل من اطراف های آدم دایره انگار واقعا و

ی از ز  .بود ، باید که چیر

 اتاق در که بودم برسر  بتز  یک کردن پیدا دار و گیر  در

 تخت آوردن قصد ، خدمه و پرستار چند و گشوده

 .نمودند اتاق درون به را بیماری

 ، بودند متفقش که ای صحنه از تفاوت ی   را نگاهم

 از یگ که دوختم ام گویسر  اسکرین به باز و گرفتم

 از من و شد نزدیکم لبخند با ، چهره خوش پرستارهای

 .شدم شاهدش چشم گوشه

 هم تو با خواست یم دلش خییل نواجان...عزیزدلم  -

 این ابتدا از اون ترجیح اما ، نبودیم موافق ما...باشه اتاق

ز  برای...بود طور ان آقای همیر ز  تخته دو اتاقتو میر  .گرفی 
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 در که ظریقز  دخی   به و نمودم قفل را گویسر  اسکرین

 .انداختم نگاه ، بود کشیده دراز بیهوش من کناری تخت

 .بود دخی   این نکیسا خواهر ، پس

اف و گفته ، نزارش حال و سکوت از بارها رومینا  اعی 

 دل در دخی   این به نسبت عمیق   دلسوزی ، بود نموده

 .داشت

 .سوخت نیم او برای من دل اما

ان مابق   مثل ، کردم یم حس فقط  و خشم مورد ها میر

 .نیست غضبم

 درون من وجود از ای تکه حامل ، دیگر او هرحال به

 .بود خود

 ، بقیه همراه یه او و دادم تکان رس که پرستار برای

ی بال فراغ با توانستم ، گذاشتند تنهایمان  دخی   ، بیشی 

 خرمای   پرسانه کوتاه موهای که ای پریده رنگ و ظریف

 
 

 .بنگرم را داشت رنگ
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ان رسکرده مانند به ، هایش لب طرح  .بود ها میر

 .پیمان و پر و زیبا قدر همان

 باز و برداشتم صورتش از نگاه و زدم پوزخند افکارم به

 بیوی   پیج میان و گشودم هدف ی   را ام گویسر  اسکرین

 .خوردم چرخ ، دنیا مطرح بالگراهای

 ایونت یک خواست یم ، آینده ماه سه برای منیر  استاد

ز   از خواستم نیم من و کند برگزار دوی   در الملیل بیر

 .دهم دستش

 .نمودم یم مطرحش ، خانم فرانک با حتما باید

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 52_پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 و بودم ها هزینه حدودی برآورد و زمان دار و گیر  در

 که ، کشید یم شعله تنم درون گایه میان این هم درد

 خود سمت به را نگاهم و شد گشوده اذنم ی   اتاق در

 .کشید

ان  نوچه آن از پس و شد وارد من به توجه ی   بزرگ میر

 .عزیزش

 و داد تکان رس برایم که انگار بود باشعورتر جان نوچه

 .برداشت قدم نوا تخت سمت ، نگران نگایه با سپس

ان  پیشایز  بوسیدن قصد و شده خم نوا صورت روی میر

 از حجم این به هم باز من و داشت را عزیزش برادرزاده

ز   .شد رو و زیر دلم ، اش یقه سخت و محکم بسی 

 کشید؟ نیم گرما واقعا یعتز 

ان  با نگاهش ، اتفاق این یط در و آورد باال رس که میر

 لبخندی من ، کرد تالف   من شده باریک های چشم

 .پاشیدم رویش به مسخره و گوش تا گوش

ز  و زد دور را نوا تخت  .ایستاد من تخت پاییر
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 .داد جوالن بیشی   درد و کشیدم موهایم میان دست

ان  نداری؟ مشکیل – میر

 ریز های چشم با و نمودم تر گشاده را ام مسخره لبخند

 ...دارم : گفتم و نمودم کج رس ، شده

 چه : گفت و نمود نزدیک هم به کیم را ابروهایش

 مشکیل؟

 اش عادی حالت به هایم چشم و دادم پایان را لبخندم

 خفه...دارم مشکل یقت دکمه با : گفتم و گشت باز

؟  نمییسر

 ، من به پشت و شد اندازه ی   اخمش چرا دانم نیم

 بوی کردم حس ، دانم یم تنها ، برداشت قدم در سمت

ز  کالیو  دست از واسطه این به را جذاب لعنت   کریستیر

 .دادم

 مویز  یم : گفت اش نوچه به رو خروجش از قبل

 .کنه اذیت رو نوا نمیخوام...وحشیه...پیششون
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 .گذشت در از و

 کش مسخره را هایش لب ، من نگاه دیدن به هم نوچه

 آمد و انداخت اتاق انتهای کاناپه روی را خودش و داد

 گشوده اتاق در باز که کشد دراز و بگذارد باال را پاها

ان و شد  شاهپور؟ : گفت ، مرد به رو من نگاه ی   میر

 بله؟ : گفت و برخاست جا از مرد

ان م ، شد بیدار نوا – میر  .کن خی 

ان و داد تکان رس ، بود شاهپور نامش انگار که مرد  میر

 دیگه هفته : گفتم که ، برود خواست من به نگاه ی   باز

 تو...کنیم صحبت قرارمون مودر در و ببینمت میخوام

 .کن قیدش کلندرت

 فکرم ، شد موجب ، در شدن بسته سپس و او مکث

ز  کالیو خوب بوی صاحب درگیر  بیشی    .شود کریستیر

 و نمود پرت چریم کاناپه روی را خود باز که شاهپور

ز  پاهای  توانست ، کرد بینوا دسته نصیب را پوشش پوتیر

 .بکشد خود به را نگاهم
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 .للگیه کارت پس  -

 و بردم فرو ام گویسر  در را رسم ، حرف این از بعد و

 .ننمودم ، رفت نشانه سمتم که های   اخم به توجیه

  باز  -
 
ه للگ  قربویز  رودمو و دل ، خونوادم که این تا بهی 

ز  کثیفشون نسل موندگاری و بقا  .کیز

 مجازی صفحات بند را نگاهم چنان هم و زدم پوزخند

 .نمودم

 سوزد؟ یم دلم حرف این با ، کرد یم فکر

 کرد؟ یم فکر طور این واقعا

 .کرد یم اشتباه

ها قبیل این برایم دیگر ، بود ها مدت من ز  .نبود مهم چیر

 .بودم آموخته طور این من

 .ندارند دوستم ها حشمت ، بودم گرفته یاد من

 .بود ماورای   استثنا یک رومینا ، میان این البته
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****** 
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 تنگ دل و هستم کجا من که بود فرستاده پیام رودابه

 .بودم کرده رد را پیامش پاسخ ی   من و است

 .بود یم تنها را مدت این باید

 .داشت کردن فکر به نیاز

 این در وگرنه ، کرد یم ترک را محتت   به اعتیادش باید

ی ز  .مرد یم ، بود گذاشته عشق را اسمش که چیر

 که بودم مجازی صفحات میان خوردن چرخ حال در

 بلند ، تختم روبروی کاناپه روی کشیده دراز مرد صدای

 .شد

 مونه؟ یم هوش ی   چقدر نوا دویز  نیم -
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 حالت همان در و ننمودم جدا دستم گویسر  از را نگاهم

شم من مگه : گفتم  پریس؟ یم که دکی 

 و برداشت قدم نوا تخت سمت که دیدم چشیم زیر

 به و برد فرو اش ارتیسر  شلوار های جیب در دست

 نگاه ، بود گرفته قرار نوا تخت کنار که مانیتوری

 .انداخت

 ...که رسید گوش به صدایش باز بعد کیم

 عمل عوارض درباره کردی حتما رسخر  یه هرحال به تو -

احتت زمان مدت و ایط مورد در...اسی   نیم هیجر  نوا رسر

؟  دویز

 چند باید : گفتم و رفتم غره چشم سمتش به حوصله ی  

ی وقت    مرخص فردا پس فردا ویل من...باشه بسی 

ایطش باید هم چندمایه...میشم  .باشه استیبل رسر

 کوچیک کار این با خونوادتو اعتبار کردی خوی   کار -

 کار تو موندم هنوز من فقط...دادی نجات

ه اون...خواهرت  ...که عوضز  دخی 
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 .نمود اش خفه نطفه در ، انداختم سمتش که نگایه

 کنم؟ اقدام خودم باید یا یسر  خفه تویز  یم -
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 به دست حالت همان و محکم های   قدم با و زد پوزخند

 : گفت هم میان این و رفت اتاق پنجره سمت ، جیب

 سخت های جلسه درگیر  هم هنوز نکیسا

یوتراپیه ز  همش....نشه سابق مثل وقت هیچ ممکنه...فیر

 ...زنیکه اون تقصیر  هم

 .شد نیم سابق مانند به گاه هیچ هم من رومینای
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 و وحال سابق اصال ، بود ها سال ام بیچاره رومینای

 توانستم نیم خانوادمان وجود با من و نداشت آینده

 .کنم کاری برایش

 .بشنوم نمیخوام صداتو -

ی آمد ز  ، من کناری تخت دخی   ریز ناله که بگوید چیر

 .کشاند سمت آن به را هردومان نگاه

 که حایل در و کرد تند قدم نوا تخت سمت شاهپور

 آبج  ...نوا؟ : گفت لبخند با ، شد یم خم صورتش روی

؟...خانوم؟  خوی 

 ، اتاق در سمت شاهپور و شد صدادارتر ، نوا ریز ناله

 .کرد تند قدم

 یم باعث ، ام کناری تخت در دخی   پریده رنگ صورت

د شکل درونم ترحم شبیه حیس یک ، شد  از و بگیر

 ، نشست یم جانم در اش خانواده حضور با که عصیایز 

 .ببندم چشم او به نسبت
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 و عصیان این بایز  و باعث ، اش لعنت   برادر و او گرچه

 
 

 .بودند دیوانگ

 .من کنار رومینا نبود بایز  و باعث

******* 
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ی به اکراه با و نشست تخت لبه  تخت در که دخی 

 .انداخت نگاه ، بود خوابیده من کناری

یش اتاق این تو چرا -  کردن؟ بسی 

 دستم درون گویسر  بند را نگاهم و انداختم باال شانه

 .ساختم
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 از رنگ کریم حریر شال و داد پنجره به را نگاهش هم او

  موهای روی
 
 اش شانه روی و خورد رس ، رنگش فندف

 .افتاد

ی؟ خودت -  بهی 

 چشیم زیر من و بود پنجره بند چنان هم نگاهش

 .پاییدم یم را حرکاتش

 .بیاید دیدنم به بخواهد ، شد نیم باورم

یس حالمو جا این اومدی - ؟ بیر ز  نمیاد بهت...سیمیر

 داری؟ دین حس یا تریس یم ازم...بایسر  من نگران

د هایم چشم به را نگاهش ، تعارفم بدون سوال  با و سیر

 توامان را غم و ترس و ناراحت   آن رد شد یم که حالت  

ه ، دید  .شد ام خیر

 ...مدیونم من -
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ی صورت به را نگاهم و زدم پوزخند  گفته دکی   که دخی 

 ، آورد یم دست به شب تا را کاملش هوشیاری ، بود

 .دوختم

یس میاد بهت بیشی   - س ویل...بی   نیست قرار من...نی 

 راحت خیالت...بزنم شخم وقت هیچ رو گذشته

 هم من برای...نمیوفته برات اتفاف   هیچ...باشه

 خوبه؟...نمیوفته

 .شدم اندامش لرز متوجه

افز  های مهمایز  غرق را خودش  .کرد یم ارسر

 .داشت حدی ی   توجه اندامش و زیبای   به

 ...اما

ز  دیگر که فهمیدم یم ، لعنت   روز آن از اما  سابق سیمیر

 .نیست
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 و کرد یم تهیه برایش رومینا را اعصابش های قرص

 ، نبود رومینا که چندماه این واقعا و نمود یم مراقبتش

 آمد؟ یم رسش بر چه

 ؟ خوردی قرصاتو -
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د هم به را رنگش خوش های لب  برخاست جا از و فرسر

 اندامش نظیر  ی   زیبای   بلندش های قدم با که حایل در و

 : گفت و برداشت قدم در سمت ، نشاند یم چشم به را

م مدت یه من ز  پیش میر  .باش خودت مراقب...مهیر

ینش ادوکلن بوی تنها و گذشت در از و  جا به را شیر

 .گذاشت

 ...گایه البته ، سوخت یم برایش دلم
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 به و برداشتم در از را نگاهم ، خورد زنگ که تلفنم

 .دوختم گویسر  اسکرین

 .نداشت اهمیت   برایم اصال و بود مهرداد

 اش اندازه ی   دخالت و مجتت   از مدتش این طرفداری

  مسائل در
 

 مقابل در تر محتاط شد یم باعث ، ام زندگ

 شدن باز و کردم ریجکت را تماس پس ، کنم عمل او

 کالیو خوب بوی شدن پخش و اتاق در اجازه بدون

ز   .شد پوزخندم موجب ، اتاق در کریستیر

 جز کاری که دیوانه شاهپور آن با را شیفتشان انگار

 خوردن چرخ مجازی فضای در و کشیدن دراز و خوردن

 .بودند نموده تعویض ، نبود بلد

 متوجه من و داد او به را نگاهم ، هایش قدم صدای

 .دارد یم بر گام من سمت که شدم

 را رهایم موی دسته و راندم هایم لب به گشاده لبخندی

 ای فاصله در جیب به دست او و گذاشتم گوش پشت

 نیاز واقعا کردم فکر من و ایستاد تختم به نزدیک خییل
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 را دیپلمات یقه دکمه و بودن رسیم شدت این ، است

؟ ز  بسی 

ه از نشد باعث ، نافذش نگاه  هایش چشم در شدن خیر

 .بردارم دست

 جا این نزدیک کثیفت خونواده اون بگو -

 تویز  یم و مرخض دیگه روز سه دو تا...خب؟...نشن

 کن حایل بهشون پس...ببیتز  رو نحسشون های قیافه

 ازشون ردی خوابیده من نوای که اتاف   تو نمیاد خوشم

 چشم ومن  کردین داغون رو نکیسا...بشه پیدا

 .برندارین دور...بستم

 مچ ، بردارد قدم نوا تخت سمت خواست که زمایز 

 دست اتصال به مستقیم را نگاهش او و گرفتم را دستش

 به بیشی   رسم سوزن اگر کردم فکر من و دوخت هایمان

 گردن ، راحت خییل توانستم یم ، داد یم مانور من

م مشتم میان هم را اش افراشته  .بگیر
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اضش به مهلت یز لحن و صدا با و ندادم اعی   آرامشم لی 

 حساب تو خونواده جزء آینده ماه از : گفتم ،

 بیاین خونوادت و خودت پس...میشم

 خییل آناناس کمپوت من ضمن در...حله؟...عیادتم

 به خوردی کنم یم فک میای خایل دست...دارم دوست

ان برات نباشه زشت...سوزه یم برات دلم و خنیس  میر

 .جاااااااان
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 مچ بردارد، قدم نوا تخت سمت خواست که زمایز 

دست اتصال به مستقیم را نگاهش او و گرفتم را دستش

 به بیشی   رسم سوزن اگر کردم فکر من و دوخت هایمان
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افراشته گردن راحت، خییل توانستمیم داد،یم مانور من

م مشتم میان هم را اش   .بگیر

اضش به مهلت یز لحن و صدا با و ندادم اعی   لی 

 حساب تو خونواده جزء آینده ماه از :گفتم آرامشم،

 بیاین خونوادت و خودت پس…میشم

 خییل آناناس کمپوت من ضمن در… حله؟…عیادتم

 به خوردی کنمیم فک میای خایل دست…دارم دوست

ان برات نباشه زشت…سوزهیم برات دلم و خنیس  میر

  .جاااااااان

ب یک را دستش  این به رسم سوزن جای و کشید ضز

 کشید خود به را نگاهم و گرفت آتش دستم در واسطه

  .است ریزی خون حال در دستم که نمود متوجهم و

 را تختم باالی اعالم زنگ که شد متوجه انگار هم او

د   .فرسر
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 هایشچشم بند را نگاهم دستم، ریزی خون به توجهی  

 درد میان این در البته نبیند، را وجودم ضعف تا کردم

  .نبود دهنده یاری اصال پهلویم، زخم

 زرشگ هایلب آن با اندام خوش و چهره خوش پرستار

 که مردی هایچشم از نگاه شد، اتاق وارد که رنگش

ه و نافذ هایچشم با انعطاف ایذره بدون  رنگش تیر

 با رابطه در پرستار مواخذه به و گرفتم کرد،یم نگاهم

 
 

دم گوش دستم، رگ پارگ   .سیر

 رسم، اتصال محل برای رگ کردن پیدا و دستم پانسمان

ان مدت، این تمام در و برد زمان کیم  جیب در دست میر

  .نگریستیم مرا و ایستاده نوا تخت کنار

ز  هیچ هایشچشم در  حفره یک فقط و نبود پیدا چیر

  .بس و نشاندیم امدیده به را تاریک عمیق

 اتاق پنجره به را نگاهم شد، خارج اتاق از که پرستار

احت میخوام :گفتم و دادم   .کنم اسی 
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 آمدن، ترنزدیک به شدن، دور جای هایش،قدم صدای

  .بود مانند

ی از تراندک ایفاصله در را حضورش ز یم فکر که چیر

  .برگشت سمتش به ناخودآگاه رسم و کردم حس کردم،

 اندامم روی عظییم سایه فراخش، هایشانه و بلند قد

 در سیطره این کیس هر برای توانستیم و بود انداخته

  .باشد آوررعب مانند، حفره نافذ هایچشم همرایه

 …من برای اما

ان که بودم گذرانده رس از را هیوالهای   من  میانشان میر

  .باشد فرشته توانستیم

ه و آرام گرفت، قرار رسم باالی که دستش چشم در خیر

 در انگار که را خاصش و عجیب صدای که لحتز  با هایم

 :گفت کرد، پیدا را مانندش شد،نیم جهان کجای هیچ

 خونواد اون آدم ترینافتضاح…ترینشویز  افتضاح تو

 …افتضاح

  .بود مضحک برایم کالمش، ریشخند
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 اذن بدون هم باز اتاق در که دهم را حرفش پاسخ آمدم

 انتظار اصال که ببینم توانستم را آدیم و شد باز من،

  .نداشتم را حضورش

 عجیت   نهایتی   احساسات زمان هم بودنش، که مردی

  .انگیختیم بر من در را

 …که مردی
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 زیادی و نگران هایچشم با او، رس پشت که آندره به

ه مهربانش،  :گفتم و انداختم نگاه کرد،یم براندازم خیر

، منو میخوای گفت   دادی پیام  جوابتو خر  ببیتز

 کدومتونو هیچ نمیخوام میگم وقت   . . دادم؟
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 به همتون از فعال حالم یعتز …کدوم هیچ یعتز …ببینم

  .خورهیم هم

 کردمیم سیع را شد،یم نزدیک که مردی نگاه سنگیتز 

م نادیده   .بگیر

  .نبود گاه هیچ و بودیم باید که مردی

ز  رس آندره  ماندگار در آستانه همان در و انداخت پاییر

  .رسید من به مرد و شد

 اول نگاه در اشافراشته قد و جوگندیم موهای که مدری

 
 

انگ   .نمودیم خرج دلی 

ان به را امعاض نگاه   .دادم درهمش هایاخم و میر

ایز   مالقای   نبود، قرار :گفت مرد به رو من از قبل که میر

  .نبود قرارمون جزء اصال…باشه داشته

 خرج توجیهی   داد، قرار امگونه روی دست که مرد

ان  با کردی کار خر  :گفت من به رو آرام و نمود میر

  خودت؟
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 و بستم را هایمچشم عصت   و کشیدم کنار را صورتم

ز  قدرتت :گفتم بلند  حق کدوم هیچ گفت  … قدره؟ همیر

ون یه…جا این بذارن پاشونو ندارن  بلد رو ساده کردن بیر

؟   نیست 

ان با صحبتم روی  باعث صورتم، نوازش تکرار و بود میر

 …که بکشم داد شد،

 …نززززززززن من به دست…نزن من به دست -

 های  قدم صدای شد، باعث لحنم، میان عیان نفرت

  .گشود را هایمچشم که بحت   صدای بعد و بشنوم

ان  به هایشآدم از تن دو و نمودیم بحث آندره با میر

 رفت،یم باید که اوی   اما بودند، شده اضافه در آستانه

  .بود ایستاده من تخت کنار پابرجا

  .ببینمت اومدم فقط من کمند -

ان نگاه دانستمیم و دادم پنجره به را نگاهم توجهی    به میر

  .ماست

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 اومدی کوبیدی رو جا این تا بندر از…اومدی بیخود -

 تو دونهیم یاور اصن… بشه؟ خر  که

 اقتصاد به…یهو نمونه هوا رو قرارداداش… اومدی؟

به خونواده   .مدیویز  بزیز  ضز

 رفته رفته که عصبانیت   یک با بود توام لحنم متلک

تر دامن  را پهلویم زخم شدید درد موجبات و شدیم گسی 

ز   .نمودیم فراهم نیر
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 …گ اجازه با تو…کمند کن نگاه منو -

  .دهد ادامه گذاشتمنیم گاه هیچ را حرفش ادامه

 نبوده هاسال این تمام وقت   کرد،یم فکر واقعا مرد این

  بزند؟ نگرایز  از حرفز  و بیاید تواندیم است،
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  نبود؟ مسخره

  .بود که منیر  خاک به

 بلندم صدای بود حواسم شدم، براق که سمتش به

  .نکند بیدار را کناری تخت دخی  

 و رنجیده آنقدر دخی   این بود، کرده اعالم بارها رومینا

  .ندارد را نامالیمت   گونه هیچ تحمل که است آرام

 کردم، سیع بینشان خورده نمک و نان و رومینا خاطر به

  .کنم رفتار ترمتعادل

 به…رومینا خاطر به…یاور اجازه به…خودم اجازه به -

 تنها باید که ایآینده خاطر به…خودم خاطر

 ایشده خراب همون تو بری…بری تویز یم حاال…بسازم

 حدت اندازه…بدون حدتو…بودی سال همه این که

 …عموووو یه اندازه…شو نگران

 ناراحت را شبش رنگ هایچشم کردم، بیان که عموی  

  .کرد
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 فکر من و چرخاند در سمت به را اشبرنزه صورت

 بودم، کرده مالقاتش که باری آخرین به نسبت کردم،

ت ی   در و است شده الغرتر  این جینش، شلوار و رسر

  .دادیم نشان را خود بیشی   موضوع

ان از که را نگاهش  دست باز گرفت، هایشآدم و میر

 که عصیایز  با من هایچشم و داد قرار امگونه روی

  .شد بسته خراشید،یم را جانم

 باور تو حداقل دروغو این…نیستم تو عموی من -

 جون تو…متز  عزیز تو…کتز  باور نداری حق تو…نکن

 حفظ…موندنت برای…من دارای   عزیزترین…هست   یحتر 

 …تو حاال…گذاشتم خودم دل رو پا…کردنت

  .زدم پوزخند

  .آوردیم بهانه

 …ها سال این تمام مثل

ه خواستیم مرا رس   .بمالد شیر
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  .نبود موق که من مقابل در گاه هیچ البته

 عذابش بار کیم توانست،یم خودش مقابل در کاش اما

  .شود کاسته

 و چسباند امپیشایز  به بوسه نگشودم، که را هایمچشم

 یافت، جریان که هیاهوی   با .شد کم حضورش بعد

  .گشودم را هایمچشم

ان و بودند رفته هاآن  نهایت،ی   عصبانیت   با داشت میر

 مالقای   اتاق، این نباید که کردیم حایل هایشآدم به

  .باشد داشته

ی من جان میان و زدیم داد او ز  زبانه بیشی   نفرت مثل چیر

  .کشیدیم

 …عصیان در غرق نفری  

***** 
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ی به و بودم عصبایز   گایه و بود گشوده چشم که دخی 

یم اقرار داشت، که دردی به پرستارها آمد و رفت میان

  .نداشتم توجیه کرد،

 با شدن اتاق هم این و بودم داده انجام را رسالتم من

ی یم من روزگار ترف   پله اش،بیماری و حضور که دخی 

  .بود ماجرا این قسمت ترینزیادی دیگر باشد، توانست

 وجودش، ریشه جان به که دردی با همراه آرامش صدای

 …که رسید گوشم به زد،یم تیشه

 من…بود داده نشون بهم اینستاگرامتو پیج رومینا،  -

 …آخ…خوشگیل خییل…کردم فالوت

 هم تو…دونمیم :گفتم و کردم نگاهش چشم گوشه از

احت زدن حرف جا  دست زیر از تونست   تازه…کن اسی 

ی در به سالم جون عزرائیل   .بی 

 گفته…رومینا :گفت و خورد تکان جایش در کیم

 …تلجز …بود
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  !تلخ؟

 …نبودم تلخ دیگر من

 …بودم زهر خود من

 …کاری زهری

 حرف رومینا با دربارش نبود، تریجذاب موضوع  -

؟   بزیز

 باالی   حد در کفرم آنقدر و داشتم درد و بودم عصت  

 جانم به مسکن تا بزنم رو پرستار به خواستمنیم که بود

  .کند تزریق

 به هم را درد این عمرم، هایسال تمام مثل خواستمیم

  .شوم ترقوی تا بخرم، جان

 …جذای   خییل…من و…رومینا برای تو  -

 …نبود متنفر رومینا از

 …معجوج و اعجوج قوم آن باف   مثل
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ی ترینعجیب این و ز  و آرام دخی   این درباره که بود، چیر

  .داشت وجود درد از پر

ی خواست باز ز  شاهپور و گشوده اتاق در که بگوید چیر

  .شد وارد تنقالت از ایکیسه با

 همه شکی   و خوردنیم من حت   یا نوا درد به کدام هیچ

  .بود نموده تهیه خودش برای را

 و گفت به و کردم امگویسر  بند را نگاهم توجهی  

  .دادم گوش گویشان

  کوچولو؟ چطوری – شاهپور

 مکث کیم با هم شاهپور و کرد زمزمه خوبیم رومینا

 برابرم و نمود حرکت اشعالقه مورد کاناپه سمت

 .نشست
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  چطوری؟ تو – شاهپور

 در غرق که او صورت به و کنده گویسر  از را نگاهم

  .دوختم بود، تفری    ح

ه…یز  مربوط تو به من حال  -  پفکتو و چیپس بشیتز  بهی 

  .جون پرس بخوری

 نوا به رو سپس و شد ادغام هم در شاهپور ابروهای

 دخی   همون تو…نشیا ادبی   این مثه تو :گفت و کرد

 یه دم از همشون قوم این…بمون خودمون گالب و گل

یشون ز   .باش خودمون مثه تو…کمه چیر

 مرا دردآلود لبخندی با پریده رنگ که نوای   به را نگاهم

 مثه ویل…نشو من مثه آره :گفتم و دوختم نگریست،یم

 …نشو عموت مثه…نشو هم کثیف خویشت و قوم

 وضوح به نوا، شفاف هایچشم در هایمحرف از ناراحت  

  .نداشت اهمیت من برای ایذره و شدیم دبده
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  .بفهیم مدت این دهنتو حرف کن سیع – شاهپور

 شاهپور عصبایز  هایچشم به و گرفته نوا از را نگاهم

  .دوختم

 تحمل همو مجبوریم که مدی   این تو کن سیع هم تو  -

  .بایسر  ساکت کنیم،

ی ز   .برنداشت هم را نگاهش اما نگفت، چیر

****** 

 و گذراندم نظر از را نوا خواب در غرق و تکیده چهره

  .انداختم رهایم موهای روی را شالم

 که بدیز  این دست از و بروم حمام به خواستیم دلم

  .شوم خالص بود، خریده خود به را بیمارستان زهم بوی

یم من و شدیم زیادی داشت دیگر شاهپور، نگاه سنگیتز 

  .شود تمام زودتر چه هر خواستم

 خیالت…دیگه مییسر  خالص دستم از داری… چیه؟  -

  .راحت

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 :گفت و نمود کمی   را فاصلمان و برخاست جا از عصت  

ه گفت دکی    گوشه یه بری…دیگه روز دو بمویز  بهی 

ی   .نیستیما جوابگو ما بمیر

ت ی   و دادم تکیه تخت لبه به و زدم پوزخند  بنفش رسر

 همه قایط هم من :گفتم و گذراندم نظر از ار رنگش

  .نبودین جوابگو شما و مردن شما ِقبل از که اونای  

 نگاه و کشید کوتاهش زیادی موهای میان دست عصت  

  .دوخت نوا تخت به

 بشه، بیدار نوا وایسا باش، داشته شعور حداقل  -

  .برو بعد ببینتت

  .شد تشدید پوزخندم

 …کنیایم هندیش فیلم داری  -

 واری مورچه و آرام نهایتی   هایقدم با در سمت و

 .کردم حرکت
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 توانمیم بود گفته ویزیتش، در دکی   که عض دیروز از

ی حس باشم، خانه در را نقاهتم دوران ادامه  در بهی 

  .بود نشسته جانم

 به بیمارستان بیاید که دادم پیام رودابه به دیروز همان و

ی برای و دنبالم  یک هم سوالش هرگونه از جلوگیر

ایطم فعال که شود متوجه تا کردم بهانه آپاندیس  رسر

  .است متفاوت کیم

های با که بیاد خواستیم دیشب همان  من، ترسر

  .نرسید جای   به خواستنش

 نداشت   نفر یه مدت این تو تو… بری؟ کجا میخوای  -

 شد، پرونیت لگد باعث اومد هم گ هر…باشه نگرانت

  .فقط

 سوخته دلش یا بیاورد رویم به را امکیسی   خواست،یم

  بود؟
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  .نداشت اهمیت   برایم باز بود، هم کدام هر

ه…دیدیم هم رو کارا و کس با شما  -  همه این بعد دخی 

ز  قراره سال   بقیه عیر
 

ز  دست از…کنه زندگ  این و دیالیر

ان جز اونوخ…بشه راحت مزخرفا  نمیاد کیس میر

  .میاد تو وجنات به بیشی   بودن خر ضمن در…مالقاتش

ی شدت هایشاخم ی خواست و یافت بیشی  ز  بگوید چیر

ز  این از قبل و گذشتم در از که که ، :گفتم گذشی   راست 

ت ی   اون از اگه م بود، هم پرسونش تنت رسر  کن خیر

  .بخرم دوستم واسه

 آسانسوری از و نمودم یط دردم، پر لبخند با را راهرو

 در و شدم خارج داشت، قرار بیمارستان الی   گرد که

 کیل، نگاه یک با شدیم که را ایرودابه اول نگاه همان

ان ز   .کردم رویت زد، حدس را شدیدش وزن کاهش میر

  .برداشت قدم سمتم

 و سوزش شدت از زخمم و کشید آغوشش میان مرا

  .کشید نفیر  درد،
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 ساختم جدا آغوشش از عظیم، بس مکافای   با را خودم

  شعور ی  …رست بر خاک :گفت او و
 

 نیاز پادار نمیگ

 یم میای…داری
 

ی تنها تنها و شده خراب این تو تمرگ  میر

  فهمید؟یم گ مردییم مرگت خی  …عمل اتاق

  از هیچ
 

  از هیچ و دانستنیم امزندگ
 

 پرسیدنیم امزندگ

  .بود دخی   این وجود قسمت ترینجذاب این و

  .وایسم نباید پا رو  -

 خروخ   در تا آرام آرام و داد قرار کمرم پشت دست

  .کرد امهمرایه

ی…پانسیون برمتیم  -  کنم درست حلوا نیستم بلد بمیر

م آبمیوه زندت برا بلدم ویل   .بگیر

  .بود عجیب و خاص همیشه محبتش ابراز

 این کلکسیون از توانستیم آدم یک چطور دانمنیم و

  .بگذرد جذابیت همه

م؟ برات داری هم دارو  -   بگیر
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 از را رنگم فییل کوله غره چشم با دادم، تکان که رس

چه و برداشت دوشم   .ساخت خارج آن از را امبیمه دفی 

م خودم تاکیس، تو میشونم رو تو  - یم داروتو میر

م  نیست واجب زخمت این با گرما ظل این تو…گیر

،   .بریزی عرق بمویز

ز  ز  میان رودابه، داشی   خوب زیادی گایه ها،خییل نداشی 

  .بود

******* 
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 دیگری کس برای حاضز  حال در او جز ، رودابه اتاق

 یم راحت را من از اش پرستاری کار ، امر این و نبود

 .نمود

 تمام چه هر زیبای    با را بست بن کوچه که ای پنجره از

ه ، نشاند یم چشم به تر  حرف به و کردم یم نگاه خیر

 .دادم یم گوش هم رودابه های

ه یم رساغتو خییل مهرداد  -  گفتم بهش فقط...گیر

 خب ویل دلخورما هم من...دلخوری ازش گفتم...خوی  

 ماجرا بد از حاال...همیشه بوده بیشی   محبتاش اون

 نه؟...بکنم کاریش تونم نیم که رو است مجتت   طرفدار

 از بوی   که دیالق مرد آن از ردی گایه ، جمالتش میان

دع عشق و جربزه  .شد یم پیدا وضوح به ، بود نی 

 داری؟ خی   مجتت   از  -

 میوه آب تکاپوی از شدم متوجه اما ، نکردم نگاهش

 .است برداشته دست ، گرفتنش

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ه داره...آره  -  از قبل ماه آخر تا احتماال...خواستگاری میر

ز  یم عقد صفر و محرم  .گفت مهرداد...کیز

ی آتش انگار زخمم  .خرید جان به بیشی 

 کردی؟ کار خر  تو  -

 نشسته جانش به بغض که صدای   بعد و سکوت لخت  

 .رسید گوش به ، بود

ز  که جای   همون رفتم  -  جنازه...دیدمش بار اولیر

 هفت...زدم ضجه...گرفتم عزا...کردم چال عشقمونو

 به...کمند رسده خاک میگن راست اما...زدم ضجه روز

 همه انگار برام دیگه...شده رسد داغم...میگن راست خدا

 های   دیوونه اون از...شدم ها دیوونه شبیه...عادیه خر 

 ...دارم دوست را زنش حت   ام دیوانه که

 .سوخت نیم دلم احدی برای من

 .بود ها سال
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  دایره در که بود ها سال
 

 قدرتش و رومینا جز ام زندگ

 نیم جای آدیم هیچ ، نداشت دلسوزی به نیاز که

 .گرفت

 ...اما

ز  برای اما  برای دلم ، ها سال این تمام از بعد بار اولیر

ی  در ماندنم روزهای این در ، داشت چشم ی   که دخی 

 .سوخت یم ، بود نگهدارم ، پانسیون این

ی برای  .باشد قوی ، خواست یم که دخی 

ی ز  همه دنیا که دخی   یک عوضش و گرفته او از را چیر

 .بود ساخته نصیبش پاره پاره قلب

 یا حلقم تو بریزم من میدی پرتقالو آب اون حاال  -

ز  میخوای  سلمبه قلمبه حرفای واسم بشیتز  طور همیر

؟ ردیف  کتز

 .خندید

ز  غم دنیا تمام تلخ گریه از که ها همان از  .بود تر انگیر
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 خنده و بودم خلوت بست بن غروب دار و گیر  در

 .خورد زنگ تلفنم ، که رودابه

 .انداختم نگاه گویسر  اسکرین به

ان از یگ به متعلق شک ی   و بود ناشناس شماره  .ها میر

 .دادم رودابه سمت به را نگاهم

 میوه آب بساط اتاق قدییم فرش وسط که حایل در

 .ریخت یم اشک آرام ، بود ساخته پهن را گرفتنش

 .چسباندم گوشم به را تلفن

ز  برای   یک و رفی 
 

ه ، بهی   زندگ ز ی انگیر  .بودم گرفته بیشی 
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 .دادم یم نجات لعنت   مخمصه این از باید هم را رودابه

 ...الو  -

 ...کلینیک نیومدی پانسمانت تعویض برای  -

 ...بزن حرفتو  -

ان رسکرده با ز  کالیو بوی صاحب و ها میر  ، کریستیر

 اتفاق بدترین توانست یم امر این و کردم یم صحبت

 .باشد دنیا

 کنم؟ قطع : گفتم باز من و شد برقرار بینمان سکوی  

؟...داشت   نامعقویل های خواسته یه تو  -  نداشت 

 .داشت خوی   صدای

اف باید  خوی   نهایت ی   صدای واقع به ، کردم یم اعی 

 .داشت

 ...دوبلورها شبیه

معقول  - ز  من معقولشو و غیر  .کنم یم تعییر
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 .ببینمت باید  -

 باید؟  -

 .باید یعتز  باید میگم من...باااااید  -

 .زدم پوزخند

 .بفرست ساعت و آدرس ، بایدت برای  -

ه که ای رودابه به من و شد قطع تماس  چشم با و خیر

ه ، شده تنگ های    .انداختم نگاه ، کرد یم براندازم خیر

ی نباید که ، شد متوجه ز سد چیر  این با : گفت تنها و بیر

ون؟ بری میخوای حالت  بیر

 لباسامو خونه برم باید فقط...نیست معضیل حالم  -

 .کنم عوض

 میان این و باز شد مشغول کارش به و انداخت باال ابرو

 .برگردی شب کاش : گفت زیرلب

ه ه خیر  .کردم براندازش خیر

 .بود شده تنها زیادی من مثل هم دخی   این
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 لباس با خدمتکار و بود زده تکیه اتاق در آستانه به آندره

 با مرا که اوی   دستور به همیشه از تر متفاوت های  

 خرده انجام مشغول ، کرد یم رو و زیر نگاهش

 .بود فرمایشاتم

 حایل در ، درهمم های اخم با و نیاوردم تاب را نگاهش

 توپیدم ، داشت حضور جانم در کارش از عصبانیت که

 ...که

؟ یم نگام داری طور این چیه  -   مثال وایسادی...کتز
 

 بگ

ی؟ ی    هم االن...آندره ببخشمت نیست قرار...تقصیر

 این همه با که اونطوری نذار...برو...ببینمت نمیخوام
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 برخورد هم تو با ، کنم یم برخورد معجوج اعجوج قوم

 .کنم

 های   چشم با و بود کشیده کار از دست ، خدمتکار

 .چرخاند یم  میانمان نگاه متعجب

 یم هم تو حت   : گفتم هایش چشم به رو و زدم پوزخند

 پام و دست تو جا این نیست نیازی...بری باهاش تویز 

 .بایسر 

 قدم سمتم و کند در چهارچوب از شانه عصت   آندره

 همیشه قیافه از که عصبانت   و ناراحت   با و برداشت

 تو...کنه یم کمکت مونه یم : گفت ، بود بعید آرامش

 ....بیمارستان از تازه

ان با : گفتم و چرخاندم نگاه توجه ی    قرار میر

 .بشم آماده میخوام...دارم

 کوتاه موضعش از او نشد باعث ، انعطافم بدون لحن

 خم و بیشی   نزدیگ کرد ایجاد که تفاوی   تنها . بیاید

 .بود را صورتم روی او شدن
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؟ مردکو اون باید خر  برای دیگه – آندره  ببیتز

 این و کرد یم حفظ را ادبش هم عصبانیت اوج در

 چطور که این درباره ذهنم سوال به همیشه موضوع

 یم  ، کند یم تحمل ها سال این در را نزاکت ی   یاسمن

 .افزود

 

 ، کتز  دخالت ای مساله هر تو باید ، کتز  یم فکر چرا  -

ون برو...آندره؟  دوتون هر...بشم آماده میخوام...بیر

ون برین  .بیر

 نشسته غم به و رنگ خوش های چشم از را نگاهم و

 پوش خوش و جدید خدمتکار صورت به و گرفتم آندره

 .کشاندم خانه

 سمت ای ثانیه چند تعلیل با هم آندره و رفت خدمتکار

 .برداشت گام در

 .ایستاد در آستانه در
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 جمله میانه از که نگایه همان با و چرخید سمتم به

 مهیم من برای تو : گفت ، بود نشسته غم به آخرم

 دخالتام...بکتز  فکرشو حت   که اویز  از بیشی  ...کمند

ز ...نکتز  تباه خودتو میخوام که اینه واسه  مواظب...همیر

 .باش خودت مواظب کنم یم خواهش...باش خودت

******* 
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 اثاثیه و اسباب بدون و قدییم خانه همان در دوباره

 شده متوجه تازه که ای طبقه همان در و درمان درست

 .داشتم حضور ، دارد راه وسیع بهارخوای   به ، بودم

ان  تاکیس من اما فرستد یم پیم را شاهپور ، بود گفته میر

 غریت   و عجیب تیپ با مرد آن های متلک تحمل به را

ان به ای ذره که  داده ترجیح ، آمد نیم تشکیالتش و میر

 .بودم
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 در رسیدنم محض به و بود کرده اذیت را زخمم ها پله

 .نشستم کولر دریچه برابر تاشوی   صندیل روی ، اتاق

 .کردم یم جماعت این حایل را حجتم اتمام باید

 به را نگاهم شد باعث ، ام گویسر  پیام کوتاه زنگ

 .بدوزم اسکرین

 .بودم مهرداد

 .دیدمش یم باید

 که روزی همان از ، کردم یم اش حایل و دیدمش یم باید

ز  ز  نفرت دیالق مرد و هایش اشک و رودابه بیر  ، انگیر

 افتاده من های چشم از ، بود کرده انتخاب را مردک

 .بود

 داده پایان او را خوبمان رفاقت ، کردم یم حایل او به باید

 .است
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 بود خواندنم معرفت ی   و پریس احوال حاوی که پیامش

 یقه مرد بلند قامت به بعد و کردم نگاه رسرسی را

 .انداختم نگاه ، گشود را در که پویسر  دیپمات

 به نگاه و کوتاه مکت   از بعد هم او و نشستم جا همان

 را دیوار گوشه تاشوی های صندیل از یگ ، ظاهرم

 .نشست برابرم ، گشودنش با و برداشت

 سینه به دست و انداخت چپش پای روی را راستش پای

ه ، داشت درد از هم ردی شاید که من صورت به  خیر

 .شد
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 داری؟ مشکل هم خودت یا... داری مشکل دنیا همه با  -

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز  کالیو بوی به صدایش  یم وجودش از ساطع کریستیر

 .آمد

 .بود جالت   ترکیب

 البته صد و جالب ترکیب ، توانست یم زیز  هر برای

 .باشد دلپذیری

 ...من اما

ز  آدم من  .نبودم مرد یک جالب های ترکیب خواسی 

 چشم در مستقیم را نگاهم و دهد ادامه ، شدم منتظر

 .دوختم هایش

ت؟ پیش نمیای خر  برای  -  دکی 

 نشانه به را ام خورده رژ های لب و انداختم باال ابرو

 .کردم کج پوزخند

 جا این حرفا این برای..بگو کارتو...نیست من دکی   اون  -

 .نیستم
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 به های چشم و شد ،کج بود جذاب زیادی که های   لب

 .باریک کیم حالتش خوش نسبت

 پریس؟ نیم رو نوا حال  -

 بقیش...دادم انجام ماموریتمو من...نداره ربظ من به  -

  خودش به
 

 .داره بستگ

 در و گرفتم یم هایش چشم از نگاه که حایل در را این

 .گفتم ، شدم یم جا به جا زخمم درد بابت اندگ جایم

 هایش آرنج و شد خم سمتم به و گشود را هایش دست

 صورت فاصله واسطه این به و داد قرار زانوانش روی را

 .رسید سانت یس به حداکی   هایمان

 معرفت حداقل ، روییش در بزن از جدای رومینا  -

 .داشت رو پریس احوال

ز  شباهت   تو  - ؟ یم رومینا و من بیر  بیتز

 آرام آرام صورتم در را هایش چشم و شد تر نزدیک

 .داد حرکت
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 از بدتر خییل تو...نیست   رومینا شبیه اصال تو...نه  -

 .رومینای  

 را فاصله بار این و شدم متمایل جلو به خودش مانند به

ه و رساندم دست کف به من  عطر بوی که نگایه در خیر

 ، بود گرفته بر در را ام تنفیس مجاری تمام صاحبش

 به هم کاری...باشم خوب تونم یم خییل من: گفتم

 اون تمام فقط اگه...فقط اگه...باشم نداشته کارتون

ی ز  .بشه نصیبم میخوام که چیر

 نامزد با ازدواج...میخوای؟ رو نکیسا با ازدواج  -

 االن قضا از که رومینا سابق نامزد با ازدواج...خواهرت؟

یوترایر  با پرش خونه
ز  خودشو دیگه ماه چند تونه یم فیر

 کنه؟ جور و جمع کم یه

 خارج خونرسد حالت آن از کیم حاال که هایش چشم

 با را شد زیاد واسطه این به اش فاصله و بود شده

 رو نکیسا من : گفتم و کردم برانداز پوزخند

ن میخوام فقط...کارتش گرین فقط...نمیخوام ز  اون سیتیر

ز ...بشم شده خراب  اسم...خودتون مال نکیسا...همیر
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انا مزخرف و لعنت    هیجر  من...خودتون مال میر

 .برم مملکت این از میخوام فقط...نمیخوام
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ز  واسه هست راه خییل  -  ثروتنمدی بابای تو... رفی 

 .کنه اراده کافیه...داری

 بودند گرفته خود به را سابق خونرسدی باز هایش چشم

 تمام از هایش دیپلمات یقه چرا که دانستم نیم من و

 .است تر پوشیده و تر بلند ، ام دیده سابقا که های   یقه

 .کرد ام فکری ، گفت او که بابای   کلمه

 .بود بعید و دور خییل برایم بابا کلمه
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  هفت همان از من
 
ز  بابا که سالگ  این ، آموختم را نوشی 

 .کردم دفن خود درون را کلمه

 .فهمید نیم هیچ مرد این

 .دانست نیم هیچ

ز  به و ی ی   رازدار رومینا که یقیر  .بود نظیر

 رو تو خونواده به که هست مشکیل یه حتما  -

ز  رو که توی   خونواده...انداختم  آخرین ، بهتون انداخی 

 .دنیا تو خواستمه

 .برخاست جا از

 انداختم نگاه ، رفته عقب گردیز  با اش ایستاده قامت به

 : گفت ، داشت بریم گام در سمت که حایل در او و

ی هفته آخر  ف فرستم یم برات آدرسشو که محضز

 .باباااات خونه برسونتت تا منتظرته در دم رانندم...باش

 .کرد گذر  در از و

ز  به  کرد؟ قبول راحت   همیر
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ان ولیعهد با من ازدواج  را؟ ها میر

****** 
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 با و زد یم قدم سالن خایل فضای در زده بهت رودابه

 .چرخاند یم گرداگرد را نگاهش باز دهایز 

 .بود خانم فرانک معطوف بیشی   اما من نگاه

  شومینه به تنها سکوت در که خانیم فرانک
 

 و سنگ

ه سالن میان زیبای  .زد نیم حرفز  هیچ و نگریست یم خیر

 رودی؟ جون...خودته؟ مال واقعا جا این – رودابه
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 فلزی نرده بدنه به را آن سپش و دادم تکان تایید به رسی

 .زدم تکیه ، گرفت یم راه باال طبقه نیم به که

 ...میشهههه عایل جا این آرایشگاه واقعا – رودابه

ز  قدم با و گرفت شومینه از نگاه خانم فرانک   برداشی 

 برای رو خوی   این به جای میخوای چرا : گفت سمتم

 بذاری؟ آرایشگاه

 اون...کنم یم کاریو یه میخواد دلم وقت  ...میخواد دلم  -

 جای اصال مدیرش و نگهبان مردک اون با...ساختمون

 کارو تونیم یم هم جا این...نیست سالن واسه اوکتر 

ش  آتلیه با...تره راحت آمدمون و رفت هم...بدیم گسی 

 رو جا این باغ ببندیم قرارداد تونیم یم هم فرهاد عکایس

م نیم زیاد هم اجاره...بدیم کرایه بهشون  همون...گیر

 .دادین یم قبیل واحد صاحب به که ای اندازه

 یس وجود با زن این کردم فکر من و شد سینه به دست

 میان ساله دوازده بچه پرس یک حضور و سال اندی و

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 
 

 را کیس هر دین و دل تواند یم هم هنوز ، اش زندگ

د  .بی 

 .کنم فکر باید – فرانک

 دور محض به و ایستاد نزدیکم رودابه و دادم تکان رس

 : گفت ، تلفنش به پاسخ برای خانم فرانک شدن

 نه ویل...ها خوبه وضعت تو دونستم یم من....کثاااافت

 .حد این تااااا دیگه

 .نبود خوب قدرها آن من مایل وضع

ز  از قبل تا البته  ظاهری لحاظ از من اوضاع ، رومینا رفی 

 .شد یم امتیازای   مشمول

 سال تولد هدیه ، پاد ایر و آیفون گویسر  و واچ اپل مثال

 .بود پیشم

 کمدم در که داری مارک های لباس درشت و ریز یا

 .بود دنیا نقطه هر در سفرش هر هدیه ، بود آویزان

 .دادم نیم بازی که را خودم اما
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 ام سالمت   اندازه به بهای   ، ویال این به رسیدن برای من

 .بودم کرده پرداخت

 ثروت از سهیم ، وسایلش و اتاق آن و ویال این جز من

 .نداشتم ها حشمت

 بفرستتم بزن خانومو فرانک مخ...اونقدرا تااااا نه  -

 .هالکشم...منیر  استاد ورکشاپ

 خوش خییل تو...نوچ : گفت و انداخت باال ابرو

 .بارو این برم باید من ، باشه هم رفتتز ...میشه خوشانت

 دست با را هایم گوش و خندید او و رفتم غره چشم

 جووونم : گفت و پوشاند گوشتالودش و سفید های

ین این ، ناخویسر  همه این بعد کمند وای...اخمات  بهی 

 .اتفاقه

 اخم با را تماسش که خانم فرانک تا حوصله ی   را نگاهم

 قبول بذار : گفتم و کشاندم ، بود داده پایان درهم های

 .بگیر  جشناتو بعد کنه
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 هم دلش...کنه یم هم قبول : گفت و زد چشمک

ز  شبا من میشه کمند وای  ....بخوااااد  جا همیر

 به سخته دانشجو دخی   همه اون با پانسیون...بخوابم؟

 .خدا

 درگیر  من بعد و داد پاسخ اش خنده با را ام غره چشم

 .کرد خودنمای   ام گویسر  اسکرین روی که شدم پیایم

 .بود مهرداد سمت از

؟ بخیسر  نیم چرا تو بخشیده شاه "  "دخی 

 .است یخشش قابل دیگر ، کرد یم فکر واقعا

ممکن بازگشتش و پیوسته من ذهن دان زباله به او  غیر

 .بود

  در که راحت   همان به
 

 حدفش ، بود گرفته جای ام زندگ

 .کردم یم

 آزاردهنده ابتدا همان از هایش کنجکاوی که مخصوصا

 .بود
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 از سخت   با که حایل در و گذاشتم جواب ی   را پیامش

 بتویز  دیگه ماه یه : گفتم رودابه به رو خاستم یم بر جا

 .کنم یم کاریش یه...بکیسر 

 و فحش و کرد مزین آبدارش های ماچ به را ام گونه

 .خرید جان به بلندش های خنده با را لعنم

***** 
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 به و بردم دهان به اشتها ای ذره بدون را سوپ قاشق

ان درباره آندره صحبت دم گوش ها میر  .سیر

رمون ویل کرده آزاد بابارو – آندره  .زیاده ضز

 .کشاند صورتش تا را نگاهم ، یاور سکوت
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 عوالم این در انگار و بود دوخته نگاه برابرش بشقاب به

 .نداشت حضور

ز  حضور عدم  .داشت تاثیر  او روی زیادی انگار ، سیمیر

 . بود تنها

 .بود شده هم تنهاتر

ز  و گرفته او از  شمارش ی   های خواسته را رومینا  سیمیر

 .بود ستانده او از رومینا نبود را

 ...من و

 .سوخت نیم برایش دلم اصال

 .بود ها این از بدتر الیق او

ه نگاه  باال نگاه که کرد سنگیتز  تنش روی آنقدر ، ام خیر

ه من به و بکشاند  .شود خیر

 چکاپات : گفت او و نکردم جدا هایش چشم از را نگاهم

 میدی؟ انجام رو
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 : گفتم و زدم تکیه ام صندیل به و  راندم لب به پوزخند

 مهمه؟

ه نگاه  او که ترساند را آندره انگار و بود طوالیز  اش خیر

 قرارداد گفته یحتر ...یحتر  : گفت و افتاد تکاپو به

 ...قراره افضیل

 .بزنم حرف تنها کمند با میخوام – یاور

ز  رس یایس حضور بدون ابتدا از که ای آندره  نشسته میر

 با و برخاست جا از ، بود بهتش نشانه که مکت   با ، بود

 .شد خارج غذاخوری اتاق از من به التماس از پر نگایه

ش ی   و مردانه تیپ و بلند قد  برای توانست یم ، نظیر

 یایس فهمیدم نیم من و باشد جذاب نهایت ی   هرکیس

 ، همرسش بودن آل ایده همه این به تفاوت ی   چطور

 یم هدر خودش از تر لجن انسان مشت یک با را وقتش

 .داد

ز  روی که را هایم آرنج  هم به را انگشتانم ، دادم قرار میر

 کیم توانستم ، چسباندم ام چانه زیر را ها آن و زدم گره
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 وجودش و حضور که مرد این با مواجهه برای را خودم

 .کنم آمده ، بود کمبودهایم و عقده تمام مابه

ه و کشید دهانش به را دستمال ه نگاه در خیر  ام خیر

 تعداد...کردم یم چک را تماسات پرینت امروز : گفت

ان با تماسات  .زیاده میر

 .دادم باال ابرو
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ز  ، کند چک را هایم تماس پرینت که این  عجیت   چیر

 .نبود

ز  از بعد از  نسبت هایش شبهه و شک تمام و رومینا رفی 

 نیم بروز او به و دانم یم را رومینا جای من که این به

 .بود من حرکات تمام کردن چک حال در دائم ، دهم
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ان با که بیاورد رویم به که این اما  ، ام داشته تماس میر

ز   .بود ذهتز  از دور چیر

 .رفته یادتون انگار...وصلم خونواده اون به من  -

 که شد تمام گران انگار برایش ، استهزائم از پر لحن

 به رو اش اشاره انگشت حرکت با و کشید جلو را خود

 ما دشمن خونواده این...باش رفتارت مراقب : گفت من

ز   .هسی 

 .نیستم شما خونواده من...من نه...شما دشمن  -

ز  روی را دستش دو کف و برخاست جا از  و کوبید میر

 ...که زد داد

 ...تو...حشمت  ...متز  خونواده تو  -

 روی را هایم دست و برخاستم جا از خودش مانند به

ز   ی   ، نشاند جانم در درد که زخیم به و گذاشتم میر

 .ماندم توجه
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  هیجده همون از من  -
 
 شدم خودم اختیاردار که سالگ

 یه...نموندم حشمت دیگه ، شدتون امضا برگه مدد به

 دیگه احواله ثبت تو تقاضا یه خرجش...فقط فامیلیه

 به...کنم یم تموم هم اتصال این رشته آخرین...نه؟

 ...زودی

 هیچ تو : گفت که کنم حرکت ، در سمت تا چرخیدم و

 ...مای   خون از تو...نمیشه تموم ما به اتصالت وقت

 .برگشتم سمتش به

 بودم؟ ها آن از

 ...نبودم

 ...وقت   نیودم

 ...ام حرومزاده ویل...خونتونم از  -

 .رفتم و

 از ، کلمه این تلخ بیان یا و شنیدن بار هر با عمرم تمام

 .کردم یم فرار خودم
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ین فرار  .بود من لعنت   اعصاب برای کار راه بهی 

***** 
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 فراوان زدن با را اش فرمالیته عروس شنیون رودابه

ی  زیبا عروس تشکر به که حایل در و داد پایان مو اسیر

 کاتالوگ حوصله ی   که من به نگایه ، داد یم پاسخ

 .دوخت چشم ، کردم یم نگاه را مو رنگ جدید

 ، اش رفته آب های گونه و کشیدم باال کاتالوگ از نگاه

ی هر از قبل ز  .آمد چشمم به چیر

 وزن به را دخی   این ، بود نتوانسته ورزش و رژیم ها ماه

 ندیدن و نبودن هفته چند این اما ، برساند آلش ایده
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ت ی   دیالق پرسک  هر که بود رسانده حدی به را او غیر

 .آورد یم رویش به را اش الغری ، کرد یم رویتش کیس

 رژ تمدید برای دارش دنباله و زیبا لباس با که عروس

 و جمع مشغول ، کرد حرکت خانم فرانک سمت گونه

 مشکیل: گفت هم میان این و شد کارش میر  کردن جور

 اومده؟ پیش

 .شد نیم ناراحت هم دادم نیم را جوابش اگر

 .نیست مهم : گفتم تنها پس

 .بود اما

ان نکیسا عقد به دیگر ساعت   بود قرار  .دربیایم میر

 و داده نشان را هایش عکس بارها رومینا که نکیسای  

 خودش اخالق با منافای   هیچ روحیاتش ، بود گفته

 .ندارد

 .است مهربان زیادی ، گفت یم

 .است زیاد مرد این برایش ، گفت یم
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 ...وقت آن و بود زباد

 .کرد نیم خودشان با را کار این رومینا کاش

 .نگو نمیخواد دلت اگه تو اما هست مهم  -

 .دادم یم باالی   امتیاز باید واقعا شعورش و درک به

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 73_پارت#

 

 

ه ام گویسر  نوتیف  جلوی اسنپ راننده حضور از خی 

 .برخاستم جا از من و داد ساختمان

ز  برای باید من  رایه رودابه شاید و خودم نجات و رفی 

 .بودم کرده پیدا

 .بیاورم دوام توانستم نیم شهر این در من
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 .بود گرفته من از را ام نوجوایز  و کودگ تمام شهر این

 دنیا کار ترین سخت من برای دیگر ، شهر این در ماندن

 .بود

 گرفتم دست به ام مشگ شال با را طویس کوتاه مانتوی

 من : گفتم ، رفتم یم خروخ   در سمت که حایل در و

م زودتر ، نیست خوب حالم کیم  .میر

 و تنها داد تکان رس اما ، بود رودابه های چشم در نگرایز 

م ی   : گفت  .حالت از نذار خی 

 نیم که نگایه با هم او و دادم تکان رس خانم فرانک برای

 .کرد ام بدرقه ، بود طوالیز  همیشه به نسبت چرا دانم

 .دوختم چشم خودم قیافه به آسانسور اتاقک در

 موهایم درآمده ریشه و بود تر ساده همیشه از میکاپم

 .زد یم ذوق در ، مویم باف   با فاحششان رنگ تفاوت

ی شبیه ، امروزم شده ساده زیادی تیپ این با من  دخی 

 .نبودم ، بسازد را اش آینده تا رفت یم که
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ی جواب همیشه مثل باز تا نایستادم هم الی   در ز  ی   هیر

 .دهم را نگهبان مردک حض و حد

ز  ها پله از  اسنپ طرف از که ماشیتز  به و رفتم پاییر

 .شدم نزدیک ، بود شده فرستاده برایم

 .نبود محضز  تا زیادی فاصله

 .کنم تمامش هم کوتاه فاصله این در حت   شد یم و

 ...اما

 .نبودم هایم خواسته کردن تمام اهل من

 که هامری به ، شدم پیاده اتومبیل از که محضز  برابر

 .انداختم نگاه ، بود پارک سوتر آن کیم

ان انگار  .من با وصلت برای ، بودند تر مشتاق ها میر

 و کثیف فضای در و رفتم باال در جلوی کوتاه پله دو از

 پله و کنم مقابله دردم با کردم سیع راهرو چرک از پر

 .بروم باال را طبقه دو های
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 که محضز  رفته رو و رنگ تابلوی با چوی   در برابر

دم دست میان را ام دویسر  کیف بند ، ایستادم  با و فرسر

دن ه فرسر ان که شدم محیظ وارد دستگیر  با بزرگ میر

 پنج فاصله به وردی در برابر درست اش افراشته قامت

ی ه من سمت به و بود ایستاده می   .کرد یم نگاه خیر

 عجیب دلهره یک ، او نگاه در نگاهم ای ثانیه ده مکث

 .داشت همراه به
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 .چرخاندم فضا گرد و کندم را نگاهم

 مرا و نشسته صندیل روی و داشت حضور هم شاهپور

 .بود هم در زیادی هایش اخم و نگریست یم

 .بود زیاد سالشان و سن که مرد دو و
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ان سمت و بستم رسم پشت را در  .برداشتم قدم میر

ی نیم فاصله به ه و ایستادم اش می   هایش چشم در خیر

ز  کالیو بوی با و  راه به غوغا ام شامه در که کریستیر

 با نیاوردی شوهرمو : گفتم ، بود انداخته

 داریم؟ حضوری غیر  عقد...خودت؟

 اتاق بعد و انداخت رستاپایم به نگایه و زد پوزخند

 وقت زیاد : گفت و داد نشان را چپ سمت

 .نکن معطل...ندارم

 شاهپور به را نگاهم من و برداشت قدم اتاق سمت و

 . دادم

ی یک و بود اخم همچنان صورتش در ز  خوانای   که چیر

 .نداشت

 .شدم اتاق وارد

مرد ز  پشت مو کم فربه پیر ز  فلزی کهنه میر   سی 
 

 رنگ

ان و بود ایستاده  برابر فلزی صندیل دو از یگ روی میر

ز   .دیگری روی تبع به هم من و نشست میر
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 .انداختم نگاه رخش نیم یه

اهن   باعث اگر ، رنگش مشگ دیپلمات یقه پیر
 

 او خفگ

ن کمبود باعث شک ی   ، نبود ر  یم فضا این در من اکسیر

 .شد

 به و رسم عقب به را نگاهم محکیم های قدم صدای

 کرده باز شانه عرض اندازه به را پاها که شاهپور قامت

 .انداخت ، بود زده گره رس پشت را ها دست و

 وجودم میان که ای دلهره ، کردم سیع و گرفتم را نگاهم

م نادیده را ، بود برپا  .بگیر

دار ر  و شد جا به جا کیم جایش در محضز ر  قیر  صندیل قیر

 یم مرا عینکش باالی از که حایل در و انداخت راه به را

 یا پدر فوت گوایه و شناسنومه : گفت ، نگریست

 خانوم؟ ، کنید لطف میشه را قانویز  حضانت

 داده دستم به یاور پیش ها سال که گوایه و شناسنامه

ز  روی را بود  . دادم قرار میر

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ان به رو و انداخت شناسنامه و کاغذ به نگایه  میر

وع : گفت  کنم؟ رسر

ان دادن تکان رس  مرد و کردم تماشا چشم گوشه از را میر

وع  .کرد رسر

ی بهت با را نگاهم ، گفت یم که ای کلمه هر  به بیشی 

ان سمت  .داد یم سوق میر

 ...کلمه هر

 ...واژه هر

وز نگاه بیشی   همه از و  باعث دستم کنار مرد پیر

 .بود حالم وخامت
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 وکیلم؟ خانم  -

 نیم و زدم یم پا و دست ، دستم کنار مرد های چشم در

 یم وجودم خار ، هایش لب روی پوزخند این چرا دانستم

 .شد

 .بودم خورده بدی دست رو

 ...بد

 ...اما

 .نبودم شکست آدم من

 .نشاندم یم شکست به را ها آدم این من

 .بله  -

 .شد تنگ کیم هایش چشم

 .زدم پوزخند من

 .خندیدم
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 .شد بدل قهقهه به ام خنده

 .بس و بود اخم یک حامل تنها دیگر او صورت و

دار  .پرسید او از بار این محضز

 ...او و

 .کرد مکث

 .گفت بله ، سپس و ای ثانیه ده مکت  

 .نبود بله شبییه اصال که ای بله

 کشم؟ یم پس پا کرد یم فکر

 بود؟ شناخته طور این مرا واقعا

 .کرد یم اشتباه

 ...بزرگ اشتبایه

 ...بزرگ خییل

 

ز  با و ان یک من ،  اشتباه همیر  .شدم میر
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 ...البته

ان نکیسا وصله نه  .میر

ان رسدار امیر  زن من  .شدم میر

****** 
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ی بند من نگاه و زد یم حرف مهرداد  آن که بود دخی 

ز  سه حال به تا و ایستاده خیابان سمت  را باال مدل ماشیر

 یم خیابان انتهای و ابتدا به کالفه و بود کرده رد

 .نگریست

 این دهنده نشان ، داشت دست در که بسایط و بند

 .است هیز  های رشته از یگ دانشجوی که بود
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 رنگ عاشق ، شوم نقاش روزی ، داشتم دوست هم من

 .کردم انتخاب دیگری طور را راهم اما ، بودم ها

 کمند؟ منه با گوشت – مهرداد

 هر مهرداد : گفتم تنها و نکردم جدا دخی   از را نگاهم

  خر 
 

ی باز بگ  البته...متز  مخ روی زیادی تو...نداره تاثیر

 یه...نبودی خاض آدم خیل هم قبلش

ز ...دوست  دل نمیشه هم امروزی دوستیای بهذ...همیر

 .میشن تموم روز یه دوستیا همه...بست

 .ایستاد دخی   برابر ای رسمه هاچبک پراید یک

 .زد لبخند دخی  

 به آخر لحظه دخی   که لبخندی به من فکر و شد سوار

 .بود کرده گیر  ، داشت چهره

 بود چای باریک کمر استکان بند که دستم شدن لمس

 شد باعث و کرد هم در را هایم اخم ، مهرداد توسط

 .بکشم عقب را دستم رسی    ع خییل
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 باال را هایش دست شدن تسلیم نشانه به که مهرداد

 پیش سال که چریم بند مچ ، وسیله این به و گرفت

ز  در تولدش برای  خریداری تکلیف رفع برای و مغازه اولیر

 .خورد چشمم به ، بودم کرده

 هیچ برام ، نمییسر  متوجه اصال تو چرا کمند – مهرداد

 نبودی؟ ساده دوست یه وقت

ه ، درهم های اخم همان با و انداختم باال شانه  در خیر

 : گفتم ، داشت خود در خاض التماس که هایش چشم

 که بیچاره این نه...دارم حوصله من نه...نپیچون حرفو

 .کنه یم نگاه تو چشای تو چطور موندم

 زده چانه زیر دست که رسید ای رودابه به رسم اشاره و

 فنجان به ما به توجه ی   و چپانده گوش در هنذفری و

ه اش قهوه  .کرد یم نگاه خیر

ز  هم آرایشگاه در صبح  .داشت را حال همیر

 .گذشت او رمق ی   و ساکت حال با روزمان کل اصال
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ون دم فقط  گفته تمنا و خواهش با آرایشگاه از زدم بیر

 .است منتظرمان مهرداد ، بود

 .نگفتم نه

 که ای رابطه و اتفاقات این تمام باید بار یک حال هر به

 .شد یم برریس ، نبود عمیق هم زیاد
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ز  روی را دستش دو کف مهرداد  به و و داد قرار میر

 از هیچ انگار که ای رودابه به و شد متمایل من سمت

 : گفت و انداخت نگاه ، شد نیم متوجه ما های حرف

 یم حل رو مشکالتمون خودمون ، رودابه و من

 ...من برای تو کمند...توی   فعال من بحث....کنیم
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 خر  هر تو برای من...باااااشه  -

 من...اما...گردی رستوران پایه...رفیق...دوست...هستم

 حوصله...پیاماتو حوصل...ندارم حوصلتو فعال

 یم هم به ازت حالم حاالها حاال چون...قیافتو....خودتو

 فهیم؟ یم...خوره

 نداشته حوصلمو فعال...باشه : گفت و زد لبخند

 قراره خوشو حال همون باز دیگه وقت چند اما...باش

 .باشیم داشته باهم

 هم با خوی   خاطرات که مرد این بودم نتوانسته که این

 .کرد ترم عصت   ، کنم باز رسم از را داشتیم

 این تمام در که رودابه به دادم یم را حواسم باید فعال

 .بود مقابلش فنجان بند نگاهش ، ساعت نیم

 چشمم از نکن باور تو حاال : گفتم قائله ختم برای

 .بزن بیخود زور...افتادی
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 نگاهم بهت با او ، دادم قرار رودابه شانه روی که دست

ون گوش از را هنذفری من و کرد  شال زیر از زده بیر

ی  تو؟ کجای   : گفتم و کشیدم اش خاکسی 

ی هر به اما ، زد لبخند ز  یک جز ، داشت شباهت چیر

 .لبخند

 بریم؟ میخوای  -

 مهرداد و برخاستیم جا از دو هر و تایید به داد تکان رس

 از گفتم : گفتم که شود بلند جایش از خواست هم

 .خودتو نکن بدتر پس...نگفتم؟...افتادی چشمم

 .کشیدم خود دنبال را رودابه شده باریک دست مچ و

ه عبای   مانتوی و رودابه  چشم درون که غیم و رنگش تیر

 دامن بود روز ده که عصبانیت   به ، زد یم موج هایش

م ی ریشه ، بود گیر  .زد یم بیشی 

 ، گذاشتیم رو پیاده در قدم و گذشتیم که چوی   در از

 چه بگو یا کن تمومش مسخرتو حال این یا : گفتم
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 واقعا دیگه که سگیه اخالقم اونقدر من...رودی؟ مرگته

 .ندارم قیافتو این تحمل توان

 .کرد نگاه هایم چشم به

 .بود الیتنایه غمش اما ، نداشت اشک هایش چشم

 ناراحت کم یه دارم حق...عقدشه مراسم امشب  -

 نه؟ باشم،
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دم هم به را ام زده رژ های لب  در ، کردم سیع و فرسر

د جا ترحم درصد یک حت   ام قیافه  .نگیر

 .کرد یم ازدواج داشت که درک به
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 .نداشت را خوشبخت   لیاقت مرد این اصال

 .نداشت پیشه عاشق زن لیاقت

 خیابان عرض از ، خود دنبال به و کشیدم را دستش

 .کردم ردش

 کمند؟  -

 و کردم بلند دست ، گذر حال در تاکیس یک برای

 کجاست؟ عقد : گفتم

 درون ، اش ترسیده نگاه به توجه ی   من و کشید را دستم

ز   .دادم هلش ماشیر

 کمند؟ کتز  کار خر  میخوای  -

مت میخوام  -  رو شده تموم و پوچ احساس یه بی 

 باید...شده تموم بشه حالیت باید...ببیتز  باید...ببیتز 

 بفهیم تا ببیتز  چشم به دیالقو مرتیکه این کثافت اوج

 یم...عشق نه بوده ساده زدن تیغ یه رابطتون اسم

 فهیم؟
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د را دستم او ما نکردم نگاهش  ...که نالید و فرسر

 .ببینم نمیخوام  -

 .ببیتز  باید  -

 مادر خانه به رسیدن تا داشت جا دستم میان که دستش

ین به ، مجتت   ز  از وقت   و رسید ممکن دمای کمی   ماشیر

 لرزانش صدای با داشت سیع هم باز او ، شدیم یم پیاده

 .بنشاند گوشم به را هایش التماس آخرین ،

 .گذاشتم نیم من اما

 .شد یم تمام باید

 .نبود سخت ، بودم کرده اش تجربه بار یک من

 آدیم خونریزی شدت از که بود عمیق زخم یک مانند یه

 .کرد یم الجان را

 چراغایز  و کرد یم آمد و رفت جمعیت قدییم کوچه در

 .داد یم خی   شوم اتفاق یک از مجتت   مادر خانه برابر
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  تاریگ در
 

 تکیه من و ایستادیم خانه یک ورودی فرورفتگ

 و بود شده چشم تماما که ای رودابه به و زدم دیوار به

 تماشا را بدقواره داماد و عروس حضور غوغای و شادی

ه ، کرد یم  .شدم خیر

 .نداشت اشک هایش چشم

 ای تکه به تنها دیگر ، بود دستم میان هنوز که دست   اما

 .داشت شباهت یخ
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 به خوشحایل نخراشیده های جیغ و کل و دست صدای

 ام توانسته من اگر ، کردم یم فکر من و رسید یم گوشم

 در به سالم به جان ، منصفانه غیر  خیانت یک دیدن از
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م  قوی است بوده مجبور عمرش تمام که ای رودابه ، بی 

 .تواند یم هم ، باشد

  نوزده تو...دیدمش خواب تخت تو من  -
 
 فقط...سالگ

 بیوفته چشام از اونقدر گذاشتم...تو مثه....کردم نگاش

 چشات از بذار...نکنم نگاه عقب به دیگه تا

 ، افتادی یادش وقت   که بیوفته طوری بذار...بیوفته

 چال...نگیر  عزا...لبات رو بیاد پوزخند یه فقط

 .کن تمومش...نکن

ز  ، کرد که نگاهم  .بود هایش چشم در عجیت   چیر

ی ز  .محض تفاوی   ی   یک مثل چیر

ی ز   نوزده شبیه چیر
 
 .من های سالگ

 روز هر تا دادم انضاف دانشگاه از که سایل همان

 اولیه روزهای همان از که پرسی قیافه دیدن متحمل

 خاصش و عجیب تیپ آن با ، هیز  دانشکده به ورودم

 .نباشم ، بود گرفته را چشمم
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 نیم دردم به ، بود گفته دیدنش با رومینا که همایز 

 .شدم ناراحت حرفش این از چقدر من و خورد

 به توجه ی   من و بود مخالف او با نیر  که همایز 

 برای خواستم یم ، رابطه این اتمام برای اضارهایش

 .کنم تالش خواستنش و ماندن

 یک در حضورش از خی   که دوستش تماس با را او من

 .دیدم ، داد یم پاری  

 .باال طبقه راهروی انتهای   اتاق در

 .هایم کالیس هم از دیگر یگ آغوش در

 .کردم نگاهش تنها و ایستادم

 جنیس رابطه آدم ، بودم کرده حایل او به اول روز از من

 .نیستم

 زادواج از بعد باید باشد رابطه بر قرار اگر ، بودم گفته

د صورت  .بگیر

 ....او و
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 .نبود مهم

 .افتاد هایم چشم از چون

  دایره شعاع و
 

 .شد محدود رومینا و نیر  به باز ام زندگ

 خییل ، دایره این در باشم منصف خواستم یم اگر البته

ز  ز  ناچیر  .داشت حضور هم سیمیر

 ...حال و

ای   به سهم ، داشت رودابه  خود به دایره این در رسز

 .داد یم اختصاص
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 کنار را شب دادم ترجیح ، رساندمش پانسیون به وقت  

 .باشم رودابه

ی همیشه مثل او ز سید چیر  که های   چشم با فقط ، نیر

ه مرا صبح تا ، داشت خون رنگ  .کرد نگاه خیر
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 ...من و

 در نامش ، شد یم روزی ده که شدم مردی پیام درگیر 

 .بود نشسته ام شناسنامه

 ".دنبالت فرستم یم ماهانت چکاپ برای فردا "

 .کرد تر لعنت   پیامش با را ام لعنت   شب

****** 

 چپم سمت گونه به زیادی دقت با را رژگونه براش 

 کل : گفتم ، خانم فرانک به ، چشم گوشه از و مالیدم

ا این و دکور ز  مهم ویل...کنم یم ردیف خودم رو چیر

 ...ورکشاپ واسه راست  ...دیگه تبلیغاته

 .بچرخم سمتش به شد باعث ، ، نرمش خنده

 رس دودلم هنوز ویل...باشه...فرستمت یم – فرانک

 .آرایشگاه مکان تغییر 

 هم خییل ، ام خوشحایل کردم سیع و انداختم باال شانه

 .نیاید چشم به
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ایطمون  -  سیع...ممنونم...و...میشه بهی   هرحال به رسر

 .بشه تر ای حرفه کارم کنم یم

 سمت که حایل در و برخاست گردانش صندیل روی از

 همیشه تو : گفت ، داشت بریم قدم اتاق در

یتز  ی با خواهشا فقط...بهی   نکن بخورد رسد اینقدر مشی 

 .کمند

 .گذشت در از و خندید و

 خوش جا هایم لب روی رفت یم داشت که لبخندی

 .رفت هوا به و شد دود ، ناشناس شماره پیام با ، کند

ز  من "  ".ام نوچه...منتظرتم پاییر

 .انداخت باال را ابروهایم ، نوچه کلمه

ز  که موهای   روی را تابستایز  پلیسه شال  ، صبح همیر

 ، زد بافت ، نبود دیروز شبیه اصال که حایل با رودابه

اهن روی را ام عبای   مانتوی و کشیدم  به ام ساحیل پیر

 .کردم تن
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 ...شمال بروم داشتم دوست

 .رفتیم تنها رومینا با پیش سال

 .گذشت یم خوش من به همیشه رومینا با

 ...شمال رفتم یم باید

 .رفتم یم باید حتما
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 رویم به خانم فرانک و داد تکان دست برایم رودابه

 .پاشید لبخند
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 عادت به ، شدم خارج آسانسور اتاقک از وقت   من و

ز  با را دریده چشم نگهبان همیشه  از زباله یک انداخی 

 .کردم مستفیض ، کیفم

 به نگایه با من و بود پارک برج برابر رنگ قرمز جیپ

 جذای   گیم انگار و داشت گویسر  در رس که مردی نیمرخ

 .شدم سوار ، برد یم پیش را

ی هر به وجناتش مرد این واقعا ز  اال ، داشت شباهت چیر

 .نوچه یک ، خودش و من قول به یک

ون گویسر  از رس ، شد باعث شدنم سوار  به و بکشد بیر

 .بیندازد نگاه من

ز  حرف ی    دندانم زیر که لت   با من و کرد روشن را ماشیر

ز  شیشه لبه به آرنج ، بودم کشیده  و دادم تکیه رفته پاییر

 کو سالمت : گفتم و  چسباندم چانه زیر انگشت

 نوچه؟

 .عوض را دنده حرف ی   و کرد نگاهم چشم گوشه از

ل را هایم لب آمدن کش کردم سیع  .کنم کنی 
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 داری؟ آلزایمر  -

ل در من وافر سیع باز و نگاه مدل همان باز  لب کنی 

 .هایم

ان به  - ؟ خر  میر
 

  آره...آقا؟...میگ
 

 من به بعد...آقا میگ

  باید هم
 

ان زن...خانومم من...نه؟ دیگه خانوم بگ  میر

 ....خانووووِم ...بزرگ

 .زد پوزخند

 .رساند یم موی   تار به را آدم افکار رشته که ها آن از

 باورتو باید ، شده باورت اینقدر حاال...شده؟ باورت  -

 خانوم بشه حالیش که این سمت به بکیسر 

 .سالم کووووووچیییییییک خانوووووم...کوچیگ

 .زد پوخند و

 .نگذاشت باف   ای رشته دیگر که پوزخندی
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 را ، آورد فشار هم روی رفت یم داشت که های   دندان 

ل  را موزیک صدای و بردم سیستم به دست و کردم کنی 

 .ساختم معمول حد از بلندتر

 نخراشیده صدای از بهی   خییل راک موزیک شنیدن

ز  اما بود شاهپور  او ، شد جدا سیستم از دستم که همیر

ان ز  چشم گوشه از و بازگرداند قبل حالت به را صدا میر

 ملفتم...نمیاد خوشت کلمه این از : گفت و کرد نگاهم

 دارم دوس فقط...کوووووچییییک خانووووووم کردی

 .دادی تن کلمه این به چرا کتز  ملتفتم درباره میون این

 که هوای   از عمیق نفیس میان این و چرخیدم سمتش به

 .برداشتم ، است خفه کردم یم فکر

ه  خط و کوتاه موهای این کردم فکر ، نیمرخش به خیر

وع شقیقه از که تییعز   داشت ادامه گوشش باالی تا و رسر

ان امیر  برای جایگایه چه توانست یم ،  باشد؟ داشته میر
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ز   -  فهم تو که اینه اونم هست میون این مشکیل یه ببیر

 یم خوب رو ها نوچه من...ای نوچه یه...نداری خاض

ن پول باید فقط اونا...شناسم  سکوت...بگیر

ز   وظیفشونو و...باشه خودشون کار به رسشون...کیز

 مطب تا بایسر  من بپای اینه وظیفت...بدن انجام

 .باشه خودت کار به رست...بده انجام وظیفتو...دکی  

 : گفتم میان این و چرخیدم جلو شیشه سمت به باز و

 تونم یم من...نیستم کیس کم من باشه یادت...ضمن در

انو امیر  تلنگرم یه با  اگه فقط...کنم یکسان خاااااک با میر

 به آقاتو نه ، بنداز خوردن نون از خودتو نه پس...بخوام

 .بنشون سیاه خاک

 .نکردم توجیه پوزخندش به

 .نگرفت صورت مابینمان فز  هم هم حرفز  دیگر

 کرد بیان خشونت با او به رو دکی   ، اتاق در وقت   حت  

 از بیشی   حت   ، باشند من سالمت   مراقب باید خییل که

 .نوا

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 .بود دار خنده

ایطم من  .دانستم یم را رسر

 .نداشتم مشکیل هیچ

 سالمت در عمرم تمام که متز  برای دکی   نظر در اما

 .باشد خطرناک توانست یم عضو یک نبود ، ام بوده

 .بود ام کلیه اهدای مخالف هم ابتدا همان از دکی   این

 ام سالمت   به باید بیشی   و جوانم هنوز گفت یم

 .بیندیشم

 رومینا ، خودم از  تر مهم و خودم نجات برای من اما

 .دادم یم انجام را حرکت این باید
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 به دست رو پیاده در او ، شدیم خارج که مطب از

 تاکیس برات تونم یم : گفت و کرد سد را راهم جیب

م  .بگیر

 کش که های   لب با و انداختم نگایه قامتش و قد به

 ، تواند یم برقشان دانستم یم که های   چشم و بودم داده

ه ، کند کور را کیس هر  : گفتم اخمش از پر نگاه در خیر

 تکست شوهرجونم...بدی انجام درست کارتو شد قرار

 باید بخوام من وقت   تا پس...همرایم تو عض امروز داده

 فهم؟ خوش جناب ملتفت  ...بایسر  همرام

 .آمد کش هم او های لب

 خیابان میان رسایش خنده صدای بعد و آمد کش عمیق

 .نشست گوشم به تردد پر

 وای : ،گفت بریده بریده اش خنده میان

 .قربون روتو...اومد...خوشم...خفتز .. خییل...تو...دخی  

 من و انداخت یم خنده به را آدم ؛ بود جالب اش خنده

 از ، نبیند را هایم لب روی آمده لبخند که این برای
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 : گفتم و کوبیدم اش شانه به شانه و گذشتم کنارش

 .بیاد خوشت ازم تا مونده

 و تاریک در ، مجتت   مادر خانه برابر بعد ساعت   و

 تمام که پرایدی به ، خانشان در رس چراغ نور روشن

 .کردم یم نگاه ، بود کرده پرداخت رودابه را اقساطش

ز  از شدن پیاده حال در  : گفتم شاهپور به رو ، ماشیر

 داری؟ فرمون قفل

 این تمام در من نگاه و نشد هم ثانیه پنج شاید مکثش

 به ، کشید یم زبانه هایم چشم در که نفری   با مدت

ز   .بود مجتت   ماشیر

 .بود کنده جان صبح تا را قبل شب رودابه

 ...اشک ی  

 ...هق ی  

 .بود مرده خودش در بارها اما

 .دیدم چشم به من
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ز  خود در انتقام نبود توانم در م را هایش شکسی   ، بگیر

 مجتت   های چشم در کوچک خار یک توانستم یم اما

 .بنشانم

 .بیا  -

 نسبت به فرمایز  قفل ، صندیل زیر از و شد خم و

ز  ون ، سنگیر  .گرفت سمتم به و کشید بیر

 دارش تتو های دست از و شد رد فرمان قفل از نگاهم

 .رسید هایش چشم به و کرد عبور هم

ی ویل بود سوال نگاهش در ز سید چیر  فرمان قفل من و نیر

ز  با و کشیدم دستش از را  صندیل روی کیفم انداخی 

ز  ز  و ماشیر  .برداشتم قدم مجتت   پراید سمت در، بسی 

 بست بن رسارس به نگایه ، ایستادم که جلو شیشه برابر

 از آویزان عروسک به را نگاهم بعد و انداختم خلوت

ز  جلوی آینه  .کردم بند ، ماشیر

 .بود داده هدیه را قرمز کوچک خرس آن رودابه
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 .نشست نفرت به بیشی   نگاهم

 .بود معنا تمام به الشخور یک مجتت  
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 به دانه که داشتم را این توان ، بردم باال که را فرمان قفل

 خراب ساکنانش رس روی را خانه این های آجر دانه

ز  به بودم مجبور اما ، سازم ز  همیر  .کنم اکتفا لعنت   ماشیر

 .کوبیدم کاپوت روی

ز  های شیشه تمام جان در به ماشیر  .زدم ضز

به من و بود شده بلند دزدگیر  صدای  کوبیدم را آخر ضز

 .دویدم ماشینش سمت ، زد شاهپور که بوف   با و
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ون خانه از تازه که های   همسایه  پشت را بودند زده بیر

ز  صندیل از را خودم و گذاشتم رس  و کشیدم باال ماشیر

ز  رسعت به شاهپور  .انداخت راه به را ماشیر

 لب روی که لبخندی با ، گذراند را خیابان پیچ وقت  

ز  کف را فرمان قفل ، بود گرفته جان هایم  انداختم ماشیر

ون کیفم از را گویسر  و  چند لمس از بعد و کشیدم بیر

 .چسباندم گوشم به را آن ، آیکون

 کمند؟ الو  -

 اما...کردم تعریف برات رو ای قضیه یه دیشب  -

 کاری اما یویز  از دادم انضاف خودم...نگفتم آخرشو

ز  اخراج اونو کردم  یم تا ده بخورم یگ اگه من رودی...کیز

 دوتا اما بزنم نشد تا ده...متز  خورده یگ همون تو...زنم

 .رست صدقه باشه بقیش...زدم رو

ز  گوشم از را گویسر  و  که مردی نیمرخ به و کشیدم پاییر

 .انداختم نگاه ، بود شده متمایل باال سمت به هایش لب

ی ازم اومدنت خوش تو  -  شد؟ ایجاد تغییر
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 و انداخت جانبم به نگایه نیم و کرد عوض را دنده

 بودن کوووووچییییک خانوووووم واقعا : گفت

  فتنه تویز  یم تنه یه تو...برازندته
 

 .بایسر  آقام زندگ

 .خندید و

ار کوچک خانم لقب از ز  .بودم بیر

***** 
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 نزدیگ فاصله در و من روبروی کاناپه روی یاسمن

ز  را موبایل و نشست آندره به نسبت  انگشتانش بیر

 من به نسبت که نفری   با و انداخت پا روی پا و چرخاند

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

  وز کار : گفت ، کشید یم زبانه هایش چشم در
 

 ندگ

 وضع؟ این با نشست   وی ی   جلو شب رس از ، نداری

 .بود نفره سه کاناپه روی کشم دراز حالت به اش اشاره

 و دوختم ترگ ویدئوی موزیک به را نگاهم ، توجه ی  

 یه هم با بریم : گفت آندره به رو یاسمن که شنیدم

 بزنیم؟ دوری

 .خواست یم حسای   زدن سوت یک دلم

 افتاده شوهرش به یادش ، چندسال این از بعد چطور

 بود؟

 .کشید سمتشان به دیگر بار را نگاهم ، آندره جواب

 .برو تنها...ندارم حوصله – آندره

 بار من و پاشید لبخند رویم به ، دید را نگاهم که آندره

 بدون که جنیتز  سقط از بعد که این دلیل دیگر

  این در ، گرفت انجام اطالعش
 

 ، ماند فروپاشیده زندگ

 .شد سوال برایم
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 در رفتارش تمام از شد یم را این ، بود بچه عاشق او

  های مهمایز 
 

 .دید کودکان به نسبت خانوادگ

ز  ، برداشتم آندره صورت از که نگاه  سالن وارد سیمیر

 جای آندره نزدیک ای نفره تک کاناپه در و شد نشیمن

ز  عضوه که خدمتکاری زن به رو و گرفت  برای ریخی 

 کمند برای : گفت ، بود هویدا جناتش تمام از آندره

 .قهوه هم بقیه برای...بیار طبییع آبمیوه

 چشم من و انداخت سمتم به زیرچشیم نگایه خدمتکار

ز  امورات انجام برای او و کردم اش حواله ای غره  سیمیر

خانه رایه ز  .شد آشیر

 آندره رسباالی جواب از حسای   انگار که هم یاسمن

 که این و کوتاه خداحافظز  یک با ، بود شده ناراحت

 لعنت   حضور از را سالن و شد اتاقش رایه ، دارد رسدرد

 .کرد خایل ، اش

ز  ه؟ حالت – سیمیر  میدی؟ انچام رو چکاپات...بهی 
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ز  نیم جایم در  تکان تایید به رسی میان این و شدم خیر

 بینه؟ نیم مشکیل دکی   : گفت آندره و دادم

 این با رابطه در ام حوصله عدم نشانه ، کشیدم که پوفز 

 ادامه نباید دیگر که ساخت ملتفت را ها آن و بود بحث

 .دهند

ز  ، خدمتکار آمدن به  ماه فهمید شد یم که موهای   سیمیر

 بعید صاحبش از و اند ندیده را آرایشگاه رنگ هاست

 سیتز  از را قهوه فنجان و گذاشت گوش پشت را ، بود

 هم هنوز رومینا : گفت من به رو و برداشت سیلور

 نگرفته؟ تماس باهات

 مقداری چشیدن با و برداشتم سیتز  از را ام آبمیوه لیوان

 ...که دادم جواب ، آن از
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  این تو اونقدر کن قبول...نه  -
 

 که شده اذیت زندگ

 .برگرده عقب به دیگه نخواد

 فنجان به و برداشت من روی از را نگاهش ، ناراحت

 سمت به اخیم با آندره و دوخت دستش درون زببای

ز  به رو من ز  : گفت سیمیر  درست جان سیمیر

 نکیسا پرسه این...بیوفته آسیاب از آبا بذار...میشه

م شخصا خودم من...بشه بهی   حالش  .دنبالش میر

ز  در و زدم حرفش این به پوزخندی  ، لحظه همیر

 من برابر باید ، کرد یم عادت داشت انگار که خدمتکاری

 : گفت و شد سالن وارد ، باشد رفتارش مراقب بیشی  

 ...خانوم

ز   داد ادامه او و کشاند او سمت به را نگاهش سیمیر

 ...که

ان رو خودشون...اومدن آقای   و خانم یه – خدمتکار  میر

 .کردن معرفز 
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ز  نگاه ز  تشویش با سیمیر  کرد آمدی و رفت آندره و من بیر

  طویس کوسن به هیجان با را هایم پنجه من و
 

 که رنگ

  .بردم فرو ، داشتم آغوش در

ان  کرد؟ یم غلظ چه جا این دقیقا میر

ز   ورودی سمت و برخاستند جا از آندره و سیمیر

ز  که دیدم من میان این و کردند حرکت ساختمان  سیمیر

 ، داشت قرار سالن کنار که ای بوفه آینه در تشویش با

ز  بودن مرتب از ی شومیر  موهایش و رنگ خاکسی 

 .نمود حاصل اطمینان
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 و کشیدم عمق   نفس ، شد خایل حضورشان از که سالن

 .برخاستم جا از آرام

ی هر دانستم یم ز  متصل من به نهایتش ، هست که چیر

 .شود یم

 را زیادشان حجم دیگر بار و کشیدم را موهایم کش

 .بستم رسم باالی محکم

ان خانواده با تن به تن جنگ برای  و گیس شاید و میر

 یم مهیا را خودم باید ، بود راه در که های   کیسر  گیس

 .کردم

 سمت به که های   پله از و کردم رد را نشیمن سالن

ز  ، گرفت یم راه کف هم طبقه  مکث فضای و رفتم پاییر

 قرار خانه مجلل ورودی در و گذاشتم رس پشت را

 .گرفتم

ان قامت  که زیز  به و دادم تشخیص رس پشت از را میر

ز  به رورسی و بلند مشگ ساده مانتوی  از ، رنگ همیر
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ه ساخت، نیم نمایان او از واضج تصویر ، پشت  خیر

 .شدم

 به و بردم فرو ام سنبادی شلوار جیب در را هایم دست

ان شانه ورای از نگاهش که ای آندره  افتاده من به میر

 .زدم نیشخند ، بود

ز  به را نگاهم  دست ، سوتر آن کیم که دادم سیمیر

یز و عصت   و بود زده گره هم در را هایش س از لی   اسی 

 .کرد یم صحبت

ز   مشکل االن....نمیشم متوجه من – سیمیر

 اومدید؟ جا این خر  برای....کجاست؟

 گوشم به ، داشت سنش کهولت از نشان که زن صدای

 .ساخت وادار دوباره نیشخند به مرا های لب و رسید

 ...عروسم دنبال اومدم – زن

ان امیر  دست ز  با و آمد باال میر  اش پیشایز  به من تخمیر

 هم عصت   پوفز  که شنیدم میان آن من و شد کشیده

 .کشید
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ز   مکث با و شد جا به جا جایش در نافهیم با سیمیر

 گ؟ دنبال : گفت

 ...شما دخی  ...پرسم زن دنبال : گفت ، دیگر بار زن

ز   چهره در که اخیم از این و نشد ملتفت ای ذره سیمیر

 .بود عیان کامال ، نشاند اش
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 ماه ما ، رومینا جای از...چیه؟ شما منظور – آندره

 .نداریم خی   هاست

ان سمت به گردن زن  نیمرخ توانستم من و چرخاند میر

 پای عمیق   های چروک که ای کشیده و بلندقامت زن

 .ببینم را بود نمایان رنگش خوش و زیبا های چشم
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  که بوده زیز  ، دراز و دور سالیان در شک ی   زن این

 .است کرده یم نوازی چشم اش زیبای  

 ندارن؟ خی   خونوادش که کردی عقدش چطور – زن

 تفری    ح با که متز  به نگاهش چشم گوشه از انگار و

 این به و چرخید سمتم به که افتاد ، کردم یم براندازشان

ز  را بقیه نگاه وسیله  .کشاند من به نیر

ان  را نگاهش و کشید اش پیشایز  به دست باز عصت   میر

 .دوخت هایم چشم به سابقه ی   عصبانیت   با

 نقره موهای و رفته آب های گونه و تراش خوش بیتز 

 .نشست یم آدم نگاه به زن های چشم از بعد ، رنگ ای

 هایم شانه من و کرد رصد آرام نگاه یک با را پایم رستا زن

 جلو سمت به که های   لب با و نمودم جمع کیم را

 دیدنم مشتاق خییل انگار : گفتم ، بودم کرده جمعشان

 ...بودین
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 قدم آن از پس و داشت یر  در را جمع سکوت حرفم

ز  جلو  به دست و هایش چشم ناباوری و آندره گذاشی 

ز  بردن لب  .را سیمیر

  چه داری – آندره
ز
  مزخرف

 
 کمند؟ میگ

 صحبتش ادامه از را آندره و گرفت باال دست زن

 .بازداشت

یم...کن جمع وسایلتو – زن  .خونه میر

 ای گوشه در که خدمتکاری به رو و زدم نبشخند

 : گفتم ، داد یم گوش را بحث کنجکاوانه و ایستاده

 .بیار شالمو و کیف و مانتو

ز  به رو من و دوید ها پله سمت دخی    : گفتم ، سیمیر

 فرستم یم فردا ، کنه بندی بسته وسایلمو بهش بگو

 .بیارن برام وسایلو

ز   لرزیسر  با و برداشت سمتم را لرزانش های قدم سیمیر

 خر  یعتز  : گفت ، بود مشهود اندامش در که

 کردی؟ کار خر  تو...کار خر  تو...تو...کمند؟
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 را جمع این حالت خونرسدترین صورتش که زیز  روی به

رسدار با....کردم ازدواج : گفتم ، داشت ان امیر  ازدواج میر

 .کردم
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 یم کنارم شیشه ورای از را شب نیمه درگیر  های خیابان

 از و نشسته جلو صندیل در که زیز  به و نگریستم

 یم فکر ، بود نزده حرفز  هیچ ، شدنمان سوار ابتدای

 .کردم

 به البته و حرف کم زن ، رومینا تعاریف اساس بر زن این

 چه آن با رفتارش و روحیات که بود مستبدی شدت

ان درباره  .بود مغایر شدیدا ، شد یم بیان ها میر

 .بود مشخص وجناتش تمام از گرای   تجمل عدم که زیز 
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  آن در نوا و او که ای خانه ، رومینا گفته به حت  
 

 زندگ

 را اموراتش تمام که بود ساز قدییم خانه یک ، کردند یم

ز   .گذراند یم ، بود کرده اختیار سکوت که زن همیر

ان  مامان؟  - میر

 .کشاند جلو های صندیل به مرا نگاه ، زدنش صدا

ان سکوت نشانه به ، گرفت باال دست که زن  ، میر

 .گرفت جان هایم لب روی صدا ی   پوزخندی

 چندسالته؟ – زن

ز  از را خودم و  کشیدم دهان داخل به را هایم لب  دو بیر

ه و کردم متمایل جلو سمت به کیم ، صندیل  به خیر

 شیشو و بیست دیگه ماه چند : ،گفتم  زن زیبای نیمرخ

 .کنم یم پر

ه چنان هم و نکرد نگاهم  تو : ،گفت  جلو شیشه به خیر

 .ندیدمت نکیسا و رومینا نامزدی مراسم

 .بودم سفر : گفتم و چرخاندم کاسه در را هایم چشم
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 .بود فرستاده سفر به مرا یاور

 خواهرت نامزدی مراسم به سفرو باید خر  برای – زن

 بدی؟ ترجیح

 یم کنارم شیشه ورای از را شب نیمه درگیر  های خیابان

 از و نشسته جلو صندیل در که زیز  به و نگریستم

 یم فکر ، بود نزده حرفز  هیچ ، شدنمان سوار ابتدای

 .کردم

 به البته و حرف کم زن ، رومینا تعاریف اساس بر زن این

 چه آن با رفتارش و روحیات که بود مستبدی شدت

ان درباره  .بود مغایر شدیدا ، شد یم بیان ها میر

 .بود مشخص وجناتش تمام از گرای   تجمل عدم که زیز 

  آن در نوا و او که ای خانه ، رومینا گفته به حت  
 

 زندگ

 را اموراتش تمام که بود ساز قدییم خانه یک ، کردند یم

ز   .گذراند یم ، بود کرده اختیار سکوت که زن همیر

ان  مامان؟  - میر
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 .کشاند جلو های صندیل به مرا نگاه ، زدنش صدا

ان سکوت نشانه به ، گرفت باال دست که زن  ، میر

 .گرفت جان هایم لب روی صدا ی   پوزخندی

 چندسالته؟ – زن

ز  از را خودم و  کشیدم دهان داخل به را هایم لب  دو بیر

ه و کردم متمایل جلو سمت به کیم ، صندیل  به خیر

 شیشو و بیست دیگه ماه چند : ،گفتم  زن زیبای نیمرخ

 .کنم یم پر

ه چنان هم و نکرد نگاهم  تو : ،گفت  جلو شیشه به خیر

 .ندیدمت نکیسا و رومینا نامزدی مراسم

 .بودم سفر : گفتم و چرخاندم کاسه در را هایم چشم

 .بود فرستاده سفر به مرا یاور

 خواهرت نامزدی مراسم به سفرو باید خر  برای – زن

 بدی؟ ترجیح
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 موهای ، وسیله این به و کردم خم بیشی   کیم را رسم

ز  میایز  کنسول روی رهایم  گوشه از دیدم و ریخت ماشیر

ان که چشم  را بود داده قرار آن روی که دست   میر

 .کشید پس بالفاصله

 دست شدن کشیده سمت به بود شده پرت که نگایه

ان  و بازگرداندم زن رخ نیم یعتز  ، اش اصیل جای به را میر

 شاید :گفتم ، نداشت ، پوزخند دیگر که های   لب با

 .دیده صالح طور این حشمت یاور چون

 من صورت به و جدا برابرش شیشه از نگاهش بار این

 .رسید

ی این و نداشت فروغز  زیبایش های چشم ز  که بود چیر

  از مرا نگاه
 

گ ز  از که تتز  ، شد باعث و کرد منع خیر  بیر

 .بازگردانم اش اصیل جای به را بودم نموده رد صندیل دو
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  و سکوت و بود سکوت تنها مسیر  انتهای تا دیگر
 

 کالفگ

ان مرز و حد ی    .میر

ز   ساختمایز  همان برابر ویالی   خانه محوطه در که ماشیر

ان باری چند که  حرکت از ، بودم کرده مالقات را میر

 از نییم که های   موزاییک تن روی و شدم پیاده ، ایستاد

 خود آن از قدییم حوض و باغچه کنار در را حیاط

 . افتادم راه به ، زن رس پشت ، بود کرده

ز  کالیو بوی و شد کشیده بازویم ، راه میانه  در کریستیر

 .پیچید مشامم

ان سمت به  با و ایستادم رخش در رخ و چرخیدم میر

ه ، بودم کرده متمایل راست سمت به که رسی  در خیر

 ، بودند زده عصیان و رسخ غایت به که های   چشم

 چیه؟ : گفتم

وع رو بازی بد  -  .کوچولو دخی   ، کردی رسر

 .انداختم باال شانه
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 از حشمت عمارت اهایل وقت   ، داشت انتظار واقعا

 اضار خانه آن در ماندنم بر ، شدند یم باخی   من ازدواح

 کنم؟ رس به دست را مادرش و بورزم

وع رو بازی تو  -  .برو تهشو تا پس...کردی رسر

 .برداشتم قدم قدییم آجری ساختمان سمت و

 که شدم مردی رخ در رخ باز و شد کشیده بازویم باز و

 .کرد یم چکه خون نگاهش از دیگر
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 برای خوش روز ، منه مادر که زن این ، کردی فکر تو  -

 تویز  یم هم باز بابات خونه مثه کردی فکر...میذاره؟ تو

؟ جهت هر به باری ، زن این نظر زیر خونه این تو  بایسر

 .زدم پوزخند

 .بود کوبیده رویم به خوب خییل را جهت هر به باری

 پر زیادی ها حرف این از من گوش که نبود اش حایل اما

 .است

 این پس...کیه؟ حسابش طرف ، دونه یم زن اون  -

 پرم به پرت کن سیع ، خونتم مهمون که مدت

ه  خییل گفت میشه حت  ...نیستم آرویم آدم من...نگیر

 که این و...باشه آرامش...باشه صلح بذار...ام وحیسر 

 این تو نکنه فکر خونت دوم طبقه تراس سابه اون

یه نزدیگ  .خی 

ف که ترایس به رس با و  با زیز  و بود محوطه به مرسر

 .کردم اشاره ، داشت حضور اش تاریگ در ، بلند لباس
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ز  ، بلندش لباس و موها از شماییل جز که زیز   دیگری چیر

 .داد نیم نشان خود از تاریگ آن در

 و ایستاده چراغ نور زیر ، خانه ایوان در که زن صدای و

 .گرفت دوم طبقه تراس از را نگاهم ، نگریست یم را ما

 .دارم حرف باهاتون...داخل بیاین...امیر  – زن

******** 

ز  بدنه روی را انگشتانم ز  شد یم که چوی   میر  زد تخمیر

ان عمر اندازه به سنش کهولت ب با ، است میر  ضز

 .درآوردم  حرکت به آهنگ

اهن با ، تنش مانتوی و رورسی بدون حاال که زن  و پیر

 در ، رنگ ی   و بودند سفید که موهای   و ساده شلواری

ز  ابتدای  جا این بعد به این از : گفت ، داشت حضور میر

 و کوفت هر...مصلحته ازدواجتون...مهمویز ...مویز  یم ،

 یم جا این اما...بذاری اسمشو تویز  یم زهرماری

 و کردیم اعتماد بسته چشم نفر یه به بار یه ما...مویز 

 وجود خانواده این در دویم دفعه...نبود بهش حواسمون
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 حق ، شب هشت ساعت از دیرتر ها شب...نداره

ون نداری  آبروداری خانواده ما...بایسر  خونه از بیر

 ...هستیم

 داری صدا پوزخند ، رسید که حرفش قسمت این به

ز  نگاه وسیله این به و کردم مهمانشان  که مردی خشمگیر

ز  روی را ها دست ، برابرم نشستنش ابتدای از  قرار میر

ز  روی میس ظرف بند نگاهش و داده  خود به ، بود میر

 .کشاندم

 جا از و انداخت من به چشم گوشه نگایه تنها زن و

 .برخاست

 .کن راهنماییش...گذاشتیم تخت براش نوا اتاق تو – زن
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ان های چشم از را استهزائم از پر نگاه  رو و برداشتم میر

 خانوم؟ : گفتم زن به

 خانه غری   ضلع های پله سمت حرکت حال در که زن

 .چرخید سمتم به و ایستاد حرکت از ، بود اش ساده

 .بانو بگو بعد به این از...بانو – زن

 .واقعیتم در دنیای   و ذهنم در شد کوچگ لغت بانو و

 شغلم چون...باشم خونه تونم نیم هشت ساعت شبا  -

 شب نیمه تا حت   روزای   یه وقتای   یه کنه یم ایجاب

 هم شما آبروی با من تفکر طرز چون...باشم درگیر 

ز  خواستم...نیست جهت  ، مدت چند این تا بدونیر

 .نگذره سخت بهتون ، خونتون تو موندنم

 دم آن از رومینا که استبدادی ، داد نشان من به بانو و

 .چه یعتز  ، زد یم

 .کتز  عوض شغلتو تویز  یم – بانو
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 به را نگاهم من و رفت باال ها پله از طمانینه با و آرام و

ایز  صورت  ، کرد یم براندازم پوزخند با بار این که میر

 .دوختم

 داشت؟ خوی   های لب ، لعنت   مردک ، بودم گفته

ه تو...موافقم مامانم با هم من  -  عوض شغلتو بهی 

 تیتیش تو مثه وحیسر  گربه یه واسه خییل آرایشگاه...کتز 

 ...باید تو...مامانیه

 سخره به رس از تمامش که لبخندی با و بریدم را کالمش

ز   مثه باید : گفتم آرام و کشیدم جلو را خودم ، بود گرفی 

ز  هم ازدواجمون فلسفه شاید...بکشم؟ آدم تو  همیر

 چطوریه؟ بودن قاتل بدی یاد من به تو که این...بوده

 گوش تا گوش لبخند با را شد مشت که های   دست

 .برخاستم جا از و نگریستم ، ام شده فراخ

ز  تا  .بودم کرده روی زیاده هم جا همیر

****** 
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 پوسی   یک با تمامش که سققز  به و کشیده دراز

ی راه کهکشان رسارسی ه ، بود شده پوشانده شیر  یم خیر

 .نگریستم

ی دو فاصله به که تخت    داده قرار من خواب مکان از می 

 دست و مرتب ماه و ستاره طرح روتخت   با و بود شده

 نوا هاست مدت که داد یم نشان ، داشت قرار نخورده

 .است نخوابیده اتاق این در

 را پاهایم ، نرم چرخش یک با و خارج کش دراز حالت از

 اتاق این ناجور وصله که فلزی و ساده تخت لبه از

انه  آویزان ، بود ، زد یم داد را صاحبش سلیقه که دخی 

 .کردم
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 از یگ روی و کردم جمع دست یک با را بلندم موهای

 .برخاستم جا از و انداختم هایم شانه

 گرفتم راه ، داشت شب آسمان از طرخ که فریسر  روی

  ای رسمه صندیل روی از و
 

ز  پشت که رنگ  تحریر میر

ز  شلورا ، داشت قرار ، آرایش به متصل تم ی   و جیر  را رسر

 تماما اطرافش که ای آینه در ، پوشیدنشان با و برداشتم

 و مادر شک ی   که مردی و زن و نکیسا و نوا تصاویر از

 ، موهایم بودن مرتب از ، بود شده پر ، بودند پدرشان

 .کردم حاصل اطمینان

 از که را شالم و عبای   مانتوی و دویسر  کوچک کیف

 نوا کوچک اتاق قفل در را کلید ، برداشتم صندیل روی

 .گذاشتم دوم طبقه نشیمن محوطه به پا و چرخاندم

 در بود حمام و رسویس به متعلق آن دوتای که در پنج

 نوا اتاق به متعلق که هم یگ و داشت وجود طبقه این

 .بود من ، بعد ِمن شاید و
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 شب که شد یم باز حیاط به رو تراس به اما برابر در دو

 را بلند موهای و لباس با زیز  ، ها آن از یگ در گذشته

 .داد نیم نشان را صورتش تاریگ که بودم دیده

  نکیسا ، خانه این در که دانستم یم
 

 .کند نیم زندگ

 ...زن این و

ان جز کیس ، رومینا گفته به که زیز   ، اتاقش در میر

 .نداشت آمد و رفت
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 خانواده این در نامش بردن ، گفت یم رومینا که زیز 

 .است ممنوع

ف   ضلع در که های   پله از  سکتز  آن در که اتاف   رسر

ز  ، بود واقع ، داشتم  خانه این دکور از و رفتم پاییر
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های   تمام از دور به و قدییم
ز  خانه در که بود چیر

 .شدم یم متعجب ، داشتم کار و رس آن با ها حشمت

 ترسید؟ یم قدرتشان و خانواده این از حشمت یاور

ان ، گفت یم همیشه یاور د یم انتقام بد خییل میر  .گیر

 .دهد یم باد بر دودمان گفت یم

اف باید خرابم اعصاب تمام با که خانه این اما  یم اعی 

 عمرم همه که متز  برای نهایت ی   ، بودنش ساده ، کردم

 .بود جذاب ، داشتم را آرزویش

خانه ز  قرار ها پله کنار در اش ورودی در که ای آشیر

 ، رسید یم گوش به آن از صحبت صدای و داشت

 .شوم فضایش وارد ، خانه از خروج جای شد باعث

ز  پشت خانه میان که ای نفره چهار میر ز  کابینت با آشیر

ان و بانو ، داشت قرار ، قدییم فلزی های  نشسته میر

ایز  و بودند  به اخم ، بود من سمت به صورتش که میر

 .داشت  چهره
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 .بخیر  صبح  -

خانه در به شانه و ز  با را بانو نگاه و دادم تکیه آشیر

 .کشیدم خود سمت به گردنش چرخش

م صبح جواب زیرلب و انداخت نگایه رستاپایم به  را بخیر

ی سمت و برخاست جا از و گفت  سیلوری قوری و کی 

ایز  به من و رفت ، داشت قرار گاز روی که  که میر

 .دوختم چشم ، بود نداده من سمت به را نگاهش

ز  – بانو  .بخور صبحانتو بشیر

ز  به  در و انداختم نگاه ، چای ساده های لیوان و ساده میر

  که حایل
 

 فغان به را ام معده جوارح و اعضا تمام گرسنگ

 : گفتم و برداشتم در چهارچوب از شانه ، بود آورده در

 .خداحافظ...ندارم وقت
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 تحکم با بانو که بودم برنداشته قدم از قدم هنوز

 یم بعید زیبایش و کشیده هیکل از که ، خودش مختص

 صبحونه خوردن با همه خونه این تو : گفت ، نمود

ون ن بیر ز ...میر  .بشیر

 تر محکم که دهم کش خواستم را هایم لب تمسخر با

 اتاقت تو داری دوست یا...نشنیدی؟ : گفت قبل از

 بخوری؟ شامتو و ناهار و صبحونه

ز  روی را چای لیوان که بانو چهره از را نگاهم  داد قرار میر

ان صورت به و گرفتم ،  هم در بیشی   هایش اخم که میر

 .دوختم ، بود شده ادغام

 ...بازیا مسخره این  -

 همه من نظر طبق...ام خونه این صاحب من – بانو

ز  رفتار باید خونه اهایل  منو عروس اسم که زمایز  تا...کیز
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 خوردن صبحانه...بایسر  خونه این تو مجبوری ، داری

 .نیست سخت هم زیاد

ان برابر صندیل روی زد اشاره دست با و  .بنشینم میر

 .زدم پوزخند

 .شد یم تر جالب ، داشت لحظه هر بازی این

ز  به را خودم ، بلند قدم چهار با  بدون و رساندم میر

ز   نظر در برایم که لیوایز  و برداشتم نان ای لقمه ، نشسی 

 دهانم و گلو تمام و رفتم باال داغ داغ را بود شده گرفته

 چشم در آوردن ابرو به خم بدون و کشیدم آتش به را

ه بانو های  .کردم نگاه خیر

ز  روی که را لیوان  گرد عقب در سمت و کوبیدم میر

 .خوش روز...صبحونه هم این : گفتم ، کردم

 یم ، گذاشتم یم خانه درخت از پر حیاط از حایل در و

 .شد خواهد عدیده مشکالتم ، خانواده این با که دانستم

***** 
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 گرفته دندان به را اش کاشته ناخن گوشه عصت   رودابه

 را موهایم تا بودم نشسته صبورا دست زیر که را متز  و

 .نگریست یم ، کند براشینگ

 آرایش بدون و دیروز های لباس با که صبح دم همان از

 دوش یک تا بودم رفته وقت فوت بدون و بودم آمده

م سبک  .زد یم موج نگرایز  هایش چشم در ، بگیر

 ای گربه و کشیده های چشم از من اما پرسید نیم هیچ

 .ببینم را نگرایز  رد ، توانستم یم جذابش

 کرد اعالم را کارش اتمام آینه در لبخند زدن با که صبورا

ی سمت و برخاستم ،  بیسر  و خوش و رفتم جدید مشی 

 ، رنگ از بعد حتما کردم حایل صفورا به و دادم انجام
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 اش دیده آسیب موهای برای هم کراتینه قرار یک

 .کند هماهنگ

 .زدم یم رس ام ویالی   خانه به باید

 با امروز که بود شده این بر قرار ، خانم فرانک قبول با

 .کنیم دیدن ویال از اولیه اتود برای ، داخیل طراخ تیم

ی امروز که رودابه برابر  و ایستادم ، نداشت مشی 

 بیای؟ من با میخوای : گفتم

 ، آسانسور در بعد دقیقه ده ، دو هر و داد تکان رس

 .بودیم ایستاده هم دوشادوش

  میان مجتت   که پیش وقت چند تا
 

 لپ و بود اش زندگ

 سلقز  آینه در خواست یم دائم ، برد یم دل تپلش های

 روزها این غمش که های   چشم با بار این اما ، بیندازیم

 یم نگاه آینه به ، بود شده هم بیشی   ، شدن کم جای

 دلش روی که سوایل ، است منتظر دانستم یم و کرد

سد را کند یم سنگیتز   .بیر

 .پرسید نیم اما
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 .بود عادتش

 .کرد نیم وادارش بزند حرف ، خواست نیم کیس تا

ز  و  .بود کشانده جا این به تا را ما دوست   ، موضوع همیر

یس؟ تویز  یم  -  بیر
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 آدامس بسته کیفم از من و انداخت نگاه رخم نیم به

ون را نعناغ  یم سمتش به که حایل در و کشیدم بیر

 ...که دادم ادامه ، گرفتم

ی اون  - ز  رو مونده زبونت رس که چیر

س...میگم  .نمیدم نخوام...میدم جواب بخوام...بیر

ون بسته از آدامیس  کردن باز حال در و کشید بیر

 .کشید خود به مرا نگاه ، زرورقش
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 ، اش تابستانه و بلند رنگ طویس جدید مانتوی در

 ، بود انداخته شانه روی که شایل و شد یم دیده الغرتر

ی جلوه را لختش و زیبا موهای  .داد یم بیشی 

 باید که طور اون ، وقته چند...داری؟ مشکیل تو کمند  -

ز  بیمارستان از اون...یعتز ...ریس نیم زندگیت به  رفی 

 به اصال که عجیبت ویالی   خونه از اون...تنهات

ز  زود و دیر از این...خوره نیم ماشینت  و رفی 

ی نمیخوام...اومدنات ز سم چیر  زیاد تو دونم یم چون...بیر

 خییل...نگرانتم....ویل...نمیاد خوشت دخالت از

 برات نمیخوام...کمند دارم رو تو فقط من...نگرانتم

 .بیاد پیش مشکیل

 رسیده کف هم به که آسانسوری از و کشیدم را دستش

 مشکیل : گفتم گوشش کنار آرام و شدیم خارج ، بود

ه همش...نیست ی اون به دارم...خیر ز  یم باید که چیر

 .رسیدنه این نمک ، سخت   کم یه...رسم

 ورودی های پله از و کرد نگاهم زدم که حرفز  از گیج

ز   .رفتیم پاییر
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 و داشت قرار شاهپور قرمز جیپ ، خیابان سمت آن

 .نکردم تعجب آمدنش از من

ان خاندان  .نبودند تعجب قابل ، میر

ز  دیدن با اما رودابه  و بود متعجب انگار شاهپور ماشیر

 که اتومبییل سمت و کشیدم را دستش توجه ی   من

ه صاحبش  .نمودم حرکت ، کرد یم براندازمان خیر

 ، شد یم بیشی   من نظر در که کوتایه زیادی موهای

 از بهی   ، اش بامزه مدل آن با گذاشت موی   ی   را نامش

ی ز  .نشست یم مخاطب چشم در هرچیر
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ز   کمک شاهپور و گشودم را در من و زدیم دور را ماشیر

 بعد و شود سوار رودابه تا کشید جلو را صندیل و کرد
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 به : گفت ، نشستم خودم جای در هم من که این از

ین دارین طوری داف...به ون میر  .بیر

 شوم متوجه توانستم یم ندیده من و کشید پوف رودابه

 نفرت چگونه ، جذابش ای گربه های چشم آن با که

 .کرد یم پرتاب مرد این سمت

ان  -  هست؟ هم چرون چشم نوچش دونه یم میر

 و خواباند را دست   ترمز و کشید دندان به را زیرینش لب

ز  که حایل در  چشم : گفت ، انداخت یم راه به را ماشیر

 چشم آقامون ناموس به بکنیم غلط ما...بابا نه چرون

 ها گربه بچه از من خب ویل...باشیم داشته

 .میاد خوشم خیلییییییییییییییییییییتر 

 که شنیدم من و زد رودابه به پوزخندی ، جلو آینه از و

 .جلمبون مردک : ،گفت  لب زیر رودابه

 باز شاهپور که شد یم باز خنده به داشت هایم لب

 ...فرمود نطق
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مت گفته بانو – شاهپور  جمع هاتو وسیله خونتون بی 

 .کتز 

 .کردم نگاهش چشم گوشه از

 .نبودم راضز  هم زیاد رودابه جلوی ، اسایم این بردن از

ز  یم برام  -  .نیست نیازی ، فرسی 

 و انداخت را خودش فرمان روی کامال و داد جلو لب

 بانو یعتز ...متز  نظر مورد سوژه فعال هرحال به : گفت

 .بزنم چوب سیاتو زاغ باید ، نشه راحت خیالش ازت تا

 .نشاندم هایم لب جان به نیشخند و انداختم باال ابرو

  ، خاندان این
 

 عمده روایز  و روخ مشکالت دم از همگ

 .داشتند ای

ینم خرج هم...خوب هم خییل  - ز  این همه...میشه کم بیز

 در برام خوی   مزایای...دارم مجایز  و مفت راننده یه که

 .نیاوران برو حاال....بانوخانومت گرفته نظر
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 عالمت یک کنارش در که چشیم گوشه از و خندید

 .کرد نگاهم ، بود شده تتو کوچک سوال

***** 
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ش   آجری که معماری ی  نظیر
زن جوان میان ساختمایز

روح نوازی یم کرد ، با چشم های  که برق داشت ، راه یم 

 رفت و به دستیارش نکای  را دائم گوش زد یم نمود. 

این میان هم رودابه در طبقه دوم که سوئیت  جمع و 

جور داشت و قول سکونتش را به او داده بودم ، وقت 

 یم گذراند. 

و من با شاهپوری که چشم به همان پله های  که رودابه 

 از آن باال رفته بود ، داشت ، عمال تنها مانده بودم. 
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یاور حشمت خوب واسه دخی  ته تغاریش خرج    -

 ین ویال خییل یم ارزه. کرده...ا

ار بودم ، پس خییل شمرده و با  ز از بردن نامم کنار یاور بیر

طمانینه گفتم : یاور حشمت فقط و فقط پدر رومینا 

 .  حشمته...نه من...گفتم که دیگه تکرارش نکتز

و نگاهم به سمت صورتش ، مرا متوجه این امر کرد که با 

 این حرف گیجش کرده ام. 

 یسر ام ، نگاهم را از او گرفت. تماس افتاده روی گو 

ز باعث شد از شاهپور چند قدیم  و دیدن نام سیمیر

م.   فاصله بگیر

گویسر را که به گوشم چسباندم و از شیشه بزرگ و 

رسارسی که منظره اش به سمت استخر ویال بود ، به 

ه شدم.  ون خیر  بیر

...یم شنوم.   - ز  بگو سیمیر
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لخت  سکوت شد و او پس از آن گفت :  

؟.   ..میخوام ببینمت. کجای 

 لحن پر از تشویشش ، نگذاشت دست به رسش کنم. 

 ویالی خودمم...همون که یاور جای کلیه ام بهم داده.   -

سکوت کرد و بعد خییل آرام گفت ، تا نیم ساعت دیگر 

 به این مکان یم رسد. 

باید طراح و دستیارش را هر چه زودتر دست به رس یم  

شده بود که بعد از ده  کردم که انگار کار خودشان تمام

 دقیقه رایه شدند. 
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رودابه هم انگار همان باال گرفتار مانده بود و این گرفتاری 

 ، شاهپور را هم داشت به سمت پله ها هدایت یم کرد. 

اگه خییل دلت میخواد مخشو بزیز ، باید بهت بگم ،   -

 مثه تو خوشش راه سخت  
ز
داری...از آدمای مزخرف

نمیاد...نظر من هم خب براش مهمه....من هم از آدمای 

 مزخرفز مثه تو خوشم نمیاد. 

 و برایش ابرو باال انداختم و لب به تمسخر گشاد کردم. 

اما او ی  رگ تر از این حرف ها به نظر یم رسید ، چون با 

ز پله ، گفت : همه از م ز روی اولیر
ن قدم گذاشی 

خوششون میاد...دیر و زود داره...سوخت و سوز 

 نوووووچ. 

 و باف  پله ها را باال رفت و باعث شد ، من لبخند بزنم. 

 از شاهپور بدم نیم آمد. 

یم خواستم صادق باشم ، حت  کم کم داشتم به این مرد 

 بدقواره ، عادت یم کردم. 
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ز که تماس گرفت ، در را برایش گشودم و کیم بعد  سیمیر

یس که از بعد از  او با  تیپ خییل شیک و زیبایش ، با اسی 

ز رومینا بیشی  هم شده بود ، گفت : تو خر کار کردی  رفی 

 ، کمند؟

شانه باال انداختم و دست هایم را درون سینه ام چلیپا 

 نمودم. 

 کاری که باید یم کردمو ، کردم.    -

دست به صورتش کشید و من نگاهم متوجه شاهپوری 

ه بود. شد که پشت پنجر   ه طبقه دوم به ما خیر

؟  - ز  االن چرا یم خواست  ، منو ببیتز سیمیر

 عصت  صدا بلند کرد که... 

ز  ؟...کلیتو به یه  –سیمیر تو داری با آیندت خر کار یم کتز

؟ ....شناسنومتو داری به خر یم فرویسر  خونه فروخت 
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شتم تا سنگیتز نگاه شاهپور از آن چند قدم به عقب بردا

فاصله از روی شانه هایم برداشته شود و بعد با دست 

های  که مشت کردنشان باعث یم شد ، ناخن های بلندم  

کف دستم را بخراشد ، گفتم : کلیمو به یه خونه 

نفروختم...کلیمو به نجات رومینام فروختم...نجات تنها  

نجات خودم ، کیس که خونوادمه...شناسنومم هم به 

ز معلوم میشه...نباید  دادم رفت...یه روزی همه چیر

بمونم...باید برم...برم یه گوشه دنیا که هیچ کس 

ز معلوم میشه.   نشناستم...به هرحال یه روز همه چیر

فاصلمان را پر کرد و بازو هایم را میان دست های عرق  

کرده اش گرفت و با چشم های زیبای  که التماس 

ه در نگاهم نالید که... درونشان موج یم   زد ، خیر

...کمند...من   - هیج وقت تو در خطر نیست 

 نمیذارم...نمیذارم... 
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ه در چشم های پر از التماسش ، در حایل که زور یم  خیر

زدم نگاهم تر نباشد ، گفتم : عذاب وجدان نداشته 

باش...به خاطر رومینا عذاب وجدان نداشته باش...بهت 

...یه اسم تو شناسنومه هم نمیاد...چون ماد رم نیست 

ای...شناسنومه ای که عوض میشه...من رس بار زندگیت 

 تو...یاور...رومینا...تمومش یم کنم... 
 

 بودم...رسبار زندگ

 به گریه افتاد. 

 در آغوشم گرفت. 

 زار زد. 

و من صامت و ساکت به پنجره ای که در پس آن 

مان بود ،  نگاه یم  شاهپور با چشم های  ریز شده خیر

 کردم. 

ز یم سوخت.   دلم برای سیمیر

برای حرف های  که سال ها در چشمانش بود و نیم 

 توانست ، ابرازشان کند ، یم سوخت. 
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 این زن را هر شب خاطراتش یم کشتند. 

****** 
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ترمز دست  را کشید و نیم نگایه به سمت من که چشم 

ان ها کرده بودم هایم را  ز رنگ خانه میر بند در قدییم سی 

 ، انداخت. 

ز باحالیه...به ما سود و منفعت خوی    - هلل تو بودن چیر

 یم رسونه. 

 پوزخند زدم. 

این مرد واقعا فکر یم کرد ، یم تواند با چند حرکت ساده 

 ، در دل ی  دل رودابه جای  برای خود ، دست و پا کند؟
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م رودابه شکست  خورده را هم وابسته یم کرد ، حاال گیر

به نظرش یم توانست از سد متز که دیگر نیم گذاشتم 

 رفیقم در چاه یک خیال خام بیوفتد ، بگذرد؟

 حدتو بدون...وگرنه من نشونت میدم.   -

ز پیاده شدم.   و از ماشیر

ز داده هم کیم خم شدم و رو به صورتش   کنار شیشه پاییر

شی  به رخش  که لبخندی کج داشت ، پوزخندم را بی

ز گفتم فردا ماشینمو بفرسته  کشیدم و گفتم :  به سیمیر

دم در خونه ، خواست  زاغ سیامو چوب بزیز ، حواست 

به ماشینم باشه...افتخار در رکابمون بودنو دیگه 

 نداری...شب خوش. 

 و ی  انتظار برای پاسخش ، سمت رد رفتم. 

دم ، او از ماشینش  دکمه آیفون  تصویری را که یم فرسر

 پیاده شده بود. 

در بدون هیچ حرفز با تیگ باز شد و من خواستم از در 

 بگذرم که صدای شاهپور ، نگاهم را به سمتش کشاند. 
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 نبند درو...   -

ی  توجه نگاه از رویش برداشتم و از روی موزاییک های   

 های اطرافش ، قدمت چند دهه ای این خانه را 
 

که زدگ

 فریاد یم زد ، رد شدم. 
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ی که شب گذشته  ز از روی ایوان گذشتم و بنا به چیر

تجربه کرده بودم ، صندل هایم را کنار جا کفیسر که بعد 

از ایوان و در آستانه راهروی ورودی خانه قرار داشت ، 

 از پا کندم. 

ز را خیر دهد که قول رساندن وسایل و  باز خدا سیمیر

تا انتهای شب به من داده بود ، وگرنه ی  شک ماشینم را 
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از شدت اعصاب ناراحتم از بابت لباس های تکراری ، با 

 بانوی این خانه دهان به دهان بدی را تجربه یم کردم. 

در آستانه هال و پذیرای  بزرگ و مربیع شکل که تمامش 

 دکور شده 
 

با ست مبلمان استیل قدییم و قهوه ای رنگ

 اطرافم انداختم. بود ، نگایه به 

در کنار پله ها ، یک تخت بزرگ با پشت  ها و مخده 

هایش و چند قاب عکس کوبیده به دیوار باالی آن ، 

 نگاهم را درگیر خود کرد. 

برای متز که همیشه درگیر دکور متنوع و به روز و پر از 

ز بودم ، این سبک چیدمان ساده و زیادی  افیت سیمیر ارسر

ز حائز   واقعا چیر
 اهمیت  به شمار یم رفت.  خودمایز

 آن روزها که خییل کوچک تر بودم... 

 که دنایم درگیر خاکسی  حشمت ها نشده بود... 

 یک خانه کوچک و آرام یم خواستم. 

ز تخت  واقع باشد .   یک خانه که سماورش روی چنیر
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 یک خانه که در آن کیس به انتظارم باشد. 

ی نوجوایز ا ز م زدم و پوزخندی به این حجم از دنیای فانی 

حضور شاهپوری که شانه به شانه ام ایستاده بود ، مرا 

ز سمت پله ها ترغیب کرد.   به رفی 

 صدایش را آرام شنیدم. 

ز باش.   -  ده دقیقه وقت داری...برای شام هم پاییر

توجیه به حرفش نکردم که قبل از رسیدنم به پله ها ، 

بانو در حال خشک کردن دست هایش با حوله ای  

خانه خارج شد و من از حرکت کوچک از در  ز آشیر

 ایستادم. 
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 سالم.   -

سالمم را با تکان نرم رسش پاسخ داد و من اندیشیدم 

روی موهای پر پشت و خوش جنیس که تارهای 

، نوازش یم کرد ، یم توان  سفیدش چشم را جای اذیت

 رنگ های زیبای  گذاشت. 

یس صمییم شاهپور و پاسخ آرام  صدای سالم و احوالیر

بانو را شنیدم و خواستم باز سمت پله ها حرکت کنم که 

ز   بانو گفت : برات روی تخت لباس تمیر

 . ز  گذاشتم...پوشیدی بیا پاییر

ابرو باال انداختم و در حال گذر از کنارش ، بوی عطر 

 یایس که از بدنش ساطع یم شد ، را به ریه کشیدم. 

 نوا را این زن بزرگ کرده بود. 

زیز که رومینا بارها و بارها گفته بود ، در کنار جذبه اش 

 مهری الیتنایه در وجود دارد. 

زیز که رومینا اظهار داشت ، یم تواند جای تمام نبودن 

ز را با دلسوزی و مدیریتش ، پر کند.   های سیمیر
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شیمن طبقه باال ، شال را از رسم کشیدم و سمت در در ن

اتاق نوا قدم برداشتم که نگاهم به در روبروی  افتاد که 

انگار کیم میان آن باز بود و به نگاه من با صدای تق  آرام 

 بسته شد. 

 پوزخند زدم. 

 رومینا هیچ گاه او را ندیده بود. 

هیچ   زیز که شب پیش تنها سایه ای از او را دیده بودم را 

 گاه ندیده بود. 

رومینا هیچ گاه او را ندیده بود ، اما یم گفت ندیده به 

 یم  
 

مانند نکیسای عزیزش ، از زیز که در این اتاق زندگ

 کند ، متنفر است. 

 هیچ گاه نگفت چرا... 

ان از قبل این  همیشه از یک راز و آوازه وحشتنایک که میر

 د. راز برای خود دست و پا کرده بود ، حرف یم ز 

 و راستیتش هچ وقت هم این موضوع برای من مهم نبود. 
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 حت  االن... 

اهن  در تمام زمایز که لباس های منتخب بانو که یک پیر

چهارخانه و شلوار مشگ ساده بود را تن یم زدم  ، سیع 

ز اسباب و اثاثیه ای که از ات اق داشتم به صدای شکسی 

 روبرو به گوش یم رسید ، ی  توجه باشم. 

در را که گشودم ، حضور بانو و شاهپور در نشیمن  

کوچک این طبقه ، متوجهم کرد این صداها کیم عجیب 

عادی بوده است.   و غیر

شانه به چهارچوب در تکیه دادم و بانو با چهره ای که یم 

ه  شد در آن ناراحت  و نفرت را توامان تشخیص داد ، خیر
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م زنگ ب ه در اتاق روبرو ، گفت : شاهپور به امیر

بزن...بگو بیاد ساکتش کنه...امشب نوا میاد...نمیخوام 

ایط ذهنیش به هم بریزه.   رسر

صدای آرام و لحن عحیب شاهپور ، نگاهم را به صورت 

 غرق در فکر و ناراحت  اش کشاند. 

 الساعه بانو.  –شاهپور 

کشیده بود و لرزش دست های بانو ، نگاهم را به خود  

ز از پله ها ، تلفن به گوش  ز رفی  شاهپوری که در حال پاییر

چسباند ، متوجهم نمود ، انگار قضیه این زن ، برای آدم 

 های این خانه زیادی جدی است. 

قدم جلو گذاشتم و نیم دانم چرا و از چه بابت گفتم : 

 حالتون خوبه؟

نیم رخش را به سمتم چرخاند و من فکر کردم چرا زن 

ز خسته نیم شود. د  رون اتاق از شکسی 

...سطل ماست تو یخچاله...کاسه ها  –بانو  ز برو پاییر

ه.  ز  روی میر
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 پوزخند به جان لب هایم رسید. 

 به من خوی  کردن نیم آمد. 

 بانو را تنها گذاشته و از پله ها رسازیر شدم. 

ز پله ها نشسته بود و من به سخت  از    شاهپور پاییر

 کنارش عبور کردم. 

مستاصلش و دست  که مشت شده به پیشایز  قیافه

م.   چسبانده بود ، باعث شد با مکث نگاه از صورتش بگیر
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ون کشیدم  گویسر که میان جیبم در حال لرزش بود را بیر

 و ناراحت  شاهپور برداشتم و برای فرار از 
 

گ و نگاه از خیر
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ای که گریبانم را گرفته بود ، به این موقعیت مسخره 

خانه شدم.  ز  تماس مهرداد پاسخ دادم و وارد آشیر

ز و سفید ، کاسه و  ی چهارخانه سی  ز روی میر چوی  با رومیر

ز  بشقاب های گل رسخز برای چیده شدن روی میر

 غذاخوری سالن قرار داده شده بود. 

کاسه های کوچک تریسر ، موجب لبخندم شد و صدایم 

در مقابل مهرداد پر انرژی ، نرم تر حالت   بعد از مدت ها 

 گرفت. 

 بگو چرا باز مزاحمم شدی؟  -

صدای خنده اش و تریسر لیته محبوبم ، لبخند به لبم 

 آورد. 

ز اخالق شخمیتم کمند.   -  خرااااااب همیر

لب هایم بیشی  کش آمد و شاید به خاطر تریسر عزیز و 

 های ی  نظیر و بانمک سمت یخچال 
آن گل رسخز

ون کشم. چرخی  دم تا سطل ماست را بیر
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ز رنگ ، پر از  روی در یخچال ساید بای ساید قدییم سی 

 عکس بود. 

 عکس های نوا... 

 عکس های نکیسا... 

 از کودگ تا امروز... 

نیر آن روزها در کیف پولش یک عکس کوچک سه در 

 چهار از من داشت. 

رومینا هم از من چند عکس در گالری گویسر اش سیو 

 نموده بود. 

 ... ز  همیر

 فردا ببینمت؟  -

در یخچال را گشودم و از میان حجم زیاد مواد غذای  

ون کشیدم و بعد از قرار  داخلش ، سطل ماست را بیر

ز ، با پا در را بستم.   دادنش روی میر
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مالقه را درون سطل چرخاندم و در حایل که سیع یم  

ز نخورد ، گفتم : تا کردم گویسر از  میان شانه و گوشم لیر

 ببینم. 

ضدحال نباش...یه رستوران پیدا کردم...راست کار   -

خودم و خودت...در ضمن سیامک داره بریم گرده...از 

ز پارتیش دعوتیم.   حاال واسه آخر آبان برنامه نچیر

 ابرو باال انداختم. 

 پاری  های سیامک همیشه عایل بود. 

ا از حجم فکر های  که روانم را یم یم توانست ساعت  مر 

 خورد ، آزاد کند. 

 فردا زنگ بزن ببینم برنامم ردیفه یا نه.   -

 بقیه حرف هایش ار عمال نشنیدم. 
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ان و باال رفتنش از پله ها و شاهپوری که  چون حضور میر

 برایش حرف یم زد ، بیشی  به گوش هایم یم نشست. 

ز  قرار دادم ، سطل آخرین کاسه پر از ماست را که روی میر

را درون یخچال قرار دادم و خواستم در یخچال را ببندم   

که شانه ام به آیز کشیده شد و من بهت زده به سمت 

ایز که از چشم هایش خون یم چکید ، چرخیدم.   میر

اخم هایم در هم شد و او دستش را از روی شانه ام تا مچ 

م در دستم هل داد و مرا به دنیال خود کشید و من نگاه

چشم های ترسیده بانو و شاهپوری که شاهد این مضوع 

 بودند ، نشست. 

مرا دنبال خود از پله ها باال یم برد و انگار این بازی برای 

 من جالب یم شد. 

؟...امیر جری ترش نکن...امیر  –بانو  دیوونه شدی ، امیر

، نوا قراره بیاد...نذار بیشی  از این صداش دربیاد...جریش 

 نکن پرس. 

ان ی  توجه مرا دنبال خود یم کشید.   و میر
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 دست هایش آتش بود. 

 مچ دست هایم را یم سوزاند. 
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اهن  ب هل داد و من به پیر در اتاق برابر اتاق نوا را یک ضز

ه شدم.   مشگ یقه دیپلماتش ، از پشت خیر

ینش ، عجیب این مرد عصیان زده با بوی کالیو کریست

 من بود. 
 

 ترین اتفاق زندگ

پشت رسش تا میان اتاف  که پر از خرده شیشه بود ،  

کشیده شدم و به زیز که گوشه دیوار در تاریگ نشسته و 

رس به زانو چسبانده و موهای پریشانش ، اطرفش را 

 پوشانده بود ، نگاه دوختم. 
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ان ، مچ مرا رها کرد و باالی رس زن خم شد و گفت :   میر

...آوردمش...خوشگله...خیلییییتر  ز نگاه کن...ببیر

خوشگله...چشماش...صورتش...پوستش...همه چیش 

 .... ز  خوشگله...ببینش...ببیییییییییییییر

 دادی که زد ، مرا یک قدم به عقب راند. 

 این مرد ، انگار دیوانه شده بود. 

زن داشت رس بلند یم کرد ، که با چند قدم بلند از اتاق 

ز رفتم.  خارج شدم و   خییل رسی    ع از پله ها پاییر

 صدای جیغ های زن در تمام این مسیر همراهم بود. 

ان.   جیغ های زن و داد های ی  انتهای میر

ی رساندم که ظرف های گل رسخز  ز و من خودم را به میر

اش چشم نوازی یم کرد و رو به بانوی  که با چشم های 

ز نشسته و دست به پیشایز برده  و پر سوالش پشت میر

ز رس شام خونه  مرا یم نگریست ، گفتم : این قدر گفتیر

ی هست؟  باشم ، از شام خی 
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بانو نگاه از من تا صورت شاهپوری که به یخچال تکیه 

داده بود ، کشاند و من از گوشه چشم دیدم که شاهپور 

 شانه باال انداخت و گفت : گفتم از هممون دیوونه تره. 

 دیوانه بودم. 

 راست یم گفت. 

 که باید حتما غذا یم خوردم.   آن قدر 

 ام... 
 

 مثل تمام وقت های دیوانگ

آقدر غذا یم خوردم تا تصویر موهای نیمه نیمه قیجر 

 شده زیز که رخش را ندیدم ، از خاطرم یم رفت. 

***** 
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 .بود من با نوا نگاه سنگیتز  

 صبحانه امروز.  در تمام طول شام شب گذشته و 

حداقل باید خدا را شاکر یم بودم که به خاطر پله های 

زیاد طبقه باال ، او مدی  را در اتاق بانو که در همان طبقه 

ز واقع بود ، اوقات یم گذراند ،  وگرنه باید تا صبح  پاییر

 
 

گ و تعجب صورتش را   در خواب هم این حجم از خیر

 متحمل یم شدم. 

ان با آن چشم باز نوا را یم شد یک ک اری کرد اما قیافه میر

های پر خون ، دیگر اوج اعصاب خردی ابتدای صبحم 

 بود. 

با خداحافظز آرامم که از جمعشان خارج شدم ، 

 توانستم نفس راحت  بکشم. 

 حداقل تا شب نیم دیدمشان. 
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اصال شب را هم یم توانستم با مهرداد و رودابه وقت 

 بگذارنم. 

شاهد دیدار این خانواده  یم توانستم تا پایس از شب

 نباشم. 

م که قانون این خانواده را نقض یم کردم.   گیر

ز اطرافم  مگر رسالت به این دنیا آمدنم ، نقض قوانیر

 نبود؟

ی نبود.   حت  امروز از شاهپور و همرایه اش هم خی 

ز تایم خییل کوتاه داشتند به  انگار این خانواده در همیر

یک اتفاق ساده  این باور یم رسیدند که حضور من ،

 است و نباید زیاد هم به آن پر و بال داد. 

گرچه برای زیز که شب گذشته نتوانستم صوتش را 

 ببینم ، حضور من خییل جدی و واقیع بود. 

ی همراه بود.   رسیدنم به آرایشگاه با خیل مشی 
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فردا یگ از اعیاد بود و همه به قول رودابه به فکر در 

 دند. چشم فرو رفتنشان افتاده بو 

این میان هم تا کار شنیون یگ از عروس ها و همرایه 

هایشان تمام یم شد ، یم آمد دم گوش من غر یم زد که 

اگر عروس شود چه کیس در این شهر بهی  از او پیدا یم 

 شود برای شنیون. 
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 حرف هایش مرا به خنده یم انداخت. 

 خنده ها که پشتش فقط عصیان بود و نفرت. از آن 

 مجتت  تمام آرزوهای این دخی  را نابود ساخته بود. 
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ها نبودم که آرزوی لباس عروس و این  من از آن دخی 

ها در وجودم باشد ، اما رودابه بود.  ز  چیر

رودابه برای هر عرویس که زیر دستش یم نشست ، 

لباس و چنان با عشق و عالقه کار انجام یم داد و از 

وجناتشان تعریف یم کرد که همه کشته مرده وجود و 

ش همراه هم بودند.   هیز

اصال یگ از دالییل که فرانک خانم با وجود آبروریزی 

ز اخالق و  برادرش در این آرایشگاه نگاهش داشت ، همیر

 روحیه اش بود. 

خسته از روی پا ایستادن زیاد ، مانتو و شالم را از کمد 

ون کشیدم و رو  ه به خودش در  بی  به رودابه ای که خیر

 آینه بود ، گفتم : بپوش دیگه بریم...مهرداد منتظره. 

ون کشیدمش که با چشم های  انگار از دنیای دیگری بیر

 تیه شده از آینه دل کند و به من نگاه دوخت. 

مانتوی کوتاه ارتیسر اش را تن زد و سیع کرد به رویم 

 لبخند بزند. 
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، بازویش را کشیدم و او را به  در را که خواست باز کند 

ه در چشم های گربه ای و  سمت خود چرخاندم و خیر

زیبایش گفتم : فراموش کردن راحت نیست...اما خییل 

مسخره است تا تن یگ لباس عروس یم بیتز دلت هوای  

بشه...مسخره است چون شغل ما اینه که هر روز هر 

روز تو روز تن خیلیا لباس عروس ببینیم...میخوای هر 

...تهش شب که شد  ...انرژی بسوزویز سالن شوخز کتز

بغ کتز تو تنهاییت؟...فرامویسر سخته اما 

شدنیه...بریزش دور...گ کرده تو مخت که خوشبخت  

فقط پوشیدن لباس عروسه؟...اینقدر لباسای قشنگ تر 

ز مانتوی  از لباس عروس تو دنیا هست...یه نمونش همیر

 تنت...هم راحته هم قشنگه. 

 به آخرین حرفم خندید. 

 چشم هایش دیگر خایل نبود. 

 دیگر مثل چشم های من نبود. 

 مثل چشم های  که یک عمر حملشان یم کردم. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 من مجبور بودم جای چشم حفره داشته باشم. 

مجبور بودم تا یک به یک راز های رس به مهرم از میان 

ون نریزد.   نگاهم بیر

** 
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 ابتدای از مهرداد و چرخاند یم کافه گرد نگاه رودابه 

ه نشستنمان  .بود من خیر

 و من... 

با تمام انکارم هنوز درگیر زیز بودم که شب گذشته جیغ 

 های دلخراش یم کشید. 

مهرداد که تن جلو کشید و به این واسطه تصویر 

ت زرد رنگش را به رخم کشید ،  سوسمار روی ی  رسر
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فکر کردن به آن زن برداشتم و نگاه به چشم  دست از 

 های مهربان مرد برابرم دوختم. 

 تو لگ؟!  –مهرداد 

 رودابه دست زیر چانه برد و جای من پاسخ داد که... 

 از صبح دمغه.  –رودابه 

 مهرداد ابروی چپش را باال انداخت و گفت : چرا دمغ؟

وع شد که...           -  دوباره سواالت رسر

ز لحظه دست هایش  را با خنده باال گرفت و در همیر

ون کشید که اخم های  ز را کیس بیر صندیل چهارم میر

رودابه و نگاه متعجب مهرداد را هم زمان به سمت خود 

 فراخواند. 

به پشت  کوتاه صندیل ام تکه دادم و به واسطه تکیه 

ه صندیل و تمایل اندکم به پهلو ، دو  آرنجم به لبه دستگیر

به لب های رژ خورده ام چسباندم و با انگشت دستم را 

 نیشخند ، قیافه و وجنات نامتعارفش را برانداز کردم. 
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ز ما...  –مهرداد  ه؟...برای خر رس میر  این جا چه خی 

 آشناست.  –رودابه 

ز حرف باعث شد لب های شاهپور به یک سمت  همیر

انحنا پیدا کند و بعد خییل راحت در چشم های مهرداد 

 که... زل بزند و بگوید  
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ه این هلل...شاهپورم – شاهپور   .دخی 

 و با رس به من اشاره زد. 

ز عالوه بر تعجب ، اخم هم به خود گرفت.   صورت رامیر

؟ –مهرداد   متوجه نمیشم...یعتز خر
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رودابه سقلمه ای به پهلوی مهرداد زد و گفت : یعتز 

س. هیییس...هیجر   نگو...نیر

و چشم و ابرو آمد و صورت مهرداد را بیشی  به اخم 

 نشاند. 

شاهپور که لبخند های کجگ اش به سمت رودابه را 

پایان داد ، نگاه به سمت من دوخت و گفت : بانو شام 

 پخته...فرستادتم دنبالت. 

 پوزخند زدم. 

 پوزخندی که نرم نرم به قهقهه مبدل شد. 

ن کرده بود را با دو انگشت چشم های  که خنده اشکیشا

ه به شاهپور که لبخندش را هم چنان  دم و بعد خیر فرسر

روی صورت داشت ، گفتم : و اگه من دست پخت 

 بانوجونتو دوست نداشته باشم... 

داری...دیشب دو لتر غذا یم لمبوندی....پس  –شاهپور 

دوس داری...بلند شو...زیاد وقت نداریم تا به شام 

 برسیم. 
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م گذاشتم و باز صدای جیغ های دلخراش چشم روی ه

 زن اتاق روبروی  در رسم پژواک شد. 

 از جا برخاستم. 

ون کشیدم و به سمت رودابه هل  سوئیچ را از کیفم بیر

ز من برو...شب خوش.   دادم و گفتم : با ماشیر

و زودتر از شاهپور سمت خروخ  راه افتادم و به صدا 

پور به رودابه  زدن مهرداد توجیه نکردم و شنیدم که شاه

گفت : مواظب خودت باش...از فرغ مرغ ننداز 

 برو...خطر داره این ساعت. 

 مردک دیوانه بود. 

 از آن دیوانه های  که من خوشم یم آمد. 
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 سبک با و داد یم گوش تتلو امیر  که راه طول در 

 کرد مجبورم ، ساخت یم تهوع درگیر  را حالم ، منتخبش

ز  به  ...که این گفی 

 دیگه وقت چند که بشینم ای سفره رس باید چرا          -

 برن؟ یم یادشون از اسممو آدماش

ز را کنار  از گوشه چشم نگاهم کرد و کیم بعد ماشیر

ت بزرگ  خیابان کشاند و به سمتم چرخید و در آن ی  رسر

را به و عجیب با حروف درهم و برهم انگلییس نگاهم 

 خود کشید. 

آرنجش را که وصل فرمان کرد ، گفت : من رسرایه 

ام...رسرایه که میگم یعتز یه بچه تو یه پتوی کثیف جلو 

در مسجد محل...زن بایز مسجد ، منو فرستاد دم خونه 

ان...من یم تونستم نوکر خونه زاد  حاج آقا سعادت میر

دازه امیر بشم...یم تونستم برم پرورشگاه... اما بانو منو ان

ز که بانو دست   ، عزیز بزرگ کرد...تو محل خیلیا مثل میز
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کشیده رو رسشون...که بانو اسم همشونو 

ا چه قدر  حفظه...عالقشونو یم دونه...یم دونه دخی 

یه میخوان و پرسا لنگ کارن...اینا رو میگم که بدویز  ز جهیر

ه...بانو حافظه قلبش قویه...بانو  بانو تو رو یادش نمیر

زرگه...آقام امیر شاید تو رو یادش بره اما بانو قلبش ب

...حاال اسیم رسیم...نیم دونم...ویل  نه...تو عروسیسر

انا تو چشمه...این خونواده آبروش  ...عروس میر عروسیسر

 ریخته بیشی  از این نباید بریزه. 

 مجدد در جایش یم چرخید ، حال من 
 

وقت  برای رانندگ

 متفاوت بود. 

 نگاهم متفاوت بود. 

 به این مرد.. 

 به بانو... 

و این که چرا این زن باید مادر آدیم یم شد که چندسایل  

 اش را درگیر قاچاق اسم سیاه 
 

کسب و کار خانوادگ

 سوهایز ها کرده بود. 
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 شدیم و صدای امیر 
ز
تا رسیدن به خانه باز درگیر ی  حرف

 تتلو. 

 ایوان که باال یم رفتیم ، 
 

همراه هم از پله های سنگ

 گفت : تو کال ی  احسایس یا اداشو درمیاری؟  شاهپور 
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 .بود توضیحاتش برابر ، سکوتم به اش اشاره 

ز تر از او ایستادم و به صوری  که سمتم  یک پله پاییر

چرخیده بود ، پوزخند زدم و گفتم : دلم برات نیم 

 از توئه.  سوزه...چون اوضام خییل ی  ریخت تر 

 و از کنارش گذشتم و وارد فضای خنک خانه شدم. 
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خانه من را تا آن سمت   ز صدای صحبت بانو از آشیر

 کشاند. 

نوا و بانو به من که در آستانه در نگاهشان یم کردم ، 

ز از آستانه در ، در حایل که   چشم دوختند و من با گذشی 

ز میان  کیف و مانتو و شالم را روی یگ از صندیل های میر

خانه قرار یم دادم ، گفتم : سالم...امیدوارم شامتون  ز آشیر

ون کشیدین خوب   که منو ازش بیر
در حد اون رستورایز

 باشه. 

و دست هایم را زیر شیر ، درون سینک آب زدم و در 

 ، به نوای   
ز حال کشیدن دستمال کاغذی از جعبه روی میر

که با چشم های درشت شده براندازم یم کرد ، رسی به 

ی چیست تکان دادم و او شانه باال انداخت و با معنا

 حرکت ریز رسش به سمت بانو ، نگاه مرا از خود گرفت. 

نگاهم را به صورت بانو دوختم که با اخم های درهمش 

اهن و شلوار ساده مشگ رنگ ، مقتدر و زیبا  میان آن پیر

 به نظر یم رسید. 
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 لب جلو دادم و گفتم : حرف بدی زدم؟...من غذا برام

ز مهمیه...گفتم اگه قراره هر شب هر شب تو این  چیر

 خونه مهمون باشم ، بدونم بهم بد نیم گذره. 

صدای نرم خنده نوا و دست به کمر شدن بانو و حضور 

خانه و سالمش در هم ادغام شد و من  ز شاهپور در آشیر

این میان روی صندیل کنار نوا نشستم و به تربچه های   

ی به شکل   ز گل درآمده بودند ، لبخند که میان سبد سی 

 زدم. 

 اتفاف  افتاده؟ –شاهپور 

بانو نگاه از من برنداشت و با همان اخم ها گفت : 

 عروسم خییل بانمکه. 
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 و موهایم حجم دادن تکان با و کردم باز را کلیپسم 

 راندم لب به ای مسخره لبخند ، میانشان کشیدن دست

 هم برای رو اجباری تحمل این هرحال به باید : گفتم و

 نه؟ دیگه ، کنیم ساده

ز قرار داد و به سمت من  بانو کف دو دستش را روی میر

متمایل شد و من اندیشیدم که این زن اصال به یک 

 مادربزرگ کهنسال شباهت ندارد. 

خییل ی  ادب بارت آوردن...شبیه آدمای ی  رس و  –بانو 

 پا. 

 اخم های درهم گفت و من...  با 

 خندیدم. 

 ابتدا آرام و کم کم زیادی با صدا. 

 و نگاه نوا و شاهپور با تعجب به خنده ام گیر افتاد. 

ز کوبید و داد زد که...   بانو عصت  دست روی میر
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 کافیه...   –بانو 

دست هایم را باال گرفتم و با نیشخندی که ثمره آن خنده 

یف نفرت بار بود ، گفتم :  چشم...ببخشید اوقات رسر

 تلخ شد. 

ی  بانو با همان حالت ابروها و صوری  که ناراحت  بیشی 

داشت ، سمت یخچال چرخید و گفت : امیر هم با این 

 زن گرفتنش...اون از اون زنیکه قاتل و این هم از ... 

ی  رسپا...باری به هر جهت...شاید هم کیم           -

 حرومزاده. 

ش بودم و سیع یم کردم آن صفت پاین دهنده جمله ا

 قاتیل که بند زن اتاق روبرو بود را از ذهنم خط بزنم. 

بانو به آیز سمتم چرخید و من کاسه ماست و خیار را 

سمت خود کشیدم و در حایل که با قاشق کنار بشقاب 

یم زدم ، گفتم : یه رسی دیگه  محتوباتش را به هم 

یم کنم تو این توضیحات هم دربارم وجود داره که فکر ن

 تایم محدوِد بودنم نیازتون بشه. 
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ی خواست بانو  ز ز  که بگوید چیر ان گذشی   خانه در از میر

 مقصد به نیتش نگذاشت ، دادن قرار مخاطب را من و

 .برسد

ان برابر من ایستاد و گفت : ما تا گ باید متحمل  میر

خونواده تو باشیم؟...مگه نگفتم کیس حضور نحس 

نباید نزدیک خونه ما بشه؟....نگفتم؟...اگه نتونست  به 

 
 

ه االن بری بهشون بگ اون خونوادت حایل کتز بهی 

 . ز  لششونو از جلو خونه من گم کیز

قاشق ماست و خیار را به دهان بردم و در حایل که از جا 

 بر یم خاستم ، گفتم : خییل مزش خوبه. 
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ار شاهپوری که هم چنان در آستانه در ایستاده بود از کن 

 ، گذشتم و حضورش را در پیم حس کردم. 

ز رفتم و به مردی که انتظار  پله های ایوان را پاییر

حضورش را نداشتم و میان حیاط منتظر من ایستاده بود 

 ، توپیدم که... 

 واسه خر اومدی این جا؟          -

 سمتم قدم برداشت. 

ون زده شقیقه اش و موهای با اخم های  درهم و رگ بیر

 جوگندیم که انگار زیادی میانشان دست کشیده بود. 

به سییل اش زیر گوشم خییل زودتر از آن چه فکر یم   ضز

 کردم ، نصیبم شد. 

چند قدیم به عقب پرت شده بودم و شاهپور از پله ها 

ز دوید و آرام بازویم را گرفت و گفت :  به سمت من پاییر

؟  خوی 

 ب بودم. خو 
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 خییل خوب... 

با پشت دست ، خویز که از بیتز ام رسازیر شده بود را 

ب  ز گفتم : ضز سیع کردم ، پاک نمایم و در این بیر

ه واقعا.   شستت محرسر

باز سمتم قدم برداشت و این بار شاهپور ، دست تخت 

سینه اش کوبید و او را از من دور کرد و گفت : حد 

 خودتو بدون. 
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ز  ، ناراحتش های چشم   عمرم تمام که آن از تر غمگیر

 .داشت حالت ، بود دیده

 خودت؟ با کتز  یم کار خر  داری تو          -
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ان دقیقا روی ایوان ، من  لبه پله نشستم و یم دانستم میر

 و این استیصالم را یم نگرد. 

کردی؟...تا حاال از خودت تو با من خر کار            -

 پرسیدی؟

دست شاهپور را کنار زد و چند قدیم به این سو و آن سو 

رس به آسمان  برداشت و دست میان موهایش کشید و 

 بلند کرد و نالید که... 

...دخی  من...اون وقت من بعد از این           - دخی  متز

همه وقت باید بفهمم شدی زن یه کثافت  که 

 اره نابود یم کنه؟خونوادمونو د

 دست به چشم هایم کشیدم. 

 نباید اشک یم ریختم... 

 نباید... 

 مثل تمام روزهای  که در این عمر گذشت. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

االن اومدی این جا این خرعبالتو واسه گ ردیف            -

؟...اسم بابای من تو شناسانامم یاور حشمته...یاور  کتز

 به من یه وکالت نومه 
 
داده که حشمت تو هیجده سالگ

یم تونم باهاش همه غلظ بکنم با زندگیم...تو االن 

 ادعای خر رو داری؟

 سمتم قدم برداشت. 

ز پله ها زانو زد.   پاییر

 و ی  نهایت جذابش ، در چشم 
ز با چشم های غمگیر

ه نگریست و گفت : باباتم...من باباتم...   هایم خیر

 از جا برخاستم. 

ایز که هنگا م عبور از  به شاهپور و نگاه گیجش و میر

کنارش ، چشم های باریک و نامطمئتز داشت ، توجه 

نکردم و تنها لحظه ورودم به خانه گفتم : تو فقط یحتر 

 ... ز ...همیر  حشمت 

** 
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خانه برای خودم از غذای به جا مانده در  ز در تاریگ آشیر

 که از ِقبل یخچال ، شایم دست و پا کرده بودم تا  
 

گرسنگ

ز شام بود را رفع و  آمدن یحتر و عدم بازگشت من رس میر

 رجوع کنم. 

ظرف محتوی باقایل پلو و ماهیچه را که در سوالردوم  

گذاشتم و زمان به آن دادم برای گرم شدن ، حضور 

سایه ای را در آستانه در حس کردم و نگاهم به آن سمت  

 کشیده شد. 

اشیده شد و چشم های مرا کیم با تق کلید ، نور در فضا پ

 باریک  و اعصابم را به شدت متشنج کرد. 
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اهن بلند و گل دار خوابش ، با موهای    بانو پوشیده در پیر

که روی یک شانه بافته بود ، مرا دست به سینه یم 

نگریست و من با آالرم سوالردوم نگاه از او گرفتم و 

ون کشیدم و از آبچکان قاشق و چ نگایل ظرف غذا را بیر

ز نشستم.   برداشتم  و پشت میر

بانو سمت یخچال حرکت کرد و کاسه پوشیده شده با 

ون کشید و با خم شدن ،   سلفون ماست و خیار را بیر

ون   کنار دست من قرار داد و سپس صندیل برابر مرا بیر

کشید و نشست و نگاه متز که بند کاسه ماست و خیار 

 بود را به سمت خود فراخواند. 

درست مثل ابتدای شب در هم بود ویل این اخم هایش 

ماندن و حواس جمعش به ماست و خیاری که 

ی یم انداخت که  موردعالقه ام بود ، مرا به یاد نیر

ز کارهای ریز و به جایش وجود رسدم را   همیشه با همیر

 کیم گرم یم کرد. 

 قاشق غذا را به دهان گذاشتم. 
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 اما... 

 میان گلویم راه
 

ی مثل یک غده سنگ ز گرفته و نیم    چیر

 نگاه بانوی  که برابرم 
گذاشت لقمه را فرو دهم و سنگیتز

 توامان با اخم ، نصیبم یم کرد ، هم 
 

گ نشسته بود و خیر

 مزید بر علت عدم توانای  ام در فرو دادن غذا یم شد. 

 دست به گلویم گرفتم. 

با هزار زحمت غذا را فرو دادم و قاشق و چنگال را میان 

 ظرف رها کردم. 
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 ... ز م که بانو گفت : بشیر ز  خواستم از جا برخیر

 تحکم لحنش مرا نشاند. 
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چشم های خسته و گریزانم را وصل نگاه جدی اش 

نمودم و متوجهش ساختم که منتظر حرف هایش 

 هستم. 

اوال که باید بشیتز تا ته این بشقابو جلوی چشام   -

ز هم به بخوری...بعد  ...این بیر ز ظرفشو میذاری تو ماشیر

حرفای من گوش میدی و جواب هر سوایل پرسیدم را 

 دونه دونه بدون کم و کاست و ی  ادی  میدی. 

 این زن زیادی شسته رفته و ی  رودربایست  حرف یم زد. 

 و من... 

 ساعت دو نیمه شب را رد کرده بودم. 

 پوسته ام ریخته بود. 

کم جدید ، ساعت ها راه هنوز تا ترمیم پوسته مح

 داشتم. 

 و دلم... 
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دیل که سال ها فقط افسارش این ساعت رها بود ، 

 داشت بد قلق  یم کرد. 

قاشق را بار دیگر به دست گرفتم و میان کاسه ماست و 

 خیار به گردش در آوردم. 

اون مردی که امشب اومده بود این جا ، یحتر   -

مینا دیده حشمته...ما تو مراسم نامزدی نکیسا و رو 

 نیم کنه...اما 
 

بودیمش...زن داره...بچه نه...تهران زندگ

امشب اومده این جا...رساغ تو...و شاهپور میگه گفته 

 باباته. 

 قاشق را رها کردم و دست به صورتم کشیدم. 

 خب...االن چیو باید جواب بدم؟  -

 رابطت با حشمتا...   -

 پوزخند زدم. 
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ز حقیقت مهم است؟  واقعا این زن فکر یم کرد ، گفی 

من صورت مساله این معمای بزرگ بودم و سال ها یم 

شد که جوابش را نیم خواستم . آن وقت این زن یم 

ی برسد؟ ز  خواست به چه چیر

به پشت  صندیل ام تکیه دادم و یگ از زانوهایم را باال  

گفتم : تو شناسنومه کشیدم و چانه به آن چسباندم و  

...من متولد  ز من نام پدر یاور حشمته...نام مادر سیمیر

بیستم آبان ماه سال هفتاد و سه ام...تو دانشگاه گرافیک 

ین  یم خوندم اما به دالییل انضاف از تحصیل برام بهی 

انتخاب شد...در حال حاضز الین رنگ موی یگ از 

ا ین آرایشگاهای تهرون دستمه...از میر
ث خونواده بهی 

ی بهم نیم رسه...انتخاب یاسمن و یاور  ز جز یه ویال چیر

حشمت این بوده...قرار نیست هیچ وقت ، این اسم ها 

حذف بشن...چن جایگزیتز وجود نداره...یحتر گایه 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز ، زنش ،   میاد ، داد و بیداد یم کنه و بعد یادش میاد مهیر

ز  که از قضا خواهر سیمینه تو خونه منتظرشه...مهیر

قشه...اون هم عاشق مهینه...من نیم دونم عشق عاش

ز مزخرفیه...چون به  چیه ویل اینو یم دونم که حتما چیر

..من دخی  یاور  ز ز عشق...به خاطر مهیر خاطر همیر

 حشمتم. 

 از جا برخاستم. 

ظرف غذا و کاسه ماست را درون یخچال قرار دادم و در 

خانه ، گفتم : من امشب اشتها  ز ز از در آشیر
حال گذشی 

 ارم...وگرنه دست پختتون خوبه...شب خوش. ند

و پله ها را باال رفتم و سیع کردم به صدای کشیده شدن 

ز که از اتاق روبرو به گوش یم  وحشتناک وسایل روی زمیر

 رسید ،  ی  توجه باشم. 

********* 
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از در خانه خارج شدم و ریموت را سمت ماشینم گرفتم  

تم ، از خانه که صدای فردی که واقعا انتظارش را نداش

 روبرو ، نگاه مرا به خود کشید. 

ه به وجناتش که  روی پاشنه پا به سمتش چرخیدم و خیر

در این ظل گرمای شهریور ، نیم دانستم چرا این مدل 

 لباس پوشیده است ، منتظر شدم سمتم گام بردارد. 
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 ، برابرم ایستاد. چند قدم برداشت و میان کوچه 

 محله خلوی  بود. 

سکوت و آرامشش در صبح عید ی  نظیر یم نمود و من 

نیم دانم که چرا باید این خانه در اواسط شهر با وجود 
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ی نسبت به خانه حشمت  ان ها ، امنیت فکری بیشی  میر

 ها برایم به ارمغان آورد. 

کوله پشت  ام را کیم جا به جا کردم و شال صوری  در 

قوطم را کیم جلو کشیدم و گفتم : بگو...یم حال س

 شنوم... 

نگاهش را از چشم های من گرفت و رس تا ته کوچه را با 

 که اسیر یقه دیپلماتش بود ، برانداز کرد و  
چرخش گردیز

 گفت : امروز هم باید بری رسکار؟

 نه.   -

رس عقب فرستاد و با لب های  که حت  کج کردنشان هم 

ی از حجم زیبای  ا
ز ش کم نیم کرد ، گفت : من نیم چیر

...چون برام مهم  ی و چه غلظ یم کتز پرسم کجا میر

نیست...ویل...برای بانو مهمه...وقت  برای بانو مهیم باید 

...من تمام سعیمو یم کنم تو رو  طبق نظر بانو عمل کتز

ون...با انجام خواستت...اما...قواعد  از زندگیم بندازم بیر

؟داره این بازی...قواعدش ز یم کنه...ملتفت   و بانو تعییر
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رس کج نمودم و فاصله را کم کردم و انگشت به دکمه 

ه به چشم های  که روی  اهنش بند کردم و خیر  پیر
میایز

حرکاتم مانده بود ، با لبخندی که لب های رژ خورده ام 

ی که بود به نمایش یم گذاشت ،   ز را زیباتر از آن چیر

خب...این بازی گفتم : قواعد...بامزه است...ویل 

ز یم کنم...   منه...من قواعدو تعییر

 عقب کشیدم. 

 گرمای تنش زیادی بود. 

 زیادتر از تحمل هر آدیم. 

عقب کشیدم و چرخیدم تا بروم که بازویم کشیده شد و 

 چرخشم ناموق. 
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فاصله صورت هامان کم بود ، که گفت : اشتباه به 

ت رسوندن...منو بد توصیف کردن...باید درست عرض

توصیف یم کردن...ویل اشکال نداره...من خودم توضیح 

...خییل...اون  میدم برات...من خییل وحیسر ام دخی 

قدری که با وجود کلیه تو ، تو تن پاره تنم باز هم از نفرتم 

به رومینا کم نشده...اونقدر که هنوز هم اگه دستم بهش 

ش...واقعا یم کشمش...حت  اگه نظر برسه ، یم کشم

نکیسا طور دیگه ای باشه...پس مراقب خودت 

ان  باش...مراقب کارات باش...و بدون امیر رسدار میر

رسدار برادزنشو   بیخود اسمش رس زبونا نیست...امیر

کشته...پدرزنشو کشته...هیچ کس هم نتونسته ثابت  

 کنه...هیچ دادگایه...پس مراقب خودت باش. 

 م را رها کرد و من چند قدیم به عقب پرت شدم. و بازوی

و او چرخید و قدم سمت خانه روبروی خانه بانو  

گذاشت و من این میان با لبخندی که ناباوری و هیجان 

را توامان در خود داشت ، گفتم : ازت خوشم میاد 
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ان...خییل ازت خوشم میاد...چون تو خییل  رسدار میر امیر

 . ...خییل شبیه متز  ..عزت زیاد. شبیه متز

 و بدون هیچ نگایه سمت ماشینم قدم برداشتم. 

 من ترسیده بودم. 

 خییل ترسیده بودم. 

 اما... 

اف او حالم را خشو یم کرد.  ی این میان ، با اعی  ز  یک چیر

سیدن خودم.   یک امید برای نی 

سیدن از گذشته ای که باید همیشه از آن فرار یم   نی 

 کردم. 

****** 
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ان بودم  هم چنان درگیر صدا و جمله های امیر رسدار میر

و به مهردادی که جوجه سیخ یم کشید و این میان ، 

برایمان با آن صدای نخراشیده اش آواز یم خواند ، با 

ز خورده ای نگاه یم کردم.   بیتز چیر

ز ایرپاد در   رودابه هم این میان خودش را با گذاشی 

ازی با هوالک سگ شکاری ویالی لواسان گوشش و ب

 پدر مهرداد ، رسگرم ساخته بود. 

 مهرداد؟  -

خواندنش را قطع کرد و گردن به سمتم چرخاند و با لب 

 های  که کج نموده بود ، گفت : جون مهرداد؟

ز خورد.   چیر
 بیتز ام بیشی 

این صمییم شدن های زیادی مهرداد ، گایه زیادی روی 

 فت. اعصاب آدم رژه یم ر 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز   - جونت مال خودت ، تو فعال گوش ما رو کر نکن همیر

بسه...نخون ترو رس جدت...به خدا من از آقامون ای  

دارم خجالت یم کشم دو ساعته داری خانوم گلشو با این 

....آخه خودت عذاب وجدان  صدا داغونت یم خویز

ی؟  نیم گیر

قیاه دمغش ، مرا به خنده انداخت و اندیشیدم که باز 

ون زدم و خوب  بود ، روز تعطییل از آن دیوانه خانه بیر

 وجنات آن جماعت اعجوج و معجوج را ندیدم. 

ی یم زیز تو برجک من ، چپ  –مهرداد  تو حقوق یم گیر

 و راست؟

شانه باال انداختم و دانه ای گیالس درون دهان انداختم 

و در همان حالت گفتم : حقوق که نه...ویل راسیتشو 

ه حس یه ابرقهرمانو بخوای ، من همیش

داشتم...کوچیک ترین کارمم اینه دنیا رو از رسر صدای 

 داغون تو خالص کنم. 
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چشم غره رفت و نگاهش را بند جوجه ها نمود و من 

فکر کردم ، از وقت  مجتت  میان جمع هایمان حضور 

 نداشت ، چقدر سکوت و تلجز در کاممان بیشی  بود. 

های ز دم دست  یم کرد ، تا  رودابه که عمال خود را بند چیر

 از رسر صحبت در امان باشد. 
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 و من... 

من سخت تر یم توانستم از زیر بار سوال های نا به جای 

 مهرداد شانه خایل کنم. 

دقایق  بعد که مهرداد با جوجه کباب هایش از راه رسید 

ز نشست ، گفتم :  من آخر هفته و رودابه هم پشت میر

ز رو من حساب  ز برنامه بچینیر دو روزی نیستم...خواستیر

 . ز  نکنیر
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ی بگوید که رودابه از آن سمت  ز مهرداد خواست چیر

 چشم غره رفت و من ممنون این درک و شعورش شدم. 

 مراقب خودت باش.  –مهرداد 

 هستم.   -

و تکه ای نان زیر جوجه را به دهان گذاشتم و از مزه اش 

ز   خورد. دماغم چیر

 اصال با جوجه کباب میانه خوی  نداشتم. 

ز هم دست تو باشه رودی...این مدت کاری   - ماشیر

 ندارم...بیخود با تاکیس اینور اونور نرو. 

رودابه خواست تعارف به میان آورد که با نگاهم از دم 

ساکتش نمودم و به پیایم که از سمت شاهپور روی 

ه شدم.   اسکرینم افتاده بود ، خیر

ون؟...ما رو " با ز با اون رودی خوشگله بد عنق رفت  بیر

 هم یم بردی خب...خار داریم ما؟"

 خنده تا پشت لب هایم باال آمد. 
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 مردک لمپهن دیوانه ، چه زود هم پرسخاله شده بود. 

ی  توجه به پیامش ماندم و به قیافه از همه جا ی  خی  

 ختم. رودابه که به وفور کم اشتها هم شده بود ، نگاه اندا

پیام بعدی جز مهرداد ، این بار نگاه کنجکاو رودابه را هم 

 در یر داشت. 

" میگم جواب نده...ویل اگه رودی جون کنارته حواست 

به خورد خوراکش باشه...این دخی  طفل معصومه...تو 

 هم ساالری...مراقبش باش."

 این بار خنده ام صدادار شد. 

غمش را باید یم  این پرس به احتمال خییل زیاد همه هم و 

 گذاشت ، ضفا در جهت مخ زیز از رودابه. 

******* 
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ز را از حرکت ایستاند ، با   مهرداد که ابتدای کوچه ماشیر

کیم خم شدن ، کوله پشت  ام را از صندیل عقب 

برداشتم و در حال باز کردن در ، گفتم : مریس...روز 

 ود. خوی  ب

و نگاهم را به او که با لبخندی مهربان و چشم های  

باریک شده و شقیقه تکیه زده به پشت  صندیل ، مرا یم 

 نگریست ، دوختم. 

من ممنونم...ممنون که آشت  کردی...شاید خودت   -

 ندویز کمند...ویل... 

نمیخوام بدونم مهرداد...اگه نیم دونم یعتز نمیخوام   -

 بدونم...شب خوش. 

ون منتظر ماندن برای پاسخش ، از ماشینش پیاده و بد

 شدم و راه خانه را در پیش گرفتم. 
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من نباید یم گذاشتم ، اطرافیانم پایشان را از گلیمشان 

 درازتر یم نمودند. 

در کوچه که قدم یم زدم و نگاهم را به اطارف یم 

انداختم ، فکرم را روی این موضوع تنظیم یم ساختم که 

و بوی غذاهای  که به مشام یم نشست خانه های قدییم 

 ، شبیه هیچ کدام از خاطرات کودگ من نبود. 

 من گذشته جذای  نداشتم. 

 مادر نداشتم تا دست پخت مادرانه بدانم چیست. 

برابر در خانه دست به زنگ بردم که دستم میانه راه در 

میان آتش دست های کیس که بوی کالیو کریستینش 

 الشعاع قرار یم داد ، اسیر شد. همه ذرات هوا را تحت 

 به سمتش چرخیدم. 

رخ به رخ هم در تاریگ رسدر خانه ، به فاصله ای زیادی 

اندک ، ایستاده بودیم و من خییل سخت سیع یم کردم 

از نفس عمیق کشیدن در هوای بوی عطر عایل اش ، 

 شانه خایل کنم. 
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 دستم را کشیدم و او با فشاری اندک ، آن را رها کرد. 

 فرمایش؟  -

بیشی  روی صورتم خم شد و سپس گفت : گفم مامانم 

روت حساسه...گفتم به چشم عروس این خونواده 

 نگات یم کنه...نگفتم؟

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 125_پارت#

 

 

ه در نگاه  شانه باال انداختم و با لب های  جلو داده و خیر

؟  به نسبت زیبایش ، گفتم : خب که خر

د و ته ریش زیبایش را بیشی  به لب ها یش را روی هم فرسر

ی  ز رخ کشید و بعد با کم تر نمودن فاصله ای که چیر

زیادی از آن باف  نمانده بود ، گفت : خانواده من خیل 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

آبرو دارن...شاید یه کمش ریخته باشه...شاید...ویل بانو 

ان کم کیس نیست هنوز...با دوست پرست میای تو  میر

بانوشو یم شناسن؟... باز هم تکرار یم   محله ای که همه

....که حشمتا فقط برای من  کنم که برای من مهم نیست 

به درد مردن یم خورن...ویل...ویل بهت مدیونم...نذار 

احساس دینم به انتقام بدل بشه...با دوست پرست تو 

 . ز  محله نیا...همیر

و با دست مرا کناری راند و کلید به قفل در انداخت و از 

گذشت و من با مکت  چند ثانیه ای عقب رسش به راه در  

افتادم و با قدم های  بلند ، بازویش را میان دستانم گرفتم 

و با حرکت  رسی    ع او را به سمت خود چرخاندم و با 

لبخندی که ثمره تمام تالشم برای نکوبیدن مشت در 

چانه خوش فرم مرد برابرم بود ، گفتم : من عروس ننت 

ت فرو کن...حال من از قیافه یگ یکیتون نیستم...تو مخ

به هم یم خوره...معلوم نیست اون پرسه تخم و ترکتون 

نکیسا چه گویه خورده که رومینای من اینطور بالی  

ی که تجریه   ز رسش آورده...که اگه بفهمم بدتر از این چیر
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کرده رو رس نکیسا میارم...خیالت راحت...پس دمتو 

نکن...چون اگه تو آدم کشت   قیجر کن...اولدورم بولدورم

و دستت هم خویز نشده ...من آدم کشتم و دستم به 

خون کثیف یه الشخور آلوده شده...من هیجر برای از 

دست دادن ندارم...من مشتم بازه...باز باز...نه آدیم رو 

واسه از دست دارم...نه مال و منایل که جزشو بزنم...من 

م..  .انتقام خوش گذرونیای فقط دنیا اومدم که انتقام بگیر

ی  خود و ی  جهت یحتر رو از خونوادش...انتقام درد و 

و از اون شوهر مفنگیش...انتقام رومینا رو از اون  غم نیر

نسناس...پس نخواه...نذار...نشه که من سم آخرمو به 

خونواده تو بریزم...با من مدارا کن...من مهمون یه روز دو 

الم...پس خرابش نکن روز نیستم...مهمون یه سال دو س

مرررررد....خرابش نکن رسداااااااااار...نذار رسر دار 

مت...خب؟  بی 

 لحظه ای در چشم های  که تفری    ح و شاید 
و با مکت 

سوال از بابت دست های به خون آلوده ام در چشمانش 

بود ، نگاه گرفتم و شانه به شانه اش کوبیدم و به زیز که 
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ز باز هم در تراس طبقه دوم به  ما نگاه یم کرد ، در حیر

حرکت به ایوان چشم دوختم و با صدای بلندی گفتم : 

م...ارزویز خودت.  س...من نیومدم شوهرتو بی 
س...نی   نی 

و پله ها را باال دویدم و به بانوی  که با اخم در آستانه اش 

به انتظارم ایستاده بود ، سالم کردم و گفتم : ناهار 

شتم...ماست و خیار جوجه کباب خوردم...دوست ندا

 داریم؟

چشم غره اش را نادیده گرفتم و بندهای کتایز ام را  

ز از کنارش ، گفتم : شاهپورو بد  ز گذشی  گشودم و حیر

 بار نیاوردین...ویل این یگ...فک کنم از دستتون در رفته. 

و بدون صی  برای عکس العمل این زن ، از کنارش  

 گذشتم. 

***** 
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پاهایم را درون سینه جمع کرده و یم خواستم ، پیایم که 

 رسیده بود را پاسخ دهم که سنگیتز نگاه نوا ، نگذاشت. 

ون کشیدم و در چشم های تنگ شده  رس از گویسر که بیر

متفکرش ، نگاه دوختم و او بدون هیچ سوایل از من 

کله   سمت من ، گفت : رومینا گفته بود ، زیادی

...اما این مدلشو واقعا فکر نیم کردم.   خرای 

پاسخ به رودابه را ی  خیال شدم و گویسر را در جیب 

شلوارکم قرار دادم و دنبال بافته شده موهای نسکافه ای 

رنگم را به دست گرفتم و با جلو دادن لب هایم و حالت 

تفرب  ح بخشیدن به چشم هایم ، گفتم : کدوم مدل من 

..آخه شماها همتون بدهکارین از اذیتت یم کنه؟. 

 من...بگو شاید طلب تو رو تونستم صاف کنم. 

خانه   ز ناراحت دست به صورتش کشید و نگایه به در آشیر

که فاصله اش تا ما تقریبا ده می  بود ، انداخت و بعد 
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ه در نگاهم با چشم های غمگینش ، گفت : چرا باید  خیر

؟  زن عموم بیسر

ز بافت  موهای م را کشیدم و با آرامش کش کوچک پاییر

ز   تمام مشغول باز کردن دنبالشان شدم و در این بیر

 گفتم : االن خر این موضوع تو رو ناراحت یم کنه؟

خودش را کیم جلو کشید و به این واسطه انگار درد در 

 جانش نشست که اخم هایش به هم پیوند خورد. 

...گفته بود   -  تو... رومینا...رومینا گفته بود تو متفاوی 

خب متفاوتم...متفاوتم که زن دوم عموت شدم   -

 دیگه... 

 و در ادامه خندیدم. 

خنده ای که تنها خودم عمق تلجز و دردش را متوجه یم 

 شدم. 

خنده ام بلند بود و نگاه نگران او را باز به سمت در 

خانه ای که بانو در آن حضور داشت ، کشاند.  ز  آشیر
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؟...کلیتو که دادی به تو داری با خودت خر کار یم کتز   -

 من...داری اسمت هم میدی به عنوان زن دوم یه مرِد... 

نتوانست ادامه دهد و من در حایل که دست میان 

ز آمدن  موهای باز شده ام یم کشیدم ، متوجه پاییر

ان از پله ها که از قضا موجب قطیع جمله  رسدار میر امیر

 نوا بود ، شدم. 
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خانه خارج شد و در حایل که دست  ز بانو هم از آشیر

هایش را با حوله سفید رنگ خشک یم نمود ، گفت : 

...چند روزه  امیدوارم بهش آرام بخش زده بایسر

 دیوونمون کرده. 
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ان رستکان داد و خواست سمت در برود که باز بانو   میر

ی؟  گفت : کجا میر

ان  م...شاهپور هم قرار کاری دارم...نمیا –میر

 نمیاد...شامتونو بخورین. 

ان قدم برداشت و گفت : نکیسامو امروز  بانو سمت میر

 ندیدم...خوبه بچم؟

ان  خوبه مامان...مشکیل نداره فعال...فقط میخواد  –میر

 تنها باشه. 

 و نگاه خصمانه اش از گوشه چشم روانه من شد. 

ز نکیسا و رومینا اتفاق افتاده  ی که بیر ز بود ، من از چیر

 اطالغ نداشتم. 

ز زیادی سنگیتز بوده که نکیسا را  من فقط یم دانستم چیر

 چندمایه در بسی  انداخته و رومینا را فراری داده است. 

 کهکشایز 
 

نوا از جا برخاست و پوشیده در آن ست خانگ

، سمت عمویش حرکت نمود و با دست های  که درون 
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زنیکه رو از این سینه چلیپا کرده بود ، گفت : اگه تو اون 

ی ، داداشم دیگه مجبور نیست تنها تو  ون بی  خونه بیر

 کنه و ما دائم نگرانش باشیم...تو 
 

اون پنت هاوس زندگ

 .  داری با لجبازی به همه ما ظلم یم کتز امیر

ان به نشانه رضایت از  بانو نام نوا را با تحکم صدا زد و میر

ری در این بحث دستش را باال گرفت و بعد اتفاق ناد

 صورتش رخ داد. 

 او لبخند زد. 

 با همان لب های  که زیادی فرمشان خوب بود. 

 آنقد خوب لبخند زد که باید ین اتفاق را قاب یم کردیم. 

ان   درست میشه نوا...این روزا هم یم گذره.  –میر

نوا اما انگار به مانند من درگیر لبخند عموجانش نشد که 

 سمت اتاق موقتش حرکت کرد. 
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ز  –نوا  مامان بابای من هشت ساله مردن...و تو عیر

 هشت سالو به این جمله بند کردی. 

و صدای تق بسته شدن در ، بانو را سمت اتاق نوا  

کشاند و من را در حایل که گویسر برابر صورت یم گرفتم 

 ، از جا بلند کرد. 

ت فرمودند...  خواستم سمت پله ها بروم که  اولیا حضز

-   .  سیع کن زیاد با نوا حرف نزیز

گردن به سمتش چرخاندم و سپس با لبخندی که لب 

هایم را زیادی از هم باز نموده بود ، سمتش قدم 

برداشتم و رخ در رخش ایستادم و رس کج نمودم و گفتم : 

من لنگ حرف زدن با تیر و طایفه تو نیستم...ویل انگار 

ز  .   شماها هستیر ز ز میشیر  که دم و دقیقه جلو راه من سی 
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ی بگوید که من باز درگیر لب  ز خواست با اخم هایش چیر

هایش شدم و  خییل خودخواسته انگشت سبابه ام را به 

 لب باالیش چسباندم و صدای او در نطفه خفه شد. 

انگشت سبابه ام را روی لب هایش نرم به حرکت 

 درآوردم. 

ت عیایز از تمام زن ها جز نوا بازی با این مرد که انگار نفر 

ز رسگرم کننده ای یم توانست باشد.   و بانو داشت ، چیر

 چرا لبات اینقدر خوبه؟  -

ه در چشم های  که از شدت  و دست کنار کشیدم و خیر

 عصبانیت رسخ بود ، ادامه دادم که... 

ویل زشته یه مرد این قدر لباش خوب باشه...شب   -

 خوش. 

 و سمت پله ها رفتم. 

 من یم توانستم همه این روزها را ثبت کنم. و 
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ان ها میان دنیایم حضور   که دیگر میر
برای دورایز

 نداشتند. 

****** 
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 حضورش را کنارم حس کردم. 

 این جا قی  کیه؟...هر هفته تقریبا میای.   -

خودم را به آمده بودم چون شب را رایه بودم و اجبارا 

این مکان رساندم ، چون نیاز وجودم کیم آرامش یم 

 توانست باشد. 

ه ، خدمتکار خونه زاد حشمتا.   -  قی  نیر
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کنار تتوی ریز صورتش را با انگشت خاراند و گفت : 

بهت نمیاد آدم با محبت  بایسر ، رس قی  خدمتکارتون 

 .  بیای 

بزرگ  نیر  خدمتکار من نیست، نیر بزرگم کرده ،منو   -

 کرده ،رومینا رو بزرگ کرده. 

 . ز  آخ كه چه دردي داشت ، از نیر گفی 

 رومینا  و  من واسه ویل ، حشمتاست خدمتکار  نیر  ⁃ 

 و  نیر  از  جز  چون نیستم ، نیستم محبت   با  آدم من مادره،

 میشه میون اين حاال ... ندیدم محبت رودی و  رومینا 

 . کرد   ارفاق هم سیمینو 

ز  اضافه کردم تا تلجز دلم  به لحنم با مكث ، کیم طیز

 عیان نشود. 

بدری درون سینه جمع نمود و کف دست  پاهایش را ضز

ز قرار  هایش را بدون هیچ ابای  درون خاک های کف زمیر

ه یم شد ، گفت :  داد و در حایل که به آسمان خیر
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جالبه...تو خییل بیچاره تر از متز ، خییل بدبخت تر ، 

 داره دلم برات یم سوزه کمند. 

 م هم گایه  براي اين من بيچاره دل یم  سوزاندم. خود

 ، بکیسر  پنجه شاید  ، باشه انداز  غلط قيافت شاید  ⁃ 

 ترحم خییل ، ای بیچاره خییل تو  ویل ، بیای قتر 

ی ز  . برانگیر

هر کس ديگري این جمالت را گفته بود ، به جانش 

یورش یم بردم ، اما این مرد که  ی  تفاوت و ی   غرض اين 

 ن كرد ، هیچ حس بدی در من برنینگیخت. جمالت را بيا

 االن باید ناراحت بشم؟  -

باید وحیسر بیسر ، بیشی  بهت میاد ، ناراحتیتو فقط   -

یگ دوبار اون هم به خاطر حضور یحتر حشمت دیدم و 

 بس. 

 پوزخند زدم. 

 يحتر  هميشه بود و به حق كه لعنت به بودنش. 
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 از جا برخاستم و در غروی  که هنوز هم گرمای

شهریورماه را به قوت خود داشت ، خاک پشت مانتویم 

 را تکاندم و سمت ماشینش راه گرفتم. 

 البته اين ميان هم زهر زبانم را ريختم. 

ز  که  وحیسر  ⁃   اون مخصوصا  ، آوازتونه ، شماهاییر

 . آقااااات مثالااااا 
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ان انگار و آمد اش خنده صدای   و نزدیک من به ها میر

 .شدند یم تر نزدیک

به متز که سال ها بود ، اجازه نزدیگ به هیچ كس را 

 از 
 

ه و تاریک خودم نداده و تنها نمای  رنگ درون دنیای تیر

 ام را در انظار عمویم به تماش گذاشته بودم. 
 

 زندگ
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در طول راه باز هم شاهپور آهنگ های رپش را به 

البته خدا را شكر این رسی دست از رس سمعمان رساند ، 

ی  موی امیر تتلو برداشته و یاس را منتخب هفته اش 

 قرار داده بود. 

انو مگه بانو بزرگ نکرده؟          -  تو و میر

در حایل گفتم كه دست بردم و صدای پخش را کمی  

 نمودم. 

از گوشه چشم نگایه به من انداخت و آدامسش را در 

 . دهان جا به جا کرد 

 چطور؟ ⁃ 

لب گزیدم ، چشم هایم را باریک کردم و با رسی کج شده 

 ، پاسخ دادم كه... 

ز  هم با  خییل آقاااات اون و  تو  چون  ⁃   . متفاوتیر

 خندید. 

 خنداندن را دوست داشتم. 
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من سال ها روميناي افرسده و ترسیده از عالم و  آدم را 

 خنداندم. 

ز من ، نیر را تا آخرین لحظات بودنش   خنداندم. همیر

من حت  رودابه را هم کنار قلدری هایم گایه یم 

 خنداندم. 

ز و هیچ کس موجب خنده من نیم شد.   اما هیچ چیر

با نیشخندی که از قبل خنده اش روی لب هایم نشسته 

بود ، گفتم : گ گفته خندت قشنگه که دم و دقیقه 

 نيشت وازه؟

ز را رس بن بست  که در انتهای آن پانسیون قرار   ماشیر

داشت ، پارک نمود و دست  را کشیده و به سمت من 

 چرخید . 

ز   خیلیا   ⁃   رفیق اون با  کن  مرحمت   یه هم شما  ویل گفی 

  ما  به هم اون نکنه ، بده انجام هماهنگیای   یه بدعنقت

 . گفت
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 من و کرد اش مسخره های حرف ضمیمه چشمگ و 

  پش كوله
 برداشتم  عقب صندیل از را بزرگم نسبت به ت 

 ...که دادم را پاسخش ، شدن پیاده حال در و

ز           -  .باش زشتیات مواظب ، بگه بهت اون تا بشیر

 و راه گرفتم سمت در پانسیون. 

به بانو اطالع داده بودم که دو روزی را در کنار دوستم یم 

، نتوانست  مانم و او ی  شک به علت حضور نوا میانمان

 ، مخالفتش را ابراز کند. 

پله هاي پانسیون را که باال یم رفتم ، قلبم از شدت  

 هیجان ، کیم تندتر یم زد. 
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 بارها دروغ گفته بودم. 

 گذاشته بوم، 
 
بارها همه اطرافیانم را در یک نافهیم باف

ان ها کیس نبودند که بتوان با یک دروغ ساده و  اما میر

س ، از رس بازشان کرد. رفع و رجوغ بدون اس  ی 

 رودابه در آستاته در اتاق ، منتظرم بود. 

با لبخند و نگاه زیبای گربه مانندش ، به پیشوازم آمد و  

؟  گفت : سالم ، خوی 

رس تکان دادم و از کنارش گذشتم و گفتم : آماده است 

یای  که خواستم؟
ز  چیر

باز هم بدون سوال و تنها با چليپا کردن دست ها درون 

ز لبه تختش ، گفت : آره گذاشتم رو سین ه و نشسی 

 صندیل. 

سمت صندیل رفتم و مانتو و شالم را از تن کندنم و 

مانتوی عبای  و شایل که رودابه برایم قرار داده بود ، 

 پوشيدم. 
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ون كشيدم و باالی  عینک دودی دیگری از جيب بیر

ز کوله ام رو به  موهایم فيكس کردم و در حال برداشی 

 م : من داره ديرم میشه ، خداحافظ. رودابه گفت

 از جا برخاست. 

ی ميات چشم هایش یم دیدم.  ز  دنبالم روان شد و من چیر

ی شبیه یک نگرایز الیتنهایه...  ز  چیر

 که 
 

دگ ده شدن قلبم مقابله کنم ، فرسر سیع کردم با فرسر

 از قبل نگاه رفیقم بود. 

ز رفتم.   از پله های پشت  ساختمان پاییر

آندره بودم و نگهبان ارادت ويژه ای به من یگ از اقوام 

 وجودم داشت. 

در پشت  که در داالنش ، انبوه وسایل خراب و دور 

  پانسيون قرار داشت ، را گشودم. 
 ريختتز

در خيابان پرتردد عینک را از موهایم تا روي چشم هايم 

ز کشیدم.   پاییر
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بان  باید تا ایستگاه تاکیس یم دویدم البته با قلت  که با ضز

نهایت باالیش درون سينه ام پايكوی   به راه انداخته ی  

 بود. 
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هنوز هم نیم  توانستم به اين باور برسم كه به سالمت 

 به اتوبوس رسيده ام. 

در سمت صندیل  هاي يك نفره ، به جستجوي شماره 

 جايگاهم پرداختم و به محض يافتنش نشستم. 
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شال نازك و تابستانه ديگر عمال تا روي عينك دودي ام ، 

ز آمده بود.   پايیر

لب هايم را با زبان تر كردم و به رودابه اي كه تا به اين 

  اش به دستم رسيده بود ، 
ز پيام نگرایز لحظه سومیر

 پاسخ در صحت به رس بردنم را تايپ كردم. 

براي حركت اتوبوس لحظه شماري یم  كردم و هم چنان 

بم با رسعت نور به پمپاژ خون هاي تنم مشغوليت قل

 داشت. 

براي كیم  آرامش هنذفري در گوش هايم چپاندم و به 

  ام نداشت 
خط اعتباري ايرانسیل  كه هيچ نایم  در گویسر

 ، پيام دادم كه: 

م  " شب پيشتم ، هر خر  ميخواي ليست كن رس راه بگیر

 بيارم. "

ز شدن پيامم رويت ش د و كیم  در آيمسيج ، دو تيك سیر

 بعد او پاسخ داد ، كه: 

 " فقط خودتو ميخوام ، فقط خودتو..."
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 لب گزيدم. 

من هم او را یم  خواستم ویل  بايد  اين روزها جلوي اين 

ز مقاومت یم  كردم.   خواسی 

پيام رسيده بعدي ، در اوج عدم انتظار من از سمت 

ان بود.   میر

" به اون خونواده عجيب و ديوونت حایل  كن كه ما 

  يا من به روش 
حالمون ازشون به هم یم  خوره، یم  تویز

ديگه اي اين موضوع رو به رخشون بكشونم؟خيیل  

سخت نيست برام مطرح كردن اين موضوع با ياور اما كم 

ارزش بودنت براي اون منو مجبور یم  كنه به روشاي 

 مخصوص خودم . "

 پوزخند زدم. 

 اتوبوس به راه افتاد. 

 مينال انداختم. نكاه ديگري به محوطه تر 

ي نبود و اين به دلگریم  من دامن یم  زد.   خی 
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ان  رسدار میر   با اسم منحوس امیر
حال خوش من ، حت 

 هم خراب نیم  شد. 

ز  دست هايم را با پوزخند لب هايم  به تكاپوي نوشی 

 واداشتم. 

" روشاي مخصوصت هم مثل لباته؟همون قدر 

 خوشگل؟"

  از سمت او به ص
ز شد اما پاسجز فحه اضافه پيامم سیر

نشد و من چشم بستم و به موزيك تند اسپانيای   گوش 

 دادم. 

* 
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 مسافري؟ _

ز نبود ، نگاه  از گوشه چشم به فروشنده كه كم هم هیر

انداختم و دو قریط  فلزي دلسی  را از يخچال شيشه اي 

 برداشتم. 

  
خريد هايم روي پيش خوان قرار قویط  ها را كه كنار باف 

  و 
 

گ دادم ، باز با آن رس ی   مو و چشم هاي ريزش ، خیر

؟ مسافري؟  
 لبخند را هم زمان خرجم كرد و گفت : نگفت 

ون كشيدم و با رس به خريدها  كارت رو از كيف پولم بیر

 اشاره زدم. 

 . بكن حسابتو  ⁃ 
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ي ممتدش ،  ز اخم هايم كاري واقع شد و او به جاي هیر

ز كيسه از فضاي خريده ا را حساب كرد و من با برداشی 

ون زدم.   فروشگاه بیر

از كوچه پس كوچه های   كه در اين نيمه شب اواخر 

خ   داشت ، یم  گذشتم. 
 تابستان ، حال رسر

برابر در آی   زنگ زده خانه انتهای   كوچه اي كه به دريا یم  

  حضور كيسه هاي خريد 
رسيد ، ايستادم و به سخت 

ون كشيدم و در زبانه   ميان دستانم ، كليد از جيب بیر

ي توانستم در را بگشايم.   قفل فرو نمودم و با كیم  درگیر

محوطه برابرم با درختان پرتقال و نارنج ، در دو سمت 

فضاي سنگ فرش كهنه ، زيباترين خاطره تمام عمر مرا 

 داشت. 

  قديیم  و 
وایز كلبه ميان باغ قديیم  و پر درخت با آن شیر

ارهايش كه سال پيش هر دو با هم رنگش رنگ كریم  ديو 

 زده بوديم ، او را در ايوانش داشت. 
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با موهاي كوتاهش ، همان موهاي خرمای   زيباي لعنت 

 كه در كوتاه ترين حالت زندگانيشان به رس یم  بردند. 

  اش. 
ت گشاد و شلوار اسلش ارتیسر   رسر

 با ی 

 سمتش دويدم. 

 سمتم دويد. 

 در آغوشم گرفت. 

 شدم. در آغوشش حل 

 بري عطر خنكش در جان و پيم نشسته بود. 

 و من نفس یم  كشيدم تمام وجودش را. 

 تمام جانم دل تنگ هواي وجودش بود. 

 . من نفس اومدي خوش ، عزيزم اومدي خوش ⁃ 

 نفسش بودم ، یم  دانستم. 

 او اما فراتر از نفس هايم بود. 
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 فصل چهارم

 

د و كنارم  ز را به دستم سیر ليوان بزرگ خيار و سكنجبیر

 نشسته و شانه به شانه ام چسباند. 

 رس روي شانه اش گذاشتم. 

رستنگاه موهايم را با لب هايش لمس كرد و لب هاي من 

  سمت و سو برداشتند. 
 

 به كشيدگ

 _ روزات چطور یم  گذره؟

 لب باز كردم كه بگويم مثل هميشه ، اما دروغ اين حرف

 ، كالم را ميان دهانم رس بريد. 
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سكوتم رسش را كیم  به سمت من متمايل كرد و نگاهش 

 را به نگاهم بند زد. 

    سكوت روزه ⁃ 
 خانوم؟ خوشگل ، گرفت 

  حرفش با رازهای   كه 
يتز خوشگل خانمش بودم ، اما شیر

 از آن ی   خی  بود ، به حدي كه بايد در كامم نیم  نشست. 

ه در چشم هايش گفتم : لب هايم را با زبان تر   كردم و خیر

 هيجر  بدون تو خوب نيست. 

 اخم هايش در هم شد. 

ز پله ، به  ه به سنگ ريزه هاي پايیر نگاه گرفتم و خیر

 سوالش انديشيدم. 

 تعريف برام درست چيو  همه ، كنم  یم   فك چرا  ⁃ 

 نكردي؟

هيچ وقت به او دروغ نیم  گفتم ، من با او همان كف 

  بودم كه بايد. 
 دست 

 كمند؟  ⁃ 
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 به چشم هايش نگاه دوختم. 

 لب جلو دادم. 

؟  یم   قايم داري چيو  فقط بگو  نكن، دل دل ⁃   
 كتز

لحن محكم و اخم هاي درهمش ، تابم را گرفت و با قرار 

بت از جا برخاستم و پشت به او رو به  دادن ليوان رسر

دريای   كه از پس ديوار كوتاه باغ ، پيدا بود دست ميان 

 موهايم كشيدم. 

ي او را به عصبانيت یم  نشاند. گف ز ز هر چیر
 ی 

  كه امكان داشت ، منجر به ترك من براي 
عصبانيت 

 هميشه شود. 

   چرا  ⁃ 
 چيه؟ موضوع كمند؟  ساكت 

  كشيدم و به سمتش برگشتم. 
 نفس عميق 

سیع  كردم روي لب هايم لبخند باشد ، اما ی   شك موفق 

 نبودم كه صورت جذاب او بيشی  به اخم نشست. 
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  قراره اواخر مهرماه برم وركشاپ استاد خو  من ⁃ 
بم، حت 

ز باعث اذيتم نيست.  ، هيچ چیر  منیر

 فاصلمان را پر كرد. 

بازوهايم را نرم ميام دستانش گرفت و من براي فرار از 

 نگاهش ، رس به شانه اش چسباندم. 
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ن را از خود جدا كرد اين بار جاي در آغوش كشيدنم ، م

 و نگاه گريزان من به دام نگاه او افتاد. 
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ز  ⁃   .  مدت اين شده خر   كن  تعريف آدم عیر

خودم را از او دور كردم و چهار پله كوتاه ايوان را باال رفتم 

و گفتم : اتفاقات اين مدت عجيب تر از فرار تو و افتادن 

 نكيسا رو تخت بيمارستان نيست. 

دم را برابر باد اسپيلت روي كاناپه از در كه گذشتم و خو 

 زهوار دررفته انداختم ، برابرم ايستاد. 

  و زيبايش را 
 

دست به كمر زد و من ارزش چشم هاي رنگ

  در اين حال عصيان زده هم متوجه بودم. 
 حت 

    كه  تو  خوبه؟ نكيسا  ⁃ 
يوتراپيش گفت  ز  مگه شده، تموم فیر

 نه؟

رسيده لرزش صدا و چشم هايش به باالترين حد خود 

 بود و من هنوز هم درگیر و دار چند و چون فرارش بودم. 

   تو  ؟ باشه مهم برات بايد  خر   براي ⁃ 
 ... داشت 

 . نده ادامه ⁃ 
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  اش سمت تنها اتاق كلبه ، مرا از جا 
فرياد و حركت آیز

 جهاند. 

وع تو  ⁃   جنازه عمال  تو  ؛ ميدم ادامش هم من ، كردي  رسر

بعد فرار كردي اين  و   بيمارستان رسوندي رو  پرسه اون

ي  جا ، چندماهه جز چندتا پيام با يه خط اعتباري خی 

 ازت ندارم... 

به سمتم چرخيد و از همان فاصله پوشيده در لباس های    

كه تا به اين شب در تنش نديده بودم ، با چشم های   كه 

 اشك یم  باراند ، به حرف  آمد. 

  كه دانه به دانه كلماتش را دچار تنش 
یم   همراه بغضز

 كرد. 

 من ، ببوسه منو  خواست نكيسا  ، ببوستم خواست ⁃ 

 نباشه دنيات ميخوام كه  خودت جون به نفهميدم،

 . شد  خر   نفهميدم

 رفت. 

 سقوط كردم. 
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 من چرا فراموش كرده بودم ؟

چطور حواسم از اوی   كه تمام دنياي مرا بعد از نیر از آن 

 خود كرده بود ، پرت شد؟

 موهايم را چنگ زدم. 

 رومينايم را قضاوت به عدم عشق كردم؟ من چطور 

يك نام مردي شوم كه باعث اشك  چطور خواستم رسر

 هاي دل سوخته اين دخی  بود؟

  رایه  نداشتم. 
 

 تا ديوانگ

ون زدم.   از كلبه بیر

 پا برهنه به ميان باغ دويدم. 

آتش تنم در شب هاي شهريور اين باغ ، گدازنده تر یم  

 شد. 

ز افتادم.   با زانو روي زمیر

 ز خاطرات تكرار شد. با
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 باز لرز به جانم نشست. 

 باز موهايم نوسط دست هاي خودم كشيده شد. 

و كیم  بعد دست هاي رومينا گرد تنم پيچيد و داد و گريه 

 هايش در هم ادغام شد. 

 ، من مرگ نلرز  ، نلرز  ، خوردم گوه  ، كمند   كردم  غلط ⁃ 

 .  كنم  كار   خر   من واي ، خدا  واي

ي در خاطرم  ز  نماند. و ديگر چیر

****** 
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 رسدرد در جان و یر  رسم ريشه داشت . 

ز قرارداد و من چشم  رومينا ليوان چای   برابرم روي میر

ز و  های   كه از شدت درد ، اشك داشت را به نگاه غمگیر

 مضطربش دوختم. 

 كردي؟  بغ جلوم اينطور  چرا  االن ⁃ 

ز را دور  زد و  كنارم روي كاناپه قهوه اي كه ديگر جاي میر

 براي خرای   نداشت ، نشست و دست گرد شانه ام 
بيشی 

 انداخت. 

  اش تكيه دادم و گفتم : خوبم 
شقيقه ام را به پيشایز

 رومينا ، خوبم. 

   خوب وقته خيیل   تو  ⁃ 
 . درمياري اداشو  فقط ، نيست 

ا  من لب هايم را به درون دهانم كشيدم و فكر كردم واقع

ز و رومينا سال هاست كه اداي خوب بودن در  و سيمیر

 یم  آوريم. 
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 شدي؟ عاشقش گ    ⁃ 

  سكوت پاسخ 
انتظار اين سوال را نداشت ، اما با لخت 

داد و من به اين باور رسيدم كه زيادي رومينا را ميان 

  ام جا گذاشته ام. 
 

  هاي كاذب زندگ
ز

 شلوغ

ز  از  من ⁃  اشتم ، د خوب حس بهش نسبت برخورد  اولیر

اون متفاوته ، شبيه آندره مهربونه اما  عاشق دنياي ساز 

و آوازشه ، اون شبيه عموش نيست ، شبيه ياور نيست ، 

 اون خيیل  خوبه و من... 

 لعنت به من كه اينقدر از او دور شده بودم. 

 . خوبه حالش كه  دارم خی   ⁃ 

 شنيدم كه زير لب خدا را شكر گفت. 

ز  م  ليوان چاي را از  روي میر برداشتم و خواستم به لب بی 

كه او با سوالش ، حالم را از شنيدن تعاريفش از نكيسا 

 هم بدتر كرد. 
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    ورداشت؟ ياور  رس  از  دست امیر  چطور  ⁃ 
 دنبالمه گفت 

 . باشه نشسته ساكت حاال  تا  بعيده ویل  

ز آرردم و با دردي كه در رسم بيشی   ليوان چاي را پايیر

اند ، چشم بستم و  سكوتم انگار باز سوایل  دامن یم  گسی 

 ترش كرد. 

 يه داري قسم نیر  خاك به ؟ شدي ساكت باز  چرا  ⁃ 

يو  ز     یم   قايم من از  چیر
 . كتز

 چشم بستم. 

 به هرحال بايد یم  فهميد ديگر. 

  ام حرف را 
لب كه گشودم ، تماس افتاده روي گویسر

 درون دهانم كشت. 

  آن هم 
ز ساعت  شماره رودابه بود و اين موضوع در چنیر

  
ز وقت    شخض  ام هستم ، چیر

 
یم  دانست ، درگیر زندگ

 نگران كننده اي یم  توانست باشد. 
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  تا صورت رومينا كشاندم و او با 
نگاهم را از اسكرين گریسر

ه شد.   سوال چشم هاي زيبايش ، در صورتم خیر

  را با تعلل به دست گرفتم و با كشيدن آيك
ز گویسر ون سی 

 رنگ آن را به گوشم چسباندم. 

 رودابه؟ ⁃ 

؟ ، كمند   الو  ⁃  ز  خوی    كوچيگ    مشكل يه ما  كنم  فك ببیر

 ... گفت  ميشه یعتز  ، نه كه  خب كوچيك  ، داريم

 گوشه چشمم پريد و از جا برخاستم. 

رسدردم داشت به مرحله مزمن شدن نزديك یم  شد و 

 چشم هايم به سوزش یم  افتاد. 
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  كش
يدم و گفتم : رودي خر  شده ؟ فقط دست به پيشایز

 همينو بگو. 

انگار داشت از پله ها باال یم  رفت كه به نفس نفس 

 افتاده بود. 

ز  ⁃   آندره همه اومده، آشناته كه  جا  اين رئيس ببیر

 اومده ، زده زنگ شاهپور  ور  اون از  بعد  ، زنن یم   صداش

 از  هم آندره ، داره كارت  بانو  اسم به یگ انگار  دنبالت

 ان رساغ منو گرفته ، من بايد خر  كار كنم كمند؟نگهب

 قطع کن رودی ، خودم درستش یم کنم.   -

ز رومینا سمتم ، تماس  با خداحافظز رودابه و گام برداشی 

قطع شد و من دست به گردن کشیدم و با قدم های بلند 

سمت تنها اتاق قدم برداشتم و از میان کوله ام ، کیف 

ون کشیدم و این  میان درد رسم تمام جانم ا هم پول را بیر

 هدف قرار داده بود. 

بان قلبم هم ذره ای قابل چشم پویسر نبود و تمام  ضز

 وجودم داشت به تب یم نشست. 
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 لعنت  ، جان رومینا را 
 

نباید یم گذاشتم ، یک دلتنگ

 تهدید کند. 

سم انگار ترسانده بودش ،  رومینا که هل و وال و اسی 

حت  تحمل وزن سبک  دست روی شانه ام گذاشت و من

 دست او روی شانه ام را هم نداشتم. 

به سخت  و زیر نگاه ترسیده رومینا ، سیم کارت را عوض  

کردم و به محض روشن شدن آن ، پشت به رومینا کردم 

و چند گام سمت پنجره ای که رو به دریا داشت ، قدم 

 برداشتم. 
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به لبه آستانه پنجره گرفتم و پیشایز به بازویم دست 

 چسباندم و شاهپور بعد از سه بوق پاسخ داد. 
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 " به به ، خانووووم کوووووچیک ، احواالت چطوره؟"

دست هایم را انگار در سطیل از یخ فرو برده بودند و اگر 

ز را به آندره نایسر یم گفت ،  نگهبان پانسیون همه چیر

 چه؟

 حالم خوش نیست ، خوابیده بودم ."" بگو شاهپور ، 

صدای لرزان و تت  که داشت یم رفت روی تنم بنشیند ، 

انگار کاری بود که صدای شاهپور به حالت جدی مبدل 

 شد. 

مت دکی  ، با  ز بی  " چته؟ صدات خیل ناجوره ، بیا پاییر

رودابه جون بیا کمک حالت هم باشه ، بعد یم برمت 

 دست بویس بانوم."

ن خانواده ، آن هم به خاطر هر هدفز شاید وصلت با ای

 بزرگ ترین اشتباه تمام عمر من بود. 

حت کنم ، رودابه رو هم از اتاق انداختم  " من باید اسی 

ون ، تو فقط به بانو حایل کن تو این دو روز نمیخوام  بیر

 قیافه هیچ کدومتونو ببینم ، اوگ؟"

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی بگوید که من اجازه ندادم و عمال نا ز لیدم  خواست چیر

 که : 

ز شاهپور ، امروز نه ، امروز نمیخوام ببینمتون ،  " ببیر

حالم خوش نیست ، امروز من خانوم کوچیک بودنو 

ز ، درد  میذارم کنار ، شما هم فقط یه امروز منو خط بزنیر

 دارم ، میخوام بخوابم."

 و قطع کردم. 

ی که با چند قدم فاصله از من ایستاده  یم دانستم دخی 

و و شاهپور را به اندازه خاص بودنشان ، است ، نام بان

 نیم تواند از میان حرف هایم خط بزند. 

 باید حرف یم زدم. 

حرف یم زدم و این میان بار یم بستم تا به تهران باز  

 گردم. 
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 باید از رومینا فاصله یم گرفتم. 

م برای اندگ فاصله یم گرفتم تا ، تنها دست آویز 

 ام ، ماندگار یم شد. 
 

 انسانیت درون زندگ

 سمت کوله ام رفتم. 

رسدرد ، امانم را داشت یم برید و تب در رگ و یر تنم 

 ریشه داشت. 

ب مرا کشید.   شانه ام را مشت کرد و یک ضز

 چند قدیم به سمت عقب پرت شدم. 

تعادلم را به سخت  حفظ کردم و چشم در چشمش 

 دوختم. 

 شک داشت. چشم هایش ا

 عصیان ی  اندازه داشت. 
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 چشم هایش لبالب درد داشت. 

ز بار که عکس نکیسا رو نشونت دادم ، گفت  فقط   - اولیر

خوشگله ، بعد برگشت  گفت  ، کنار خوشگلیش این گرین  

ز خوبیه.   کارت خودش و عموش هم چیر

 سمتم قدم برداشت. 

در جایم با تمام الجایز که داشت یم رفت تمامم را 

 کند ، ایستادم.   احاطه

 در فاصله یک قدیم ام ایستاد. 

انا داری که باید به شاپور عزیر کرده   - تو چه ربظ به میر

 بانو جواب پس بدی؟

 دست به صورتم کشیدم. 

 تب داشت یم رفت ، اما درد ی  امان تر یم تاخت. 

رومینا باید برم ، ممکنه شاهپور نبودمو بفهمه ، بعد   -

ان هیچ کاری نداره ردمو بزنه ، اون وقت واسه اون  میر

 باید برم. 
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و خواستم دورش بزنم که بازویم را کشید و فاصله چشم 

 هایمان خییل کمی  شد. 

من و او همیشه برای همدیگر خودمان بودیم ، از این 

 فاصله که فبها. 

 تو خر کار کردی؟  -

فقط باید برم ، ایمیل یم زنم بهت ،  توضیح میدم ،  -

 قول میدم. 

ه شد.   چند ثانیه در چشم هایم خیر

 اشکش چکید. 
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 دل من هم ریخت. 

 من به او بدهکار بودم. 

 او به من... 

 بازویم را رها کرد. 

 در آغوشش کشیدم. 

 در آغوشم نکشید. 

ان ها.   لعنت به تمام میر

 لعنت به من. 

 لعنت به تمام من. 

******** 

وچه گذشتم و تماس با رودابه را متصل کردم تا از پیچ ک

به نگهبان بگوید در را باز کند که گویسر از دستم کشیده 

 شد و من آیز به سمت عقب چرخیدم. 
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به قیافه متفکر و ناراحت مردی که برابرم بود در روشتز  

کم جان نور چراغ برق ، نگاه کردم و نفسم را آمدم رها  

 له ، نگذاشت. کنم که صدای  از چند می  فاص
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 .انگار خونته تو زدن دور  -

 با رسدردی که آرام نیم گرفت ، پوزخند زدم. 

 آندره بازویم را گرفت. 

ه شدم و به نزدیک شدن شاهپور  به چشم هایش خیر

 توجیه نشان ندادم. 
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 آندره _ خوی  عزیزم؟

یم کرد و نیم دانم از گ آن اوایل مرا کمندجان صدا 

 برایش عزیز شدم. 

 اما به هرحال محبت آندره به من ، همیشه زیاد بود. 

-   . ز  رسم درد یم کنه ، میخوام بخوابم ، فقط همیر

شاهپور بازوی دیگرم را کشید و در حال کشاندن من 

سمت ابتدای کوچه ، گفت : یم خوای  اما نه حاال 

 حاالها. 

اهپور دیدم که دست باال  حرکت تند آندره را سمت ش

م  ه در چشم های ناراحتش گفتم : دارم میر گرفتم و خیر

 خونه آندره ، داره یم برتم خونه. 

د.   لب به هم فرسر

 میان موهای جوگندیم اش دست کشید. 
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رس به آسمان بلند کرد و شاهپور باز مرا به حرکت 

ز  واداشت و دهان باز کرد که صدای بلند کمند گفی 

 هر دوی ما را به عقب چرخاند. رودابه ، نگاه 

رودابه سمتمان یم دوید و من اندیشیدم در تمام عمرم 

ز ناب نداشتم.   رفاقت  این چنیر

 در آغوشم کشید. 

 به گریه افتاد. 

 هق زد. 

و من دست پشت کمرش کشیدم و آرام در گوشش  

 گفتم : یم دونم تقصیر تو نیست ، درستش یم کنم. 

 رس عقب کشید. 

لب های  که از شدت درد مغزم ،  و من سیع کردم روی

 انحنا بردار نبود ، لبخند بنشانم. 

شاهپور با کیم تعلل ، دستم را رها کرد و گفت : بیا بریم 

 دیروقته ، آقام منتظرته. 
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لب هایم گرچه حال لبخند نداشتند ، اما پوزخند خوب 

 به جان یم خریدند. 
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ز که نشستم و به راه افتادیم ، چشم روی هم  در  ماشیر

 گذاشتم. 

 ندارم کمند ، اگه بحث بانو هم   -
 

من با تو پدر کشتگ

ر خودته ،  نبود لوت نیم دادم ، ویل دور زدن من به ضز

منو از دست نده ، منو از دست بدی بد میشه برات ، 

و آقام و نکیسا و نوا و بانو عزیزمن ، رومینا یگ از عزیزام

به خاک سیاه نشونده ، به خاک سیاه نشونمش ول کن 

 ماجرا نیستم ، اگه رفت  اونو... 
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رس به سمتش چرخاندم و اوی  که از گوشه چشم نگاهم 

یم کرد ، انگار متوجه تمسخر چشم هایم شد که گفت : 

پس رفت  کدوم گوری که منو پیچوندی؟ من که پایه همه 

ودی خوشگله رو ولگردیات بودم ، کجا رفت  که اون ر 

دی؟  نی 

 خندیدم. 

 با وجود رسدردی که داشت چشم هایم را کور یم کرد. 

 خندیدم. 

 آنقدر بلند که یک زهرمار پیشکشم کرد. 

برابر خانه که رسیدیم ، گفت : خونه نه ، برو پیش آقام 

 ، طبقه اول برو. 

 سمت خانه قدییم رفتم . 

 در باز بود و من پشت رسم بستم. 

 فتم و در باز واحد طبقه اول را هل دادم. از پله ها باال ر 

 با همان کفش ها وارد شدم. 
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 دست و روی این طبقه را انگار شسته بودند. 

کف با رسامیک های سفید و فاقد فرش را با قدم هایم 

یط کردم و میان هال کوچگ که تنها با نیم ست مبلمان 

 چرم مشگ دکور شده بود ، ایستادم. 
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گردنم را چرخاندم و اوی  که در حال دود کردن سیگار ، 

ه نگریستم.   بود را خیر
 ایستاده پشت کانی 

 نگاهم یم کرد. 

 با چشم های باریک شده. 

 با ژست عجیب و شدیدا جذای  از یک مرد سیگاری. 

 با نفری  در چشم هایش که من به آن عادت داشتم. 
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 د. کانی  را دور ز 

سیگار گوشه لبش بود و بوی آن رسدردم را تشدید یم  

 کرد. 

 با فاصله یک گام از من و دست به جیب ایستاد. 

با لباس یقه دیپلمای  که مرا در این اوضاع نابودی حالم 

 نزدیک یم ساخت. 
 

 داشت به مرزی از خفگ

؟خب دلت تنگ   - منو کشوندی این جا فقط نگام کتز

پیجم از همه زاویه های صورتم میشه واسه قیافم برو تو 

 عکس گذاشتم. 

ز یک قدم به سمت  جان در پاهایم نبود که با برداشی 

 عقب ، روی مبل پخش شدم. 

 مبل تکیه دادم و از این فاصله صورت اوی   
رس به پشت 

که انگار شوهرم بود را با چشم های باریک شده ام 

 نگریستم. 
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بم ، داداتو رسم درد یم کنه ، خسته ام ، میخوام بخوا  -

 بزن ، تهدیداتو بکن. 

پک آخر را به سیگار زد و آن را با دو انگشت از لب جدا  

 کرد و روی دسته مبلم خاموشش ساخت. 

 بوی چرم سوخته جای سیگار در شامه ام پر شد. 

زانو که کنارم روی مبل گذاشت و روی تنم خیمه زد ،  

 گردن عقب تر فرستادم. 

بان قلبم را دچار  تزلزل یم کرد و من نباید  تریس داشت ضز

ی به نمایش یم گذاشتم.  ز  در چهره ام جیر

 دست به شقیقه ام کشید. 
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 که آتش داشت. 
ز

 همان دست های داغ

 صورتم یم سوخت و دردم انگار آرام یم گرفت. 

ه جای دستش بود ،   و نگاه من از چشم های او که خیر

  شد. کندیه نیم

این جا درد یم کنه؟ خوب میشه ، تینا هر وقت درد   -

داشت یم گفت دستم بذارم رو مرکز دردش ، یم گفت 

 دستام مثه مرهمه. 

 نام زنش تینا بود؟

 تینا نام ، درست یم گفت. 

 دست هایش شفا بود. 

 قلبم ریتم متفاوی  را داشت ، تجریه یم کرد. 

س همراه یک ملودی نرم.   یک ریتم پر اسی 

چشم هایم که داشت یم رفت بسته شود ، با حرکت نرم 

 انگشتانش تا روی لب هایم ، از هم گشوده شد. 

 لب های تو هم قشنگه ...   -
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ه در چشم  بان عجیب قلبم را پشت رس گذاشتم و خیر ضز

های  که نگاهشان بند لب هایم بود ، گفتم : آره ، 

دوست پرسم هم که از پیشش میام همینو بهم یم گه 

 همیشه. 

رسدار  ز رومینا دور و در دروازه ذهن امیر توپ را از زمیر

ان انداختم.   میر

 نگاهش از لب هایم باال آمد و تا چشم هایم رسید. 

 پوزخند زد. 

 زانو از روی مبل برداشت. 

 خود را عقب کشید. 

 و سمت دری که انتهای سالن قرار داشت ، رفت. 

ه خاطر به اون دوست پرست بگو ، پیداش یم کنم ، ب  -

نکیسا هم شده پیداش یم کنم ، دارم بهش آوانس میدم 

 ، رسم شلوغه . 

ی برگشت.   رسدرد با شدت بیشی 
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بان بدی را تجریه کرد.   قلبم ضز

 و او ادامه داد که : 

تو دروغگوی خوی  هست  اما حواست نیست من هم    -

 رنگ زن خوی  ام. 

******** 
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ان ، ميان سالن خانه روي مبل تك  درگیر و دار رفتار میر

  مبل تكيه داده 
نفره استيل قديیم  نشسته و رس به پشت 

 بودم. 

  در خانه بانو را برايم یم  گشود ، 
  وقت 

شاهپور هم حت 

م بود كه از حالم پرسيد و من ی   جواب  متوجه فكر درگیر

 ، جايش گذاشتم. 
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  این بار به زن تراس طبق
ه دوم هم توجیه  نشان حت 

 ندادم. 

  كه نامش تينا بود. 
 همان زیز

ان ، گفته بود ، دست    كه به امیر رسدار میر
همان زیز

 هايش شفاست. 

ز بود.  رسدار گفته ، همیر   كه به امیر
 و شايد تنها حقيقت 

 صداي قدم های   نزديك شد ، اما من چشم نگشودم. 

ان ، انرژي گ   ام از بابت شك میر
شايش رسدرد و ناراحت 

 چشم هايم را از من گرفته بود. 

 _ خوی   كمند؟

 صداي نرم و مخمیل  نوا در هزار توي مغزم ، چرخ خورد. 

  گشودم و نگاهش كردم. 
 چشم هايم را به سخت 

  
 

  نداشت و پوشيده در ست خانگ
تا من فاصله آن چنایز

 ،  
  اش ، خم شده روي من ، مرا با نگرایز

طرح كهكشایز

ه نگاه یم  كرد.   خیر
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 چشم هايش نگاه كردم. به 

ان  رسدار میر چشم های   كه ردي از طرح چشم هاي امیر

 داشت. 

 بودي؟ كجا   ⁃ 

  ام كشيدم. 
 دست به پيشایز

ان ، در ذهنم خار شده بود.   كينه چشم هاي میر
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 .ميخوام قويشو داري؟ بساطت تو مسكن قرص يه ⁃ 
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كش با بانو رفت و  با مكت  چند  ثانيه اي سمت اتاق مشی 

كیم  بعد با ليوان آب و بسته قرض  در دست ، همان 

 جاي قبیل  ايستاده بود. 

قرص را با كیم  آب خوردم و نوا روي مبل كناري من 

نشست و من از گوشه چشم جا به جا شدنش را به 

 خاطر درد ديدم. 

 كنه؟  نیم   اذيتت كليم  ⁃ 

 لبخند زد. 

صاحبش كه خيیل  بدقلق و ناشيه ، اين  برعكس ، نه ⁃ 

 رس به زيره ، خوب مدارا یم  كنه. 

 پوزخند به لبم نشست و باز چشم هایم بسته شد. 

 شاید صاحب جدیدشو بیشی  دوست داره.   -

ی روی دستم ، چشم هایم را از هم گشود.  ز  گرمای چیر

به دست ظریفش روی دستم ، نگاه انداختم و سپس به 

 چشم هایش. 
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؟رفته   -  بودی رومینا رو ببیتز

 اخم هایم خواست به هم پیوند خورد که او ادامه داد : 

از دیروز عض ، امیر مثه اسپند رو آتیشه ، بعد از   -

ی که یم تونه اینقدر  ز افتادن نکیسا از ووید ، تنها چیر

عصبیش کنه اسم و نشویز از رومیناست ، گفتم شاید 

 رفت  اونو ببتز که امیر داغ کرده. 

ستم در جلد رسد و نفوذناپذیرم فرو روم که او باز در خوا

 صحبت پییسر گرفت: 

نکیسا نمیگه بینشون خر گذشته ، اما ته چشاش یه   -

ندامته ، یه پشیمویز ، اگه نادمه ، اگه پشیمونه پس 

تقصیر خودشه ، اما من میخوام امیر رومینا رو پیدا  

 کنه... 

ون کشیدم و او دستم را با عصبانیت  آیز از زیر دستش بیر 

باز آن را رسی    ع به تضف خود درآورد و لبخندی نرم به 

 لب راند. 
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 عاشق خییل داداشم چون ، کنه پیداش میخوام _

 حت   ، برگرده رومینا تا کنه پیداش میخوام ، رومیناست

 ...زندگیمویز  وسط چرا دونم نیم ، اجبار به شده

به این جای حرفش که رسید ، صورتش حالت  جدی به 

 خود گرفت. 

نیم دونم چرا اینقدر خودتو فدای رومینا یم کتز ، اما    -

اینو خوب یم دونم که راه رسیدن به رومینا توی  ، رومینا 

رو دوست دارم ، رومینا هم تو رو دوست داره ، پس تو 

 رو هم دوست دارم . 

ش هم چنان رسدردم را افزایش مکث کرد ، اما حرف های

 یم داد و هوای اطرافم را کم یم ساخت. 
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وقت  بابات جای فرار رومینا ، با چند هفته پرس و جو     -

،کلیه تو رو پیشکش کرد ، بیشی  هم دوستت داشتم ، نه 

 به خاطر کلیه ات ، نه... 

در تمام طول حرف ها و حت  مکثش ، جان یم کندم 

 ه باشد. صورتم ری اکشتز نداشت

 اما دلم... 

 دلم به حال دل ساده و کودکانه دخی  برابرم یم سوخت. 

 واقعا یم شد ، رومینا بار دیگر روی آرامش را ببیند؟

آن هم زیر سایه عموی وحیسر و افسارگریخته دخی  

 برابرم؟

وع کرد ، از جا برخاستم و دستم را کشیدم.   وقت  باز رسر

مینا برگرده و تو رو من به خاطر این که امکان داره رو   -

نجات بده ، خوشحال بودم ، تو به رومینا گفت  چه جان 

 فشایز براش کردی؟
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سمت پله ها رفتم و سیع کردم چشم های اشک بار 

ی که برایم حرف یم زد را از ذهنم خط بزنم.   دخی 

 برای امروز من بس بود. 

 دیگر گنجایش بیشی  را نداشتم. 

 حواب بده کمند.   -

اول گذاشتم و پشت به او گفتم : من نیم پا روی پله 

دونم رومینا کجاست ، جان فشایز هم نکردم ، در 

 مقابلش دارم به آرزوهام یم رسم. 

پا روی پله دوم گذاشتم و جمله آخر او و صدای قدم 

های رفتنش پس از آن ، باعث مکث چند لحظه ایم 

 شد. 

فک نیم کنم آرزوی آدم خود ساخته ای مثه تو ،   -

 کشیدن لقب زن دوم یه مرد شکست خورده باشه. یدک  

 لعنت به امروز. 

 لعنت به تمام امروز. 
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******* 
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یک دوش سبک گرفته و با حوله تن پوشم از حمام خارج 

ان از اتاق زیز که دیگر نامش  شدم و هم زمان من ، میر

 خارج شد. در ذهنم تینا کد خورده بود ، 

حوله تن پوشم آن قدری بزرگ و گشاد بود که هیچ 

نقطه ای از من را شبیه نود و نه درصد فیلم های 

 بالیوودی و هالیوودی به عرصه نمایش نگذارد. 

پس ایستادم و به اوی  که دست در جیب گذاشته و 

ه رنگش به نمایش  اهن تیر عضالت سینه اش را از ورای پیر

 تم. یم گذاشت ، نگاه انداخ
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چشم هایش ردی از تمسخر داشت و من به سایه ای که 

 از الی در نیمه باز اتاق رویت یم شد ، فکر یم کردم. 

 زیز که منفور بود. 

اف یم کرد دست های این مرد  منفور بود اما اعی 

 شفاست. 

نگاه بند کراواتش کردم و به بوی کالیو کریستیتز که در 

وی می  ان افکارم را ندیدم. فضا راه گرفته بود ، اجازه پیرسر

 زبون نداری همرس عزیزم؟  -

 پوزخند زدم. 

موهای خیس افتاده روی یک شانه ام را با دست هایم 

ه در نگاهش که انگار تنها دو حفره  به بازی گرفتم و خیر

بود و با توجه به سایه الی در نیمه باز ، گفتم : دارم ، 

حرف خوبش هم دارم اما به من یاد دادن با آدم جماعت 

 بزنم. 
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و راه گرفتم سمت اتاق نوا که با دو گام بلند راهم را سد  

کرد و من صورت ته ریش دارش که با توجه به شیشه 

های رسارسی عقب رسم ، رنگ برنزه صورتش را زیباتر به 

 رخ یم کشید ، نگاه کردم. 

 از این مرد هم زمان که یم ترسیدم ، نیم ترسیدم. 
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دسته موی  که بازی گرفته بودم را با نگاهش درنوردید و 

بعد با کج شدن لب های  که در ذهنم ی  نهایت زیبا یم 

نمود ، گفت : تو مثه گربه ای ، گربه ها وقت  یم ترسن 

پنجه یم کشن ، هرکاری یم کتز تا ترستو بپوشویز ، اما 

یس نپوشون چون من یم دونم یم تریس ، ب اید هم بی 
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خب ، چون من تو ترسوندن زنام یم تونم ادعای خوی  

 داشته باشم. 

 و از گوشه چشم دیدم که سایه کیم جا به جا شد. 

یک به فاصله اندگ از نگاه من به   صدای جیغ های هیسی 

 گوش رسید. 

او به شنیدن این صداها عکس همیشه که عصت  یم شد 

 ، نیشخند زد. 

ز  چرخید سمت پله ها و ی   توجه به من چند پله ای پاییر

رفت اما میانه راه حضور بانوی مشوش و سوالش او را از 

 حرکت بازایستاند. 

 باز خر کارش کردی؟ –بانو 

ان با مکت  از کنارش   سوال بانو ی  جواب ماند ، چون میر

ز رفت.   پله ها را پاییر
 گذشت و باف 

 صدای جیغ ها روی اعصابم خط یم انداخت. 
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 پل
 
ه ها را باال آمد و من سیع کردم ی  توجیه به بانو باف

 قیافه ام ببخشم و وارد اتاق شوم اما با حرفش نگذاشت. 

 تو رو دید ، باز دیوونه شد؟  -

چقدر راحت یم شد از میان کلماتش ، اوج نفرت و 

 تهوعش از آن زن دیوانه ای که گفت را متوجه شد. 

غلتاندم و  شانه باال انداختم و مردمک در کاسه چشم 

 گفتم : نوچ ، پرستون باز زبونش نطق کشید. 

 و وارد اتاق شدم. 

 برابر آینه میر توالت ، ایستادم و سشوار به دست گرفتم. 

 دخی  درون آینه هنوز هم صدای جیغ ارا یم شنید. 

ان به هم یم خورد.   حالش از میر

 دارد ، یم 
 

و دلش برای زیز که نیم دانست ، چه مرگ

 سوخت. 

 ن آینه ، داشت باز هم دیوانه یم شد. دخی  درو 

 باید آدمش یم کردم. 
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 اونو خاموش کن ، باهات حرف دارم.   -

م دامن  متوجه ورود بانو نشده و این به عصبانیت بیشی 

 زد. 

 

ویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#
ٓ
  ام_ا

 150_پارت#

 

 

 

 

ز قرار دادم و به سمت زیز که پوشیده  سشوار را روی میر

اهن و شل وار ساده مشگ رنگش ، خوش اندام و در پیر

 زیبا به نظر یم رسید ، برگشتم. 
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اضم به این حضور ی  
اخم های درهمم ، یم توانست اعی 

اجازه باشد، اما این خانواده نشان داده بودند که ناراحت  

 هیچ کدام از حشمت ها برایشان مهم نیست. 

ز گایم به جل و دست درون سینه چلیپا کردم و او با برداشی 

و نگایه به رستا پایم ، با ابروهای   که در هم ادغام یم شد 

وع کرد:   ، رسر

ات و عدم اطالعت          - من چندباری به تو بابت تاخیر

در رفت و آمد تذکر داده بودم ، این چند روز رو هم 

چشم پویسر یم کنم و به روی خودم هم نمیارم که همراه 

 دوستت نبودی ، اما... 

با میخ شدن نگاهش در چشم هایم  و ادامه جمله اش

 ادامه داده شد. 

ز ،          - اما تم زن پرس متز ، حاال با هم قراری داشتیر

ز ، به من ربظ نداره ، من فقط اینو یم دونم که  نداشتیر

تو زن پرس متز ، زن پرس متز که چندسایل میشه به همه 

توجه یم کنه اال خودش ، زن پرس ی هست  که حت  اگه 
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ط ح ياتش خورد و خواب نبود اونا رو هم از برنامه رسر

روزانش حذف یم کرد ، پرس من رباته ، یه ربات 

وحشتناک ، يه ربات که چندسالیه انگار حالیش کردن 

فقط خونوادت مهمن ، خودت به درک ، این پرس سال 

هاست از زن ، یه دیوونه نصیبشه که نه صورت داره نه 

ت ، یه زن که همه زنیتش فقط تو جیغا و موی  سیر

بلندش خالصه ميشه ، زیز که بارها و بارها به هر رویسر 

 سیع کرده پرس منو بکشه ، پرس من... 

 و با زبان لب هایش را تر کرد. 

و نیم  دانم چرا معمای زن اتاق روبرو ، دم به دم سخت 

 تر یم شد. 

و ادامه جمله زن برابرم ، تمام ذهنیتم را از مردی که دنیا 

 ر جانم یم کاشت ، عوض یم کرد. دنیا نفرت د

پرس من ، سال هاست هیچ رابطه جنیس نداشته          -

، تو دخی  آزدی هست  ، از وجناتت معلومه ، اما پرس من 

 ممکنه یادش بیاد یه مرده ، مراقب رفتارت باش. 
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 آن مرد شب قبل... 

 همان که دست به شقیقه ام کشید. 

 همان که دست هایش آتش بود. 

 دست های آتشش ، شفا داشت. همان كه 

 همان مرد را یم  گفت؟

 همان مرد ، سال ها رابطه جنیس نداشت؟

 مگر یم شد؟

بانو چرخید تا برود و این میان به متز که هنوز درگیر 

حرف هایش بودم ، گفت : تو زیبای  کمند ، خییل زیبای  ، 

مراقب خودت باش ، چون من خسته شدم از این که این 

 همه بودم ، تو مراقب خودت باش.  همه سال مراقب

 و رفت. 

و من ماندم و دنیای حرف های  که هضم هرکدامشان 

 سال ها زمان یم برد. 

** 
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ده  فرانک خانم به محض رسیدنم ، سال را به دستم سیر

 تا برای دیدن دکور سالن جدید به ویال برود. 

اپ کیم دستم کند بود و کارم تا اواسط روز در کار میك

 طول کشید. 

 انجام یم  دادم که رودابه در 
سایه زدن را با چنان دقت 

دوبار رسکیسر اش رس در گوشم فرو برده و غرولند به 

جانم ریخته بود که چرا اینقدر سیع دارم چشم های 

ی ها در قرينه ترین حالت ممکن باشد؟  مشی 
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 یسر یم کردم. کار رنگ مو را دائم رسک

صبورا کراتینه ها را عایل پیش یم برد و صفورا رنگ های 

ي هایم یم  نشاند. 
 زیبای  روی موی مشی 

رودابه هم خییل غرزنان کارهای شنیون را پایان داد و در 

سالن راه گرفت تا به کادر اپیالسیون و اصالح و ناخن و 

 پوست ، نظارت کند. 

 خسته بودم. 

ر انرژي بود که یم توانست پر فرانک خانم واقعا آدم پ

ی ها و صدالبته اردهای ناشتایشان را تحمل   حرفز مشی 

 کند. 

من دلم همان الین رنگ را یم خواست و سکوتم در 

ی و بعد غرهای فرانک خانم را.   مقابل پرحرفز های مشی 

 اصال من امروز انرژی این شدت کار را نداشتم. 
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خط اعتباری من فقط منتظر بودم بروم یک گوشه با آن 

به رومینا زنگ بزنم و از خودم بگویم و بیچاره را از نگرایز 

 دربیاورم. 

ساعت چهار عض که فرانک خانم بازگشت و منیسر 

ی  سالن ، سپیده ، اعالم کرد که من و رودابه دیگر مشی 

ون.   نداريم ، هر دو رسیعا از سالن زدیم بیر

حوصله رودابه پیشنها داد مهرداد را ببینیم و من حت  

 دیدن او را هم نداشتم و مخالفت کردم. 

ی  ز ون یم رفتيم ، باز نگاه نگهبان و هیر از ساختمان که بیر

اش عذابم شد و براي تالفز دستمال درون دستم را کف 

  
الی  انداختم و از عمد به رودابه ای که بطری آب معدیز

اش را باال یم رفت ، تنه زدم و بطری با کج شدن کف 

 الی  ریخت. 
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بهت نگهبان و رودابه هم زمان بود و من رسیعا دست 

ون ساختمان کشیدم.   رودابه را گرفتم و او را به بیر

از پیاده رو که راه گرفتیم تا کافه رس خیابان ، رودابه 

وع کرد.   رسر

  اون بنده خدا بیوفته تو          -
 زحمت؟تو حال یم كتز

 از گوشه چشم نگاهش کردم و خندیدم. 

 خنده ام او را هم به خنده انداخت. 

 بعد از مدت ها از ته دل یم خندید. 

و من شاید دلم یم خواست ، بعد از رومينا ، خنده های 

 او را ماندگار کنم. 
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 رودابه داشت رفیق روزهای سختم یم  شد. 

 روزهای سخت دست و پنجه نرم کردن باتمام آن چه که

 فکر مرا به سمت خود یم کشید. 

درگیر خنده هایش بودم که کشیده شدن شالم از عقب و 

ز ، چنان شوکه ام کرد که عکس  پرت شدنم روی زمیر

 العمل هر کاری از من گرفته شد. 

ز زده بود ، به ضت رودابه کوبیده  دست  که مرا به زمیر

 شد. 

 صاحب دست برادر رودابه بود. 

 گرفت و دنبال خود کشید.   موهای رودابه را از ریشه

هرزه ، فرار کردی از خونه؟ یم کشمت ،  –برادر رودابه 

 یم کشمت. 

و رودابه جیغ یم زد و درد لگن من نیم گذاشت از جا 

م.  ز  برخیر
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رودابه کشیده یم شد دنبالش و در اين خیابان لعنت  

 عابری هم رد نیم شد. 

 جيغ هاي رودابه داشت ، دیوانه ام یمکرد . 

ز   خودم را کشیدم.  روی زمیر

درد لگنم به پهلوی جراخ شده ام یم  رسید و درد جیغ 

 های رودابه درست به مرکز قلبم. 

 نفس نفس یم  زدم. 

ت ، رودابه را داشت در پراید فکستتز لعنت   مردك ی   غیر

 اش پرت یم  كرد. 

 رودابه اسمم را صدا یم  زد. 

 التماس یم کرد. 

 تمام خاطرات لعنت  تكرار یم شد. 

 منفور تکرار یم شد. تمام آ
 
 ن چهارده سالگ

 رودابه مقاومت کرد. 
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 مردک رذل ، سییل در گوشش خواباند. 

 صدای سییل اش در گوش هایم اکو شد. 

 پرت یم  شد که... 
ز  و رودابه ی  حال داشت درون ماشیر
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 رسی    ع خییل و کشید پشت از را رودابه برادر یقه دست   

 بدقواره هیکل با ای فاصله که آی   جوی در را لشش تن

 .کرد پرت ، نداشت اش

 نفس به سینه ام برگشت. 

مشت که در صورت برادر رودابه فرود آمد ، حالم بهی  

 شد. 
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 مشت دوم ، دردم را کمی  کرد. 

و مشت های بعدی و دویدن رودابه سمتم و گریه هاش 

د.  و در آغوش کشیدنم ، خییل زمان  نی 

برادر رودابه با رها شدنش ، به سخت  سوار ماشینش شد 

 و گریخت. 

ز شاهپور سمتمان و زانو زدنش کنار من و  و قدم برداشی 

 اش در صورتم ، باعث شد ، درد باز هم به 
 

گ خرج خیر

 خاطرم بیاید. 

؟ –شاهپور   خوی 

رودابه گریه اش با این سوال تشدید شد و نگاه شاهپور را 

ایط بعید بود ، به با حالت خند ه داری که در این رسر

 صورت خود کشید. 

سیدم که مرده اینطور خودتو جر میدی ،  –شاهپور  نیر

یه خوی  ساده بود ، چشا خوشگلتو واسه خاطر این الگ 

 داغون نکن ، حیفه به خدا ، کفران نعمته. 
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 کیفم را در سینه شاهپور کوبیدم و توپیدم که : 

ز .  منو بلند کن ببند ، بیا           -  بی  تو ماشیر

رس تکان داد و از گوشه چشم نگاه کرد و ی  شک در دلش 

یف چشم  به تمام هیکلم فحش بست که اوقات رسر

 چرایز اش را تلخ کرده بودم. 

دست که زیر بازویم انداخت و بلندم کرد ، به کیفم که 

روی دوش انداخته بود ، یم خواستم لبخند بزنم ، اما به 

 کش آمدن لب هایم را گرفتم.   موقع جلوی

ز که شدیم و رودابه از آن عقب باز خود را  سوار ماشیر

جلو کشبد و در حال برریس تمام من ، گفت : جون 

 رودی خوی  ؟ بریم بیمارستان؟

ی  حوصله رس تکان دادم و چشم بستم و گفتم : من 

 خوبم رودی. 

شاهپور هم در حایل که دنده را جا یم زد ، خود را وسط 

 اجرا انداخت. م
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آره بابا ، هیچ مرگیش نیست ، این مثه گربه            -

است هفت تا جون داره ، اصال کال ما تو خونوادمون یه 

ز   مثل داریم اون هم اینه که حشمتا اون قدر جون دوسی 

ن ، این که دیگه ...  ز نمیر  که با سونایم هم از بیر

 ادامه جمله اش را خودم پیمودم. 

 . ز تلجز  در عیر

. د  ر کمال ی  تفاوی 

 علف هرزشونم.           -

شاهپو انتظار این توصیف را نداشت که به سمتم گردن 

 چرخاند. 

سید و تنها  و رودابه ای که باز هم مثل همیشه ، هیچ نیر

ین اتفاق آن لحظه یم  پیشایز روی شانه ام گذاشت ، بهی 

 توانست تلق  شود. 

* 
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به پزشگ که در آستانه در اتاق ، با بانوی رورسی به رس  

کشیده حرف یم زد ، ی  حوصله نگاه انداختم و روی 

تخت بیشی  لم دادم و به درد لگنم سیع کردم ، توجیه 

 نشان ندهم. 

بانو همراه دکی  از اتاق خارج شد و من سیع کردم چشم  

 شد و بانو از هایم را با وجود دردی که دائم بیشی  یم

 همان دم ورودم به خانه متوجهش شده بود ، فکر نکنم. 

شاهپور به دستور بانو مرا تا اتاق نوا مشایعت کرده و 

چشم و ابرو آمده  بود که من به عنوان عروس زیادی 

ی جز چشم غره من ،  ز برای بانو عزیز هستم و خب چیر

 نصیبش نشده بود. 

 اصله داد. باز شدن در ، پلک هایم را از هم ف
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 بانو با سیتز در دستش ، وارد شد. 

موهای نقره ای رنگش که خییل ساده در پشت رس بافته 

 بود ، جلوه زیبای  به صورت استخوایز اش یم داد. 

خودم را کیم باال کشیدم و او سیتز غذا را روی عسیل  

 کنار تخت قرار داد و لبه تخت نشست. 

ی بود که حضورش امروز برای بار دوم در خلوتم ، چ ز یر

 ذره ای انتظارش را نداشتم. 

ه و بدون هیچ حرفز منتظر  به چشم های زیبایش خیر

وع کند.   شدم ، اون رسر

 به کف دست هایش نگاه کرد. 

ایطت خاصه ، یم دونم که خاصه .   -  تو رسر

 نفس عمیق  در ادامه این دو جمله ، کشید. 

همه ساالی زندگیم آرزو داشتم یه کلیه سالم برای    -

 نوام پیدا بشه اما... 
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به این جای حرفش که رسید ، نگاهش را از دست هایش 

 تا چشم های من کشاند. 

اما واقعا نیم خواستم توی  که جوویز ، هنوز مادر   -

نشدی ، کلیتو به بچه من بدی ، نیم خواستم واسه 

ز تو دوران نقاهت نوا نیومدم بیمارستان ، دوریشو  همیر

م بفه مه من همیشه مخالف این کارش تحمل کردم تا امیر

بوده و هستم ، از همون روز اول ، از همون روزی که 

بعد از آتیش تندش ، آروم شده برگشت خونه و یه 

خونه و گفت  ز ز آشیر مشت کاغذ آزمایش گذاشت رو میر

 جای رومینا تاوان پیدا کرده. 
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د که من از نبود کلیه ام ناراضز چرا هیچ کس نیم فهمی

 نیستم. 

ز ها را کشیده بودم.   من سال ها درد نبود خییل چیر

حت  گایه از نبود قلبم هم رنج یم بردم ، کلیه که دیگر 

ی تلق  نیم شد.  ز  این میان چیر

 باز هم ادامه داد که : 

نیم دونم چرا راضز شدی اما اینو یم دونم که نمیخوام   -

به خاطر نوه من بال رست اومده رو عذاب وجدان این که 

ز باشه ، االن جلوی چشایم ، حداقل این  دوشم سنگیر

مدت مراعات حالمو کن ، نیم دونم واسه خر بهت 

حمله کردن ، نیم دونم و نیم پرسم چون مشکالت 

ون از این خونه اما...  ون از این خونه یم مونه برای بیر  بیر

 از جا برخاست. 

یش را با قرار دادن دستش روی و ناباوری من از حرف ها

 شانه ام تکمیل کرد. 
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اما حاال ما خونوادتیم ، و هیچ کس حق نداره به   -

 خونواده من چپ نگاه کنه. 

 و رفت. 

 و من با پیام مهرداد به خودم آمدم. 

ی نیست ؟ گفتم چند روزی دم پرت  " چرا ازت خی 

 حوصلمو نداری ، دیدم زیاد 
 

نباشم ، یهو باز نخوای بگ

 ، تو هم ی  معرفت عالیم ، یه خی  از خودت بده." شد 

 ام اصال و ابدا نیاز نداشتم. 
 

 من به مهرداد میان زندگ

 مخصوصا در این بلبشوی  که حاکم بود. 

******* 
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 یم رفتم و به صدای آواز خواندن نوای  که 
ز از پله ها پاییر

خروس یم خواند ، با ابروهای باال رفته  انگار کبکش 

 گوش یم دادم. 

 کم کم این خانواده داشتند ، برایم جالب یم شدند. 

ز آمدم و در آستانه در  آخرین پله را به سخت  پاییر

خانه از حرکت ایستادم.  ز  آشیر

شانه که به چهارچوب در تکیه دادم ، به نوای  که یم 

ز قرار  ه خواند و وسایل صبحانه را روی میر یم داد ، خیر

 شدم. 

 با طرح دیگری از کهکشان به تن داشت و 
 

ست خانگ

ترین حالت ممکن بود.   موهای کوتاهش در دلی 

بانو هم با لبخند پای سماور ایستاده و او را یم نگریست 

ب گرفته بود.  ز ضز  و شاهپور برای نوا روی میر
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صدای نوا آنقدرها که بخواهد بخواند خوب نبود و این 

 ب کش آمدن اندک لب هایم شده بود. موضوع موج

ی که نباید در رابطه با این خانواده اتفاق یم افتاد.  ز  چیر

 امشبو جا خوش کنم تو کنج میخونه...  –نوا 

 خوانشش با دیدن من متوقف شد. 

انگار زیاد حالت چشم هایم متعجب به نظرش  رسیده 

بود که با مکت  چندثانیه ای که نگاه بانو و شاهپور را به 

 ن کشاند ، زیر خنده زد. م

خنده اش شاهپور را هم خنداند و کیم بعد ، لبخند بانو 

 را نتیجه بخش شد. 

 لبخند زدم. 

نیم شد به این دخی  که انگار از عالم این خانواده و 

 عموجانش جدا بود ، لبخند نزد. 
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ز چند قدم کوتاه به  از آستانه در جدا شدم و با برداشی 

خانه رسیدم  ز میان آشیر ون کشیدن صندیل ، میر و با بیر

ز نشستم.   پشت میر

 کبکت خروس یم خونه چرا؟   -
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نوا خواست دهان باز کند که شاهپور قبل از او تکیه به 

و کال حشمتا تو  صندیل اش داد و گفت : سالم صبح بخیر

 بساط ندارن ، نه؟

انداختم و نوا برای از گوشه چشم نگایه به ستش 

ز ، گفت : داداش جونم امشب   مابیر
تلطیف فضای فز

 شام میاد این جا دیگه ، بعد از چند ماااااه. 

 ابرو باال انداختم. 
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ز نشست و گفت : جا حرف  بانو با سیتز چای پشت میر

صبونتونو بخورین ، تو هم شال و کاله کردی کجا بری با 

 این حالت؟

 منظورش ی  شک من بودم. 

ز نان تازه کیف ز انداختم و با برداشی  م را از روی شانه پاییر

سنگک از میان سفره پهن شده ، گفتم : من خوبم ، 

ی هم زیاد دارم .   مشی 

 که داشت سمت دهانش یم برد را از 
 

شاهپور لقمه بزرگ

حرکت باز ایستاند و این میان گفت : آره راست میگه ، 

ن تو ساختمونشون  ا شبیه دیو میر
بعد حوری این دخی 

ون ، اصال انگار دستاش معجزه یم کنه.   وار یم زنن بیر

 با صورت شکلگ برایش درآوردم و نوا خندید. 

وقت  میگم امروز خونه یم مویز ، یعتز یم مویز ،  –بانو 

 متوجیه؟
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دست زیر چانه بردم تا به روش خودم به بانو بفهمانم که 

 نیستم اما صدای  در عقب رسم
 دخی  حرف گوش کتز

 نگذاشت. 

مش ، مهمه مامان ، مراقبشم.   -  امروز باید جندجای  بی 

گردنم را طوری آنا به سمتش چرخاندم که درد در جان و 

 بنش نشست. 

مرد خوش لب و چشم با آن کراوات بسته بیخ گلویش ، 

 زیادی برایم در این لحظه عجیب یم نمود. 

 ناخ  شدنش را باید کجای دلم یم گذاشتم. 
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اض مشغول بانو   مساعدی حال من که این به شد اعی 

ام کمال در او و ندارم او همرایه برای  یک با تنها و احی 

ز  به هم آسمان که داد نشان قاطعانه بندی جمله  زمیر

 .داشت خواهد حضور من رکاب در ، بیاید

حاوی نان و من هم این میان برای خودم دو قازی بزرگ 

 پنیر و گردو و کره و عسل گرفتم. 

ان یم خواست ، توان  باید برای رویاروی  با آن چه که میر

 یم داشتم. 

البته غول مرجله آخرم ، رومینا بود ی  شک که شب 

پیش در کمال عدم احتیاط به خط اصیل ام پیام داه بود  

 که هنوز منتظر توضیحات من است. 

 ه تهران بیاید. یم ترسیدم به رسش بزند و ب

 از اوی عاض شده از تنهای  و ترس ، هر کاری بر یم آمد. 

هر کاری اگر تنها یم فهمید که از من هم هر کاری برای 

 رسیدن به آینده ایده آلم برآمده است. 
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ز  قازی ها را در مشت گرفتم و در حایل که از پشت میر

بریم خاستم ، شالم را روی موهایم کشیدم و رو به بقیه  

تم : همرس عزیز خواسته در رکابم باشه ، تغذیه تو رام گف

 هم ورداشتم ، دیگه برم یهو رسپا وایساده خسته نشه. 

چشم های شاهپور از خنده ای فروخورده باریک و نگاه 

بانو همراه اخطار بعد از این حرف ، به سمتم یورش 

 آورد. 

اما عکس العمل نوای  که راحت خنده اش را رها ساخت 

 ه بیشی  مرا متعجب ساخت. ، از هم

 این دخی  تمام معادالت مرا به هم یم ریخت. 

مخصوصا که این میان نگاه به سمتم چرخانده و با چشم 

های اشک زده از شدت خنده اش ، گفت : از تو خوشم 

 ...  میاد ، تو رو یم تونم دوست داشته باشم اما اون باالی 

ل ساخته و نگاهش در حایل که خنده را آنا به خشم مبد

، سمت عمویش که در آستانه در ایستاده بود و با اخم 

 این نمایش را یم نگریست ، روانه شد. 
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ز  نفرت همیشه باالی   اون اما – نوا    آدم ترین انگیر
 

 زنگ

 این بکشه نفس خونه این تو هم وقت   تا ، مونه یم من

 . سمیه هواش خونه

ان جای هر جوای  حرکت کرد و با پشت کردن به ما ،   میر

ز منتظرتم .   گفت : تو ماشیر

زیر لب یک خداحافظ گفتم و سمت در حرکت کردم و 

 این میان شنیدم که بانو روی به نوا نالید که : 

 اون خودش پر از زخمه ، تو نمک نپاش.  –بانو 
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ول بعد از دقایق  که با وجود دردم به سخت  از هامر غ

پیکر او تنم را باال کشیدم ، یم دانستم که روز سخت  در 

 انتظارم است. 

ز را به راه انداخت و گویسر هم  ی  توجه به حضورم ماشیر

ه اش را روی شایس  مدل موبایل من البته با رنگ تیر

متصل به کنسول ماشینش قرار داد و تمایس که در حال 

لقمه   برقراری اش بود ، پاسخ داده شد و من این سمت

 کره و عسلم را با ولع درون دهان یم چپاندم. 

 سالم صبح بخیر قربان ، امرتون؟         -

ز جریان  صدای لطیف و گوش نوازی که در فضای ماشیر

 یافت ، نگاهم را با تفری    ح به موبایل کشاند. 

سالم ، به رحمت  زنگ بزن بگو تا یه ساعت دیگه          -

م باشه، سندای  که باهاش
هماهنگ کردم هم  دفی 

 همراش بیاره. 

 بله حتما ، امر دیگه ای با من ندارین؟         -

 نه.          -
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 و دست برد و تماس را پایان داد. 

لقمه درون دهانم را فرو دادم و با دم عمیق  ، کالیو  

ز را پرقوا به ریه هایم کشیدم.   کریستیر

اگه هدفت از ازدواج با من چزوندن اون زن          -

ی رو امتحان   بیچاره است ، یم تونست  خییل راهای بهی 

 .  کتز
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ه نیم رخش بود.   در حایل این جمله را گفتم گه نگاهم خیر

ز خصومت  نیم رخز که یم شد ، بدون در نظر گرفی 

 شخض ، نام جذاب را رویش نهاد. 
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خاض جز کم کردن رسر من از ازدواج هدف          -

 حشمتا از رس خونوادم ندارم. 

 خندیدم. 

 خندیدم و شالم روی شانه هایم رس خورد. 

موهای لخت و نسکافه ای رنگم را پشت گوش گذاشتم و  

ز بود که   کیم به ستمش متمایل شدم و باز کالیو کریستیر

 به شامه ام تاخت. 

حرف شاید باید یه کم در مورد اون شب با نکیسا          -

یس چه اتفاف  افتاده ، شاید باید فک    ، شاید باید بیر
بزیز

کتز ممکنه خوی وحیسر تو ارث برسه به همون 

خونوادت ، مگه نه که تو یه جایز هست  ، فک و فامیل 

زنتو کشت  ، حاال به من ربظ نداره به چه دلیل ، اما به 

هرحال خودت گفت  کشت  ، پس نکیسا هم یم تونه 

انه ، شاید وحیسر بشه ، م ثه تو بشه ، اون هم یه میر

 کردی ، این که منو تو خونوادت راه دادی ، 
 

اشتباه بزرگ
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متز که وحیسر ترین عضو حشمتام ، حرومزادشونم ، 

 شاید اشتباه کردی ... 

و به این جای حرفم که رسیدم و نگاه او را به سمت خود  

 کشاندم. 

ژه های در فاصله شاید تنها پنج سانت  صورت هامان ، م

ریمل خورده ام را به هم زدم و با لب های  کش آمده ، 

 ادمه دادم که : 

بذار اصن اینطور بهت بگم ، تو بزرگ ترین اشتباه          -

زندگیتو کردی ، من به هدفم یم رسم اما این میون ، اگه 

دار بشه ، اگه باد به گوشم برسونه   م ، شستم خی  بو بی 

ز که اون نکیسا آسیت  به روم ینای من وارد کرده ، مطمی 

باش میشم آتیش ، آتییسر که یم سوزونه ، همون طور  

 که سالمتیمو سوزوندم شما رو هم یم سوزونم. 

و لقمه نان و پنیر و گردو را به دهان بردم و برابر چشم 

هایش که متفاوت از همیشه مرا یم نگریست و شاید رگه 
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ن توامان با های  از تفری    ح میانشان النه داشت ، به جوید

 نیشخند ، پرداختم. 
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ی   تلفن پشت بولدورم اولدورم آن با را اسمش که دفی 

 شدیدا ای اثانیه اسباب با قدییم خییل حجره یک ، برد

 .بود نقل و حمل پایانه یک دل در معمویل

خییل  زن خوش صدا هم در کمال ناباوری من ، یک خانم

ساده و تقریبا میانسال بود که عمال تمام کارها را برابر 

ان ،  چشمان من به صورت خودجوش و بدون دستور میر

 انجام یم داد. 
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،گوشه حجره نشسته و به  روی یک مبل اداری ساده 

ه نگاه یم کردم.   استکان کمرباریک چایم خیر

 یاور حشمت از این مرد یم ترسید؟

جناتش را در کمال ناباوری من از این مردی که تمام و 

 پوشانده بود؟
 

 سادگ

 البته جدای از آن دکمه بسته بیخ گلو و کراوات. 

ز غول پیکر و گویسر خوش   شاید هم یم شد ماشیر

 حساب کرد. 
 

 دستش را هم عدم سادگ

نیم دانستم از چه بابت مرا تا به این جا کشانده ، اما من 

ر چشم هایم تمام سعیم این بود که این حس کنجکاوی د

 نمود نداشته باشد. 

ورود یک مرد سن و سال دار با سبیل های چخماف  و 

ان دفی  و  دستمال یزدی گرد گردنش به داخل به قول میر

ه او که انگار از  به فکر من حجره و صد البته نگاه خیر

ان  تیپ و وجنات مغایر من با این فضا متعجب بود ، میر

 را به حرف آورد. 
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ان   کریم؟  مشکلیه –میر

کریم نام بدون این که از من پا روی پا انداخته ، نگاه 

ز نضت و جالل مشکل داره ،  د ، گفت : آقا ماشیر برگیر

ز خی  بدم خدمتت ، 
امشب نیم تونن برن تو جاده ، گفی 

ز جاشون یم تونن برن ، بدون  وس و محسن گفی  سیر

 بارن امروز. 

ان از جا برخاست.   میر

ش را دور زد.  ز  میر

بلندش ، برابر کریم نام با آن شکم برآمده ایستاد با قامت 

 و راه نگاهش به من را سد نمود. 
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 یم ول خییل ، برو هم خودت ، بفرستشون - کریم 

 .هست بهت حواسم ، چرخز 

کریم انگار ضایع شده باشد برابر من یک چشم گفت و 

 رفت. اشتباه یم کنید و 

ان به سمتم چرخید.   و میر

ه چشم هایش ، با لبخندی   دست زیر چانه زدم و خیر

ز کاریت خیلییتر باالست.   کشیده گفتم : دیسیپلیر

ی کوچک و لپ  ز خانم منیسر که ابتدای اتاق ، پشت میر

ز   تایر قدمت دار نشسته و گویسر تلفن را در فاصله بیر

نگاه   گوش و شانه اش با کج کردن رس گیر انداخته بود ،

گشاد شده اش را به سمت من چرخاند و بعد از مکت  

ایز کرد که بدون هیچ عکس العمیل  آن را رهسپار میر

 برابرم ایستاده بود. 

ان  االن دلت یم خواست تو یه برج بودم ، با خدم و  –میر

 حشم؟

 پاسخش را دادم. 
 

 رسم را تای  دادم و با لودگ
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وی این مرد و لجبازی با جودش ، گایه یم تو  انست نیر

 محرکه خوی  برای شادی آیز ام باشد. 

بدم که نیم اومد ، خب به هرحال شوهریم ،           -

اث بهم یم رسید ،   نکنه یم زد یم مردی ، بعد ارث و میر

 گ از پول بدش میاد؟

و نگاهم را تا چشم های خانم منیسر که داشت کف 

 حجره یم ریخت ، کشانده و ادامه دادم که: 

 شما بدت میاد؟          -

ان داد و من به  خانم منیسر بهت زده ، نگاهش را به میر

خنده افتادم و حضور مردی اتوکشیده و خوش قد و 

باالی  در آستانه در حجره ، متوجهم کرد ، این مقر 

ز دار هم دارد.   اعجوج و معجوج ، آدم های دیسیپلیر

 ببخش دیر شد .           -

ان تنه ش این را مرد گفت و میر ز ا رس تکان داد و پشت میر

 نشست و با دست مرا اشاره زد. 
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مرد هم ی  حرف در مبل اداری کنار من نشست و یک 

پوشه حاوی یک رسی کاغذ را برابرم گذاشت و گفت : 

 سالم ، زیاد وقت ندارم ، فقط خواهشا رسی    ع امضا بشه. 

ایز که  از گوشه چشم نگاهش کردم و بعد نگاهم را به میر

 در لپتاپش داشت ، دادم. ی  توجه رس 

اوراق را که به دست گرفتم ، هر لحظه بر شوگ که به 

 جانم یم نشست ، افزوده یم شد. 

ان در رفت و آمد ز اوراق و میر بود و وقت    نگاهم دائم بیر

ان اعالم کرد که  وکیل با امضاهای دلخواهش رفت و میر

 یم رویم ، هنوز انگار در هوا راه یم رفتم. 
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برابر هم روی تخت کافه ای سنت  همان حوایل محل  

 کارش نشسته بودیم. 

ه نگاه یم کرد و آرنج دستش  او به اسکرین گویسر اش خیر

را به پشت  کنارش تکیه داده بود و من چشم هایم را روی 

 او فوکوس وار نشانه رفته بودم. 

ی ن ز بود که هضمش برای من آن اوراق و اسناد ، چیر

 آسان باشد. 

دست به صورتم کوشیدم و با ُمهر زدن روی دهانم 

 مقابله کردم. 

 چرا اون آپارتمانو به اسمم زدی؟          -

ز از اسکرین گویسر ، گفت : روند اقامتت  بدون نگاه گرفی 

ه.   اینطور زودتر پیش میر

ز خاطر در جایم   هنوز کیم درد در جانم بود و به همیر

جا به جا شدم و با لب های  که سیع داشتم کش کیم 

 ام را به نمایش بگذارد ، در 
 

دادنشان تمام حال لودگ

جوابش ، گفتم : حاال یعتز اینقدر مشتاف  بفرستیم؟ 
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دلتو زدم؟ بابا بذار چندسایل از قبلت سوگیل بودن به ما 

 هم برسه. 

 نگاه از گویسر اش برداشت. 

ز ریز اتفا  ق افتاده بود. کنار چشم هایش چند چیر

ابرو باال انداختم و خودم را به سمتش متمایل ساختم و 

 ام بال و پر دادم. 
 

 با گردیز کج شده ، به لودگ

و این میان ، داشت کم کم حالم خوش یم شد ، یعتز در 

ان ها داشتند نرم نرم به اتفاق  واقع یم شد گفت ، میر

 جالت  در ذهن من یم رسیدند. 

 مخصوصا این یگ... 

 بدت هم نمیاد انگار ، سوگیل دوس داری؟          -

گویسر را کنارش روی تخت گذاشت و دست به یقه اش 

ز های خییل ریز کنار چشم هایش ، در  برد و با همان چیر

 صدد جواب دادن به حرف من برآمد. 
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تو سوگیل نیم تویز بایسر ، هیچ وقت ، یعتز در           -

اینقدر خوشت میاد که  حد سوگیل بودن نیست  ، ویل اگه

بهت یه گوشه چشم بندازم ، شاید به درد دو صباخ هم 

 بخوری. 
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 باز ، کرد یم ردیف را جمالت این که حایل در نگاهش 

 یم روشن و خاموش که اش گویسر  اسکرین سمت به

 .نمود پیدا سوق ، شد

 به قهقهه خندیدم. 

ان ، زیادی داشت ، جالب یم شد. گفتم    که این یگ میر
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ز رفت و   او هم گویسر به گوش چسباند و از تخت پاییر

کفش پا زد و دیگر در صورتش ردی از آن چروک های 

 ریز نبود. 

بازگشتش دقایق  به طول انجامید و من این میان ، با 

پیام دیگری از رومینا ، روی خط اصیل ام ، باز به حال 

 صبحم بازگشتم. عصت  اول 

رومینا کمر به بدبخت کردن من و خودش بسته بود و 

 ذره ای هم از این تصمیم لعنت  اش عقب نیم نشست. 

برابرم که نشست و من پیام " زنگ یم زنم " را برای 

 رومینا ارسال نمودم ، گارسون هم از راه رسید. 

 کوچک دیزی و 
 

سیتز بزرگ حاوی دیگ های سنگ

 به آب انداخته بود.  مخلفاتش ، دهانم را 

به قول رودابه ، من هر مشکیل هم که داشتم با شکمم 

 رس ناسازگاری نیم گذاشتم. 
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نان سنگک را در کاسه استیل خرد کردم و آب گوشت را 

ه روی نان ها ریختم و با گوشکوب به جان  با دستگیر

 محتویات دیگم افتادم. 

ان که زیادی ، زیاد شد ، رس از ظر  وف سنگیتز نگاه میر

ه اش به خودم ،  برابرم بلند کردم و به نگاه نافذ و خیر

 چشم دوختم. 

 نگاهش ترس به دلم یم انداخت. 

با تمام منکر شدنم ، باز هم این مرد و نگاه و تمام 

 وجناتش به وجودم ترس یم انداخت. 

 چیه؟          -
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پانزده ثانیه به درازا کشید و من  ارتباط چشمیمان حدود 

با این سوال ، سیع کردم این رشته زیادی محکم را پاره  

 کنم. 

با رس به ظرفم اشاره زد و گفت : رومینا خییل تیتش 

مامایز تر از این حرفات بود که دیزی بخوره ، اونوخ تو 

 .  مونده بیای گوشت کوفته منو هم بکوی 

ان های تیلیت شده شانه باال انداختم و قاشق میان ن

ی که  ز بردم و در حایل که آن را باال یم آوردم ، با چیر

داشت یم آمد ، توی گلویم جا خوش کند و من اصال و 

ابدا آدم اجازه دادن به حضورش نبودم ، پاسخس را 

 دادم. 

ز جون بار اومده ،           - خب رومینا زیر دست سیمیر

داره دخی  دم خور یاسمن حشمت بوده ، زشته ، قباحت 

از تبار اونا تو مالء عام دیزی بزنه به بدن ، حاال این چند 

سال آخر یه کم مجبورش یم کردم زیرآی  بره رو هم ی  

خیال میشیم ، ویل کلهم مجموع من خودم بار اومدم ، 

ی مقایسه نکن ، من باری به هر  منو با هیچ بتز برسر
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پس جهتم ، من حرومزاده ام ، زیر بته به عمل اومدم 

 مقایسم نکن با پرنسس خونه حشمتا . 

نگاهش هیچ حس خاض را به خود نگرفت و من با خیال 

 راحت به غذا خوردنم مشغول شدم. 

 و الحق و االنصاف که دیزی خوی  بود. 

 میان گلویم را بشورد ، با خود 
 

آنقدری که بغض سنگ

د.   بی 

* 
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 ، ناهار بابت ممنون : گفتم ، گشودم که را ندمکمرب 

 . بود خوب
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ز را   برای جواب حرف هایم ، منتظر نماندم و در ماشیر

 گشودم و پیاده شدم. 

 صدای در سمت او هم آمد. 

ان ها گذاشتم.   ی  توجه پا به عرض کوچه پهناور خانه میر

ی که داشت رو به رسما  ز  و سکوت کوچه در پاییر
خلوی 

 خییل خوب به نظر یم رسید. یم گذاشت ، 

 صدای رعد و برق ، لبخند به لبم آورد. 

 همه باران را دوست داشتند. 

 من هم داشتم. 

ی نبود تا آن را از من  حداقل باران ارث پدر هیچ بتز برسر

 بستاند. 

ز  میان کوچه رس به سمت آسمان بلند کردم و منتظر اولیر

 قطره باران شدم. 

 ام فرود آمد. قطره درشت باران ، روی پیشایز 

 لبخند به لب هایم نشست. 
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 نیر یم گفت ، شت  که به دنیا آمدم هم باران یم آمد. 

نیر یم گفت ، وقت  مرا در ایوان خانه ساحیل در آغوشش  

 گذاشتند ، باران صورتم را شست و گریه ام را قطع کرد. 

صدای نزدیک شدن ماشیتز ، چشم هایم را از هم گشود 

 داد.  و نگاهم را به سمت چپم

ز سفید رنگ تا من فاصله ای نداشت.   ماشیر

 و اصال انگار تماییل هم به فاصله نداشت. 

ه نگاه یم کردم که دست   شوکه به مسیر آمدنش خیر

 لحظه آخر ، بازویم را از پشت کشید و کیم بعد... 

ز از برابر چشم هایم به رسعت عبور کرد.   ماشیر

ز و پالیک که با گل پوشا نده شده شیشه های دودی ماشیر

ز از پیچ   ه نگاه کردم و ماشیر بود ، را با نگاه بهت زده ام خیر

 کوچه گذشت. 
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و گرمای پهنای سینه مردی که کمرم به آن چسبیده بود ، 

میان بارایز که شدت یم گرفت ، عجیب تر از این 

 تصادف قریب الوقوع بود. 

دستش از آرنج ، محکم باالی قفسه سینه ام چسبیده و 

ایط عجیب ، سخت تر یم  نفس کشیدن را  در این رسر

 کرد. 

 سینه اش به سخت  ، هوا را دم و بازدم یم نمود. 

ز متصاعد از  و من میان بوی باران ، بوی کالیو کریستیر

 شاهرگ دستش را پر قوا به ریه یم کشیدم. 

و دائم حواسم را جمع یم کردم که بیتز به شاهرگ مچ 

 برنزه دستش نچسبانم. 

حالت بودیم ، شاید به یک دقیقه تمام مدی  که در این 

هم نرسید اما نفس های او عمیق تر یم شد و کالیو  

ز در شامه ام مرا به مست  نزدیک یم ساخت.   کریستیر
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 فشار دستش که کم شد ، خودم را با قدیم فاصله دادم. 

ز و باران  در هم ادغام هنوز منگ بوی عطر کالیو کریستیر

 شده بودم ، اما یم دانستم باید از این مرد جدا شوم. 

 مکثم همراه بود با رس به آسمان بلند کردن. 

 به سمتش چرخیدم. 

ز را یم   یم کشید و جای  حوایل زمیر
انگشت به پیشایز

 نگریست. 

 که پریده بود ، را نیم توانستم ، درباره 
 

فکر درگیر و رنگ

کینه اش را یاور به گوشم این مرد که آوازه خشم و  

 رسانده بود ، درک کنم. 
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یک تصادف قریب الوقوع بود دیگر که به مدد حضور به 

 موقع او اتفاق هم نیوفتاد. 

؟  -  خوی 

سم.   نتوانستم نیر

 ام در این لحظه تلق  یم 
 

به هرحال با ارفاق ، ناخ  زندگ

 شد. 

 دست از پیشایز اش کشید. 

 نگاهم کرد. 

 باران شدت یم گرفت. 

چشم های او باز تبدیل به دو حفره خایل و تاریک شده 

 بود. 

 سمتم قدم برداشت. 

اهن سیاهش در هیکل تنومندش ،  کت و شلوار و پیر

 خوف عظییم یم توانست به دل آدیم بریزد. 

 مچ دستم را گرفت. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 دنبال خود تا خانه بانو کشاند. 
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ون یم ریخت ، راه  جدیت و حال بدی که از صورتش بیر

 هر حرفز را یم بست. 

ز نبودم.   اما من هم آدم زبان به کام گرفی 

 چته؟ دیووونه مچم شیکست.   -

 کلید به در انداخت. 

دنبالش کشیده یم شدم و این میان نگاهم به زن تراس 

 طبقه باال بود. 
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باز موهای مشگ بلند و به هم ریخته تمام صورتش را 

 نده بود. پوشا

لباس خواب بلند یایس رنگش در باران خیس یم شد ، اما 

او همانطور آمدن ما به سمت خانه را از زیر آن تارهای 

 مو نگاه یم کرد. 

ان ،  حضورش همراه با عکس العمل های عجیب میر

 ترسناک به نظر یم رسید. 

 در را که گشود ، داد کشید عمال که... 

ان   مامااااان؟ –میر

چند قدم هم زمان به سمت راهروی  که ما  صدای دویدن

 در آن ایستاده بودیم ، مرا گیج تر ساخت. 

 این مرد را چه یم شد؟

 و راحتش زودتر از همه در آستانه 
 

شاهپور با ست خانگ

راهرو برابرمان ایستاد و ابتدا نگاهش به مچ درگیر من بند 

ان کشیده شد؟  و بعد به چشم های میر
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 ا؟طوری شده آق –شاهپور 

ان را به  یانو که پس از او برابرمان ایستاد ، خروش میر

 همراه داشت. 

ان   نیما اومده بوده این جا؟ –میر

ز بار در چشم های بانو دیدم.   ترس را برای اولیر

ی که از زیز به قدرت و شمایل او بعید یم نمود.  ز  چیر
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 گذاشت. شاهپور قدم جلو  

از وجناتش اینطور به نظر یم رسید که او هم از چند و 

ان  چون حضور نیمانام که از قضا انگار مورد نفرت میر

 بود ، در این خانه خی  داشت. 
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 شما آروم باش برادر من ، من توضیح میدم.  –شاهپور 

ان عصت  مچ مرا رها کرد و قدم بلندی سمت بانو  میر

ه در صورت مادرش  برداشت و ی  توجه به شاهپور  ، خیر

 گفت : نیما این جا بوده؟

یانو نگایه به سمت من انداخت و بعد چشم هایش را به 

 صورت پرسش داد. 

انگار متوجه یک اتفاق ناگوار شده بود که نگرایز در 

 چشم هایش نشست و تمام وجود پرس خوش قد و 

 باالیش را با چشم هایش زیر و رو کرد. 

 خر شده؟ –بانو 

ان ی    توجه دست به پیشایز اش کشید و من اگر میر

 جایش بودم آن دکمه بیخ گلویش را از جا یم کندم. 

ان   جواب سوالمو بده ، نیما اومده بود؟ –میر
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بانو رس به نقز تکان داد و این بار شاهپور ، خودش را 

میان بحث انداخت و گفت : پ اومده بود جلو در ، داد 

 از خجالتش دراومدم. و بیداد هم راه انداخت ، من هم 

ان به سمت شاهپور چرخش پیدا کرد.   گردن میر

شاهپور هم خییل محتاطانه گوشه ابرویش را خاراند و 

 ادامه داد که: 

ز برادر من ، اومد ، زر زد ، کتکش هم  –شاهپور  ببیر

خورد ، فقط من این وسط یه سوی  بد دادم واسه 

 چزوندش ، بعد... 

ان دست روی شانه شاهپور گذ  اشت. میر

د.   آن را محکم فرسر
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ده اش ، صدایش به   ز دندان های به هم فرسر و از بیر

 گوش رسید که: 

ان  ؟ –میر  بعد خر

شاهپور لبخندش را به صورت کشاکش ، در طبق 

اخالص تقدیمش نمود و سیع وافری در راستای تلطیف 

 فضا به لحنش داد. 

ز خاض نشد ، من دیدم خییل پررو  –شاهپور  بعد چیر

شده ، خواهرم خواهرمش زیاده ، دیگه درست ندیدم 

 ازدواج فرخندتو بهش حایل نکنم. 

ی چیدنش ، لب گزیدن بانو و  قسمت آخر صغری کی 

ان توسط خودش ، را به همراه  مشت شدن موهای میر

داشت و به من این باور را داد که نباید انگار از من در 

ان ، نام برده شود.  مالء  عام به عنوان همرس میر
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شاهپور قدم عقب گذاشت و با گردیز کج شده و التماس 

چشم هایش که اصال و ابدا با آن قد و قواره تناسخ 

 نداشت ، ادامه داد که : 

به جون خودت که میخوام دنیات نباشه ،  –شاهپور 

 خییل داشت پررو بازی دریم آورد. 

فت و دست هایش این بار مشت شدن موها پایان گر 

 روی صورتش راه رفت و برگشت ، گرفت. 

ان  ون  –میر ز لحظه ، کمند تنها از این خونه بیر از همیر

ه ، دائم اسکورت داشته باشه ، بگو بچه ها  نمیر

ز شاهپور ، بد غلظ   چارچشیم مواظبش باشن ، ببیر

 کردی ، ب                 د. 

به پشت دستش تخت س ینه شاهپور ، و با زدن چهار ضز

خودش را از میان بانو و شاهپور عبور داد و وارد فضای 

 خانه شد. 

 بانو به رفتنش ، سمتم قدم برداشت. 

ز نیم شدم در این ماجرا.   من متوجه هیچ چیر
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نیما که بود و تینا در کجای معادله قرار داشت ، اصال و 

 ابدا برایم مهم به شمار نیم آمد. 

دیوانه داشتند از من یم   مهم آزادی بود که این جماعت

 گرفتند. 
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 اتفاف  افتاده؟ -بانو

چهره نگران و لحن جدی اش ، نگاه عصبایز مرا به خود  

 کشید. 

اتفاق که زیاد افتاده ، کدومشو بگم؟ گربه رقصویز   -

 پرستونو یا این اولدورم بولدورمشو؟

ی زد ، قدم های و با مکت  که به عصب انیتم دامن بیشی 

 که وسط سالن رسیده بود ، ی  
ایز بلند برداشتم و به میر
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ز بود ،  توجه به نوا و فرد دیگری که نگاهش زیادی سنگیر

 تویپدم که : 

نیم دونم مشکلت چیه ؟ مهم هم برام نیست ، پس   -

حد خودتو بدون ، قرار یز سایه رسم بایسر که من یه 

ه است گریزونم ، حدتو بدون ، عمره از هر خر سای

 حدت             و بدون. 

ه ترین حالت خود قرار  چشم های حفره مانندش ، در تیر

داشت و من انتظار هر واکنیسر را در حالت رسخ شدن 

 سفیدی اطراف آن سیایه داشتم که البته نوا نگذاشت. 

 نوا خودش را میانمان انداخت. 

ما را از هم جدا   دست روی سینه هر دوی ما قرار داد و 

 کرد. 

.  –نوا  ز  وای وای وای دعوا بسه ، ترو خدا ، متمدن باشیر

لحن هل و وحشت زده اش این میان ، شاید خنده دار 

 ترین اتفاق ممکن بود. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز قرار  متمدیز هم که بیان کرد ، دیگر فبهای این طیز

داشت و شاهپوری که استارت این خنده را زد ، باعث 

خاموش نیم شد ، لبخندی   شد ، میان عصبانت  که

 کوچک به لب هایم بنشیند. 

ان به لبخند من گیر کرد.   و نگاه میر

ی بوده.   - یک میگم امیر ، انتخاب ی  نظیر  وافعا بهت تی 

نگاهم با چرخیسر نود درجه به پرسی رسد که روی مبیل 

یک نفره نشسته و عصای طت  اش را به دسته آن تکیه 

 داده بود. 
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موهای لخت خرمای  و چشم های شبیه نوایش ، درست 

به مانند تصاویری بود که بارها و بارها رومینا به من 

 نشان داده بود. 

ان نگاه از من گرفت و به مردی که ی  شک نکیسا بود  میر

 و باعث تمام این اتفاقات ، داد. 

ان   مسخره نباش.  –میر

رسدار  ان این بار قهقهه نکیسا را به مظهر وجود  امیر میر

 گذاشت. 

و من در حایل که از کنار باعث و بایز خنده قربان صدقه 

دار نکیسا یم گذشتم ، آرام گفتم : منو نیم تویز تو 

ی ، برام هم مهم نیست داری چه غلظ یم   مشتت بگیر

 کتز ، کارت به من نباشه. 

 و گذر کردم و لحظه آخر هم شنیدم که : 

تو مشتیم ، درست وسط مشتم ، هم یم تونم لهت    -

 .  کنم ، هم نوازش ، نذار له بیسر
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 پوزخند زدم. 

 اما الحق و واالنصاف ، دست های خوی  داشت. 

 همان طور که لب های خوی  داشت. 

****** 
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ز  و زعفرایز  برنج دیس نوا   و داد دستم به را شده تزییر

ش ی   عطر و بو از شدن مدهوش حال در من  به نظیر

ایز   گوشه از ، رفت یم باال ها پله از غذا سیتز  با که میر

 .انداختم نگاه چشم

س          -  زنیکه اون از ما مثه هم اون مطمئنم من ، نی 

 .متنفره
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 نوا بود ، که آرام این جماه را بیان کرد. 

دنیاش صوری  بود که واقعا این دخی  بانمک ، اینقدر 

 ام ، به این 
 

فکر یم کرد ، من یم توانم در بلبشوی زندگ

 خزعبالت بیندیشم؟

پوزخندم انگار به مذاقش خوش نیامد که سقلمه به 

ت پوشم ، کوبید و نالید که :   پهلوی ی  رسر

 به خدا امیر دلش مثه گنجیشکه.           -

ز  مردمک در کاسه چشم چرخاندم و دیس برنج را روی میر

 غذاخوری کنار سالن قرار دادم و به خنده افتادم. 

-           .
 

 آره تو درست میگ

ز حال  و رو به نکیسای  که با چشم های مهربان و در عیر

ه نگاه یم کرد ، ادامه دادم که :   پر سوالش مرا خیر

البته مردای خونواده تو گنجیشک براشون یه کم            -

م  رغن ، اون هم وحشیش. کوچیکه ، بیشی  شبیه شی 

 نکیسا آرام خندید. 
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ز و  ی میان چشمانش که خنده اش را غمگیر ز با چیر

 ناراحت جلوه یم داد. 

دلم یم خواست ، از اوی  که تمام دنیای رومینای من 

به  سم چطور جرات کرده به عزیز من ضز شده بود ، بیر

 بزند؟

 اصال به چه اجازه ای؟

ا از وجودش یم کاش تنها یم شدم و این سوال لعنت  ر 

 پرسیدم. 

شاهپور در حال خشک کردن دست هایش از راه رسید و 

ز آمد.  ان از پله ها پاییر  میر
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 روی مردم اگه من یعتز  ، ای دونه یه بانو – شاهپور 

م سنگ  .دستپختت به عشق شدت از بنویسن بده قی 

از عقب رس شاهپور نشسته ، آرام بانو در هنگام رد شدن 

به ای به گونه اش زد.   ضز

 زبونتو گاز بگیر ، من پیش مرگ دونه دونتون بشم.  –بانو 

 شاهپور دست بانو را در هوا گرفت و بوسید. 

م و نبینم اون روزو.  –شاهپور   بمیر

چشم غره نرم بانو و نوای  که برابر شاهپور نشست ، هم 

این جمیع که من تا به حال نیم توانست از تعجب وجود 

 در خانه حشمت ها ندیده بودم ، کم کند. 

خانه غذا  ز من سال ها جدای از خانواده ، با نیر ، در آشیر

 یم خوردم. 

 انتخاب خودم بود. 

 کم کم رومینا هم به ما اضافه شد. 
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اما بعد از نی  ، گردهماییمان به همان صبحانه های 

ز محدود یم شد و د ر نود و نه درصد لعنت  و نفرت انگیر

 مواقع ، من و رومینا فراری از آن بودیم. 

 کنار نوا نشستم. 

ان هم سمت راستم نشست.   میر

انگار در طالع امروز ، تنها طالع کشیدن بوی کالیو  

ز به مجاری تنفیس ام نوشته شده بود.   کریستیر

 بانو برای همه برنج کشید. 

ی  به کمک شاهپور که بشقاب برنجم را دریافت کردم ، 

تعارف ، ظرف محتوی فسنجان را برابرم کشیدم و پر و 

 پیمان از خجالت بشقابم درآمدم. 

ون ، یه  –شاهپور  آقا حاال با خودت یم بریش بیر

 ساندوی    چ بده بخوره ، گناه داره ، نیگا چه گشنه است. 
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 شد باعث ، شاهپور تمسخر درگیر  دلسوزانه لحن 

 قری ام لقمه دادن فرو از پس و بیندازم باال ابرو برایش

 : که دهم پاسخ و بنشانم گردنم و رس به

 مهمونم مشت   دزی یه ، تو از به ، بود خوی   مرد          -

 .کرد

شانه های شاهپور از خنده تکان خورد و نوا دست به 

 شانه ام زد و گفت : یعتز عاشقتما. 

لبالب پر شده از ماست و خیار را برابرم  بانو که کاسه 

 گذاشت ، رو به همه توپید که : 

 رس سفره حرف نیم زنن.  –بانو 
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نکیسا اما ی  توجه به حرف مادربزرگش ، دست زیر چانه 

ه به من ، گفت : نوش جونت ، رومینا گفته بود  زد و خیر

 خوش خروایک. 

 ابرو باال انداختم. 

 چه رومینا رومینای  هم یم گفت. 

اگر حرمت این نان و نمک بانو نبود ، که ی  شک جای 

 آن عصای طت  ، عصای سفید باید دست یم گرفت. 

رومینا خانوم ، دیگه هیچ صنیم باهم ندارین ،           -

 رومینا خانوم ، بیخود یه تیکه از تنمو 
 

پس باید بگ

پیشکش خواهرت نکردم که تو دهنتو دم و دقیقه باز کتز 

 ده حشمتا رو رو دهنت بیاری. ، اسم عزیزکر 

ز حاکم شد ، شاید درازایش به یس ثانیه   که بر میر
سکوی 

ز ، خییل آرام و راحت و با حرفز که  رسید و من در این بیر

ه در نگاه ناراحت  دیگر روی فکرم سنگیتز نیم کرد ، خیر

 نکیسای  که اصال هیچ کدام از احساساتش ، 
ز و غمگیر
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ماست و خیارم مشغول شبیه عمویش نبود ، به خوردن 

 شدم. 

 نوا اما سکوت را شکست. 

اما رومینا هنوز عروس این خونواده است ، حاال  –نوا 

 ثبت و سندی نه ، اما صیغه محرمیتشون یه ساله بوده. 

 لعنت به جد و آباد حشمت ها. 

لعنت به من که آن روزهای نامزدی نیم نشستم پای 

 حرف های رومینا. 

باید و شاید از چند و چون لعنت به من که آنقدر که 

 اتفاقات خی  نداشتم. 

ز  ان کنار گوشم ، همراه با لبخند غمگیر صدای پوزخند میر

 نکیسا ، ماست و خیار خوش طعمم را زهر کرد. 

** 
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از میان توده همراهان عرویس که انگار ایل و طبارش را 

سالن گرد هم یم آورد ، گذشتم و شالم را باید حتما در 

روی رس کشیدم و به رودابه ای که ی  خیال شنیون نیمه  

کاره این عروس اعصاب خرد کن ، دنبالم روان شده بود 

 ، توپیدم که : 

ه رو تموم کن ، وگرنه من کار           - برو کار این دخی 

 خودشو و این ایل و طبارشو تموم یم کنم. 
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رسداد و لب گزید و به متز که بند کتایز خنده غمگیتز 

هایم را لنگان لنگان ، محكم یم  كردم ، چشم دوخت و 

ز آورد که:   صدا پاییر

ون باز اون داداش ی  ناموس من خراب           - نری بیر

 شه رست. 

چشم غره رفتم و جلوی دهایز که داشت باز یم شد تا 

فرستاده بود بگوید با آن دو یاروی  که صبح شاهپور پیم 

  بابت آن مردك نابرادر نبود  ،
اصال و ابدا نيازي به نگرایز

 ، را گرفتم. 

  زيرلت   ، خودم را درون اتاقك آسانسور 
با خداحافظز

  كه در اين چند روز ، 
انداختم و خسته از تمام اتفاقای 

  به آينه آسانسور چسباندم 
برايم پيش آمده بود ، پيشایز

 و چشم بستم. 

 به جاهاي عجيت   خودش را یم  رساند.  جهان من داشت

جای   كه رومينا با داد و بيداد و گريه و نفرين ، ديشب در  

 گوش هايم كرد. 
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 جهان من داشت به نابودي نزديك یم  شد. 

همان طور كه رومينا گفته بود ، تنها به خاطر لج بازي با  

 گذشته اي كه مقضش من نبودم ، پا درونش گذاشتم. 

  رومينا با شنيدن آخ كه قلبم با تما
م استقامتش وقت 

 حرف هايم ، به گريه افتاد ، جان براي تپش كم آورد. 

 دلم یم  خواست ، كنارش بودم. 

 باز مثل هميشه مرا به آغوش یم  كشيد. 

 اما... 

من بايد مدت ها براي دیل  كه از من بابت تصميمم 

ز بود ، تالش یم  كردم.   چركیر
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سوار ماشينم كه یم  شدم ، نگایه  به آن سمت خيابان و 

  كه شاهپور مامور كشيك من كرده بودشان ، 
آن دو ربای 

 انداختم. 

 ديدنشان اعصابم را متشنج یم  كرد. 

ار بودم.  ز  من از پاييده شدن بیر

 .  از همان كودگ 

ز مواظب بود ، دستم كج  از همان دوران كه سيمیر

 نباشد. 

روزها كه ياسمن مراقب بود ، كیس  از اقوام  از همان

 انگلشان با من دم خور نشود. 

از همان زمان كه ياور چهار چشم را به كار یم  بست  ، 

 من و يحتر  تنها نشويم. 
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ار بودم.  ز  من از پاييده شدن بیر

  اگر در حال حاضز به قول شاهپور مساله سالمتم 
حت 

 بود. 

دم.   پا روي پدال گاز فرسر

م را كوتاه یم  كرد را رد یم  كردم.  فرغ  های   كه  مسیر

ز در گوشم زنگ یم  زد.   موزيك تند التیر

م را  بايد به اين جماعت حشمت حایل  یم  كردم ، من رسر

 از رسشان كنده ام. 

 پس آن ها هم ، لعنت بودنشان را از جانم كم كنند. 

كت طراخ  ،  برابر خانه ويالی   ام كه با حضور كارگران رسر

ز پياده شدم. تقريبا شلوغ و پر   رفت و آمد بود ، از ماشیر

اوی   كه نبايد اين جا یم  بود ویل  بود و در اين لحظه با 

بودنش اعصابم را خط انداخته بود ، از اتومبيل لوكسش 

 پياده شد. 
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  اش ، یم  
 

موهاي جوگندیم  و تيپ رسیم  هميشگ

 توانست براي هركیس  جذاب باشد. 

 سمتش قدم برداشتم. 

 ند. دست به جيب منتظرم ما

ي اش ايستادم.   در فاصله دو می 

وع كردم.  ه در چشم هايش ، رسر  خیر

 موقق بگم بايد  ، بري رژه من اعصاب رو  ميخواي اگه ⁃ 

 . شدي

 و كف دست هايم را نمايش وار ، به هم كوبيدم. 

ه در صورتش ، لبخندي مسخره به لب آوردم.    و خیر

حاالت و حرفم انگار به مذاقش خوش ننشست ، كه 

د و  فاصلمان   پر نمود و بازويم را در دستش فرسر
را به آیز

 مرا به اين وسيله به دنبال خود كشيد. 
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ز دو مرد كت و شلوار پوش سمتمان ، باعث  قدم برداشی 

شد به نشانه آشنای   با مردي كه لمسم كرده بود ، دست 

م.   باال گیر

د و آندره از گوشه چشم نگایه  به از حركت ايستادن

ي ما قرار داشتند ،  سمتشان كه در فاصله بيست می 

 انداخت. 

دم و با تمام خشمم در صورتش داد زدم   لب به هم فرسر

 كه : 

   رس  حضورتون نحس سايه بايد  گ    تا  ⁃ 
 

   زندگ
 من لعنت 

 باشه؟
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بازويم را به سمت اتومبيلش كشيد و من عصت   چشم 

ده ام ، داد روي هم بستم و از ب ز دندان هاي به هم فرسر یر

 زدم كه : 

    یم   غلظ   چه داري ⁃ 
 آندره؟ كتز

 خيیل  
ز مرا به اجيار سوار ماشينش كرد و در اين بیر

  مانند هميشه ،  
ريلكس و با همان اخم هايش منطق 

 . یس 
 گفت : با اون دوتا نبايد بی 

ز را دور زد و سوار شد.   و ماشیر

ز بند كردم و دو انگشت به لب  آرنج به لبه شيشه ماشیر

 چسباندم. 

او هم سوار شد و بوي عطر خنكش ، ميان فضاي 

 بينمان راه گرفت. 

  اش در 
ز را كه به راه انداخت ، انديشيدم ، مهربایز ماشیر

تمام اين سال ها مرا تا به اين حد در مقابل او منعطف 

 یم  كرد. 
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ز را كه در بزرگراه انداخت ، قفل سكوت بينمان را  ماشیر

 شكست. 

 دليل اين كه دنبالت آدم راه انداخته ، چيه؟ ⁃ 

ز به    نگایه  نیر
عالقه اي به پاسه نشان ندادم و حت 

 سمتش نينداختم. 

؟ رستوران بريم ⁃   
 

 هميشگ

 از گوشه چشم ، نگاهش كردم. 

  كه از آن نام بوده بود ، پاستا پنه 
 

رستوران هميشگ

آلفردوي خوی   داشت و من آدم چشم پوشيدن از اين 

 نبودم. موضوع 

سكوتم را به رضايت برداشت و بعد دست برد و موزيك 

  بينمان راه گرفت. 
 سنت 

از اين مرد كه اصالت و ادب و هیز از رس و رويش یم  

ها ذره اي بعيد نیم  نمود.  ز  ريخت ، اين چیر

   اذيت ⁃ 
 خونشون؟ تو  نميیسر
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ان ها را خانه تو  من با تمام انكار هايم ، باز هم خانه میر

 ا خوابگایه  كه يك عمر در آن زيسته بودم. یم  پنداشتم ت

 . نيست بد  ⁃ 

سيد.   جوابم به مذاقش خوش نيامد كه ديگر سوایل  نیر

تا رسيدن به رستوران مذكور ، خيابان ها را تماشا و 

  گوش دادم و فكر كردم كه چطور یم  شد ، 
آهنگ سنت 

ون كشيد.    ها را بیر
 از دل رومينا تلجز

يچ را از آندره تحويل گرفت برابر رستوران كه نگهبان سوئ

، با همان اخم هاي درهمم بدون ذره اي نگاه به صورتش  

گفتم : من زياد وقت نداوم ، زود حرفای   كه همشو 

 حفظم تموم كن. 

 و قدم برداشتم. 

ز رستوران  ي كنار پنجره و با ويوي محوطه سی  ز پشت میر

 نشستم. 

 او هم نشست. 
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 نگاهم بند محوطه بود و حواسم پیش او. 

 آوردیم این جا ، جهت سکوت؟  -

ز متمایل  از گوشه چشم دیدم که به سمت من روی میر

ز تکیه زد.   شد و دست هایش را از آرنج روی میر

نه ، نیومدم واسه سکوت ، ویل نیم دونم هم بهت   -

بچه خر بگم ، نگات یم کنم ، باورم نمیشه تو همون دخی  

 بچه ترسوی  که از همه 
پونزده سال پییسر ، همون دخی 

یم ترسید ، حت  من ، گ این قدر طمع کار شدی کمند؟  

 گ این قدر... 
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پوزخند داشت جدای از لب هایم ، در کل تنم شیوع پیدا 

 یم کرد. 

امونش خی  نداشت.   این مرد ، انگار از دنیای پیر

 انگار تمام این سال ها کور بود. 

حایل اش نیم شد که من همان حرام زاده و لکه  انگار 

 ننگ خانواده حشمت ها هستم. 

 همایز که زنش ، جار یم زد این نام را هر روز و هر لحظه. 

 گردن به سمتش چرخاندم. 

ه ام بود.   خیر

 و من پوزخندم را بار دیگر تکرار کردم. 

؟ از کچجا میای؟ تو   - آندره تو برای کدوم دنیای 

. فرامویسر داری؟   وای آندره تو خییل خوی 

 و جمله آخرم را با خنده ای به تمسخر آلوده گفتم. 

 نگاه مرد برابرم اما انگار کیم دلخور شده بود. 
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 ابرادی نداشت. 

 کدر شدن نگاهش را دیدم. 

 این مرد ، مهربان ترین بود. 

 بعد از نیر و رومینا ، او مهربان ترین آن خانه بود. 

 اما... 
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 به هرحال او شوهر یاسمن بود. 

 منفورترین حشمت  که یم شناختم. 

ز قرار داشت ،   دست دراز کرد و دست مرا که روی میر

 گرفت. 
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نوازش راه گرفته انگشت شستش در پشت دستم ، 

 نگاهم را به آن نقطه کشاند. 

 هیچ گاه به من حیس جز امنیت نداده بود. 

صمیمتش هم گه گایه حت  از دید رومینای اما این 

ز ، جای تامل داشت.   شدیدا بدبیر

تو زیباترین اتفاق اون خونواده ای کمند ، واقعا زیباترین   -

اتفاف  ، اما مشکل این جاست ، قدر خودتو نیم دویز ، 

تفکر کثیف اونا درباره تو مهم نیست ، مهم وجودته که 

یز زیباییه ، تو قدرتمندی ، جس یز از عزت لی  وری ، لبی 

 نفیس اما... 

در تمام مدت شنیدن این جمالت ، نگاه از نوازش 

 دستش بر نیم داشتم. 

این مرد و صدای رویای  اش ، چرا از یاسمن جدا نیم 

 شد؟

؟  چرا نیم رفت ، یر خوشبخت 
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یز عقده ، خالص  چرا از آن زن دیوصفت وحشتناک لی 

 نیم شد؟

 این مرد حیف بود. 

 ف بود. به خدا که حی

اما تو بزرگ ترین دشمن خودی  ، تو سالمتیتو حراج    -

کردی ، تو شناسنامتو حراج کردی ، یم فهیم اینا یعتز 

؟   خر

نگاه از نوازش دستش برداشتم و به صورتش دادم که 

پاسخ سوالش را دهم ، اما افتادن سایه ای روی تنم و 

 ام یم توانستم با 
 

تمام بوی خوی  که هر لحظه از زندگ

قوا به ریه هایم بکشم ، نگاهم را جای چشمان منتظر و 

ناراحت  آندره به قامت اوی  کشاند که حضورش این 

 لحظه و در این مکان ی  نهایت عجیب یم نمود. 

ه ، شناسنومه زن من به من مربوطه.   - یس بهی   از من بیر

اگر آندره نبود ، بر یم خاستم و ی  شک در صورتش داد 

ز من به وجود نحسش مربوط نیست. یم زدم که ه  یچ چیر
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 اما خب... 

 آندره بود. 

آندره ای که باید حایل اش یم کردم ، زیادی بیشی  از یک 

 شوهر عمه نگران من است. 
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 از جا برخاستم. 

ان تر نمودم و با لبخندی  ز کیف دویسر ام را در شانه ام میر

ه در نگاه نافذی که برابرم بود ،  به نسبت گشاد ه ، خیر

 گفتم : آرههههه ، همه خر من به شوهرم مربوطه. 

و دوشادوشش ، برابر آندره ای که چشم هایش از 

یز یم شد ،  خشیم که تا به حال درونش ندیده بودم ، لی 

 ایستادم. 

 آندره ایستاد. 
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 با قامت کشیده  و نگایه که اصال آشنا نبود. 

ه در نگاه من کت و کیف چرمش  را به دست گرفت و خیر

، با همان نگاه ناآشنایش گفت : من و تو حرف داریم و 

 حرف یم زنیم ، زمان مناسبش پیدا میشه به هرحال. 

ایز که دوشادوش من  و بعد نگاهش را به سمت میر

ایستاده و از این فاصله بوی کالیو کریستیش جذاب تر به 

 مشام یم رسید ، داد. 

روزی یم مونم که بتونم لکه ننگ اسم تو من منتظر   -

 خط بزنم ، همه ساالی  که تو 
رو از شناسنومه این دخی 

خونه حشمتا دووم آوردم به خاطر مراقبت از این دخی  

بود ، تا زمایز که پای تو و خونواده نحست به عمارت ما 

 این 
 

باز شد ، اما خییل راحته برام حذف کردنت از زندگ

 اش. دخی  ، منتظرم ب

 و با نگاه آخرش به من ، رفت. 

 آندره را تا به حال این گونه ندیده بودم. 

 آندره آدم تهدید نبود. 
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 آندره آدم خط و نشان نبود. 

 آندره اصال شبیه این مردی که رفت ، نبود. 
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وقت  رستوران از حضور آندره خایل شد ، به سمت مرد  

کنار دستم ، چرخیدم و از بازی مانتویم دست به جیب 

های شلوار جینم ، بند کردم و با شانه های  باال فرستاده 

و لب های  جلو داده ، خییل مضحک وار گفتم : این که 

 زنتمو انگار دوست داری. 

 نگاهم کرد و جای سابق آندره نشست. 

ز هم کت تنش را درآورد و به پشت  صندیل  قبل از نشسی 

 اش آویزان کرد. 

 با دست که اشاره زد ، بنشینم ، ابرو باال انداختم . 
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ز صندیل خایل و او رد و بدل کردم و با کیم مکث  نگاه بیر

 نشستم. 

 ناهار خوردن با این مرد ، زیاد هم سخت نبود. 

به سمتش متمایل شدم و با چشم های  باریک شده ،  

 گفتم : نگفت  ، عاشق کمالم شدی یا جمالم؟

ندیل اش تکیه داد و با دست به گارسویز که رد یم به ص

 شد ، اشاره زد ، بیاید. 

غذای ترجیحیمان را هر کدام ، سفارش دادیم و بعد از 

ز گارسون او با نگایه به منظره ای که دقایق  پیش ،  رفی 

ایظ که برات بپا   ه بودم ، گفت : تو رسر من به آن خیر

ایظ که آ دمام تعریف  گذاشتم ، این سوار شدنت با رسر

ز اون مرتیکه ، واقعا کار درست  نبود.   کردن به ماشیر

چانه ام را باال دادم و خییل مسخره رس تکان دادم و  

گفتم : آره خب ، تو هم که نگراااااان من ، نه که عاشق 

 جمال و کمالیم ، دیگه باید هم دو دست  بچسبیم. 
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و بعد با یک مکث کوتاه به سمتش براق شدم و توپیدم  

 ... که

باورت شده انگار ، من هیچ صنیم با تو ندارم ، یه قرار   -

م و تو به سالمت ، پس  داریم ، تموم میشه ، من به خیر

بذار خوب تموم بشه ، بدون دعوا تموم بشه ، منو 

 من گم و گور کن 
 

عصت  نکن ، این بپاهای لعنتیتو از ندگ

درا ، وگرنه من گم و گور میشم ، برام کاری نداره ، اونق

هم لنگ گرین کارت نیستم ، گرین کارت یم تونه نصف 

 من هم به دل  
 

آرزوهای منو اوگ کنه اما خب همه زندگ

 کندن از آروزهام گذشته. 
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و خودم را عقب کشیدم و به منظره از پس شیشه نگاه 

 دوختم. 

 حرف هایم را زده بودم. 

 یم شد.  باید متوجه

 باید یم فهمید که من زندایز نیم شوم . 

 ام ، یاسمن با 
 
یم فهمید ، متز که شت  در دوازده سالگ

ون پرتم   قساوت تمام ، از در خانه با تاپ و شلوارگ به بیر

 کرد و التمایس هم به زبان نیاوردم ، زندایز نیم شدم. 

 من سگ جان بودم. 

ایظ را تحمل یم کردم.   هر رسر

 شدن را نه.  اما زندایز 

 نوا برای من عزیزه...   -

ز کالمش بود.   با مکت  چند دقیقه ای ، این جمله اولیر

 نگاهش کردم. 
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به همان منظره ای که من چشم داشتم ، نگاه دوخته 

 بود. 

ز خاض مشهود نبود وقت  ادامه داد که :   در صورتش چیر

نوا و نکیسا هر دو برای من عزیزن ، من بهشون   -

تا ته دنیا بهشون مدیونم ، اون قدر مدیونم  مدیونم ، من 

که وقت  نکیسا هنوز عاشق رومیناست ، با وجود این که 

یم دونم کدوم خراب شده ای قایم شده ، چشم رو 

انتقامم ببندم ، اون قدر که وقت  تو باعث نجات جون 

نوای  ، بهت هزار تا پوئن مثبت بدم که الیقش هم نیست  

به خاطرشون هر کاری یم کنم ، تو ، نوا و نکیسا مهمن ، 

برای نوا مهیم ، پس برای من مهیم ، ازت محافظت یم  

کنم ، چون یه دیوونه ممکنه بخواد هر لحظه به وسیله 

 من نیست  ، اما 
 

تو منو بسوزونه ، تو مهره مهیم تو زندگ

 نوا هست  ، نمیخوام نوا ناراحت بشه. 
 

 تو زندگ

 و گارسون رسید. 
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ایز اش ، من بودم که احساسات و در تمام لحظه  سخیز

 متفاوی  را تجربه یم کردم. 

 احساسای  شبیه ترس... 

 ناباوری... 

 و بهت... 

** 
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ز   ز شانه و گوشم گیر انداختم و در حال جسی  گویسر را بیر

کلید آرایشگاه جدید میان کیف شلوغم ، گفتم : مهرداد 

به پاری  اینقدر کش و واکش نداره ، یم تویز یه دعوت 

 حرفتو بزیز ، من قطع کنم به کار وز ندگیم برسم. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

لخت  سکوت شد و من فهمیدم باز مثل همیشه پرس 

 بیچاره را زیادی مورد الطافم قرار داده ام. 

 آخر ماهه ، از دوی  برگشت  در خدمتیم.   -
 مهمویز

 و با خداحافظز آرایم ، قطع کرد. 

 خوب یم شد . خودش 

 خییل هم مهم نبود که بخواهم دلجوی  کنم. 

 ام از کیس دلجوی  به 
 

اصال من جز از رومینا در زندگ

 عمل نیاورده بودم. 

کلید را که پیدا کردم و وارد فضای تاریک محوطه ای که 

کت ساختمایز داشت ،  هنوز ردی از وسایل کارگران رسر

 شدم. 

گذاشته و من در   فرانک خانم ، کارت اعتباری اش را جا 

 ی  عقیل کامل تعارف زده بودم که یم روم یر کارت. 

در میان سالن چشم چشم کردم تا جای  که فرانک خانم 

د.   آدرسش را داده بود ، بیایم که زیاد هم زمان نی 
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 دکور جدید را دوست داشتم. 

برای رودابه و خودم هم سوئیت  در طبقه باال داشتم ، 

موضع باعث یم شد ، خیالم از  دست و پا یم رکدم و این

ان ها کم کم راحت شود.   بابت ندیدن میر

گرچه این روزها بیشی  وابسته ماست و خیارهای بانو و 

شوخز های شاهپور و دلسوزی های نوا یم شدم ، اما 

 دوری از این خانواده اولویتم بود. 
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گویسر ام ، در حایل که یم خواستم زنگ خوردن دوباره  

ز و زمایز که از آن  در ویال را قفل کنم ، باعث شد به زمیر

 برایم یم بارید ، لعنت بفرستم. 
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ون کشیدم و در  گویسر از جیب تنگ شلوار جینم بیر

ز وقت ندارم ،  حال چسباندن به گوشم ، گفتم : سیمیر

 زود حرفتو بزن. 

؟   -  کجای 

، باعث شد آخرین لحن جدی و توامان با ترسش 

 چرخش کلید در قفل در را آهسته انجام دهم. 

 اومدم ویالم ، چرا؟  -

 همون جا باش میان دنبالت.   -

فاصله دو خیابان کوتاه خانشان با این محل و قطع تلفن 

 که در 
 

ز ، باعث شد این خستگ و لحن ترسان سیمیر

 جانم بود را فراموش کنم. 

خیابان ، آن هم زیر نظر با ده دقیقه رسپا ایستادنم گوشه 

ز با اتومبیل زیبایش رسید.  ان ، سیمیر  آدم های میر
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سوار شدم و در همان حال که به صورت بدون آرایش و 

ز نگاه یم کردم  ز ماشیر رنگ پریده اش ، زیر نور چراغ کابیر

 ، گفتم : خر شده؟

 به سمتم چرخید. 

 نگاه اما از چشم هایم دزدید. 

ی  که انگار ساعت ها حالت عصت  و ناراحت و چشم ها

اشک ریزانده بود ، را با اخم نگاه کردم و گفتم : خر 

 شده؟...باز یاور... 

رس به نقز تکان داد و بعد خم شد و دستم را میان 

 دستش گرفت. 

ز دستش ، اخم هایم را بیشی  در هم کشاند.   دمای پاییر
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ن تمام سال های عمرش ، به هر باوری  به هر حال این ز 

 کنم و 
 

که داشت ، گذاشته بود میان خانه اش زندگ

 نامش به عنوان مادر درون شناسنامه ام باشد. 

 پس خر شده؟  -

 اشکش چکید و نگاه گریزانش را بند چشم هایم کرد. 

من یه اشتبایه کردم ، چند سال پیش ، دقیقا تو   -

 تو ، همون شب ن
 
 حس. چهارده سالگ

 یادآوری آن شب تمام موهای تنم را به بازی یم گرفت. 

ون کشیدم.   دستم را از حصار دستش بیر

 خر کار کردی؟  -

 دست هایش ا به صورتش کشید و نالید که: 

و چال نکردم ، من اونو رسوندم بیمارستان ،   - من نصیر

 زنده بود. 

 آن موجود کثیف زنده بود. 
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 زنده بود... 

 دست هایم لرزید. 

 ی  امان. 
 لرزیسر

ی از آن شب ، یم توانست مرا نابود کند.  ز  هر چیر

 نصیر که دیگر خود نابودی بود. 

به ، من یه آسایشگاه   - نصیر فلج شده بود با اون ضز

یش کردم ، اما...اما...   خصوض ی  نام و نشون بسی 

 نگاه ترسیده ام ، داشت جان یم کند تا ادامه دهد. 

؟  -  اما خر

 گار خراشیده بودند. حنجره ام را ان

 خرایسر عظیم. 

اما اون از دیروز ناپدید شده...رفته...نیم دونم    -

 کجا...نیم دونم چطور...اما... 

ون پرت کردم.  ز خودم را به بیر ز سیمیر  از ماشیر
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 هوا برای نفس نبود. 

ز انداختم.   سوئیچ را با جان کندن در قفل ماشیر

 از دستم افتاد. 

 باز انداختم. 

 باز افتاد. 

 تمام جان ی  جانم را پرت  آخر 
ز انداختم و درون ماشیر

 کردم. 

 نصیر کثیف زنده بود. 

ی که فکر یم کردم کشته ام و دنیا را از وجود   نصیر

 کثافتش پاک کرده ام ، زنده بود. 

 او یم آمد. 

 و ی  شک مرا یم کشت. 

 او یم آمد. 

ز بودم.   مطمی 
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******** 
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 دست هایم را شستم. 

 برای بار هزارم. 

آینه رسویس ، زیز را نشان یم داد که رنگ پریده اش از 

ی هم هویدا بود.  ز  پس یک میکاپ حرفه ای پاییر

ه رنگم چسبیده بود.   ترس به چشم های تیر

کاش جای این چشم های زیبای ترسیده ، کیم 

 خوشبخت  داشتم. 

 کاش میان حشمت ها نزیسته بودم. 
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  لعنت  را هیچ گاه نیم دیدم. کاش نصیر 

 کاش آن شب را تجریه نیم کردم. 

 کاش اصال به دنیا نیم آمدم. 

 کاش آن زنیکه هرجای  لعنت  مرا در نطفه یم کشت. 

 کاش وقت  یم رفت ، مرا هم با خود یم برد. 

 کاش... 

تقه اصابت شده به در رسویس ، نگاهم را از آینه کند و 

 به در قدییم رسویس ک
 

 شاند. با منگ

 شیر آب را با کندی بستم. 

دم و صورت نگران نوای  که برابرم 
ه را فرسر دستگیر

ایستاده و انگار چشم بانو را دور دیده که این همه پله را 

 باال آمده بود ، را برابرم دیدم. 

 خوی  کمند؟  -

 منگ به چشم هایش نگاه کردم. 
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 با مکت  شاید ده ثانیه ای ، رس تکان دادم. 
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 راه گشود تا از رسویس خارج شوم. 

ی میان اتاق ها ایستادیم.   میان فضای چند می 

 دست هایم یخ بود. 

 نوک پاهای بدون جورابم هم. 

 به انگشت های الک زده پایم چشم دوختم. 

سال ها پشت میکاپ و الک و به قول رومینا قری  بازی 

 ام را قایم کرده بودم اما  امشب... هایم ، چهره واقیع 
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امشب من همان کمندی بودم که سال ها از آن یم  

 گریختم. 

 کمند؟   -

رس باال گرفتم تا خوبیم هجا کنم که در اتاق آن زن  

 گشوده شد. 

زیز که با موهای ریخته در صورتش و لباس خوای  که 

چند قطره خون روی آن به چشم یم خورد ، منظره ای 

 ت. وحشتناک داش

 نوا به دیدنش ، داد کشید که : 

 شاهپوووووووور؟ –نوا 

ان بود ، سمتمان دوید.  رسدار میر  زن که همان تینای امیر

تکه شیشه در دستش ، کمندی که امشب هیچ باوری 

 نداشت ، را بهت زده یم کرد. 

تکه شیشه را باال برد و من تنها توانستم سیر نوا شوم و 

م.   دست جلوی صورتم بگیر
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یک تینا در سوزش د ستم و جیغ های ترسیده نوا و هیسی 

 هم ادغام شد. 

و شاهپور وحشت زده ای که از راه رسیده و نفس نفس 

یم زد ، کشان کشان آن زیز که جیغ هایش شدیدتر از 

سوزش دستم ، مرا وحشت زده یم کرد، با خود به داخل 

 اتاق برد. 
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 هپور در را قفل کرد. شا

 سمتمان قدم برداشت. 

 که ی  شک در کش و 
ت تنش از لکه های خویز ی  رسر

ز تکه شیشه به خود گرفته ، پر بود.   واکش برای گرفی 
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 دست زخیم ام را در دست گرفت. 

 با چشم های منگم ، نگاهش کردم. 

 نوا گریه یم کرد. 

 فحش یم داد. 

استیصال و جایز که در و نگاه من به بانوی  رسید که پر از 

 تنش نبود ، باالی پله ها ، نگاه میانمان یم دواند. 

 شاهپور داد کشید که : 

نوااااا...گریه نکن...بذار ببینم باید چه غلظ   –شاهپور 

 کنم. 

 نوا اما هق زد. 

 هق زد و نالید که : 

دستش...برید...یم خواست بکشتمون...یم  –نوا 

 خواست... 

 بانو سمتش قدم برداشت. 
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 در آغوشش کشید. 

 ، این شت  که ترس در جانم بود به این 
و من شاید بیشی 

 آغوش نیاز داشتم. 

 شاهپور بازویم را گرفت و در گویسر داد زد که : 

...آقاااااااااا...دستش  –شاهپور  دستش زخمیه...امیر

ه....یم برمش خونه تو...فعال یم  زخمه...داره خون میر

 دونم چه گویه بخورم. برمش خونه تو...بیا...من نیم 

 و مرا دنبال خود کشید. 

*********** 
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ه یم کرد را لبه سینک رسامیگ  ن رسر
ٓ
دست  که خون از ا

 رسویس قرار دادم. 
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 و تنها در گوشم صدای جیغ های یک زن جریان داشت. 

 
ٓ
ستانه در به شاهپوری که نجاتم داده بود و همان جا در ا

ه نگاه یم   ه خیر مرا با وحشت و چشم های وق زده خیر

 کرد، نیم نگایه انداختم و گفتم: 

 چته؟...ترسیدی؟   -

 ترسیده بود. 

 این را رنگ پریده اش یم گفت. 

پوزخند زدم و در میان درد زخیم که خون ریزی اش 

ز ترین حد ممکن یم رساند ،   داشت ، فشارم را به پاییر

 ییل هم ترسیدی. گفتم: ترسیدی...خ

 من هم ترسیده بودم. 

 اما نه از این زخم. 

 نه از آن زن. 

 من از نصیر یم ترسیدم. 
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ی که یم دانستم کثافت بودن ، تمام ذات و  نصیر

 وجودش است. 

ن 
ٓ
ز بار بود ، در ا صدای باز شدن در خانه ای که اولیر

قدم یم گذاشتم و نگاه شاهپور که جای من این بار به 

خانه شده ، اختصاص یافته بود ، مطمئنم  فردی که وارد 

مده است. 
ٓ
 کرد او ا

ب  
ٓ
لودم را زیر ا

ٓ
ب را باال کشیدم و دست خون ا

ٓ
اهرم شیر ا

 گرفتم. 

 نیم خواستم به در رسویس نگاه کنم. 

 نیم خواستم نگاه او را ببینم. 

 نگاه مردی را که باعث این زخم بود. 
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 اما او نگذاشت. 

 اش نزدیک شد. بوی عطر خوب و لعنت  

و سینه اش به بازوی  که دست زخیم ام را حمل یم کرد ، 

 چسبید. 

حرارت سینه اش را از روی لباس هم بدون انکار یم 

 توانستم با وضوح تمام حس کنم. 

ینه نشست. 
ٓ
 نگاهم در ا

ه شد.   به نیم رخش خیر

لودم و این مرد و اخم هایش و نگایه که 
ٓ
بند دست خون ا

 بود ، را نیم دانستم کجای این بازی مسخره جا دهم. 

 دست زخیم را با دست زیادی داغش، گرفت. 

ه به نیم رخم ، گفت:   خیر

یم پیش توکل.  ز ، منتظر باش، میر  _ شاهپور برو تو ماشیر

 متوجه مکث شاهپور و بعد رفتنش شدم. 
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 این مرد، یم خواست چه کند؟

د، پیش دکی  و بعد بگوید این چند  یم خواست مرا بی 

 برش عمیق در کف دستم، به خاطر چیست؟

، گ این   -  دکی 
 

؟...بگ
 

؟...خر بگ یم خوای خر کار کتز

 زخما رو، گ رو دست زنم نشونده؟

ینه بسته شدن، چشم هایش را دیدم. 
ٓ
 از ا

همان چشم های  که زیبای  اش را نیم شد ، انکار کرد و از 

 بود. بانو به ارث برده 

 دستم را کشیدم. 

ی رسویس   خواستم از کنارش بگذرم و از فضای چند می 

که بوی عطرش را بیشی  در جانم یم نشاند، خالض پیدا  

کنم که بازویم را کشید و مرا رخ به رخ خود قرار داد و 

اتفاق بعدی که متفقش بود، را من به حق نتوانستم باور  

 کنم... 
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بود و چشم های  ام چسبیدهاش به پیشایز پیشایز 

ه نگاهم یم کرد.   غمگینش خیر

نزدیکش نشو...نزدیک اون زن دیوونه نشو...اون   -

ز تؤيه...نذار  خرین کارش کشی 
ٓ
زن...اون فکر یم کنه ا

 بکشتت...نذار... 

و من تن عقب کشیدم و از کنارش گذشتم و چرا قلب من 

 این قدر حالش خراب بود؟
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 راه گشود تا از رسویس خارج شوم. 

ی میان اتاق ها ایستادیم.   میان فضای چند می 

 دست هایم یخ بود. 
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 نوک پاهای بدون جورابم هم. 

 به انگشت های الک زده پایم چشم دوختم. 

سال ها پشت میکاپ و الک و به قول رومینا قری  بازی 

 ما  امشب... هایم ، چهره واقیع ام را قایم کرده بودم ا

امشب من همان کمندی بودم که سال ها از آن یم  

 گریختم. 

 کمند؟   -

رس باال گرفتم تا خوبیم هجا کنم که در اتاق آن زن  

 گشوده شد. 

زیز که با موهای ریخته در صورتش و لباس خوای  که 

چند قطره خون روی آن به چشم یم خورد ، منظره ای 

 وحشتناک داشت. 

 کشید که : نوا به دیدنش ، داد  

 شاهپوووووووور؟ –نوا 

ان بود ، سمتمان دوید.  رسدار میر  زن که همان تینای امیر
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تکه شیشه در دستش ، کمندی که امشب هیچ باوری 

 نداشت ، را بهت زده یم کرد. 

تکه شیشه را باال برد و من تنها توانستم سیر نوا شوم و 

م.   دست جلوی صورتم بگیر

یک تینا در سوزش دستم و جیغ های ترسیده  نوا و هیسی 

 هم ادغام شد. 

و شاهپور وحشت زده ای که از راه رسیده و نفس نفس 

یم زد ، کشان کشان آن زیز که جیغ هایش شدیدتر از 

سوزش دستم ، مرا وحشت زده یم کرد، با خود به داخل 

 اتاق برد. 
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 شاهپور در را قفل کرد. 

 سمتمان قدم برداشت. 

 که ی  شک در کش و 
ت تنش از لکه های خویز ی  رسر

ز تکه شیشه به خود گرفته ، پر بود.   واکش برای گرفی 

 دست زخیم ام را در دست گرفت. 

 با چشم های منگم ، نگاهش کردم. 

 نوا گریه یم کرد. 

 فحش یم داد. 

و نگاه من به بانوی  رسید که پر از استیصال و جایز که در 

 نبود ، باالی پله ها ، نگاه میانمان یم دواند.  تنش

 شاهپور داد کشید که : 

نوااااا...گریه نکن...بذار ببینم باید چه غلظ   –شاهپور 

 کنم. 

 نوا اما هق زد. 
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 هق زد و نالید که : 

دستش...برید...یم خواست بکشتمون...یم  –نوا 

 خواست... 

 بانو سمتش قدم برداشت. 

 در آغوشش کشید. 

 ، این شت  که ترس در جانم بود به این و من شای
د بیشی 

 آغوش نیاز داشتم. 

 شاهپور بازویم را گرفت و در گویسر داد زد که : 

...آقاااااااااا...دستش  –شاهپور  دستش زخمیه...امیر

ه....یم برمش خونه تو...فعال یم  زخمه...داره خون میر

 برمش خونه تو...بیا...من نیم دونم چه گویه بخورم. 

 ا دنبال خود کشید. و مر 

*********** 
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ه یم کرد را لبه سینک رسامیگ  ن رسر
ٓ
دست  که خون از ا

 رسویس قرار دادم. 

 و تنها در گوشم صدای جیغ های یک زن جریان داشت. 

ستانه در 
ٓ
به شاهپوری که نجاتم داده بود و همان جا در ا

ه نگاه یم  مرا با وحشت و  ه خیر چشم های وق زده خیر

 کرد، نیم نگایه انداختم و گفتم: 

 چته؟...ترسیدی؟   -

 ترسیده بود. 

 این را رنگ پریده اش یم گفت. 

پوزخند زدم و در میان درد زخیم که خون ریزی اش 

ز ترین حد ممکن یم رساند ،   داشت ، فشارم را به پاییر

 گفتم: ترسیدی...خییل هم ترسیدی. 

 سیده بودم. من هم تر 
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 اما نه از این زخم. 

 نه از آن زن. 

 من از نصیر یم ترسیدم. 

ی که یم دانستم کثافت بودن ، تمام ذات و  نصیر

 وجودش است. 

ن 
ٓ
ز بار بود ، در ا صدای باز شدن در خانه ای که اولیر

قدم یم گذاشتم و نگاه شاهپور که جای من این بار به 

ود ، مطمئنم  فردی که وارد خانه شده ، اختصاص یافته ب

مده است. 
ٓ
 کرد او ا

ب  
ٓ
لودم را زیر ا

ٓ
ب را باال کشیدم و دست خون ا

ٓ
اهرم شیر ا

 گرفتم. 

 نیم خواستم به در رسویس نگاه کنم. 

 نیم خواستم نگاه او را ببینم. 

 نگاه مردی را که باعث این زخم بود. 
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 اما او نگذاشت. 

 اش نزدیک شد. خوب و لعنت  بوی عطر 

و سینه اش به بازوی  که دست زخیم ام را حمل یم کرد ، 

 چسبید. 

حرارت سینه اش را از روی لباس هم بدون انکار یم 

 توانستم با وضوح تمام حس کنم. 

ینه نشست. 
ٓ
 نگاهم در ا

ه شد.   به نیم رخش خیر

لودم 
ٓ
و این مرد و اخم هایش و نگایه که بند دست خون ا

 را نیم دانستم کجای این بازی مسخره جا دهم. بود ، 

 دست زخیم را با دست زیادی داغش، گرفت. 
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ه به نیم رخم ، گفت:   خیر

یم پیش توکل.  ز ، منتظر باش، میر  _ شاهپور برو تو ماشیر

 متوجه مکث شاهپور و بعد رفتنش شدم. 

 این مرد، یم خواست چه کند؟

د، پیش دکی  و بعد بگوید این چند  یم خواست مرا بی 

 برش عمیق در کف دستم، به خاطر چیست؟

، گ این   -  دکی 
 

؟...بگ
 

؟...خر بگ یم خوای خر کار کتز

 زخما رو، گ رو دست زنم نشونده؟

ینه بسته شدن، چشم هایش را دیدم. 
ٓ
 از ا

همان چشم های  که زیبای  اش را نیم شد ، انکار کرد و از 

 بانو به ارث برده بود. 

 دستم را کشیدم. 

ی رسویس   خواستم از کنارش بگذرم و از فضای چند می 

که بوی عطرش را بیشی  در جانم یم نشاند، خالض پیدا  

کنم که بازویم را کشید و مرا رخ به رخ خود قرار داد و 
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اتفاق بعدی که متفقش بود، را من به حق نتوانستم باور  

 کنم... 

ام چسبیده بود و چشم های اش به پیشایز پیشایز 

ه نگاهم یم کرد. غمگین  ش خیر

نزدیکش نشو...نزدیک اون زن دیوونه نشو...اون   -

ز تؤيه...نذار  خرین کارش کشی 
ٓ
زن...اون فکر یم کنه ا

 بکشتت...نذار... 

و من تن عقب کشیدم و از کنارش گذشتم و چرا قلب من 

 این قدر حالش خراب بود؟
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ه د ست باندپیجر ام بودم و درگیر احساسای  خیر

 متفاوت. 

؟  -  خوی 

 نبودم. 

 تمام این چند ساعت را ذره ای خوب نبودم. 

 من فقط منگ بودم. 

پاسخ ندادنم ،  باعث شد در جایش به سمت متز که در 

 صندیل عقب ، نشسته بودم ، بچرخد. 

 نگاهش کردم. 

 چشم هایم داغ بود. 

 تنم هم انگار داغ بود. 

 اشتم. من تب د

 تب ترس. 

 خوب نیستم.   -
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 ابروهای پر و خوش حالتش ، در هم ادغام شد. 

 درد داری؟  -

 رس به نقز تکان دادم. 

 لب های خشگ زده ام را با زبان تر کردم. 

 دلم یم خواست بخوابم. 

 .  یک خواب طوالیز

 بدون دغدغه. 

 بریم خونه ، خسته ام ، میخوام بخوابم.   -
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و نگاه از چشم های نافذش برداشتم و به مسیر آمدن 

 شاهپور با چند لیوان آبمیوه دادم. 
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رسدار نشست.   شاهپور صندیل جلو و کنار امیر

رسدار  ان برایم امیر ز لحظه ، میر نیم دانم چرا ، اما از همیر

 شد. 

 من عاشقش نشدم. 

 دوستش هم نداشتم. 

 اما... 

 ان من شد. اما او امشب نگر 

 بیا بخور ، رنگ تو صورتت نیست.  –شاهپور 

ه  به لیوان بزرگ آب اناری که سمتم گرفته بودم ، خیر

 شدم . 

شاهپور لیوان را کیم تاب داد و باز گفت : بگیر دیگه ، با 

 .  اون دستت بگیر

دست سالمم را باال بردم ، لیوان را گرفتم و هم چنان 

ه به لیوان در دستم گفتم : گفت  م خسته ام. خیر

رسدار ، ماسن را به راه انداخت.   امیر
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 بگیر آقا...تو هم بخور.  –شاهپور 

رسدار را ندیدم ، اما فحش رکیک  عکس العمل امیر

و به او را شندیم.   شاهیر

رسدارد   ی نگاهم را تا دست امیر ز و بعد صدای کوبیدن چیر

 که تا روی شانه شاهپور مشت شده بود را دنبال کردم. 

رسدار  انگار واقعا برای خانواده اش ، آدم متفاوی  امیر

 بود. 

شاهپور که باز فحش داد و به سمت من چرخید ، بدون 

نگاه به صورتش گفتم : آبمیوه نیم خورم ، میل هم 

 ندارم ، اضار هم خوشم نمیاد. 
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س سیر 
ی  تک خندش ، میان شت  که تمامش ا با اسی 

ز عجیت  یم نمود.   کرده بود ، چیر

نخور ، مشکیل نیست ، بانو تو خونه مجهز  –شاهپور 

 چته؟
 

 منتظرته ، فقط میشه بگ

چته ای که گفت بیشی  حالت چه مرگت هست را 

 داشت. 

و چقدر شاهپور میان دنیای من جای پایش داشت ، 

 محکم یم شد. 

 و من باید جای این پا را... 

ر این لحظه به پاک کردن این جای نیم خواستم حاال و د

 پا فکر کنم. 

ز افکارم خط انداخت ، رس به پشت   صدای موزیک که بیر

رسدار   ه امیر صندیل تکیه دادم و از آینه جلو به نگاه خیر

ه شدم.   که روی من بود ، خیر

ز مارو  " بس که نادیده گرفی 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 با خودم با همه دنیا قهرم

 هیشگ یادش نمیاد گ بودیم

 ه ی این شهرمعاشق حافظ

ه میخندم  وقت  گریم میگیر

 نمیدونم با خودم چند چندم

 کردنمو یادم نیست
 

 زندگ

 بس که هر ساعتشو جون کندم"

 ام درد کشیدم. 
 

 تمام زندگ

درد حقارت حرف ها و کنایه های  که باعث و بایز هیچ  

 کدامشان ، من نبودم. 

 " کجای  کجای  دل سادم

ز  ز من به چه روزی افتام ببیر  زندگیمو ببیر

 کجای  یه شب حس خوشحایل

ز زندگیمو"  شدم شکل یک حرست خایل ببیر
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 ام معنای  نداشت. 
 

 حرست دیگر میان زندگ

 ام بود. 
 

 حرست خود زندگ

 " مث کشت  کف اقیانوس انگار از چشم همه پنهونم

ه مارو من مثل گل به   خودی میمونمهیشگ گردن نمیگیر

م از یاد تا نذارم تو دلم خایل شه  آرزوهامو نی 

 مطمئنم که یه روزی توی کوچه ی ما هم عرویس میشه"

همیشه فکر یم کردم ، رسیدن به آرزوهایم همان 

 خوشبخت  است که همه از آن دم یم زنند. 

 اما... 

 اما ویال هیچ شادی آن چنایز برای من نداشت. 
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 "کجای  کجای  دل سادم

ز زندگیموبب ز من به چه روزی افتام ببیر  یر

 کجای  یه شب حس خوشحایل

ز زندگیمو"  شدم شکل یک حرست خایل ببیر

 چشم هایم یم خواست آب بردارد. 

 اما... 

 آخ اگر نصیر یم آمد. 

 آخ که آن نصیر منفور... 

 همان کابوس کودگ های من... 

 همان نفرت نوجوایز های من... 

 آخ... 

 بار دیگر او را بکشم؟یعتز قدرتش را داشتم ، 

 یم توانستم؟

 . ز  باید فردا یم رفتم یر سیمیر
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ز را برایم تعریف یم کرد.   باید درست و درمان همه چیر

ز اعتماد کرده بودم.   من به سیمیر

رسدار  ز که از حرکت ایستاد ، نگاه از چشم های امیر ماشیر

 از ورای آینه برداشتم. 

ه  بردم که شاهپور زودتر پیاده شد و من دست به دستگیر

رسدار گفت : من به خاطر نوا ترسیده بودم ،  امیر

 خواستم بدویز اون نزدیگ... 

من هم به خاطر نوا ترسیده بودم وگرنه سییل   -

 نخوردنت دلیل دیگه ای نداره. 

ز پیاده شدم.   و از ماشیر
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خون از دست رفته حیاط را آرام و با رسگیچه ای که ثمره 

ام بود ، به همرایه و بادیگارد بازی مسخره شاهپور یط  

 کردم. 

 او بیشی  از همه این شب را ترسیده بود. 

 او بیشی  از همه از آن زن دیوانه طبقه باال نفرت داشت. 

ز بار برابر من بر  این را وقت  در این شب لعنت  ، برای اولیر

ین زن در خانه ، رس آقایش فریاد یم زد به خاطر حضور ا

 متوجه شدم. 

باالی پله ها ، بانوی نگران و نوای گریان انتظارمان را یم  

 کشیدند. 

 بانو سمتم قدم تند کرد. 

 و من.... 

 من محتاج... 

 من امشب درگیر احتیاج... 

 من لعنت  امشب ، زبون و بیمار و تب دار... 
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 در آغوش او حل شدم. 

 در آغوش کیس که بوی مادر یم داد. 

بوی  که من هیچ گاه نتوانستم استشمام کنم و همان 

ز بار بود که موفق به داشتنش یم  امشب شاید اولیر

 شدم. 

 نیر برای من مادر نبود. 

م داشت.   نیر بیشی  همان خاله ای بود که از من رسر

 و حاال... 

 بوی تن بانو را نفس کشیدم. 

ه کردم.   ذخیر

 ندارمش. برای روزهای  که یم دانستم دور نیست و دیگر 
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 توجه ی   بانو ، شدم جدا تامل کیم با که بانو آغوش از 

 بوی و ایستاده نزدیکمان فاصله در که مردی حضور به

ز  کالیو  ، گذاشت یم وجود عرصه به را اش کریستیر

 صداش ، نرو باال ، بخواب امشب من اتاق تو : گفت

 .امشب است همیشه از تر آزاردهنده

 نوای گریان هم دست گرد شانه ام انداخت. 

صورت نزار و رنگ پریده اش از همیشه ی  رنگ و لعاب 

 تر بود و این امر ، باعث یم شد دل سنگم برایش بریزد. 

من با تمام نخواستنم ، داشتم به این خانواده خو یم  

 گرفتم. 

 م من برات. بیا بریم قربونت برم ، بیا بریم...بمیر  –نوا 

و هق هق گریه اش در ادامه این چند کلمه ، باعث شد 

 طرخ از لبخند روی لب هایم بنشیند. 
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 این دخی  شبیه رومینای من بود. 

 همانقدر رقیق القلب و بیچاره. 

 همانقدر کوچک و ی  پناه. 

 همانقدر تشنه توجه و تکیه گاه. 

و من  پا به پای هم وارد اتاف  که حوایل پله ها بود ، شدیم

این میان شنیدم که بانو گفت : تمومش کن این بازی 

مسخره رو...تو میخوای اون زنیکه رو زجر بری یا ما 

ز بودی که...   رو؟...تو اگه آدم انتقام گرفی 

ز شاهپور و صدای بلند  و ادامه جمله بانو ، با بانو گفی 

 بسته شدن در ، در گلو پایان گرفت. 

 این خانواده معماها داشت. 

 م معماها داشتم. من ه
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 .داشتم گذشته 

 از آن تلخ ها. 

 .  از آن رعب آورهای لعنت 

از همان ها ، که یک عمر ترس قاتل بودن به جانم یم 

 نشاند. 

در اتاق ساده بانو ، با کمک نوا مانتوی  را از تن خارج  

 کردم و روی تخت دراز کشیدم. 

 کنارم دراز کشید. نوا هم  

 دست گرد کمرم انداخت. 

 از گ اینقدر این دخی  به من ابراز محبت داشت؟

آنقدری که عموجانش به خاطر ترس این دخی  ، مرا به 

 آغوش خود دعوت کند. 
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-   .  ببخش...ببخش که باید ما رو تحمل کتز

 تموم میشه...این روزا هم تموم میشه.   -

 سباند. گفتم و او پیشایز به شانه ام چ

 بودند میان ترسم خوب بود. 

رسدار را نداشت.   شاید قدرت وجود امیر

 اما خوب بود. 

 از تنهای  همه عمرم بهی  بود. 

یو دیدم که   - ز ز بار تو چشای امیر یه چیر امشب برای اولیر

 هیچ وقت ندیده بودم. 

فکر کردم یم خواهد از عشق و عالقه بگوید که او ادامه 

 داد: 

وحشتناک دیدم...شاید راضز بشه تو چشاش یه ترس   -

ه آسایشگاه.   اون زنیکه رو بی 

 چرا ازش متنفری؟  -
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 بدون نگاه به چهره اش گفتم. 

برای منحرف کردن فکرم از چهره وحشتناک و لعنت  

 نصیر گفتم. 

اون سیم ترمزو برید...هفت سال پیش...اون سیم   -

ز پرت  ترمزو برید...مامان و بابام تصادف کردن...ماشیر

 د ته دره...آتیش گرفت...جنازشون سوخت. ش

ی که چسبیده به من با هر کلمه یم  گردنم به سمت دخی 

 لرزید ، چرخید. 

 به سمتش چرخیدم. 

 در آغوشم جمع شد. 

دمش.   به سینه فرسر

 او انگار امشب بیچاره تر از من تبدار ترس بود. 

** 
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هزارم در این شت  که صبح نیم شد ، از خواب برای بار 

 پریدم. 

گلوی خشک شده و حال ناآرامم باعث شد ، دست نوا 

 روی قفسه سینه ام را آرام کنار بزنم و با کم ترین 

 صدای ممکن ، راه یک فضای باز را در پیش گرفتم. 

 نور تنها آباژور سالن ، روشتز بخش فضا بود. 

ت و شلوار جیتز که   در خروخ  را گشودم و با همان ی  رسر

ز روی  کل روز با من همراه بود ، در هوای خنک اوایل پاییر

 ایوان ایستادم. 
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ی باعث شد ، کف دست سالمم را به  ز سوز کم جان پاییر

بازوی دست آسیب دیده ام بند کرده و در خود جمع 

 شوم. 

بان قلبم در نقطه اوج  دمای بدنم هم چنان باال بود و ضز

 خود قرار داشت. 

من خاطرات آن شب لعنت  را نیم توانستم هیچ گاه 

 فراموش کنم. 

 من در آن شب مرده بودم. 

 من در آن شب... 

آخ که تمام روزها و شب های قبل از آن شب هم زجر 

 بود. 

ز  وقت  نگاه کثیف و وحیسر نصیر ، برادر کوچک تر سیمیر

ز ، همه جا با من و از من بدتر با ر  و   ومینا همراه بود. مهیر

 رومینا از بردن نام آن مردک کثافت ، هم یم وقت  

 ترسید. 
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ز به ناف نصیر   که سیمیر
وقت  با تمام تالشش با دای  جایز

 یم بست ، تنها نیم شد. 

 در هوای  که آن مرد 
 

آخ که چقدر درد داشت ، زندگ

 لجن در آن دم و بازدم یم گرفت. 

 من هربار از فرار و درد رومینا ، جری یم شدم. 

از آن مردی که باید دای  صدایش یم زدیم ،  حالم بیشی  

 به هم یم خورد. 

 و آن شب دیگر انتهای نفرت من بود. 

 انتهای انتقایم که همیشه آرزو داشتم. 
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 آن شب ، نیر برای بردنم به شاه عبدالعظیم اضارها کرد. 

یم خواست که فارغ از  من اما دلم تنهای  با رومینا را 

ز و یاور مهمایز رفته ، قرار بود با هم ، فیلم هندی  سیمیر

 ببینیم. 

خانه ، بساط چای و کیک دست پخت نیر و  ز من در آشیر

چیپس و پفک را مهیا یم کردم و رومینا در نشیمن ،  به 

 انتظارم بود. 

 سکوت خانه ، با صدای جیغ های رومینا ، شکسته شد. 

 ترسیدم. 

بیچاره و ی  نوای این طایفه بودم و این ترس من دخی  

ز عجیت  نبود.   چیر

وردنه ای که دم دست  ترین سالح یم توانست باشد را به 

 دست گرفتم. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 از پیچ راهرو با لرز اندامم گذشتم. 

 آن مردک دیو صفت ، روی تن رومینا خیمه زده بود. 

آن حیوان کثیف لعنت  روی تن خواهرزاده اش خیمه زده 

 بود. 

شت از تن رومینای غرق اشک و التماسم کام بر یم دا

 داشت. 

یز شد.   وجودم از نفرت لی 

 تمام جانم غرق بهت بود. 

 دست هایم یم لرزید. 

 اما همان دست های لرزان را باال بردم. 

 با تمام توان بر رسش کوبیدم. 

بر رس نامردی که پشت به من روی تن عزیرم خیمه زده 

 بود. 

به اول دادش را به ر   اه انداخت. ضز
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به دوم او را از روی تن رومینای لرزان و نیمه عریان ،   ضز

 کنار زد. 

به سوم ، فواره خون به راه انداخت.   ضز

ز پرت کرد.  به چهارم ، او را روی زمیر  ضز

به پنجم..   ضز

 ضبه ششم... 

 ضبه هفتم... 

به هشتم...   ضز

به نهم...   ضز

 ضبه دهم... 

 و او دیگر تکان نیم خورد. 

 نیم خورد. او تکان 

 اما... 

 اما رومینا هف یم زد. 
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هق یم زد و جای جنازه نصیر ، نگاهش بند ورودی 

 نشیمن بود. 

 نگاه ترسیده و مات من هم به آن مسیر افتاد. 

 هایش افتاده بود. به سیمیتز که روی زانو 

 سیمیتز که بعد از دقایق  خود را به من رساند. 

 شانه هایم را مشت کرد. 

 یش اشک داشت ،اما... سیمیتز که چشم هل

اما مرا ترغیب کرد ، جنازه را تا صندوق عقب ماشینش 

 بکشانیم. 

رومینا را مجبور کرد با ی  و دستمال ، خانه را از خون 

 نجس آن مردک بزداید. 

 و من... 

 و رومینا... 

 ... ز  و شاید سیمیر
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 همه ما در آن شب مردیم. 

 و این ترس تمام سال های زندگیمان ، درست نبود. 

 کمند؟  ⁃ 

ز  ترسیده ، قدم عقب گذاشتم ، اما بوی کالیو کریستیر

 آرامم کرد. 
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به سمت مردی که شبیه هیچ وقت دیگری نبود ، 

 چرخیدم. 
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تنم تب زده تر از دقایق  پیش بود و لرز هم این میان به 

 جانم افتاده بود. 

ه نگاه کردم و با کم  چشم های تیر و نافذ  مرد برابرم را خیر

کردن فاصله بینمان ، بازویم را کشید و نگاهش متعجب 

 تر از لحظه ای پیش ، میان چشم هایم خانه کرد. 

؟ قدر  این چرا  ⁃   داغز

بازویم را ی  رمق از دست چنگ شده و داغ تر از تنم  

دم.   کشیدم و ذره ای هم راه به جای  نی 

 . بخوابم برم میخوام ⁃ 

 با صدای خش دارم نالیدم این جمله را. 

 . نیست خوب حالت ⁃ 

 . نیست خوب حالم ساله شیش و  بیست ⁃ 

او خییل قاطع و با تحکم جمله اش را گفت و من با 

 صدای آرایم که شک داشتم به گوشش هم رسیده باشد. 

 بازویم را کشید. 
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اض نداشتم.   جان اعی 

و دل یم  اصال انگار هر عدم تنهای  امشب را با جان

 پذیرفتم. 

حت  اگر همرایه با مردی بود که سایه اش را با تیر یم 

 زدم. 

خانه ، به اجبارش روی صندیل چوی  قدییم 
ز در آشیر

نشستم و او در حال باز کردن در فریزر ، بدون هیچ 

 مقدمه چیتز گفت : درد داری؟

منطورش زخم دستم بود و من شاید تنها دردی که حس 

ز دستم بود. نیم کردم ، از باب  ت همیر
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 .نه ⁃ 

دستمایل خیس شده از آب یجز که برابر چشم هایم تهیه  

کرده بود ، جلوی صورتم گرفت و گفت : بذار رو 

 . ز  پیشونیت ، دما بدنت یه کم بیاد پاییر

یز از هذیانم بود ،  از دستمال را با تعلیل که ثمره ذهن لی 

 دستش گرفتم و آرام به پیشایز داغم چسباندم. 

ون کشید و با کیم فاصله  ز بیر صندیل کنار مرا از پشت میر

 ، کنارم نشست. 

ش ، در این شت  که من در ی   نیم رخ و بوی عطر ی  نظیر

دفاع ترین حالتم بودم ، یک اتفاق ناباور به شمار یم 

 رفت. 

بیمارگونه به یک هیچ وقت فکر نیم کردم ، میان احتیاج 

د.   آدم ، او رس راهم قرار گیر
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خانه مادرش.  ز  آن هم زیر سقف خانه اش ، میان آشیر

 زن که  این واسه نه... شده حساس تو  به اون ⁃ 

 خوشگل روزی یه هم اون... زیباییت واسه... نه... متز 

 ... ویل... بود  خوشگل خییل... بود 

ز آوردم  و دستمایل که رسمایش کاهش یافته بود را پاییر

ه به نیم رخش گفتم: امشب مرموز حرف  خیر

نزن...امشب پرم...نیم تونم...مغزم نیم کشه...امشب 

 کمند هم واسه کمند زیادیه...دیگه جای  واسه رسدار 
حت 

 و رازاش ندارم. 

و با ی  خیایل تمام از جا برخاستم تا به اتاق بانو بروم که 

 میانه راه با حرفش ، مرا به سمت خود چرخاند. 

اگه فک کردی زمایز به کمک نیاز داری ، من  ⁃ 

 هستم...به هرحال بابت نوا بهت مدیونم. 

 کشیدم و با صدای  که یم لرزید ، گفتم : 
نفس عمیق 

نذار تنها بمونم...هیچ جا...تاکید یم کنم هیچ جا نذار 

تنها برم...به آدمات بگو چارچشیم منو بپان...حت  اگه 
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دم و لجبازی کزدم تو به فردا صبح همون کمند همیشه بو 

 حرفای امشبم گوش بده. 

ه اش که سمت من چرخیده  و ی  توجه به نگاه نافذ و تیر

 بود ، به خوابیدن دردناکم در مجاورت نوا بازگشتم. 
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 صبحانه یم خوردم و انگار نیم خوردم. 

 تمام ذهن من آشفته بود. 

ز هم در من نبود. حت  توا  ن دیدن سیمیر
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ز  من هرچه رسی    ع تر باید به رساغ رومینا یم رفتم و با اولیر

پروازی که دم دستم یم رسید ، هر دویمان را از این 

 مملکت دور یم کردم. 

 باید یم رفتیم. 

 در ارسع وقت. 

ز اعتماد کرده بودم.   من سال ها به سیمیر

 رومینا اعتماد کرده بود. 

 و حاال... 

 ؟کمند   ⁃ 

نگاه منگم تا چشم های شاهپوری که اخم داشت و 

 براندازم یم کرد ، کشیده شد. 

 کجای  تو؟  -شاهپور 

رس تکان دادم و از جا برخاستم و گفتم : امروز زیاد کار 

 دارم ، خدافظ. 
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ز کیف کوچک پاسوری  ام سمت در  و با برداشی 

اض نوا و بانوی  که صدایم یم  خانه رفتم و به اعی  ز آشیر

 توجیه نشان ندادم.  زدند ،

ز رفتم ، سمت شاهپوری که پیم روان  از پله ها که پاییر

بود ، کارت اعتباری فرانک خانم را گرفتم و گفتم : بده 

ه آرایشگاه...خودت هم منو برسون خونه  یگ اینو بی 

 حشمتا. 

 ابرو باال انداخت و گفت : سیاه بودااااا. 

ز  هم تو  ⁃   . نیست   سفیدی ، همچیر

 فکر کردم باز هم خنده هایم را گم کرده ام.  خندید و من

بعد از دقایق  که در ماشینش جاگیر شدیم و او باز 

موزیک های راک لعنت  اش را میان اعصاب نداشته ام ، 

به راه انداخت ، گفتم : شاهپور حوصله موزیکای 

یو  ز مزخرفتو ندارم...اصال من امروز حوصله هیچ چیر

 ندارم. 
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ز مرغیتو قربون.   زیرلب شنیدم که گفت : اخالق چیر

 ردی از لبخند هم روی لب هایم نیوفتاد. 

برابر خانه حشمت ها که پیاده شدم و کلید به در کوچک 

خانه انداختم و وارد شدم ، تمام خاطرات آن شب نحس 

 ، در ذهنم تداغ شد. 

حضور آندره و یاسمتز که برابر پله ها را باال رفتم و به 

های تراس نشسته و صبحانه یم خوردند ،  ز هم پشت میر

 توجیه نشان ندادم. 

 کمند؟  -آندره
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 انگار طویله است.  -یاسمن

در را که گشودم ، با پوزخند گفتم : مگه فک کردی غیر 

 اینه ؟

احتماال یاسمن با آن رسدردهای مزمنش ، در اتاقش به 

 رس یم بزد. 

ز ایستادم و چند تقه به در زدم که برابر در  اتاق سیمیر

 صدای یاور از پشت رسم ، مرا به آن سمت چرخاند. 

ز  ⁃  ز  پیش رفت دیشب... نیست سیمیر  . مهیر

ز بروم که  عصت  چشم بستم و راه گرفتم از پله ها پاییر

؟ ز  یاور گفت : اذیتت نیم کیز

ه در صورت  روی پله اول به سمتش چرخیدم و خیر

ه...به میانسال و جذابش  ، گفتم : اذیتام از این جا کمی 

ز بگو بهم زنگ بزنه...در ضمن به آندره و یحتر هم  سیمیر

 حایل من ، دم و دقیقه مزاحمم نشن. 
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رسش را به تایید تکان داد و بعد در حایل که من پله ها را 

ز یم آمدم ، باز گفت : این خونه همیشه خونه  رسیعا پاییر

 ید برگردی ، برگرد. توئه...یه روز اگه فک کردی با

 عذاب میان صدایش ، مرا به نیشخند رساند. 
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باز هم کنار شاهپور جاگیر شدم و حال بدترم که ثمره 

دیدن خانه لعنت  حشمت ها بود را سیع کردم پشت 

 ام ، قایم کنم. 
 
 نقاب ی  حوصلگ

 حاال؟ برم کجا   خانووووووم ⁃ 
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 دلم کباب... دربند  بریم بعد  ، برداریم رو  رودی بریم ⁃ 

 . میخواد 

تک خندش هم باعث نشد، حال بدم کیم التیام پیدا  

 کند. 

 من درد داشتم. 

 دردی که هر دم مرا به سوی  یم کشید. 

ان ⁃  ه گ  میر  ؟ اونور  میر

 . دیگه ماه سه دو  ⁃ 

 بره؟ یم هم من ⁃ 

 . احتماال  ⁃ 

 همه این مکالمه ، بدون نگایه به سمت هم برقرار شد. 

 من یم خواستم بروم. 

 هرچه زودتر. 
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یم خواستم بروم و کمند حشمت بودن ، از وجودم پاک 

 شود. 

 بری؟ میخوای واقعا  ⁃ 

 نگاهم این بار به نیم رخ جدی اش کشیده شد. 

 کوووووچیک  خانوووووم ، کردم  قبول خر  واسه پس ⁃ 

انا بشم؟ خونه  میر

پوزخند و از گوشه چشم نگاه کردنش ، باعث شد اخم 

 هایم بیشی  به هم پیوند خورد. 

 کمند؟  میخوای خر  زندگیت از  تو  ⁃ 

 من فقط آسایش یم خواستم. 

 کیم امنیت یم خواستم. 

 من رهای  از ترس ها و تهمت ها را یم خواستم. 
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 .توئه قیافه ندیدن دلیلش ترین مهم ⁃ 

لحن به تمسخر آلوده ام هم او را از قیافه جدی که به 

 خود گرفته بود ، باز نداشت. 

 و حال من نبود. 
 

 هسچ کس میان زندگ

 هیچ کس نیم توانست مرا قضاوت کند. 

 هیچ کس... 

********* 
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رودابه رس به شانه ام چسبانده و در حال چرخ خوردن 

فحات اکسپلور اینستاگرامش ، گفت : یه جوری میان ص

ی   هست  این روزا...دلم تنگ مهمویز رفتنمونه...تنگ

خیالیامون...تنگ اون روزای  که چارتای  همه غممون ، 

 فقط پیدا مردن رستوران بهی  بود... 

 من هیچ وقت تا به این حد ی  غم نبودم. 

ل من همیشه مشکالی  داشتم که به ذهن دخی  ساده د

 چسبیده به من ، هم خطور نیم کرد. 

شاهپور که برابرمان سمت دیگر تخت نشست و 

لبخندهای مکش مرگ مایش را تحویل رودابه داد ، از 

 جوای  که روی دلم سنگیتز یم کرد ، اجتناب نمودم. 

 چه حال جفتتون بده.  -شاهپور 

رودابه دست باندپیجر مرا باال گرفت و رو به شاهپور 

 توپید که : 

به داره روز  هر  چرا  ⁃   چطور  تو ... ؟ خوره یم ضز

؟  مواظبیسر
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شاهپور با همان لبخند مضحکش ، کیم خود را جلو  

ه در چشم های آب افتاده رودابه گفت : من  کشید و خیر

مواظبش نیستم ، اون شوهرشه که مواظبشه ، حاال یه 

 
 

ه بینوا ،  از قبل زندگ وقتای  هم از دستش درمیر

 یقته. پرهیاهوی رفیق شف

آنقدر ی  هپا گردن رودابه به سمتم چرخید که صدای 

 مهره هایش را توانستم بشنوم. 
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ی  تقاوت نگاهم را به چشم های ی  نهایت زیبای رودابه 

 دادم. 

 منتظر بود ، حرف های شاهپور را نقز کنم. 

 انتظارش دلم را یم سوزاند. 

 خودم را هم... دل 

ها را داشتم.  ز  من هم انتظار خییل چیر

مانه باشد.   ام یک دروغ ی  رسر
 

 مثال واقعیت حرامزادگ

یا رها شدنم توسط مادر هرزه و پدر ی  مسئولیتم ، یک 

 صحنه سازی از سمت حشمت ها... 

 ...  شاید هم انتظار داشتم آن شب لعنت 

بوس همان شت  که نصیر را با تمام توان کشتم ، یک کا

 بیهوده باشد. 

 کمند؟!   -رودابه 

کمندی که گفت ، آنقدر استیصال و بهت داشت که 

: یه شوهر دست ناسالمم را بند شانه اش کردم و گفتم
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دوزاریه...چندصباح دیگه هم شوهر نیست...میندازمش 

 تو زباله دویز خاطرات. 

پوست گوشه لب های رژ زده اش را با دندان کند و 

ه شد. فکری به نقطه ای ا  ز گلیم روی تخت ، خیر

 اون یگ عروس شده ، غصه تو چیه؟ -شاهپور 

رودابه چشم تا صورت شاهپور دواند و براق شده ،  

 گفت : به تو چه ؟

 شاهپور این بار با صدا خندید. 

 ی  شک رودابه برایش داستان مهیج  بود. 

آن قدر مهیج که بخواهد وقت و تالشش را برای این 

 دخی  بگذارد. 

 هرطور که فکر یم کردم ، این دو موجود را انگار اصال 

 برای هم آفریده بودند. 

 هر دو ی  خانواده... 

 هر دو تنها... 
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 هر دو پناه... 

ی این میان مشکل داشت.  ز  اما یک چیر

 
 

ن و او را در زندگ من یم خواستم رودابه را با خود بی 

 خودم و رومینا راه دهم. 

وانست ، او را برای همه و یک رابطه نیمه کاره دوباره یم ت

 عمر فلج کند. 
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یعتز همویز هیس که  -شاهپور 

...خوشگل...دلرحم...اصن معجونت  میخواماااا....وحیسر

 دل یم بره. 

مردک خوش رس و زبان ، داشت با حرف هایش روی لب 

 های من هم لبخند یم آورد. 

 رودابه محتاج محبت. وای به حال 

 رودابه چشم غره رفت و باز توپید که : 

 بیخووووود.  -رپدابه 

 شاهپور اما جدی شد. 

ه در نگاه ناراحت و متعجب  به پشت  اش تکیه زد و خیر

رودابه گفت : من میخوام منطق  بهت پیشنهاد یه رابطه 

رو بدم...من تو رو میخوام...اون پرسه دیالق الغر هم 

ش بودی...من هم تا حاال به اندازه دیدم که عاشق

موهای رست عاشق شدم...ویل االن گیر کردم به تو...نه  

ز فک   که عاشقت بشم ، نه...ویل میخوامت...حاال بشیر

 کن...من حداقلش تو رندگیت ، یم تونم مواظبت باشم. 
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 حداقل خوی  بود. 

آنقدر خوب که من یم خواستم در صورت عدم قبول 

 بم. رودابه در مالجش بکو 

شاید یم شد برای آینده و عدم تنهای  رودابه روی این 

 مرد حساب باز کرد. 

اصال شاید رابطه ای هم شما نیم گرفت ، اما این مدل 

ز ویژه ای به شمار یم رفت.   ابراز درخواستش واقعا چیر

 رودابه ی  جواب ، تنها به اخم هایش افزود. 

امشب بیش از حد مجازش ، حرف های جدید شنیده 

 . بود 

 با هم ناهار خوردبم. 

 که مرا یاد نصی  یم انداخت. 
 در سکوی 

 من نیم خواستم سکوت باشد. 

 من دلم رومینا را یم خواست. 

 رومینای قهرکرده را... 
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ناهار که تمام شد و شاهپور درخواست قلیان کرد ، 

چسباند و رس روی شانه ام  رودابه باز خودش را به من 

گذاشت و گفت : راست  آخر اون هفته سه روز باید بری 

دوی  ، همه کارا رو فرانک خانوم کرده ، برگردی هم جا 

 به جا شدیم. 

یم خواستم کیم حالش از بهت و رسدرگیم که داشت ، 

د ، پس گفتم : دادم سوئیت باال رو برات  فاصله بگیر
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بمویز ، فقط مساله تنهاییته  دکور بزنن ، اونجا یم تویز 

 که... 

 که یک باره به تنش نشست ، از من فاصله  
 
از زور شوف

ه در صورتم با چشم های  که اشگ ذوقش  گرفت و خیر

سم؟...عالیه....مرسیییتر 
بود ، گفت : واسه خر بی 

 ...  قربونت برم...مرسییتر

نگاه من همراه ذوق او به لبخند شاهپور از بابت این  

 ودابه بود. کارهای ر 

ان ، خییل عجیب بودند.   جماعت میر

***** 

ز را نگه داشت ، تا من پیاده شوم ، با  برابر خانه که ماشیر

حایل که به مراتب بهی  از صبحم بود ، گفتم : رودابه 

ه   میر
نماز یم خونه ، خدا و پیغمی  رسش میشه...مهمویز

...رودابه خییل حساسه...رابطش   ز و حجای  نداره رو نبیر

ز بود....گفتم اینت کال   با مجتت  هم در حد دست گرفی 
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رو بدویز اگه بر فرض محال تونست تحمل کنه قیافه 

 .  داغونتو ، ازش انتظار دیگه ای نداشته بایسر

ز پیاده شدم و این بار او گفت که :   و از ماشیر

 . آتیشیم و  پنبه خب اما  ، کنم  یم سعیمو  ⁃ 

 و نیشخند زد و ادامه داد که : 

ز بدی نیستیااااا...  هم تو  ⁃   بدون نقابت ، آدم همچیر

 بد نبودم. 

 هیچ کس... 

 هیچ آدیم... 

 از ابتدای تولدش بد نبود. 
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 و نوا حد ی   نگرایز  دانستم یم ، شدم یم که خانه وارد 

 .دارم را بانو

نیر را بانو با آن زیبای   و غم چشم هایش ، داشت جای 

 برایم یم گرفت. 

نوا که در سالن خانه ، کتاب به دست برابر ی  وی با 

 کهکشایز اش ، نشسته بود به 
 

همان ست های خانگ

 دیدنم از جا برخاست و سمتم قدم تند کرد. 

نگرایز برای من ، از شب گذشته بیشی  در چهره اش 

 نمود داشت. 

 سالم، خوی  قربونت برم؟ -نوا 

 که از خانواده همرسش خوشش بیاید. رومینا حق داشت  

این حجم از مهری که هیچ گاه ،  ما میان حشمت ها 

ز بود.   ندیده بودیم ، واقعا وسوسه انگیر

ز یم نمود.   البته این میان ، حضور رسدار کیم خوف انگیر
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 . ریزی خون نه دارم درد  نه... نوا  خوبم... سالم ⁃ 

ه شد.  ز به دست باندپیجر ام خیر  غمگیر

ون آمدن خانه ، باعث شد نگاه از چهره  بیر ز بانو از آشیر

م.   زیبای نوا بگیر

 . سالم ⁃ 

بانو سمتم قدم برداشت و با اخم های درهمش گفت : 

علیک سالم...واجب بود با این حالت ، امروز بری 

ون؟  بیر

 واجب شاید نبود ، اما... 

 من نیاز داشتم. 

 نیاز داشتم بروم جای  تخلیه شوم. 

 تمام درد دیشبم را. 

، گفت : برات از اتاقت لباس شانه که باال انداختم

برداشتم ، گذاشتم تو اتاق خودم...برو لباساتو عوض کن 

 بیا. 
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 بانو یم خواست در جمعشان باشم؟

من در خانه حشمت ها جز وعده صبحانه کمی  در جمع 

 حضور داشتم. 
 

 خانوادگ

من جز برای رومینا ، آنقدرها برای کیس  اصال حضور 

 مهم نبود. 

 نداشتیم. 
 

 ما اصال شاید جمع خانوادگ

 ... ز همیشه یا رسدرد داشت یا مهمایز  سیمیر

 ...  یاور پروژه داشت و شب نشیتز

 یاسمن را هم که نیم شد ، آدم حساب کرد... 
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 آندره هم که خییل خودی نبود. 

 رس تکان دادم و رایه اتاق بانو شدم. 

ز توالت  ساده و قدییم پر   که تمامش با تخت و میر
 
اتاف

 شده بود. 

 که تمام دیوار برابر 
 

البته اتاق بانو شامل کتابخانه بزرگ

 پنجره اتاقش را گرفته بود ، هم یم شد. 

 بزرگ باالی تخت هم یک خانواده 
 

قاب عکس خانوادگ

 خوشبخت را فریاد یم زد. 

ز   امروز. خانواده خوشبخت روزگار دور و غمگیر

 خمده نکیسا و نوای نوجوان... 

ت  خنده رسداری که برعکس تمام تصورات من ، ی  رسر

 آی  رنگ روشتز ، به تن داشت. 

شاهپور تتو نداشت و موهای بلند و بسته اش ، یم 

 توانست مضحک ترین اتفاق امروزم باشد. 
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و زن و مرد میانسال و خوش چهره در تصویر که دست  

 یباترین قسمت تصویر بودند. گرد کمر هم داشتند ، ز 

 و البته بانو... 

اهن زیبا و نشسته بر  بانو با موهای رنگ شده و پیر

 صندیل. 
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ت ی   رسدار   .کشید خود به مرا نگاه هم باز پوش رسر

 در این عکس ابخند داشت. 

ی که هیچ گاه روی لب هایش ندیده بودم.  ز  چیر
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 ام به تصویر رسدار ، عوض کردم و 
 

گ لباسم را با خیر

 موهایم را برابر آینه ای که باز هم انعکاس ن

 تصویر رسدار را بیشی  به رخم یم کشید ، بافتم. 

ز تمام تلجز ها از تنم ،  و دلم برای یک دوش و شسی 

 تنگ شد. 

 بانو و چای 
 

به جمع نوا و بانو که برگشتم ، کیک خانگ

 تظارم را یم کشید. سیبش ان به و 

 بوی خانه داشت این خانه... 

های  که من نداشتم... 
ز  بوی چیر

های  که رومینا نداشت... 
ز  بوی چیر

ز ، چای  بانو که برایم از قوری شیشه ای و بانمک روی میر

به و سیب در فنجان کریستال ریخت و به دستم داد ، 

 نوا گفت : پانسمانتو هم باید عوض کنیم. 

ر سکوت و فنجان به دست ، به رس تکان دادم و د

ه شدم.   وی خیر
 صفحه ی 
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 کارت تو آرایشگاه چیه؟  -بانو 

نگاهم از صفحه ی  وی تا صورت بانو کشیده شد و لب 

ی که دوست داشتم.  ز  باز کردم به تعریف از چیر

 بیشی   وظیفم اما ... منه دست مشتقاتش و  رنگ الین ⁃ 

 . آموزشه

 تکان داد. نوا لبخند زد و بانو رسی به تایید 

م جدیدم دوره برای روزی چند  من ضمن در  ⁃   میر

 . دیگه هفته احتماال ... دوی  

ه ام شد.   نگاه پر اخم بانو و ترسیده نوا ، هم زمان خیر
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 ابرو در هم کشیدم. 

 من در مورد کارم به احدی جواب پس نیم دادم. 

 حت  رومینا... 

مینای  که وقت  از دانشگاه انضاف یم دادم و خودم را رو 

 و زمان زد تا مرا ی  خیال کند و 
ز بند کارم یم کردم ، به زمیر

 نتوانست. 

 چقدر آن روزها درد کشید ، طفلکم. 

اصال رومینا عادت داشت ، همه بدبیاری های جهان مرا 

 به پای خودش بنویسد. 

...واجب هم نبود ، برم باید  حتما ... واجبه... کارمه  برای ⁃ 

یم رفتم...من به انتخاب شما اومدم تو این خونه ، پس 

 رعایت قوانینش هم انتخاب من نیست. 
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 اخم بانو بیشی  شد. 

 نوا اما جای ترسش را خنده ای بانمک فراگرفت. 

م   -بانو   ما خاصه...مخصوصا که امیر
 

ایط خانوادگ رسر

 سفر... گفته باید بیشی  مراقبت باشیم...اون وقت این 

 . دوی   برم باید  دیگه هفته هم من ، نداره مشکیل ⁃ 

نگاه بانو و نوا و گردن من به سمت امیر رسداری که در 

 آستانه ورودی خانه ایستاده بود ، چرخید. 

 چشم هایش ، سمت من بود. 

 و من...  

 ممنونش نبودم. 

تمام بدبخت  ها و این جواب پس دادن ها ، صدقه رس 

 بود. حضور نحس خودش 

 خوبه.  -بانو 

عالیه...البته اگه قبلش بیای یه دست  به موهای من  -نوا 

 .  بکیسر
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 .نزنم لبخند ، بانمکش و بار شیطنت نگاه به نتوانستم 

این خانواده جز همان رسکردشان ، در راستای ریزش 

ای   به عمل یم پوسته سخت و رسد من ، تالش به رسز

 آوردند. 

 حت  وقت  فکر نصیر مرا رها نیم کرد. 

حت  وقت  ترس آمدن نصیر ، یک وحشت الیتنایه به 

 قلبم یم ریخت. 

بانو اخم هایش را این بار سمت نوا روانه کرد و گفت : یه 

دو سانت نذاری این موها بلند بشه ها...اصن کاش 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

احت رو پرس یم زایید هم خودت و هم ما رو ر  نرگس تو 

 یم کرد. 

 نوا خندید. 

 لبخند من هم کیم ابراز وجود کرد. 

ش ، لبخندم را اندگ پهن تر کرد.   و توپیدن بانو به امیر

تو هم شبیه جن نیا و برو ... از اون دخی  دیوونه  -بانو 

؟  طبقه باال یاد گرفت 

 نوا اما این بار برعکس من به این جمله اخم کرد. 

ی درباره تینا ، نوا ر  ز  ا به هم یم ریخت. هر چیر

رازهای این خانه و خانواده ، دم به دم داشت بیشی  

 باعث کشاندن ذهنم ، سمت خود یم شد. 

رسدار اما انگار این حرف ها ، عادتش بود که ی  تفاوت 

سمت پله ها قدم برداشت و گفت : هیجر از صبح 

 خورده؟
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خانه با صدای  که یم شد لرزشش را  
ز بانو از میان آشیر

 کامال حس کرد ، پاسخ داد که : 

 . منو  خون... آره ⁃ 

تینا و آن موهای بلند و عقل پریده و صورت سوخته ، 

چرا تا به این حد مورد عنایت نوا و بانو و نکیسا و 

 شاهپور بود را نیم شد ، فهمید. 

* 
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 .است بد حالم که بودم داده پیام رومینا به 

 و او تنها یک ایموخ  فرستاده بود که یعتز حرف نزن. 
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چطور یم توانست متز که تشنه شنیدن صدایش بودم را 

 ی  خیال شود؟

پله های این ایوان و نمای چراغ های کم سوی  که سایه 

باعث شده درخت های باغچه را زیباتر جلوه یم داد ، 

بود میان شب بیداری که ترس حضور نصیر را بیشی  به 

 جانم یم ریخت ، به اینجا بگریزم. 

 نوا برای عدم تنهای  من به اتاق سابقش بازگشته بود. 

ای  داشت.   در عدم تنهای  ام هم سهم به رسز

 رویا هم بافته بود. 

ز   مثال این که عمو جانش تمام کارها را به خاطر من زمیر

 ا در رکابم به دوی  بیاید. گذاشته ت

 دنیای خنده داری بود. 

این دخی  در خانواده پر محبتش گیر افتاده و رویا یم 

 بافت. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

من هم در تنهای  خودم شناور بودم و به دنبال ریسمایز 

ه تر از حالم یم گشتم.   برای چنگ زدن به آینده تیر

 ؟ نشست   اینجا  چرا  ⁃ 

 د
 

ور اندام کشیده به سمت بانوی  که اشارپ مشگ رنگ

و زیبایش پیچانده بود ، با چرخشم نگاه کردم و  با 

ز شانه هایم به سمت باال ، گفتم : خوابم نیم  امداخی 

 بره. 

 قدم برداشت و کنارم لبه پله نشست. 

این زن نسبت به مادربزرگ نوا و نکیسا بودن ، خییل 

 جوان تر بود. 

ه   شد. او هم به مانند من به جای  حوایل درخت ها خیر
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ز ...نارنج درخت همون...؟ بیتز  یم رو درخته اون ⁃    اولیر

 نهالشو ، شدم خونه این وارد عروس عنوان به که بار

 اما...بود خوش دلم وقت   هر هم درختا بقیه...کاشتم

ده تو وقت   بمونه یادم تا کاشتم رو درخته اون ز   سیر
 
 سالگ

 حایل چه ساله یس مرد یه عقد سفره پای نشستم

 داشتم دوسش...خر  یعتز  شوهر نفهمیدم من...داشتم

 که سالم چهارده...داشت فاصله دنیامون هرحال به...اما

 یم صداش واال همه...اومد دنیا واالم  امیر  بود

 انارو درخت اون خاطرش به...بود عزیر خییل...زدن

 ...کاشتم

ز عجیت  نبود. و بغض صدایش در این   لحظه چیر

آن مرد خوش سیمای در عکس که مهربایز از چشم 

ه یم کرد ، ی  شک برای مادری که در چهارده 
هایش رسر

 چشیده بود ، ی  نهایت عزیز 
ز  طعم فرزند داشی 

 
سالگ

 بود. 
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ز  همه واالم  امیر  ⁃   خیلیا  گفته  به هم من... داشت چیر

ز  خاطر  به... بودم زا  یکه انگار  واالم  همیر از لحاظ  امیر

ز بود...حت  با مخالفت شدید  خواسته هاش همیشه تامیر

باباش درس خوند و مهندس هم شد...و من بیست سال 

رسدار که دنیا اومد ،  بعدش باز حامله شدم...امیر

شاهپورو پیدا کردیم...به دوتاشون شیر دادم...شاهپورم 

رسدارم عزیزمه...سه تا پرس  هم اندازه امیر

رسدار همون طور که باباش خواست داشتم...ویل...امیر 

ده چهارده سالگیش بود که رفت کنار  ز بار اومد...از سیر

دست باباش...هجده سالگیش هم باباش به رحمت خدا 

رفت و اون همه کاره شد...بچم ستز نداشت که عاشق 

شد...بیست و یک سالش بود...تینا دوسال ازش بررگی  

م ،   کارخونه دارای  بود بود...دخی  یگ از  که امیر

 ترابریشونو انجام یم داد... 
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 .داد نشان رخ صدایش بغض باز 

رسدار عجیب بود.  ان ها و امیر  میر
 

 زندگ

ی که ذهن من توان پردازشش را  ز خییل عجیب تر از چیر

 داشته باشد. 

 هم هاش بچه... بود  خانوم خییل اولم عروس نرگس ⁃ 

رسدار  مثل نکیساش... آورد  بار  خوب   و  بود  کار   عاشق امیر

ز  تو ... آسمون عاشق نپاش   خونه همیر
 

 تو ... کردن  یم زندگ

رسدار  و  تینا ... هست تینا  حاال  که  اتاف    وجود  با  هم امیر

 که  روبروی   ساختمون تو  و  کردن  ازدواج ، من مخالفت

 یم کنه موندگار شدن...نیم دونم اال امیر 
 

ن توش زندگ

خر شد...نیم دونم چه معامله ای رو امیر زد زیرش ، که 

وع شد...   دعواها رسر

دست به گلوی بغض دارش کشید و دست من دل دل زد 

 تا روی شانه زن شکسته کنارم بنشیند. 
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 دستم نشست. 

شاید فردا او هم مثل خودم این موضوع را فراموش یم  

 کرد. 

  وحشت شد ... داد  نشون اصلیشو  روی تینا  ⁃ 
 

 زندگ

 که  باری و  زد  تا ... آبروریزی روز  هر ... دعوا  روز  هر ... پرسم

ز  یم خونواده ز  خواسی   ، دیگه ترابری به دادنش و  بفرسی 

 بزرگ برادر ... اما ... چطور  و  چرا  دونم نیم... شد  توقیف

 سال به... شد  محکوم ابد  حبس به... زندون افتاد  تینا 

کیسر کرد...باباش سکته کرد...گوشه خود  نکشیده

آسایشگاه افتاد...یه داداش کوچیک تر براش موند 

فقط...ویل تینا آروم شده بود...رس به راه...من باورم نیم 

م خییل خوش خیال بود...   شد...ویل امیر

و بغض صدایش بیشی  شد و دست من روی شانه اش 

ی آورد.   فشار بیشی 
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واال ⁃   ز ...شمالسفر برای چیدن برنامه نرگس و امیر  گفی 

ز ...ها بچه بدون بار یه  ترمز...شد آخرشون سفر...رفی 

 ...بود بریده تینا...بود شده بریده ماشینشون

 نفس میان سینه ام گیر کرد. 

 آن تابلوی زیبا با نفرت آن زن دیوانه از هم پاشیده بود. 

رسدارم ، کردیم  خاک که  سوختمو  نرگس و  واال  امیر  ⁃   امیر

  به... کرده  کارو   این تینا  بود  فهمیده خودش... مرد  هم

 داد  یم نشون که  رو  تینا  فیلمای فایل همه... نگفت کیس

 دبه یه با  خودش ویل... کرد   پاک رو  کرده  کارو   این اون

 تینا ... نزد  آتیشش امیر ... تینا  رسوقت رفت فندک و  نفت

زد...خونشونو...خونه طبقه دومو...آتیش  آتیش

ه  زد...صورتش گر گرفت...امیر نجاتش داد...ویل...دخی 
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دیوونه شد...شد عذاب خودش و ما...امیر هم برا عذاب 

واال...   بیشی  تبعیدش کرد به اتاق نرگس و امیر

ز بود.  ی روی سینه ام سنگیر ز  چیر

 این زن چگونه تحمل یم کرد؟

ز و زمان را   به هم نیم ریخت؟چگونه زمیر

 چگونه بغضش را اشک نیم کرد؟

 این زن چگونه چیتز تنش را بند یم زد؟

؟ ⁃  ز  خوبیر

 صدای من بود انگار... 

 صدای متز که خش دار به گوش یم رسید. 

 خر  واسه بدویز  که  گفتم  رو  اینا ... باشم خوب باید  من ⁃ 

 زهری  ، تینا  تر  کوچیک  برادر ... ترسیم یم موندنت تنها  از 

 . همشونه از  تر 

 چشم هایم را بستم. 
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 دنیای من انگار آرامش نیم دانست چیست. 

** 
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 فصل جدید...دردهای جدید

 

دل یم زد ، حرفز که به دلش مانده بود را  رودابه دل

بگوید و متز که بهی  از هر کیس یم شناختمش ، یم 

 دانستم دردش چیست. 

 رودابه به خودم توپیدم تا بیشی  
 

گ به صبورا میان ، خیر

 عجله به دست هایش بریزد. 
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ی که باید ،  ز  از چیر
ی هایم ، این چند روز آخر بیشی  مشی 

میان مشغله ذهتز ام ، درباره  زیاد بودند و این موضوع

 وجود نحس نصیر هم وحشتناک به شمار یم رفت. 

احت مه برابر هم نشستیم ،  ساعت ناهار ، در اتاق اسی 

در حال باز کردن فویل ظرف برابرم ، گفتم : من به 

ایط ازدپاج کردم...تموم هم  خاطر یه رسی رسر

 من ایجاد نش
 

ده میشه...خییل زود...هیچ تفاوی  تو زندگ

 .  رودی که دو روزه شبیه جذامیا نگام یم کتز

د و به صورت آب رفته اش ، سیع کرد  لب به هم فرسر

 لبخند بنشاند. 

 نگران... نگرانتم فقط من ⁃ 

 . بیتز  نیم... فهیم نیم... نگرانتم... تنهاییت... سکوتت

بغض صدایش و چشم های  که به اشک یم نشست ، 

 برایم عجیب بود. 

 نیم داد. رومینا جواب تلفنم را 

 رودابه نگرانم بود. 
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 بانو برایم از دردهایش یم گفت. 

 نوا از فیلم ها و کتاب های موردعالقه اش حرف یم زد. 

 و دنیای من انگار به سمت تغییر ، جهت یم گرفت. 

 و من داشتم به دست پخت بانو خو یم گرفتم. 

 به رسویس خواب کهکشایز نوا عادت یم کردم. 

 عکس العمل نشان یم دادم. به صدای جیغ های تینا ، 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 220_پارت#

 

 

 سمت که حایل در و زدم نگیتز  کباب ای تکه به چنگال 

 مراقب من...رودی نکن هندیش : گفتم ،بردم یم دهانم

 .بودم خودم مراقب همیشه...خودمم
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 .نیست   خودت مراقب اما ، ای همه مراقب تو اتفاقا ⁃ 

را تنها برای پرت شدن ذهنم از صدای ناراحت  لقمه ام

رودابه جویدم و ی  اشتها ، ادامه غذا را پس زدم و گفتم : 

رودی من خوبم ، هیچ مشکیل نیست...بیهپد هم نگران 

 من نباش. 

 . دارم دنیا  این تو  که  هیس کیس  تنها ... نباشم تونم نیم ⁃ 

ده شد.   قلبم فرسر

و نیر ، احسایس  قلب لعنت  که سال ها جز برای رومینا 

ده شد.   در خود راه نداده بود ، فرسر

ز از جا ،   لب هایم را روی هم ساییدم و در حال برخاسی 

 گفتم : حرف یم زنیم...بعد از این که از دوی  برگشتم. 

 حرف یم زدم. 

 برای اوی  که داشت ، خودی یم شد ، باید حرف یم زدم. 

 وگزنه رس یم رفتم. 

ز نیم گفتم ،  اما...  شاید از همه چیر
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 یک همدم آنقدرها هم بد نبود. 

در سالن که راه گرفتم و پیام مهرداد که رسید، ی  حوصله 

 احوال پریس اش را پشت گوش انداختم. 

ز حرف بزنم.   من یم یم خواستم با سیمیر

 سیمیتز که پاسخ تماس هایم را نیم داد. 

 سیمیتز که پیامم را از صبح باز نکرده بود. 

 مرا دیوانه تر یم کرد.  سیمیتز که داشت هر دم

و من یم خواستم رس به کوه و بیابان بگذارم از دست  

 کارهایش. 
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مهرداد که پیامش را به تماس ارتقا مقام داد ، ی  حوصله  

و گفتم : وقت  جواب پیامو  گویسر به گوشم چسباندم

ندارن..چرا اینقد دوس نمیدم...یعتز ذره ای حوصلتپ 

 داری سنگ رو یخت کنم آخه؟

 صدای خنده اش در گوشم پیچید. 

 چقدر از روزهای ی  خیایل گذشته ام فاصله گرفته یودم. 

 مهرداد... 

 رودابه... 

 آن مجتت  الدنگ... 

 خوش بودم با حضورشان. 

 دنیا آن قدرها هم مهم نبود. 

 . دارم دوستت ، مییسر سگ ⁃ 

ز  دوست... مرتیکه قیافته که  سگ ⁃   تو  به هم من داشی 

تو ... حرفتو  بگو ... نیومده  . کن  کم  رسر

 باز خندید. 
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ی کرده بود.   برعکس من ، انگار او روز خوی  را سیر

 . موندم میادو  خوشم تو  خر  از  من ⁃ 

 . میدم جواب رپ تو  زنگ خر  واسه موندم هم من ⁃ 

و و خندید و بعد گفت : امروز عض میام دنبال ت

 رودابه...بریم یه وری...خییل وقته ندیدمت. 

 ... وقت ⁃ 

  خوشگل... اونجام هشت... میام... نداری نگو  ⁃ 

 . بشینه دل به قیافت حداقل نداری که  اخالق... کن

و قطع کرد و نگذاشت ، بگویم که نیازی نیست هیچ 

م به دل تو یگ بنشیند.  ز  چیر

 من سال ها پیش ، همان وقت  که حال و خویسر دوست

پرسم را ویران یم کردم ، فهمیدم دنیا را فقط باید برای 

 خودم زیبا کنم. 

 البته اگر فکر نصیر یم گذاشت... 
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برابر مهردادی که با لبخند عجیبش نگاهمان یم کرد ، 

نشسته بودیم و رس در منو فرو برده ، سیع داشتیم ، 

ی مطابق سل ز  یقمان انتخاب کنیم. چیر

رودابه در حایل که کیم در جایش جا به جا یم شد و شال 

صوری  با طرح پروانه اش را جلو یم کشید ، آرام در  

 گوشم گفت : مهردادو داری ؟ 

 چیشو؟ ⁃ 

 کفت؟  تو  رفته بد  ⁃ 

ز گ گفتم ... این پرسه  پوزخند زدم و او ادامه داد که : ببیر

از یگ بخوره بعد  مغرورتر از این حرفاس که یه

 چارچنگویل دوباره برگرده سمتش. 
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پوزخندم ، تکرار شد و به بلیظ که فرانک خانم برای 

 هفته آینده برایم تهیه کرده بود ، فکر کردم. 

 ، دور شدن از تمام مشکالت و آدم های  که این 
مدی 

مدت اطرافم را گرفته بودند، خییل خوب و ارامش بخش 

 به نظر یم رسید. 

 خواستم بروم. یم 

 بروم تا ورکشاپ ، تمام ذهنم را پر کند. 

 یم خواستم همه را پشت دروازه ذهنم بگذارم. 

 همه را... 

 حت  رومینا را... 

؟ -مهرداد   حاال گ باید بری دوی 

 . شنبه سه ⁃ 

ز کیم جلو   ابرو باال انداخت و بعد خودش را روی میر

مت فرودگاه.   کشید و گفت : یم تونم بی 

 نگاه از چشم هایش گرفتم. ی  حوصله 
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 . نیست نیازی ⁃ 

و رودابه باز رس در گوشم فرو برد که : آره خب آقاتون 

 . ز  اینا هسی 

 خنده ی  جایز تا پشت لب هایم رسید. 
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ک دیوانه  رویاپرداز...   دخی 

 خب بیچاره حق هم داشت. 

 من نیم دانست. 
 

 هیچ از زندگ

نیم دانست ، در دنیای من و شوهری که از آن اسم یم 

 برد ، هیچ رایه به انتها وجود ندارد. 
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 تمام دنیای من نیمه نیمه بود. 

 من هیچ کس را کامل نداشتم. 

همه من را در اوقای  که رسشان بیش از حد خلوت بود ، 

 یم خواستند. 

 اولویت هیچ کس نبودم. 

 برایم هم مهم نبود. 

 خاندان پر طمطراق حشمت بودم. من حرام زاده 

تولد من برابر بود ، با سکته قلت  بزرگ خاندان حشمت 

 و نفرت تمام اعضای خانواده از من. 

 که ی  اندازه وابسته پدرش بود ، را 
البته نفرت یاسمتز

 باید با درصد باالتری بیان یم کردم. 

ی از آبروریزی پ عدم به  ز سکته و مرگ و جلوگیر همیر

ز ، باعث شد من دخی  هم خوردن نا مزدی یحتر و مهیر

 یاور شوم . 
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ز و نصیر در ایران ، البته کمک شایایز به این امر   نبود مهیر

 کرد. 

 و خب تنهای  من افزون شد. 

 خود و بیشی  از آن خواهر عزیز 
 

ز مرا مزاحم زندگ سیمیر

 و ته تغاری اش یم دانست. 

ز یم دانست  . و یاور ، خرج کردن برای مرا پول دور ریخی 

 و یاسمن ، نفس کشیدن مرا نجس یم دانست. 

 و... 

 ....  و یحتر

 یحتر ای که نبود. 

که سال ها گریخته و تنها سایل یک بار یم آمد و از دور 

تماشایم یم کرد ، بیشی  از همه به من حس تنهای  یم 

 داد. 
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 . رفتم یم باید 

ان ها را نیم دیدم. یم رفتم و چند   روزی حت  میر

ز تا آسمان تفاوت  ان های  که با حشمت ها ها زمیر میر

 داشتند. 

ان های  که خانواده را سبک دیگری تعریف یم کردند.   میر

ان های  که...   میر

 ساکت  چرا؟ -مهرداد 

 مهرداد مرا به فضای کافه باز گرداند. 

ای دست زیر چانه زدم و از پنجره کنار دستم ، به فض

ه شدم.   خیابان خیر

ون بیایم دادی گیر   تو  ⁃   . پس بزن حرف خودت... بیر
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ون فرستاد و این  شنیدم که نفس عمیق و کالفه اش را بیر

 میان سقلمه رودابه از آن پهلویم شد. 

 واقعا امروز اخالقت...  -مهرداد 

ز  ⁃  ز  اخالقش مواقع درصد  نه و  نود ... مرغیه چیر  چیر

 . مرغیه

هیکل تنومند شاهپور راه گرفت و او نگاهم از پنجره تا 

ز ، رو  ون کشید و در حال نشسی  ز بیر صندیل از پشت میر

به رودابه ای که تا صورتش فاصله ای هم نداشت ،  

 گفت : شما خوی  ؟

د که مهرداد   لبخند داشت یم آمد روی صورتم جا بگیر

 گفت : علیک سالم. 

و شاهپور ی  آن که نگاه از رودابه ای که رس در منو فر 

د ، پاسخ  برده بود و دائم آب دهان قورت یم داد ، بگیر

 داد که : سالم علیکم اخوی. 

 این بار خنده واقعا روی لب هایم نشست. 
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 مردک دلقک دیوانخ صفت. 

رودابه خودش را کیم به سمت من متمایل کرد و چشم 

 غره مرا این میان به جان خرید. 

ز آوردم که : میخوای باهاش نرو  تو  صدایم را پاییر

 رابطه...این دیوونه بازیا رو هم درنیار. 

ه به  رودابه با حرفم ، به اخم نیم نگایه به شاهپور خیر

 خود انداخت. 

دیوونم کرده...شب و نصفه شب زنگ یم  -رودابه 

ز  زنه...برام شعر یم خونه...با این هیکل خرش ، یه می 

 عاشقونه برام یم فرسته...اصن روانیه. 

ز رودابه و نگاه خنده ام این بار صداد ار شد و کوفت گفی 

ه مهرداد را از آن خود کرد.   خیر

شما اینقدر خوشگل یم خندی ، حواست باشه  -شاهپور 

 جلو چش الشخورا نخندی. 
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ه فرستاد و و  اشاره اش را با پوزخند به سمت مهرداد خیر

 من دیگر به قهقهه افتادم. 

 مردک به خدا که دلقک بود. 
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 حضور که سکوی   در را منتخبمان های عضانه 

ز  با من و کردیم ضف ، بود باعثش ، شاهپور  از برخاسی 

 .کشیدم خود به را سه هر نگاه ، جا

شاهپور  به پشت  صندیل اش ، تکیه داد  و با این حرکتم 

 ، گفت : بریم؟

م من ، برسون رو  رودی ، تو  ⁃   . خودم میر
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چشمگ این میان ضمیمه ماجرا کردم و او برایش و 

نیشخند خاص و منحض به فردش را به نمایش گذاشت 

 و انگشت شستش را برعکس به قفسه سینه اش کوبید. 

.  -شاهپور   جات اینجاس لوی 

اض اما دنبالم برخاست و گفت : من با  رودابه به اعی 

م... مزاحم  شما نمیشم.  مهرداد میر

قد ایستاد و ی  توجه به مهرداد هاج و شاهپور که تمام 

واح ، دستش را تعارف وار سمت خروخ  کافه گرفت ، 

دیگر خدای دلقک بازی هایش را انگار امشب به عرصه 

 نمایش گذاشته بود. 

 اختیار داری شما...شما خودت تاج رسی.  -شاهپور 

 دلم یم خواست ، مهرداد ببیند. 

 ببیند و به گوش مجتت  برساند. 

...   برساند   که اگر رفت 

 اگر نماندی... 
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این دخی  یم تواند ، انتخاب های بهی  و الیق تر هم 

 داشته باشد. 

حالت بخواهد یا نخواهدش را خود رودابه یم توانست 

ز کند.   تعییر

ز یک همدم را یم توانست خودش به  تنهای  و داشی 

 انتخاب بنشیند. 

 اما دلم یم خواست ، مهرداد به گوش آن دیالق ی  همه

ز برساند تا حایل اش شود ، چه گوهری را از دست  چیر

 داده است. 
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 که ای غره چشم با و گذاشتم رودابه شانه روی دست 

د یم دستش به را کار حساب ، شک ی    کردم تاکید ، سیر

 : که

 .رسونتت یم شاهپور ⁃ 

ی بگوید ، اما  ز یم دانست مخالفت با دهان باز کرد چیر

ی ندارد.  ز  من تاثیر

مهرداد که از حا برخاست ، با خداحافظز رسرسی از 

 جمعشان جدا شدم. 

 یم خواستم کیم قدم بزنم. 

البته ترس حضور نصیر همراهم بود که خدا را شکر تا 

 ام حضور داشتند ، یم شد زمایز 
 

ان ها در زندگ که میر

 تکیه کرد. حدود پنجاه درصد به امنیت بودنشان 

 صدای مهرداد که پیم یم آمد را شنیدم. 

 توجیه نشان ندادم. 

 ، ی  خیالم یم شد. مهرداد با ی  توجیه ی  شک
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او یگ یک دانه خانواده ای رسشناس بود و تحمل ی  

 توجیه را نداشت. 

 مهم هم نبود. 

حرف و حال نداشتنش او مدی  یک دوست بود و هم

 . هیچ اتفاق مهیم به شمار نیم رفت

ی که حالش  ز قدم هایم را در عضی که سوز هوای پاییر

مثل احوال من بود، در خیابایز مه نیم دانستم انتهایش 

 به کجا یم رسد ، بر یم داشتم. 

 . ز از رساغ سیمیر  بعد از برگشتم از دوی  ، باید یم رفتم شیر

ز ، که این سال ها و بعد از اطالعش از  ی  شک مهیر

قطع رابطه کامیل با  نسبت واقیع من با حشمت ها ،

خانه بزرگ حشمت ها داشت ، از دیدنم خوشحال نیم 

 شد. 
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 .نبود هم مهم اصال 

ز را یم دیدم.   من باید سیمیر

و از او بابت آن شب و تمام این سال های  که ذهن من و 

 م. رومینا را با دروغ هایش پر کرده بود ، یم پرسید

خسته از پیاده روی بیهوده و این هوای  که حالم را بدتر 

 یم کرد ، تاکیس گرفتم. 

 ذهن من حاالحاالها ، حال خپب پیدا نیم کرد. 

ز و   زمان هم که یم زدم ، نیم شد. حاال به زمیر

ان ها ، حت  با وجود زن  فاصله تا خانه ، خانه ای که میر

، با ترافیک دیوانه طبقه دوم ، گرم و امن یم دانستندش 

 دوساعت  به طول انجامید. 
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ابتدای کوچه که از تاکیس پیاده شدم ، با کیم باریک  

کردن چشمم ، به هیاهوی  که میان کوچه همیشه 

 خلوت زیر نور چراغ تیر برق برپا بود ، نگاه کردم. 

آرام که راه گرفتم و از میان مردهای کت و شلوار پوش و 

ه و خاص رسدار را چند رهگذر ، توانستم قامت کشید

تشخیص دهم ، کیم حس کنجکاوی که همیشه سیع 

 داشتم به آن غلبه کنم ، قلقلک پیدا کرد. 

 نزدیک شدنم ، نگاه رسدار را به سمتم کشاند. 

 با مکت  چند ثانیه ای سمتم قدم برداشت. 

جمعیت داشت کمی  یم شد و نگاه من با حضور رسدار 

دلیل جمع شدن ،  در فاصله اندگ برابرم ، نیم توانست

 جمعیت را تشخیص دهد. 

 شده؟ خر  ⁃ 

با دست به سمت در نیمه باز خانه خودش اشاره زد و  

 گفت : برو خونه ...میام. 
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 چه دلییل داشت ، به خانه او بروم؟

ابرو در هم کشیدنم ، با صدای مرد کت و شلوار پویسر  

 که رسدار را آقا صدا زد ، متوقف شد. 
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 نیم ، من که ای صحنه دیدن و رسدار چرخیدن با و 

 .نوردید زمهریر را جانم انگار ، کنم باورش توانستم

 .خونه برو گفتم ⁃ 

توجیه به حرفش نشان ندادم و با قدیم که جان نداشت 

 ، به ماشینم نزدیک شدم. 

ز نبود.   ماشیتز که دیگر ماشیر
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عزیزم ، دیگر آن عروسک دوست پراید هاچبک سفید 

رد کردن کمک رومینا ،  داشتتز که با پول های خودم و 

 خریده بودم ، نبود. 

قدم دوم را که برداشتم ، بازویم توسط رسدار کشیده 

 شد. 

نگاه ناباورم به صورت او که  تمامش با اخم و عصیان 

 خفته اش ، درگیر بود ، رسید. 

 زنیم.  یم حرف هم با ... خونه برو  گفتم  ⁃ 

دن  نگاهم انگار گویای مخالفتم بود که خودش با فرسر

 بیشی  بازویم مرا تا خانه اش کشاند. 

 بغض داشتم و درد. 

ی که خوره وار در حال درنوردیدن تمام جانم بود.  ز  چیر

 و من نیم خواستم ، برابر این مرد ، بروزش دهم. 

 مرا دنبال خود از پله ها باال کشید. 

 ا هل داد. در نیمه باز خانه اش ر 
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میان سال خانه اش که از حرکت ایستاد ، رخ در رخش 

 ماندم. 

 کلمات انگار از کالمم گریخته بودند. 

ترس حضور نصیر وحشتناک تر از هر لحظه ای به جانم 

 یم تاخت. 

 یم خواستم بگریزم. 

 باید یم رفتم. 

ترس حضور نصی  ، دیوانه کننده ترین اتفاق جهانم به 

 شمار یم رفت. 

 هولناک تر از نبود یک کلیه در تنم. حت  

 . بیاد  پیش مشکیل نمیذارم... کنم  یم درسش ⁃ 

با لحن قاطیع گفت و من فکر کردم ، مگر او نصیر را یم 

 شناخت؟
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 اومده؟ گ...ِگ  ⁃  

 دست میان موهایش کشید. 

 عصت  بود. 

 مانند من... 

. شاید هم   بیشی 

 . کنم  یم حلش... منم مشکلش ⁃ 

 نیم فهمیدم ، چه یم گوید. 

 نیم فهمیدم ، این مشکیل که یم گفت ، یعتز چه. 

 ...  مگر نصیر

 داشته هم باید ... داره کینه... شده تر  زهری تینا  داداش ⁃ 

 . کنم  یم درسش... باشه
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 نصیر نیامده بود؟

 نصیر روی ماشینم اسید نریخته بود؟

 کار نصیر نبود؟

 یر نبود... نص

ی که ترس تمام دنیایم شده بود ، نبود.   نصیر

نفیس که میان گلویم به اسارت ترس مانده بود ، را رها  

 کردم. 

 روی کاناپه با سست جایز نشستم. 

 نبود نصیر یم توانست ، فکرم را آرام کند. 

یم توانست یادم بیندازد ، ماشیتز که هنوز اقساطش را 

 یم دادم ، نابود شده است. 

توانست به خاطرم آورد که من تاوان گناه ناکرده را با  یم

ز عزیزم داده بودم.   ماشیر

 ! چیه؟ منظورت... منظورت ⁃ 
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 سمت کانی  رفت. 

کف دست هایش را روی سطح سنگ مشگ اش ، 

 ستون زد و نگاهش را به سنگ دوخت. 

ز دسته    باورم یم شد که نابپدی ماشیر
و من هر دم بیشی 

 گلم تقصیر این مرد است. 
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 نمیدی؟ جواب چرا ⁃  

 پرقوا به جانم یم تاخت. 
 

 عصیان و دیوانگ

 این مرد را من باید یم دادم؟
 

 چرا تاوان زندگ

 گردنش را به سمتم چرخاند. 

 ناراحت بود. 
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این را من از چشم های نافذی که همیشه رسد و یجز 

 توانستم ، تشخیص دهم. یم  نگاهم یم کرد ، هم

 . کنم  یم درسش گفتم  ⁃ 

 پوزخند زدم. 

 رسم را به تکیه گاه کاناپه تکیه دادم. 

ه شدم.   چوی  که از سقف آویزان بود ، خیر
 به لوسی 

 نفس عمیق کشیدم. 

 اما... 

 ماشینم را هنوز قسط یم دادم. 

 اما... 

 به حد مرگ ترسیده بودم. 

 اما... 

 ود. وحشت حضور نصیر به جانم نشسته ب

 و این اماها نیم گذاشت ، آرامیسر در جانم بنشیند. 
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 زار  نیست توش کیس  که  گوری  یه رس  باال  وایسادی تو  ⁃ 

 تو  کاری  ندونم خاطر  به اونورتر  گور   تا  چند  بعد  ، زیز  یم

 . خونوادت ابدی خواب جا  میشه

 سنگیتز نگاهش بیشی  شد. 

 باید یم گفتم. 

 این مرد عادت داشت. 

 جای  بر نیم خورد.  من هم یم گفتم ، به

شاهپور این مرد  به هر حال سال ها ، بانو ، نکیسا ، نوا و 

را روشن کرده بودند که بودن تینا در آن خانه برای همه 

 زجر مسلم است. 
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 .گرفت یم مرا دامن داشت کمکم ، زجر این حاال و 
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 کرد.   سکوتش ، عصیانم را افزون

 زجرش مثال  که  داشت   نگه رو  دیوونه اون... هه ⁃ 

 . سوزه یم برات دلم... بدی؟

واقعا هم حس ترحم ی  حدی نسبت به این مرد در جانم 

 در حال ریشه دواندن بود. 

 دست از کانی  برداشت. 

 ماشینته؟ دردت ⁃ 

 پوزخند زدم. 

و با نفری  که در چشم هایم شعله یم کشید ، از جا 

 جهیدک. 

 مرد نیم فهمید...  این

این مردی که عزیز خانواده اش بود ، آن هم در هر 

ایظ ، هیچ نیم فهمید.   رسر

 این مرد نیم فهمید ، وام جور کردن سخت است. 
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نیم فهمید ، میان خانواده ای که به سایه خودشان اجازه 

حضور نیم دهند مه خدای نامکرده ، کرس شانشان 

ز چه درد مهلگ است.   نباشد ، زیسی 

نیم فهمید ، میان آن خانواده با منت شناسنامه حاوی 

 آن های عمر گذران کردن ،  چقدر درد دارد. 
 

 نام خانوادگ

ز از این  نیم فهمید ، دائم دم گوشت بگویند تو هیچ چیر

ای  که یم بیتز و دنیا به دنیا ارزش دارد ، سهم نیم  میر

 بری ، چه نفرت ی  پایایز است. 

ترین نیاز ، رومینا خود را جلو کنیم فهمید ، برای کوچی

 بیندازد و براین دفاعیه صادر کند ، چه مفهویم دارد. 

این مرد از درک عاجز بود که بداند ماشینب را قسظ 

 خریدن چه معتز در خود یم تواند داشته باشد. 

ی اش ایستادم.   در فاصله یک می 
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 اش نزدیگ در ای کاناپه روی و کند تن از را کتش 

 .انداخت

 و دست به کمر برابرم خود نشان داد. 

 چشم های نافذس ، تمام قامتم را رصد کرد. 

 بلبشو؟ این میون چیه حرفت ⁃ 

 پوزخند عصیان زده ام را باز هم تکرار کردم. 

به خدا که این مرد به مانند  کبک رس در برف فرو برده ، 

 یم ماند. 

فهمید با انتقام مسخره اش ، چه بالی  به رس نیم 

 خانواده اس یم آورد. 
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ز ... کتز   یم درسش... میخوام ماشینمو  ⁃   نو  ماشیر

ز ... نمیخوام دلبازی و  دست... نمیخوام  خودمو  ماشیر

 . میخوام

 آرام و شمرده گفتم. 

 گفتم تا بفهمد. 

و بهد ، انگشت اشاره ام را آرام به سینه پهنش کوبیدم و 

 که : ادامه دادم  

ز  بار  این ⁃   تونسته من که  بود  دارای   همه... بود  ماشیر

 دفعه اما ... کنم  پا  و  دست خودم برا  بودم

 زنت از  بدتر  که  توی  ... تو  خاطر  به... جونه... بعدی

 بیچاره که... داری دوس کشیدنو   زجر  که... ای دیوونه

ی ترحم... ای ز  . برانگیر

ه و با هر کلمه ام ، رسخ تر شدن چشم هایش را به نظار 

 یم نشستم. 

 حرف هایم که تمام شد ، چرخیدم تا بروم. 
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ز چنگ زدم.   کیفم را از ماشیر

 من یک روز آرامش نداشتم. 

 خواب راحت نداشتم. 

 و کاش تنهای  ، یم توانست عالج دردهایم باشد. 

ه گرفتم تا در را بگشایم   در راهرو خانه دست به دستگیر

 که بازویم به آیز کشیده شد. 
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 به کم فاصله در و شدم کوبیده که در جنب دیوار به 

 جان تمام غضب و ناراحت   که مردی های چشم به که

ه ، بود درنوردیده را نگاهش  ام لعنت   ترحم ، شدم خیر

 .شد بیشی  
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ار بودم.   از این حس بیر

چشم های خون برداشته اش ، را با کج کردن گردنم 

ه شدم. بیشی    خیر

 سوزوندت؟ حقم حرف...  ؟ چیه ⁃ 

 دستش را از بازوهایم باال کشید. 

آنقدر باال که از شانه هایم رد شد و در گودی گردنم به 

 ناباوری ایستاد. 

 دست هایش داغ بود. 

 دمای بدنش ، پوستم را یم سوزاند. 

 یک سوز دردناک اما... 

 لعنت به این اما... 

یل...حت  خوشگل تر از قبل خوشگ تو  اینه تینا  درد  همه ⁃ 

...تو وسیله  ...همه زجرش توی  اون...همه دردش توی 

...اما...حواسم نبوده تو فقط  شکنجه خوی  هست 
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...تو شکنجه همه ای...وجودت  شکنجه تینا نمییسر

 شکنجه است. 

 خندیدم. 

 بلند. 

 اما پشت خنده ام ، دنیای  بغض بود. 

همدیگر من و این مرد ، امشب کمر به قتل شخصیت 

 زده بودیم. 

 من نقطه ضعف او را نشانه یم گرفتم. 

 و او دردهای مرا... 

خنده ام که آرام گرفت ، میان حجم احساس گرمای  که 

اهنش    پیر
از دست هایش یم گرفتم ، دست به دکمه میایز

ه در نگاهش پاسخ دادم که :   گرفتم و خیر
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 انتخاب تونست   یم...گناهاتم تاوان من...خب رهآ ⁃  

 انتخاب منو با ازدواج...کردی انتخاب ویل...نکتز 

 .کم تحمل هم دردشو...بکش هم زجرش پس...کردی

یز  ز کشیدم و لبخندی لی  و به این جای حرفم ، صدا پاییر

 از لوندی به جانش ریختم. 

د.   لب هایش را به فرسر

 دستش را باالتر مشید . 

 رتم با دست های او ، قاب داشت. حاال صو 

ز کشید.   رس پاییر

لب های گوشت  و زیادی زیبایش را برابر لب هایم در 

 فاصله ای یک سانت  نگه داشت. 

ز را داشتم ، اال این یگ...   انتظار همه چیر

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

و آنقدر عدم این انتظار زیادی بود که رسعت پمپاژ خون 

 کردم.   در قلبم را در باالترین حالت تمام عمرم حس یم

 خوشگل انتخاب... انتخابیم تو ... خب آره ⁃ 

 . بگذرم ازش باشم دیوونه باید  که  انتخای  ... من

نفس هایش ، داغ تر از دست هایش ، روی لب هایم راه 

 یم گرفت. 

ز فاصله یک سانت  بودم   و من مسخ شده ، دلخوش همیر

 که میان لب هایمان جریان داشت. 

 باید هلش یم دادم. 

 دم. باید فرار یم کر 

 باید... 

 اما... 

 اما نیم شد. 

 نیم توانستم. 

 شاید هم نیم خواستم. 
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من با تمام انکارم ، در این لحظای  که ترس را با تمام قلبم 

 به تجربه نشسته بودم ، دلم یک امنیت یم خواست. 

 شاید هم... 

 لعنت به این شاید و اما و من مسخ شده. 

 دست های ناتوانم را به سینه اش گرفتم. 

 اما به اختیار خودش عقب رفت. او 

 هم تو ... ام دیوونه من گفت    که  طور  همون خب اما  ⁃ 

 . نیست   جذاب برام

و من با کوبیدن آرنجم به سینه اش و گذر از کنارش ، 

ل کنم.  سم را کنی   توانستم مقداری از حجم اسی 

* 
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 .بودم نکرده آغاز را خوی   خییل صبح 

ی هم را خوی   شب   .بودم نکرده سیر

شایم که نخوردم و خوای  که به چشم هایم را پیدا نکرد ، 

از من یک کمند ی  اعصاب با چشم های  سوزناک ساخته 

 بود. 

حت  دوش گرفتنم ، با نوای جیغ های زن دیوانه هم 

باعث نشده بود، اندگ از سوزش چشم هایم کاسته 

 شود. 

ایط حرف های  مردی که یم دانستم ، حضورش در رسر

 فعیل ی  نهایت نیاز است ، مرا آزار داده بود. 

لرزش دیل که حت  برای آن دوست پرس کذای  ام هم به 

 این حالت نیوفتاده ، مرا آزار داده بود. 

 من را خودم ، آزار داده بود. 
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 فکر ها... 

 ترس ها... 

 یادآوری ها... 

ی که باعث یم شد  ز  ، من زجر بکشم.  و تمام آن چیر

در اتاق که بعد از تقه ای گشوده شد، نگاهم از آینه ای  

که تصویر چشم های رسخم را به نمایش یم گذاشت ، 

 برداشتم. 

 نوا در آستانه در اتاق ایستاده بود. 

 چند شت  یم شد ، که در یک اتاق یم خوابیدیم. 

 یم خوابیدیم و او قبل از خواب برایم حرف یم زد. 

که طرح سقف اتاقش بود ، گرفته تا عشق   از کهکشایز 

 ی  نهایت نکیسا به رومینا. 

اما دیشب ، او هم انگار فهمیده بود حال من خوش 

 نیست. 

 درست مثل بانو و چشم های نگرانش. 
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 کمند؟  خوی   ⁃ 

 تا خوب بودن ، فاصله زیاد بود. 
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 .چیست ، دانستم نیم را ودنب خوب معنای اصال من 

 خوب بودن ، از من گریخته بود. 

از همان روزب که مادر هرزه ام مرا به طمع مال و ثروت 

حشمت ها ، به این دنیا کشاند ، خوب بودن از من 

 فراری شد. 

ه آینه دست بردم و تیوپ کرم  رس تکان دادم و باز خیر

ز برداشتم.   مرطوب کننده را از روی میر
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 قدم برداشت. نوا سمتم 

 پشت من ایستاد و من از آینه ، نگاه غمگینش را دیدم. 

؟ تو  ⁃   خوی 

ز  هیچ... نیستم ⁃   هیچ وقته خییل... نیست جاش رس  چیر

ز   . نیست جاش رس  چیر

 به سمتش چرخیدم و او ناراحت لبه تختش نشست. 

 به آسمان آی  با 
 اش امروز از طرح کهکشایز

 
ست خانگ

 ده بود. ابرهای پفگ ، تغییر موضع دا

ز کمایز و بانمگ داشت که   آنقدر دنیای رنگیر
این دخی 

، نیم توانستم نسبت به من با تمام ی  احسایس ام

 ناراحت  اش ی  واکنش باشم. 

 گرفته؟  دلت ⁃ 

 ... شاید  ⁃ 

 به واقع هم جمعه منحویس بود. 

 در آرایشگاه که به علت جابه جای  کار نداشتم. 
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 حوصله وقت گذرایز نداشتم. رودابه هم که  با مهرداد و 

 باید در خانه یم ماندم. 

 در خانه ای که نوای همیشه مهربانش هم غم داشت. 

 کنم؟  رنگ موهاتو  مبخوای ⁃ 

 نکاهش با شعف به جان چشم هایم نشست. 

 پرسش؟ و  نیگ ⁃ 

 من هیچ وقت به هیچ کس نیگ نکرده بودم. 

 اصال نیگ مردن را بلد نبودم. 
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نوا برایم از گالری گویسر اش رنگ منتخبش را نشان داد و 

ز وسایل موردنیازم ، شاهپور را رایه   بعد من با نوشی 

د.   کردم تا وسایل را بگیر

البته این میان نوا آرام دم گوشم گفت یک رنگ زیبا برای 

 موهای بانو هم شاید توانستیم بگذاریم. 

 غر شنیدن بود انگار. این دخی  عاشق 

بساطمان را که به نظر نوا میان نشیمن خانه برپا کردیم ،  

 چشم غره بانو ، تنها نصیبمان شد. 

شاهپور هم انگار  آمده بود سینما که روی مبل برابرمان 

 از تخمه را 
 

ز قرار داده و کاسه  بزرگ نشسته و پا روی میر

 یک تنه به اتمام یم رساند. 

دست نوا ، زیاد از من زمان و  موهای کوتاه و خوش

 انرژی نگرفت. 

و بعد از براشینگ رنگ استخوایز موهایش ی  نهایت 

 رضایت بخش یم نمود. 
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 آنقدری که شاهپور تن جلو کشد و بگوید که ... 

 آقا یه دوخط از این رنگ بنداز کنج موها من.  -شاهپور 

ون کشید و  نوا به این حرف رس از آینه دست  اش بیر

م غره من ، گفت : آخه دوزار مو داری واسه همراه چش

...بیا برو مادرجون میاد االن  ز هم در یم کتز من قمیر

 نصفت یم کنه. 

ت پوست تخمه را در بشقاب زیر کاسه ، شاهپور ی  تفا 

 انداخت و بلند داد زد که... 

 باااااانو؟ -شاهپور 

بانو در حال خشک کردن دست هایش از فضای 

خانه خارج شد و ب ز ه دیدن نوا ، لبخند روی لب آشیر

 هایش نشست. 

نگاهش که از نوا تا صورت من کش آمد ، چشم روی هم  

گذاشت و من توانستم از میان حروف مردمکش ، تشکر 

 را تشخیص دهم. 
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 .شود طوالیز  نگاه این ، نگذاشت حرفش با اما شاهپور 

ز بانو ، این نوات یه جو  -شاهپور  تربیت نداره ها...از ببیر

...یم ترشه یم مونه رو دستت.  ز  ما گفی 

 نوا زودتر ار من ، پاسخ ذهتز مرا به کالم آورد. 

مرد جماعت  وال که همه زنای دنیا لنگا  -نوا 

...دوما تربیتم زیر نظر خودت بوده...خجالت هک ز  نیسی 

 قیافت نیاری؟نیم کشه...بالی  مونده رو صورت و 

ل انگار رس کیف آمده بود که سمتمان بانو از این جدا

جور قدم برداشت و به متز که اسباب و وسایل را جمع و 

 یم کردم ، آرام گفت : دستت درد نکنه. 
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 دستم درد نیم کرد. 

 دلم اما... 

 خییل زیاد. 

 دلم از تنهای  درد یم کرد. 

حمایت  که تمام جانم را داشت ، به خشگ یم از عدم 

 نشاند. 

 خواست. دلم نیر را یم 

ی که در تمام کودگ و نوجوایز ام با لجبازی رس به  نیر

 آغوشش ننشاندم. 

 دلم رومینا را یم خواست. 

رومینای  که تمام عمرم ، دست حمایتش را خود خواسته 

 رد کردم. 

 حاال... 

 در این نقطه... 
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ز اسیدپایسر شده ام...   بعد از ماشیر

 من... 

 داشت... شکست نمتز که صورتم هیچ ردی از ناراحت  و 

ز من...   همیر

 در دلم... 

 میان بغض گلویم... 

 هم آغوش یم خواستم... 

 هم حمایت... 
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 یم بر صندیل روی از که نوای   و دادم تکان بانو برای رس 

 ، مادرجانش گردن گرد دست گونه التماس ، خاست

 مگه...کن رنگ موهاتو هم تو تروخدا : گفت و انداخت

 هیچ که سیاتو لباس...تروخدا...بشه؟ باز دلم واینمیخ

 .نگو نه رو یگ این حداقل ، درنمیاری تنت از وقت

ز ،   نکاهم تا صورت ناراحت بانو و عدم توانش در نه گفی 

 کشیده شد. 

 من حرف ها و دردهای این زن را شنیده بودم. 

مرا در خودش و نیم دانم چرا سحر این خانه داشت ، 

 غرق یم کرد. 

 و ی  تفاوی  ام را نابود یم ساخت. 

 و قلبم را رقیق یم کرد. 

و احساساتم را به سمت اهمیت به اطرافیانم سوق یم 

 داد. 

ز  پشیمون میدم قول ⁃   . نشیر
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جمله من ، نگاه بانو را به سمتم کشاند و چشم های من 

به  به نکاه قدردان شاهپور متصل شد که ناباوری را دنیا 

 دنیا میان خودش جا داده بود. 

اما ناباوری زمایز در باالترین حدش قرار گرفت که بانو 

 روی صندیل نشست. 

ه فقط.   نشست و گفت : یه رنگ ساده و تیر

 نوا از خویسر جیغ کشید. 

د.   بانو را در آغوش فرسر

و شاهپور باز کاسه تخمه اس را به دست گرفت و گفت : 

 داف طوری درسش کن بانومو. 

 انو نام شاهپور را محکم ادا کرد. ب

 نوا خندید. 

 و صدای جیغ زن طبقه باال امروز کمی  به گوش یم رسید. 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 240_پارت#

 

 

 .زدم رنگ را بانو موهای 

 در رسویس شستم. 

 براشینگ کردم. 

و نیم دانم چرا لذت رنگ این موها به تنم عجیب یم 

 چسبید. 

 که برابرم بود ، ی  نهایت زیبا یم یم چسیید 
وقت  زیز

 نمود. 

 که اشکش چکید ، به دیدن خودش میان آینه. 

 که نالید : 

واالم همیشه یم گفت مامان این رنگ -بانو  مو خییل امیر

 بهت میاد. 
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 نوا به این حرف بانو را به آغوش کشید. 

شاهپور برابر پاهای بانو زانو زد و با لبخندی که بغض 

واالت میانش خا نه داشت ، گفت : دردت به رسم...امیر

 خوش سلیقه بود الکردار. 

 این فضا ، مرا نیم خواست. 

 نیم خواست و من از سالن خارج شدم. 

 خارج شدم و روی ایوان ، نفیس عمیق به تن کشیدم. 

 نباید.. 

 نباید اما از خودم راضز بودم. 

واالشو  ⁃   . گرفتم  ازش من امیر

ز ، قبل  از این صدا به جانم نشسته بوی کالیو کریستیر

 بود. 

سیدم.   پس نی 

ه   به آن خیر
سیدم و تنها به همان آسمایز که لحظای  نی 

 یم نگریستم ، چشم دوختم. 
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 صدای پوزخندش بهد از دقایق  به گوش رسید. 

 و نزذیک شدنش حس شد. 

دستش که روی شانه ام نشست ، سیع کردم به ابرها 

 فکر کنم. 

...تو حت  همدردی هم بلد دخی   ای بیچاره خییل تو  ⁃ 

 .  نیست 

و از کنارم گذشت و من نگاهم را از آسمان تا قامت او از 

 پشت کش دادم. 

 زیادی آدم برم و  دور ... جماعته آدم واسه همدردی ⁃ 

 . نیست

 ایستاد. 

 ایستاد اما من چرخیدم و سمت خانه رفتم. 

ه و با  ان خیر رسدار میر ت امیر جای رودابه خایل که در صیر

زدی » بنگرد و قر به رس و گردنس بریزد که :  نیشخند 

بت  ، نوش کن.  بت  ، ضز  «ضز
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 آینه در خودم تصویر به و بودم گرفته راه سالن میان 

 ام جلوه زیباتر ، سالن نظیر  ی   نورپردازی مدد به که های  

ه خودم به ، داد یم  .کردم نگاه خیر

ز آمده بود.   سیمیر

و دقیقا ، یک روز قبل از بلیظ که شاهپور به دستم 

 رسانیده بود ، یم خواست مرا ببیند. 

متز که برای هر کلمه از گذشته ای که با حضور نصیر 

 تاریک شده بود ، در حال جان کندن بودم. 

 این جان کندن داشت ، دامن گسی  یم شد. 

 تمام ذهنم را به خود یم کشید. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 که حواسم از رومینا پرت شود.   آنقدری

 رومینای  که قهر بود و من به قهرش دیگر بها نیم دادم. 

 یم خواستم حرف هایم را بزنم. 

ز   خط و نشان هایم را در چشم های زیبای سیمیر

 فرو کنم. 

و باید ی  شک بابت این دروغ و خطری که برای من و 

ش ، ایجاد کرده بود ، جواب پس یم داد.   دخی 

 این زن را نکشته بودم.  من برادر 

 عذاب وجدانم آرام گرفته بود با این واقعیت. 

 اما... 

اما نفس کشیدن این مرد کثیف از عذاب وجدان من 

 سخت تر بود. 

 ترس حضور این مرد ، وحشتناک یم نمود. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز را غرق وحشت یم   و من با این ترس ، تمام جان سیمیر

 کردم. 

ز باید تقاص یم داد.   سیمیر

ش  از نزدیگ هر مردی را...  تقاص ترس دخی 

 حت  محریم که از قضا عاشقش هم بود. 

 و من برای این تقاص جان یم گذاشتم. 
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 این سکون و سکوت و داشت افتتاحیه فردا سالن 

ز  فضای  دانه به دانه تا داد یم آرامش من به ، نو و تمیر

  های سال تمام که زیز  به هایم حرف
 

 مرا ، اش زندگ
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  مزاحم
 

 ذهنم در ، دانست یم خواهرش و خود زندگ

ورانم  .بیر

صدای آیفون ، مرا با طمانینه از صندیل رسشور بلند  

 کرد. 

ز در صفحه آیفون ، باعث شد کلید  تصویر زیبای سیمیر

 باز کردن در را بفشارم. 

 به سالن زیبا با نمای  جذاب از باغ ، 
ز وارد شدن سیمیر

لحظای  طول کشید و وقت حضورش من جدای از 

آرایش ی  نقصش ، یم توانستم به نگاه گریزان و لرزانش 

 اشاره ای ویژه داشته باشم. 

ز  به به ⁃   چند  بعد  دادی افتخار  شد  خر ... جوووون سیمیر

 هفته؟

 حوایل 
 

لب هایش را با زبان تر کرد و روی پاف طالی  رنگ

 میانه سالن نشست. 

ز پشت رسم تکیه زدم و دست هایم را چلیپا وار  به لبه میر

درون سینه جمع نمودم و برای آزار بیشی  زیز که تمام 
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 من و 
 

عمر با حضور خواهر و برادرش ، آسایش و زندگ

 رومینا را نابود ساخته بود ، شوم. 

ز را بارها بخشیده بودم.   سیمیر

ز دینم.   یه خاطر احساس لعنی 

 اما این بار... 

 نیم شد. 

 م. نیم توانست

 این بار ، فقط مساله من نبودم. 

 من بود. 
 

 مساله بزرگ ترین خط قرمز زندگ

 مساله رومینای من بود. 

و وقت  رومینای من در معرض خطر واقع یم شد ، من 

 دست به هر کاری یم زدم. 
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 .داشتم آرامش به نیار ⁃  

 براب
ز چند قدم روی پافز رش پوزخند زدم و با برداشی 

نشستم و با کج نمودن گردنم ، باعث شدم نگاهش 

 بیشی  دزدیده شود. 

ز  پیش ⁃   آسایش دستش از  اعصای   دکی   هیچ که  مهیر

 نیست؟ مسخره... بودی؟ آرامش دنبال ، نداره

ز جانش ریختم ، درهم  اخم هایش با لقت  که به جان مهیر

 شد. 

 .... کمند   ⁃ 

؟ کمند   ⁃   جواب اینجای   فقط تو  امروز  اصن!... خر

 پس... دروغو  سال همه این جواب... بدی منو  سواالی
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و ... نشه بیشی   ازت کینم  بذار  و  بگو ... بگو   چطور  نصیر

 کردی؟  قایم

نگاه ناراحت و لرزانش از من جدا شد و روی رسامیک 

 های کف سالن نشست. 

ز  تو  شب اون ⁃  ش یه بردم... است زنده فهمیدم ماشیر

بت  بیمارستان خصوض...دهنشونو با پول بستم...ضز

یش کردم...حرف نیم  فلجش کرده بود...آسایشگاه بسی 

زد...فک یم کردیم عقلشو هم از دست داده..من فقط 

ز هم فکر   به تو دروغ نگفتم...همه این ساال گذاشتم مهیر

ین کارو   کنه داداشش یهوی  گم شده...من فقط بهی 

 کردم...ویل.... 

 حا برخاستم.  از 

 عصیان در تمام تنم ریشه کرده بود. 

 اما... 

 اما من آدم پس کشیدن نبودم. 
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پس با لحتز که در جای جایش آرامش النه داشت روی 

ز  تنش خم شدم و لبخند به لب راندم و گفتم : سیمیر

خودتو اذیت نکن...درست میشه...وقت  درست میشه  

...و این بار خو   دت بکشیش... که تو اون حیوونو پیدا کتز

و به این جای حرفم ، قامت راست کردم و قدم عقب  

گذاشتم و با لبخندی بیشی  کش داده ، گفتم : وگرنه اگه 

من دست به کار بشم ، آبروی  که همه این ساال دنبالش 

 بودی تموم میشه. 

ز گرفتم.   انتقامم را از دروغ سیمیر

از همه سال های  که به من حس مزاحمت یم داد ، اما 

 نتوانستم. 

 آن سال ها با اسید هم پاک نیم شد. 
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 که رودابه در کنج آن با بهت به من و فرد 
 
در میان اتاف

ه یم نگریست ، ایستاده بودم و تمام جانم را  برابرم خیر

ز تنم ذوق ذوق یم   انگار ترس به کهیر نشانده بود که چنیر

 کرد. 

 نستم حرف حایل این دخی  مو کتاه برابرم نیم شود. یم دا

ی که چشم های زیبایش ، هر جای اتاق رودابه را  دخی 

 نگاه یم کرد اال صورت من. 

 آمدنش دقیقا امشب... 

 ... ز  بعد از زیارت سیمیر

درست بالفاصله از خط و نشان و آرامش نست  قلت  

 من... 

 ر کرد. هل و والی  بود که نیم شد به انکار آن حت  فک

 آمده بود تا ترس های من چندبرابر شود. 
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 آمده بود تا جان من اسیر وحشت  الیتنایه شود. 

ز گایم به  قدم سمتش برداشتم که نزدیگ مرا با برداشی 

ان کرد.   سمت عقب ، جی 

او حاالحاالها ، یم خواست به این قهر مسخره و لعنت   

ز جان من بود ، ادامه دهد و خم به  که در حال گرفی 

 ابروهایش ننشاند؟

 ...  لعنت 

حداقل خوی  ماجرا این بود که از عدم حضور کلیه 

 سمت راست من خی  نداشت. 

وگرنه که دیگر تا  قیام قیامت ، اخم و تخمش به راه بود 

 و لج بازی اش دیوانه کننده. 

عصت  دست به صورتم کشیدم و رودابه از جا برخاست 

 و گفت : من برم... 
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ز  - ز رسجات...همیر  طور این خانوم محق باعث بشیر

شده نگهبان این جا مشکوک بشه که مهمونت کیه....تو 

 دیگه بدترش نکن. 

ی که تنها با یک تماس مرا تا این  رودابه از همه جا ی  خی 

جا کشانده بود ، با چشم های ترسیده اش که ثمره نگاه 

خون برداشته من و اخم های رومینا بود ، باز گوشه 

 تختش نشست. 

 ام ، شبیه یک کالف در هم پیچیده بود و من همه 
 

زندگ

یم خواستم ، رسر شته این کالف لعنت  را باز هم در 

م .   دست بگیر

ل من خارج بود ،  اما با این اتفاقای  که تمامش از کنی 

 امکانش ذره ای میرس نیم شد. 

تو فقط به من بگو واسه خر اومدی تا این جا؟...که  -

؟  بدبخت ترمون کتز

ار سه قدم بلند سمت رومینا برداشتم تا نتواند با این ب

 فاصله کمش با دری که پشتش قرار داشت از من بگریزد. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 بگو دیگه...بگووووو....  -

از کنارم رد شد و لبه تخت رودابه ، با فاصله از او 

نشست و رسش را میان دست های  که از آرنج به 

 زانوانش جک زد ، تکیه داد. 

 رومیناااااا؟!  -

 مینای  که گفتم همراه داد و تمام استیصالم بود. رو 

 جانم داشت کف این اتاق باال یم آمد. 
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 شهر این در دخی   این حضور از رسدار بود کافز  فقط 

 .شود باخی  
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 رسداری که جانش تمام خانواده اش بودند. 

اش چکه یم   رسداری که انتقام از چشم های وحیسر 

 کرد.... 

 رسدار را هم کنار یم گذاشتم... 

 معمای نصیر الینحل بود. 

 الینحل و سخت. 

ی که باید و شاید.  ز  سخت تر از چیر

آنقدر سخت که رومینای بیچاره و بینوایم را در گوشه 

 ای به حال مرگ بیندازد. 

د.  ز و زمان بی   آنقدر سخت که رومینایم از زمیر

عالئم حیای  اش را کامل از  آنقدر سخت که رومینایم 

 دست دهد. 

ساکش را برابر پایش انداختم و با تمام ناراحت  و 

 خواهشم نالیدم که : 
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برو...تو رو خاک نیر برو...برو تا بیام دنبالت...خونه  -

 خراب ترمون نکن رومینا. 

عجز در هجا به هجای کلماتش حضوری وافر داشت ، 

 . اما دخی  برابر من هم آدم سخت  بود 

م تا درستت کنم...تا طاقتو  -رومینا  م...نمیر من نمیر

 ... م تا درست بیسر م...آدمت کنم...نمیر  بگیر

 نیم فهمید... 

 ...  این دخی 

ی که زیبا بود و دنیایش را فقط آمار و ارقام  این دخی 

کت حشمت ها پر کرده بود ، چه یم دانست که من  رسر

 یم کندم.  برای هر قرایز که به دست یم آوردم ، باید جان
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چه یم دانست که من داشتم جان یم کندم تا آینده 

ی که در نزدیگ اش روی تخت با تعجب ،  خودم و دخی 

ز کنم.  ز را یم نگریست ، تضمیر  مابیر
ز
 دعوا ف

 تو دیوانه شدی...به خدا که دیوانه شدی.  -

عصت  به دیواری همان  ناراحت نگاه از من گرفت و من

 حوایل تکیه دادم. 

یم؟...که  - ؟...که بزرگی  االن اومدی که چیو ثابت کتز

....باشه...من هم غلط اضافه   خواهریم؟...هست 

کردم...ویل برو...برو تا خودم درسش کنم...بذار ختم به 

 خیر بشه. 

 از جا جهید. 

 سمتم یورش آورد. 

برخوردی را  رودابه بیچاره پیش دوید تا جلوی هرگونه

د .   بگیر
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 اما دیر شده بود. 

ی که  ز ز تر از چیر دیر شده بود ، چون سییل رومینا سنگیر

 باید ، روی صورتم فرود آمد. 

 فرود آمد و گردن من کج شد. 

 از رومینا کتک نخورده بودم. 

از تنها کیس که در میان حشمت ها کتک نخورده بودم ، 

 رومینا بود. 

 و طلسم انگار شکست. 

ه در چشم های آب دار و ناباورش ،  شکست و من خیر

 سمت در رفتم. 

با شانه های  که انگار بار تمام این بیست و شش سال را 

 به جانش ریخته بودند. 

 کمند؟  -رومینا 

 از ورای شانه ام نگاهش کردم. 
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ایظ هر در و وقت هر صدا این   ، داشت بغض اگر رسر

 .مردم یم من

ز لحظه.   حت  همیر

م دوی  ، برگشتم میام خونه نیر  - من فردا میر

پیشت...میام پیشت ...شاید اون وقت منو بخشیده 

 .  بایسر

ز دویدم.   و از پله های پانسیون پاییر

 نیاز به هوای تازه در تنم بیداد یم کرد. 

 جدید. 
 

 شاید هم نیاز به یک دنیا و زندگ

 که یم شناختم. به دور از تمام آدم های   
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 تمام آدم های  که لحظه ام را به این حال کشانده بودند. 

** 

ه نوای  که انگار پیوند کلیه به  چمدانم را زیر نگاه خیر

جانش خوش نشسته و او را از حالت مریضز و 

ون کشیده بود ، چک یم کردم و لرزش  مظلومیت بیر

ل یم  دست هایم را با تمام سخت  که وجود داشت ، کنی 

 مودم. ن

ز خوبه؟ -  یه کم گرفته ای...همه چیر

 خوب بود؟! 

های  یم شد؟
ز ز ، اصال شامل چه چیر  هممه چیر

 مثال ، حرامزاده بودن من... 

 ... ز  یا میان حشمت های  که به خونم تشنه بودن ، زیسی 

 ...
 

 یا سییل خوردن از مهم ترین آدم زندگ

ز یم شد؟  این ها هم شامل همه چیر

 خسته ام فقط.  -
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ی  از جا ب رخاست و سمتم قدم برداشت و کاله حصیر

کنار چمدان را روی دیگر وسیله چیده شده ، قرار داد و 

ی نداری؟  این میان گفت : از رومینا خی 

بان قلبم تند شد.   ضز

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 248_پارت#

 

 

 ترس ، سپاهش را زیر پوستم دواند. 

ه ام   بود ، کشاندم. چشم هایم را تا صورتش که خیر

 نه...چطور مگه؟ -

شانه باال انداخت و بعد از لحظای  باز سمت تخت 

 خودش رفت و نشست. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

نکیسا دائم ازم یم پرسه...اون خییل میخواد رومینا رو  -

ببینه...بانو و عمو شاید کینشون عمیق باشه...اما...من  

کینه ای ندارم...نکیسا گفت اوضاع درست  نداشته...تا 

رماری خورده بوده...گفت وقت  تو تراس خونه خرخره زه

سمتش اومده...خواسته به زور ببوستش...گفت دیگه 

بقیشو یادش نیست...به نظر من دخی  بیچاره خییل 

ترسیده...کار نکیسا خییل اشتباه بوده...حاال بانو 

چشمش ایراد بچه هاشو نیم بینه رو میذاریم کنار...امیر 

وادش به درک...مهم برای هم ی  منطق عالمه واسه خون

 من ، دل نکیساست...نکیسای  که خییل دلش تنگه... 

ترس جایش را در قلب من ، به یک حرست و خاطره تلخ 

 داده بود. 

 رومینا از هر لمس جنس مخالف یم ترسید. 

ار بود.  ز  حت  از لمس شدن توسط یاور و یحتر هم بیر

 . برابر آندره ، لباس های  به غایت پوشیده تن یم زد 
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ز یادآور یم  و من تمام این سال ها در هر دعوای  به سیمیر

شدم که این دخی  ، نیاز به روان پزشک دارد و حرفم به 

 جای  نیم رسید. 

ز از جواب پس دادن به یاور یم  نیم رسید ، چون سیمیر

 ترسید. 

 نیم رسید ، چون رومینا باور نداشت ، بیمار است. 

یچ کس در آن نیم رسید ، چون حرف های من ، برای ه

 خانه جدی نبود. 

...امکان نداره چون  - امکان نداره تو جای رومینا رو ندویز

قسم راست رومینا ، جون توئه...چون عالقش به تو از 

ه ،  چون روز نامزدیش با  ه...بیشی  عالقش به همه بیشی 

ه  نکیسا چون تو نبودی یه غم بزرگ تو نگاش بود...بیشی 

پیج اینستاش از عکسای چون تعداد عکسای تو ، تو 

ه...من یم دونم که تو  خودش و نکیسا صدبرابر بیشی 

 نکیسا 
 

...بگ
 

...فقط میخوام بهش بگ جاشو یم دویز
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ایظ...با روی باز....نکیسا  منتظرشه...تو هر رسر

 عاشقشه...هنوز هم عاشقشه.... 

 لب گزیدم. 

 لعنت... 

 چقدر احساسای  شدن ، حال بدی بود. 

 چنان نقابم را باید حفظ یم کردم.  بد بود ، چون من هم

 همان نقاب قدرتم را... 

ی ازش ندارم.  -  من خی 

 و زیپ ساک را بستم. 

 بستم تا مدی  آرامش در جانم ریشه کند. 

**** 
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چشم های خواب آلود شاهپور و موزیک تند التیتز که 

ز  ، پخش یم شد ، ساعت پنج صبح در فضای ماشیر

 عمال یک ترکیب سیم ی  نظیر به شمار یم رفت . 

ز دادم و در حال چک کردن   ز را پاییر آفتاب گیر ماشیر

ان بودن رژلبم در آینه اش ، گفتم : چطور شده  ز میر

آقااااات افتخار نداده خودش منو برسونه؟...مسیر که 

 یگ بوده. 

غضبانه ای که ی  شک به  از گوشه چشم به حالت میر

لیل عدم توازن خوابش به خاطر سفر من بود ، نگاهم  د

کرد و ذره ای این اتفاق برای من ، داری اهمیت هم به 

 شمار نیم رفت. 

به هر حال انتخاب این مرد و کیس که از او دستور یم  

 گرفت ، محافظت از من بود. 
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و عذاب جدان هم خب میانه ای با وجود و شخصیت 

 من نداشت. 

 حس را در خودم کشته بودم. من سال ها پیش این 

ز سییل را به ناحق از مهیتز که نسبت به او  وقت  که اولیر

 بزرگ ترین احساس دین را داشتم ، خوردم. 

وقت  که یاسمن در تمام روزهای کودگ ام در گوشم نجوا  

 کرد که دلیل مرگ پدرش من بوده ام. 

 وقت  که... 

 رودابه مهمون داره؟ -

ه کم خوای  و بد خوای  اش  با همان اخم های درهم ثمر 

 گفت. 

 و من نگاهم را تا نیم رخش کشاندم. 

ترس حضور رومینا در تهران ، هم چنان در جان من 

ز  ریشه داشت و تالش نزدیگ شاهپور به رودابه و لو رفی 

 تمام این قضایا به این وحشت دامتز عظیم یم زد. 
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 دوستش پیششه.  -

ایط ، سخت به  تالش برای عدم لرزش صدایم در این رسر

نظر یم رسید ، اما خب من هم آدم روزهای سخت بودم 

 و از پسش خوب برآمدم. 

 کال رفیقت زیادی تو قیافه است.   -

 رودابه قلب پایک داشت. 

ه و تاریک من ، آدیم با این روحیات که  یعتز در دنیای تیر

 عشقش در چشم هایش خانه داشته باشد ، کم بود. 

ن من به شمار یم رفت و و رودابه نمونه جالت  در جها

این موضوع باعث یم شد ، یک تعصب خاص نسبت به 

 او در وجودم دائما در حال جوشش باشد. 
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حاال انگار اثرات کم خوای  داشت از چشم هایش رخت 

 بر یم بست. 

هرحال لحن جدی و خشن من هم برای این مرد ، به 

 برش خودش را داشت. 

مخصوصا اگر موضوع به یک اتفاق موردعالقه او ، یعتز 

 رودابه بانمک و زیبا بریم گشت. 

 خب؟ -

خت  که گفت ، همراه جدیت ، کیم چاشتز تمسخر به 

 همراه داشت. 

رودی خییل ساده است...ساده است چون هیشگ رو  -

هش محبت کنه...ساده است چون مامان نداشته ، ب

شونو رس و سامون  ز دووم بیارن دخی  باباش ، نتونسی 

ن...چون یه داداش ی   ز بمیر بدن بعد رسشونو بذارن زمیر

ت داره...یه زن داداش سلیطه داره....چون یه دوست  غیر

ز خر از لحاظ مایل تیغش زده و رفته یه   پرس داشته که عیر

.ساده است ، چون داره  گورستون دیگه دوماد شده.. 
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...از قیافت  گول تو رو یم خوره...تو هم ولش یم کتز

 معلومه...تو آدم موندن نیست  شاهپور... 

 و به این جای حرفم ، پوزخند روی لب هایم نشست. 

دنیای رودابه را توصیف کرده و خودم هم به ترحم برای 

 رفیقم افتاده بودم. 

د نیم پرسید و رفیق شفیق  که بیشی  از آن چه که بای

ز موضع دائما عزیزترش یم کرد.   همیر

وقت  نیم مویز ، پس ولش کن...حداقل توی  که واسه  -

...واسه بانو پرسی...واسه نکیسا شونه ای....تو  نوا خوی 

 کنه...بذار 
 

دلت براش بسوزه...نیومده ، برو...بذار زندگ

تو تنهاییش خوش باشه...اون االن قابلیت اینو داره به 

به دیگه رو ، جا  پشه دیوار هم وابسته بشه...یه ضز

 زخمای قبلیش نشو....خب؟

 ادامه حرف هایم ، سگرمه هایش را درهم کرد. 

 باید یم گفتم. 
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 ساعت پنج صبح ، هم من آدم منطق  تری بودم. 

 هم او صادق تر... 

ساعت پنج صبح ، من رویاگونه فکر کردن را کنار  

 یم دیدم. گذاشته و این مرد را واقع بینانه 

 راه که در سکوت گذشت ، من دریافتم که این مرد 
 
و باف

 را واقعا خلع سالح کرده ام. 

ز  ز را نگه داشت ، از ماشیر برابر وروردی فرودگاه که ماشیر

 پیاده شدم. 

 او هم پیاده شد. 

ز ، لرز کم جایز به تنم انداخته بود.   سوز اوایل پاییر
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ز گذاشت ، به  ز رنگم را که برابر پایم زمیر چمدان سی 

ه شدم.   صورت درهمش خیر

ه چشم هایم شد و دست هایش را بند جیب  او هم خیر

 های شلوار اسلشش کرد. 

ز  - تا اون نخواد ، ول کردن نداریم...یم خوامش چون عیر

خودمه...ته تهش ی  کسه...یم خوامش نه واسه این که 

خز و خیل بازیا....یم خوامش چون واسه عاشقشم و این 

خودش مردیه...یم خوامش چون به تو ربظ نداره...ویل 

...چون خاطرشو میخوای بهت میگم اینا  چون رفیقیسر

 رو. 

 خنده داشت کم کم در تنم پا یم گرفت. 

ز یم کرد ، ساعت  مردک چه صدایش را هم باال و پاییر

 پنج صبج. 
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شاهپور کشاند ، دیگر  خنده ام که نمود کاملش را به رخ

 انگار انتهای انفجار بود. 

کوفت...نیشتو ببند...نصفه شت  آدمو زابراه یم کتز که   -

...بعد آدمو با  بری بالد کفر نیم دونم چه غلظ بکتز

حرفات سوز میدی...بعد نیشتو وا یم کتز و  

کرکر؟...حیییف...حییییف که خانوم کوچیگ...وگرنه  

 که... 

کار خودش را کرد و خنده ام در دم   کلمه خانم کوچک ،

 خفه شد. 

و پوزخند او نشانه این بود که این کلمات را از عمد میان 

 جمالتش جا داده تا مرا زهری کند. 

 اما من به این پرس نیم باختم. 

ز از  پس چمدانم را دنبال خود کشاندم و در حال باال رفی 

 رمپ جلوی فرودگاه ، صدا بلند کردم که... 

وچیکت هم نبودم...باز جنمشو نداشت  با من خانوم ک -

 .  رسشاخ بیسر
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 کیم بعد ، صدای او هم بلند شد که... 

...اما سفرت ی   - با این که رو مخ ترین موجود دنیای 

 خطر خانوم کوچیک. 

 این بار این کلمات لعنت  ، مرا به خنده انداخت. 

 به هرحال واقعبت را نیم شد ، دور زد. 

******** 
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 زمان و نرفت پیش طوالیز  هم زیاد ، ترانسفرم کارهای 

احت  .داد من به پرواز انتظار سالن در خوی   اسی 
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ز فردی ، درست در صندیل کنار من ، آن هم با  نشسی 

ز ، باعث شد کیم در جایم  بوی عطر خاص کالیو کریستیر

ی به موزیگ که جا به جا شوم و سیع کنم با دقت  بیشی 

های پر پیچ و خم شنوای  
ز از ایرپاد درون گوشم در دهلیر

 ام پخش یم شد ، گوش دهم. 

او هم سکوت داشت و این موضوع باعث یم شد ، به 

 سمتش گاها نیم نگایه بیندازم. 

مثل همیشه کت و شلوار شیک و فیت تتز پوشیده بود ، 

 عظییم 
 

اهن یقه دیپلماتش ، حس خفگ رایه تن اما پیر

 من یم کرد. 

 من آدم آزادی بود. 

 از لباس های دست و پاگیر شدیدا دوری یم کردم. 

 و رویت لباس او هربار ، مرا آزار یم داد. 

انگار این موضوع برای من داشت ، شبیه یک فوبیای 

 دست و پاگیر یم شد. 
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نیم نگاهم را از مرد کنار دستم که ساکت و صامت به 

ه بود ،  برداشتم و باز به موزیگ که پخش یم روبرو خیر

دم.   شد ، گوش سیر

شدنمان در هواپیما چهل و پنج دقیقه ای طول   جاگیر

کشید و من با نشستنمان و سکوت خلبان بعد از تمام 

مراحیل که باید انجام یم داد ، چشم بستم تا یک خواب 

 راحت چندساعته را تجربه کنم. 

چشم بگشایم  گریم دست  روی دستم ، باعث شد به آیز 

و به مردی که کنار دستم خییل خونرسد نشسته و نگاه به 

ه شوم.   اسکرین بزرگ گویسر اش داشت ، خیر

ه ، به   ام ، باعث شد با آن چشم های نافذ تیر
 

گ خیر

 سمتم نگایه بیندازد و خییل راحت بگوید که : 

-   .  گفتم شاید از ارتفاع و پرواز یم تریس که چشاتو بست 

 پوست دستم را آتش یم زد. گرمای دستش ، 

 اما... 
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ز من ، شاید عایل به  برای تن همیشه درگیر فشار پاییر

 شمار یم رفت. 

دستم را کشیدم و با پوزخندی که تمام همتش سوزاندن 

 مرد کنار دستم بود ، به حرف آمدم. 

ز نیم ترسم.  -  من از هیچ چیر
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 .بزند پوزخند که بود او وبتن بار این 

 پوزخندی که رعشه به تنم یم انداخت. 

ان وار بود.   پوزخندی که میر

 وحشت بار بود. 
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 وحشت بار به اندازه توصیف یاور حشمت از او. 

حت  از این که من یم دونم رومینا تو پانسیویز که  -

 یم کنه ، هست؟
 

 رفیقت ، زندگ

 ترس با تمام توان ، به جانم تاخت. 

فشارم افت شدیدی پیدا کرد و کاش او دستش را باز روی 

دستم یم گذاشت ، تا من رسمای لعنت  را در این محیظ  

 که نباید تجربه نیم کردم. 

ترس نگاهم انگار زیادی برای این مرد ، علتز بود که به 

حرف دلم رسید و دستم را میان مشت محکمش حبس  

 کرد. 

ر کاری تر بود که و رسمای دستم از نگاه ترسانم انگا

 نگاهش از چشم هایم تا دست میان مشتش رسید. 

ای  یم تریس.  -
ز  پس یم تریس...پس از یه چیر

 نگاهش به دستم بود و این جمله را گفت. 

 و لحنش ، تمسخری مشهود در خود داشت. 
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 آب دهانم را قورت دادم. 

 و دستم را از میان مشتش با تمام توان کشیدم. 

...من تو دیگه حق نداری  - با رومینا کاری داشته بایسر

تاوانشو دادم...با سالمتیم...با جونم...پس حق نداری 

..نه تو نه هیچ کدوم از اون آدمای  نزدیکش بیسر

لعنتیت...متوجیه؟...وگرنه من خوره جونت 

میشم...وگرنه من قاتلت میشم...من یه بار دستام خویز 

یل شده...بار دوم همیشه آسون تره...یم فهیم؟...خی

 آسون تره. 

و رس به صندیل تکیه دادم و چشم بستم و گذاشتم ، 

د.   موزیک وظیفه آرامشم را به عهده بگیر

 اما نیم شد. 

نیم شد ، وقت  مرد کنار دستم با پوزخند لبش ، هم 

ه براندازم یم کرد.   چنان خیر

متز که  نیم شد ، وقت  نگاه نافذش هم زمان ترس ، 

 را گرم یم نمود.  رسما در رگ و پیم جاری بود ،
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 دهان خواستم و کردم روانه سمتش به را نگاهم عصت   

 .نگذاشت ، حرفش با او ، که کنم باز

 نیم فک ، دیدمت حشمت یاور اتاق تو که اول روز -

 دخی   تو میگه راست...بایسر  بانمک اینقدر کردم

 که جور اون...ویل...هست   هم بانمک...هست   خوشگیل

 درست جرات و دل نه ، کیسر  یم پنجول و میدی نشون

 فقط تو...کسیو هر با مقابله توان نه...داری حسای   و

 خییل بدی توهمو این بقیه به که نقاب یه...نقای   یه

ز ...خاض  دخی   هست   توخایل طبل یه تو...همیر

 کیس بد پست به قضا از که توخایل طبل یه....جون

 اگه که متز  پست به...خوردی من پست به...خورده
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ز  تا نبود نکیسا قسم  دستای با رو رومینا لحظه همیر

 حاال...من پست به خوردی...بودم کرده خفه خودم

 خوی   وسیله رومینا چزوندن برای هم حاالها

 .بانمک و خوشگل و خوب خییل...هست  

به  و حرفش که پایان گرفت و پوزخندش تمام شد ، ایرپاد 

 گوش هایش گذاشت و چشم بست. 

 نفسم داشت باال یم آمد. 

 باال یم آمد ، چون رومینا نکیسا را داشت. 

نکیسای  که با وجود سقوطش از تراس طبقه اول 

ساختمان و نزدیگ اش به مرگ ، باز هم عاشق رومینا 

 بود. 

نفسم باال آمد ، چون حریف این مرد شدن ، در ذهنم 

 آنقدرها هم سخت نبود. 

فسم باال آمد ، چون باور من این بود که این مرد را ن

 راحت یم توانستم شکست دهم. 
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 و برای این شکست جشتز عظیم یم گرفتم. 

ز  ان را به زمیر رسدار میر در بوق و کرنا یم گفتم ، که امیر

 زده ام. 

 و آن روز ، روز خوشبخت  من قلمداد یم شد. 

 ی  شک ، برای آن روز لحظه شماری یم کردم. 

 دست هایش گرم بود و بوی عطرش ی  نظیر و تن حاال 

گرم یم شد را هم یم توانستم  من فقط با دست های او 

 ، پشت رس بگذارم. 

ز یم زدم.   این مرد ر ا با تمام این فاکتورها هم زمیر
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 با مردی ، فرودگاه خروخ   در برابر که اتومبییل در 

ده رسدار دست به را سوئیچش ، عری   دشداشه  بود سیر

 باید ، بودم گفته شاهپور به که هتیل رایه و نشسته ،

 .بودیم حرکت در ، باشد اقامتمان محل

سمینار استاد منیر در این هتل برگزار ریم شد و من به 

شاهپور تاکید کرده بودم ، به خاطر زمان طوالیز 

اهم رفت و آمد را هم ورکشاپ سه روزه ، اصال نیم خو 

 ، تحمل کنم. 
 

 مازاد بر خستگ

حت  این میان به او حایل کرده بودم ، هیچ کدام از هزینه 

ها هم مهم نیست و فرانک خانم همه را ی  شک تقبل 

 یم کند. 

موزیک عری  که از سیستم پورشه ای که در اختیارمان 

 و گرمای  که انتظارش 
 

بود ، پخش یم شد ، اندگ خستگ

 به واقع در این موقع سال نداشتم ، کم یم کرد. را 

دست به سیستم بردم و صدای خواننده زن عری  بهی  و 

 در مجرای شنوای  ام جان گرفت. 
 بیشی 
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ب آهنگ به  انگشتانم را روی کیف دست  به حالت ضز

حرکت درآوردم و دیدم که او از گوشه چشم به این رقص 

 ریز نگایه انداخت. 

 کنج لبم خانه کرد.   پوزخند ، خییل نرم

 این مرد را داشتم کم کم بلد یم شدم. 

 یم فهمیدم. 

 و این فهم به من قدرت ویژه ای یم داد. 

به ای که  قدری  که با آن یم توانستم به ترسم از او و ضز

 ام وارد  
 

هر لحظه امکان داشت به عزیزترین داشته زندگ

 کند ، غلبه کنم. 

رهای اقامتمان را در پذیرش هتل ، منتظر بودم تا او کا

انجام دهد و من این میان خودم را به یک موهیتو میان 

هوای  که گرمایش باعث شده بود ، از خیر زیبای  ام 

بگذرم و موهایم را باالی رس خییل ساده گوجه ای ببندم 

 ، مهمان کنم. 
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 نگاهم را گرد الی  چرخاندم. 

ان از این فاصله ، واقعا جذاب و  رسدار میر  استایل امیر

ز به شمار یم رفت.   قابل تحسیر

ط ببندم که این مرد سال ها برای  و من یم توانستم رسر

 این هیکل زحمت کشیده است. 

ی فز ماینمان که به سمتم  از فاصله حدودا یس می 

ه برانداز کرد ، سیع کردم نگاهم را خییل  برگشت و مرا خیر

 معمویل به سمت دیگری دهم. 
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اما اشاره اش ، نشان از این داشت که باید رایه اتاق 

 هامان شویم. 
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البته کاری  که در دست او بود ، نشان از یک اتاق داشت 

 و زیاد هم این موضوع حائز اهمیت نیم توانست باشد. 

یت ی  خطر بود و انگار از مردی افتاده و  به هرحال او کی 

نبودم که در مقابل این مرد  من هم که آنقدرها ی  عرضه 

 کم بیاروم. 

در آسانسور که دوشادوش همدیگر ایستادیم ، در آینه 

ز مام استایلم  به مانتوی کوتاه چهارخانه و شلوار جیر

نگایه انداختم و شایل که بعد از رسیدن به فردگاه دوی  

ان تر نمودم.  ز  عمال روی شانه ام افتاده بود را میر

 امروز عضه.  سمینار مقدماتیت انگار  -

دادم و از کنارش   در آسانسور باز شد و من رس تکان 

 گذشتم. 

اتاف  که در آن چمدان هایمان از قبل قرار داده شده بود 

و این  ، یک سوئیت فوق العاده به شمار یم رفت 

موضوع که مجبور نیستیم شب را در یک اتاق تنفس  

 کنیم به امنیت خاطر من یم افزود. 
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ون کشید و روی دسته کاناپه انداخت او که کت از تن  بیر

 و به سمت رسویس حرکت کرد ، به حرف آمدم که: 

 تو اتاق راحت تری یا رو کاناپه؟ -

 قبل از بسته شدن در رسویس ، صدایش را شنیدم که : 

 من شاید حت  شبا نیام...راحت باش.  -

 لب هایم به این حرف کیم جلو آمد. 

 پس زیرآی  هم یم رفت. 

ی ندیده بیچاره با نو که فکر یم کرد ، پرسش در دنیا خیر

 است. 

کنجکاوی ام از عدم حضور او در این چند روز را پشت 

رس گذاشتم و با کشاندن چمدان به سمت اتاق ، سیع  

احت کنم.   کردم چندساعت  تا سمینار مقدمای  را اسی 

 این مردی که مدی  دیگر با اتمام 
 

به هرحال زندگ

حذف یم شد ، آنقدرها به من  خواسته من ، از جهانم

 ربظ نداشت. 
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****** 
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نشستنم میان آدم های  که مرا از دنیای خصوض ام جدا 

 و به جهان حرفه ای پرت یم کردند ، جذاب بود. 

من با کارم از تمام آنچه که باید جدا یم شدم و این 

 من به شمار یم رفت.  موضوع یک پوئن مثبت
 

 در زندگ

ایز و معرفز خودش ،  استاد منیر ، از همان ابتدا با سخیز

باعث شده بود که من برای هدفز که داشتم ، بیشی  

 بخواهم درگیر مبارزه شوم. 
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یم خواستم دنیای خودم و رودابه را از هر کیس که فکر 

 یم کرد باعث احتیاجمان یم شود ، خایل کنم. 

را به من ثابت کرده بود و این اثبات باعث رودابه خودش 

 یم شد ، برای من تقریبا در حد رومینا عزیز شود. 

 من سال ها به رومینا محتاج بودم. 

 با تمام نخواستنم ، محتاج بودم. 

 محتاج محبتش... 

 پولش.. 

 و حضورش... 

 و حاال باید این احتیاج را کاهش یم دادم. 

 داد. به هرحال رومینا را یاور نجات یم 

 و من همچنان حرامزاده حشمت ها شناخته یم شدم. 

ون یم کشیدم و این  پس باید از این منجالب خودم را بیر

میان برای عدم تنهای  ام و نجات رفیق  که کم کم داشت 

 شفیق یم شد ، کاری یم کردم. 
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شاید رومینا در این لحظه نیم توانست درکم کند ، اما 

 شد ، همه تالش من من حتم داشتم که روزی متوجه یم

 رهای  از نام منحوس حشمت ها بود. 

 که 
ز
استاد منیر حرف یم زد و جهان من به سمت هدف

 داشتم ، بیشی  پیش یم رفت. 

ز الملیل را داشتم و  ین مدارک بیر
من در این سن کم ، بهی 

رفتنم هرچند در نظر رومینا ابلهانه اما ی  شک موفقیت 

ز بود.   آمیر
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رسدار واقعیت حرفش از بابت عدم بودنش در این اتاق 

ز شب اول به اثبات رسانده بود.   را از همیر

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

تنها در اتاقم شام مفصیل خورده و جلوی ی  وی لم داده 

بودم و به این که جای  در ذهنم به سمت این یم رفت که 

یم گذراند ،  این مرد تنها ، شب را در این شهر غریب کجا 

 سیع یم کردم توجیه نشان ندهم. 

موزیک ویدئوی  که از ی  وی پخش یم شد ، هم حالم را 

 خوش نیم کرد. 

 دلم گرفته بود. 

ون از هتل جریان داشت ، هیچ  و هوای گریم که بیر

رغبت  از بابت این که بروم تا کیم کنار خلیج قدم بزنم ، 

 در من باف  نیم گذاشت. 

رودابه هم تماس حاصل کرده و با او   حت  ساعت  پیش با 

کیم حرف زده بودم و از حال رومینای  که به من محل 

 نیم گذاشت ، هم مطلع شده بودم. 

 اما این حال ناخوش ول کن وجودم نبود. 

 نیاز به یک اتفاق خوب داشتم. 
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 که ترس من از اطالع رسدار از مکان رومینا را یم 
 
اتفاف

 شست و با خود یم برد. 

 
 
 اش را نقز یم کرد.   اتفاف

 
 که حضور نصیر و زندگ

 و من دلم یم خواست ،کیم طعم شادی قلت  را بچشم. 

زنگ خوردن واتساپ تلفنم ، باعث شد کیم تکاپو به 

 جانم بیوفتد. 

همانطور دراز کش به تماس نوای  که این مدت به اندازه 

 ام بود ، پاسخ 
 

شاهپور در حال پررنگ شدن میان زندگ

 دادم: 

 م. سال  -

 الو سالم....خوی  کمند؟ -

 کمند نبودم ، اگر صدای بغض دارش را نیم شناختم. 

؟ -  خوبم...تو خر

خوبم منم...فقط دلم تنگ شد برات...هم اتاقیم پیشم  -

 نیست. 
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 لفط بانمگ بود. 
 
 هم اتاف

 اما صدای او و خیسر که میانش خانه داشت ، اصال. 

خسته  خوب که نیست  ، پس ی  معطیل حرفتو بزن ، -

 ام. 

مکثش ده ثانیه ای طول کشید و من ناراحت در جایم جا 

 به جا شدم. 
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  میشه ⁃  
 

 نیم...ام خسته خییل امشب من نوا؟ چته بگ

 .بخوابم صبح تا نذاره مشغول فکر یه خوام

صدای نفس عمیق  که کشید ، باعث شد عصت  دست 

 ام بکشم. به پیشایز 
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 ! نوا؟ ⁃ 

م ، مسبب گریه اش شد.   و نوای همراه ترسر

 سو 
 

و این اصال برای اعصاب من که به سمت خراشیدگ

 بر یم داشت ، درست نبود. 

 که  بزیز  عر  ، شت   نصفه من به زدی زنگ االن ⁃ 

؟  برت و  دور  من از  بهی   و  تر  اعصاب خوش آدم... خر

 نیست؟

 که:   میان صدای ریز هق هایش ، محکم نالید 

  توی   فقط سال همه این از  بعد ... توی   فقط... نیست ⁃ 

ی که  باهات میشه که... زندگیم تو  اومدی که... دخی 

 . زد  حرف

و باز این هق های ریزش بود که میان جمالتش ، خط یم 

 انداخت. 

و نیم دانم چه دردی بود که ، این قلب من داشت 

 دچارش یم شد. 
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  این درد که دم و دقیقه برای آدم های
 

جدید این زندگ

 جهنیم یم گرفت. 

 و کاش من توان داشتم در دهان این قلب المروت بکوبم. 

 .... نوا  ⁃ 

 مریض... ام خسته بگم بذار ... بزنم حرف بذار  ⁃ 

  حاال ... حاال ... کنم  کاری  هیچ نداشتم حق... عمر  یه... بودم

  به بسته کمر   که  اویز ... هست دق آینه اون... میشه که

ز  امیر نیم فهمه ، نگه داشتنش  که  همون... هممون کشی 

 انتقام نیست...فقط زجره...فقط زجر... 

و این جای حرف هایش ، درد شعله کشید و هق ها به ی  

 نهایتش رسید. 

آن زن با آن لباس خواب لعنت  و موهای وحشتناکش ، 

ز یم نمود.   برای من هم نفرت انگیر
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؟...نوا ⁃    !خوی 

ز و بعد آرامش نست  همراه هقش ، گویای  ز فیر صدای فیر

 این بود که بر خودش مسلط شده است. 

 پس به حرف آمدم و گفتم : اتفاف  افتاده امشب؟

ه غذا  براش رفت هرشب مثه بانو ... بانو  ⁃   کرد   حمله... بی 

 یم خون... بود  بریده بانوم بازو ... آینه تکه با ... بهش

ور نجاتش داد...صورت شاهپورو شاهپ... فقط ریخت

هم زخم کرده بود با ناخونش...شاهپور بانو رو برد 

بیمارستان...من هم آورد پیش نکیسا...ویل من...من باید 

 با یگ حرف یم زدم...ببخش...ببخش که مزاحمت شدم. 

 ناراحت بودم. 
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و قلبم مثل وقت های  یم تپید که حرف از رومینایم یم 

 شد. 

 ه خوی  برای من نبود. و این اصال نشان

 به آدم های بیشی  را نداشت. 
 

 کمند حق وابستگ

 اما... 

 اما بانو و نوا و شاهپور هرکیس نبودند. 

 عصت  دست به صورتم کشیدم. 

 نوا را باید آرام یم کردم. 

باید و این موضوع ، تنها کار مثبت  بود که با این همه 

 م داد. فاصله یم شد ، برای آن خانواده مصیبت زده انجا

 یم... پیشته دیگه ساعت چند ... میشه خوب بانو  ، نوا  ⁃ 

 یم هم رسدار ... میشه تموم خر  همه... فهیم؟

 ... نوا  میشه تموم... فهمه

 تمام نیم شد. 
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من بدتر از این ها را دیده بودم و یم دانستم تمام نیم 

 شود. 

 درد آرام یم شد اما تمام ، نه. 

مش آرا خواب... بخواب... نوا  بخواب حاال  ⁃ 

؟  بخشه...قول میدی به من بخوای 

 نفس عمیق  کشید و پاسخ داد که : 

  ممنون... ممنون... کنم  یم سعیمو  اما ... نه قول ⁃ 

 . زندگیمون تو  اومدی که  ممنون... کمند 

 و خداحافظز آرامش ، پایان این مکالمه لعنت  بود. 

ون ریخته  مکالمه ای که جای موهای تنم را دانه دانه بیر

 بود. 

شدن در اتاق و دیدن مردی که انگار زیر پای جهان و باز 

 له شده بود ، فبهای این شب لعنت  به شمار یم رفت. 
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 .بست رس پشت را در 

ون آورد.   کت را از تنش بیر

 گره کراواتش را شل کرد. 

کت را روی پشت  کاناپه پرت کرد و کیم بعد روی همان 

 قسمت  که من نشسته بودم ، پخش شد. 

این قیافه خسته و ناباور و تیه ، داشت احساسات مرا 

 قلقلک یم داد. 

 با تلفن هتل از پذیرش ، قهوه خواستم. 

این مرد که بوی گند الکلش داشت مرا خفه یم کرد ، تنها 

ز آرام یم گرفت.   با یک مقدار به نسبت زیاد ، کافئیر

 ه و سمتش قدم برداشتم. بطری آی  از یخچال برداشت
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به فاصله پنجاه سانت  اش که روی کاناپه و برابر ی  وی 

 نشستم ، بطری را سمتش گرفتم. 

بطری را با تعلل از دستم گرفت و به محض باز کردنش ، 

 تمام محتویات را روی صورتش ریخت. 

نیم دانم ، چرا جای  در تنم ، امشب برای اهایل خانواده 

ان دل یم سوزاند.   میر

حت  برای این مرد له و داغایز که کنارم نشسته و انگار راه 

 نفسش بسته بود. 

م.   دوست داشتم ، دست به دکمه یقه اش بی 

دوست داشتم آن را باز کنم تا نفیس که انگار حبس شده 

ز بود ، را بگشایم.   چشم هایش نیر
 

 و باعث بستگ

د  اما نه من آدم این دلسوزی ها و مهربایز ها بودم و نه مر 

ایط که دیوانه بود و وحیسر ،  کنار دستم ، در این رسر

 تحمل نزدیگ مرا. 

 از جا برخاستم. 
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من مسئولیتم در قبال یکم انسان که از قضا شوهرم هم 

 بود را انجام داده بودم. 

 خواستم سمت اتاق بروم که دستم را گرفت. 

ابتدا به دست دراز شده و بعد به صورتش که هم چنان 

پوست  ملتهب و خیس داشت ،  چشم های  بسته و 

 چشم دوختم. 

 نرو...بمون.  -

 نشستم. 

 انگار این شب دراز ، تمام شدن نداشت. 
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 از پس من و گشود چشم ، شد کوبیده که اتاق در 

 .گرفتم را قهوه های فنجان ، لحظای  

ز برابر که یم گذاشتم ، باالخره   به حرف آمد. روی میر

نوا شده گزارشگر که تو با اون خوی وحشیت هم دلت  -

 برام سوخته؟

پوزخند زدم و شانه باال دادم و فنجان قهوه را میان دست 

 هایم گرفتم. 

بوی الکیل که خوردی داره خفم یم کنه...سکته کتز ،  -

ی ، بمویز رو دستم ، میشه مکافات...حوصله  بمیر

 مکافات ندارم. 

در سکوی  که پس از این جمله من ، میان قهوه ام را 

فضای به نسبت تاریک اتاق هتل راه گرفته بود ، 

نوشیدم و فنجان را در سیتز گذاشتم و به پشت  مبل 

 تکیه دادم. 

و مرد کنار دستم ، حرکت  را انجام داد که امشب را 

 عجیب تر از همیشه یم نمود. 
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 رس روی پایم گذاشت و در حالت دراز کشش من کیم

 درگیر بهت شدم. 

انتظار این یگ ، واقعا در توان من ، آن هم امشت  که 

 حالم خییل خوب نبود ، به واقع وجود نداشت. 

 حالت خوبه؟ -

من بودم که بعد از لحظای  ، با این حرف تارهای صوی  

 حنجره ام را به تکاپو انداختم. 

 نه...من خییل وقته خوب نیستم.  -

 شاید تقصیر خودته.  -

  خودش بود. تقصیر 

 شاید و اما نداشت. 

او ، همه این سال ها زیز که باعث شکنجه اش بود را 

 برابر چشمانش نگه داشته بود. 

 من میخوام اون زن اذیت بشه.  -

 پوزخند زدم. 
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فعال ، قبل اون زن ، خونوادت و خودت دارین زجر یم   -

ه...یم شد یه درد  ...ممکن بود ، بانو امشب بمیر ز کشیر

 دیگت. روی دردای 

 سکوت شد. 

و نیم دانم چرا دست های من ، بدون هیچ اذیز ، میان 

 موهای خوش حالت او راه گرفتند. 

 من عاشقش بودم.  -

 این جمله را هذیان وار گفت. 
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 دادم را باور این خودم به ، پرسیدم که سوایل با من و 

 خدمتم در امشب من جوارح و اعضا از کدام هیچ که

 .تازند یم خویش رای به خودمختار کدام هر و نیستند

؟ هم هنوز -  هست 

شدم و او با  پاسجز که نشنیدم ، روی صورتش خم 

چشم های باز و عمیقش در جایش چرخید و رو به 

 صورت من دراز کشید. 

چشم های رسخ و عجیبش ، در این فاصله نزدیک ، حال 

 داد. عجیت  به من یم 

 اون قاتل خونوادمه...  -

 پوزخند زدم. 

؟ - سیدم ، اون کیه!...پرسیدم هنوز عاشقیسر  من نیر

دست باال آورد و دسته موی افتاده روی شانه ام را میان 

 مشت گرفت. 
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ز  بازی با موهایم ، در این لحظه عجیب تر از قرار گرفی 

 رس این مرد روی پایم به شمار یم رفت. 

به به  خونواده من همه باور  - به به اونا ، ضز ...ضز ز میز

قلب منه...حاال من بدون قلبم...آدم بدون قلب ، عشق 

جون.  ز نیم فهمه دخی   و دوست داشی 

 مست نبود. 

 اما حالش با همیشه فرق داشت. 

 فرق داشت که ادامه داد: 

از اون خونه یم برمش...یم برمش اما تو خونه خودم  -

پوستش روز به حبسش یم کنم....باید زجر بکشه...باید 

روز ترمیم پذیریشو از دست بده...باید به حدی برسه که 

دیگه هیچ جراح پالستیگ نتونه اون قیافه کری  هشو 

درست کنه...باید هربار جلوی آینه وایمیسته ، بفهمه 

به زدن به من ، تاوانش چیه...من اشتباه   ضز

کردم...اشتباه کردم که قبل از داداش و زن داداشم اون 
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ون کشیدم...اشتباه کردم...تاوان  عفریته ز بیر رو از ماشیر

 اشتباهمم با زجر دیدنش میدم. 

صدای خش دار و گرفته اش ، کم کم رو به نزول یم 

 رفت. 

 .  و چشم های رسخش ، رو به خامویسر

 و موهای من میان مشت محکمش مانده بود. 

و من راحت طلب ، رس به پشت  کاناپه تکیه دادم وسیع  

ز ح  که ی  شک اسباب گردن درد کردم در همیر
الت 

 فردایم را مهیا یم کرد ، بخوابم. 

ی بود.   ی  شک ، فردا روز بهی 

ده ، ذهن مرا از تمام این شت  که  ی  شک ، ورکشاپ فرسر

حالم را دائما دست خوش تغییر قرار داده بود ، دور یم  

 کرد. 

 ی  شک... 

** 
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ون او رس زیر از را پایم ، سخت   با که صبح همان از   بیر

ون مشتش میان از را مویم دسته و  یم ، بودم کشبده بیر

 آغاز وحشتنایک رسدرد با را صبح مرد این که دانستم

 .کرد خواهد

البته درد گردن من هم یادآور مهر و عطوفت بعید از 

 وجودم بود که خرج مرد دیشب شد. 

شدم و به ترجمه ای که از  کیم در جایم جا به جا 

ی نشان  هنذفری در گوشم پخش یم شد ، دقت بیشی 

 دادم. 

هنوز رد تماس ناراحت کننده ام با بانو ، در تنم جریان 

 داشت. 
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ز بار از من خواهش کرد.   زن محکیم که برای اولیر

 خواهش کرد ، مراقب پرسش باشم. 

 خواهش کرد بیشی  بمانیم و برگشتمان به تعویق بیوفتد. 

این زن که من حساب دیگری روی او باز کرده بودم ، با 

 که داشت ، از من خواهش یم  
 

آن عظمت و روح بزرگ

کرد و من با تمام غد بودنم ، نیم توانستم به او نه 

 بگویم. 

ان ها داشتند ، تاثیر خود را یم گذاشتند.   و انگار واقعا میر

 آن ها کم کم به الیه های وجود من نفوذ یم کردند. 

 فوذی که خودم هم یارای مقابله با آن را نداشتم. ن

انگار وقعا جای  در من یم خواست ، که نوا درد و دل  

 کند. 

 رسدار رس روی پایم بگذارد. 

 و بانو دردهایش را پیش من آورد. 

 ها نبودم. 
 

 من آدم این سبک زندگ
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ی را داشتم که آسان رهایم کرد.   من فقط در دنیا نیر

احساسات و عواطفش ، فرسنگ ها با من و رومینای  که 

 فاصله داشت. 

 من در این دنیا ، تنها بودم. 

ز بود.   و این تنهای  با تمام تنم عجیر

ز بود که تمام دیروز و امروز را انگار در خواب یم  عجیر

 دیدم. 

چه خطوط فرضز کشیدم و به پیشنهاد استاد   روی دفی 

جوها پیش قدم شود تا  که یم خواست یگ از هیز

 هایش کوتاه و سپش رنگ شود ، گوش دادم. مو 

 من باید رشته ها را یم بریدم. 
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 من در داشتند ، کم کم که خانواده این به اتصال رشته 

 .کردند یم نفوذ

 گام ، بریدن موهای  بود که یک شب تا 
ز و شاید اولیر

ان ها    گیر افتاده بود. صبح در مشت رسکرده میر

 دست باال گرفتم. 

 استاد با لبخند براندازم کرد. 

 از زیبای  ام سخن گفت و مرا به روی سن دعوت کرد. 

برابر چشم صد نفر حاضز در سالن ، روی صندیل 

اهن ساحیل با طرح برگ های  نشستم و سیع کردم پیر

ان باشد.  ز ی ، در تنم میر  انجیر

که باز هم از استاد ، موهای بلندم را دوست داشت  

 زیبای  اش تعریف کرد. 

 اما من تصمیم خودم را گرفته بودم. 
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 و استاد با عالمت رضایت من ، دست به کار شد. 

در تمام مدی  که زیر دست استاد بودم و شاید زمانش به 

دوساعت کشید ، دائم به این فکر یم کردم که از دست 

 دادن برای من هیچ گاه سخت نبود. 

 . جر درباره رومینا 

 و حال... 

حایل که باید یم رفتم و پشت رسم را هم نگاه نیم 

 انداختم. 

حایل که از دست حشمت ها راحت شده و برای خودم 

 دست و پا کرده بودم. 
 

 زندگ

در این حال ، من مجبور بودم برای ادب کردن خودم ، 

دست به کشتار جمیع موهای  که تمام این سال ها با 

صدد تقویتشان برآمده بودم ، انواع و اقسام روش ها در 

 بزنم. 
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دسته دسته موهای  که اطرافم سقوط یم کرد و توسط 

خدمه جمع یم شد تا برای تبدیل به اکستنشن ، رایه 

شوند ، به من این باور را یم داد ، من در حال قدم 

ز در رایه بودم که پایانش یم رسید به رهای  از  برداشی 

 تمام تعلقات. 

 شوم. من یم خواستم کنده 

 دور شوم. 

 و در این راستا ، باید هزینه یم کردم. 

 هزینه های  گراف تر از این موها.... 

* 
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 رطوبتش و گرما که هوای   این در ، ایستادن خلیج کنار  

 .نداشت لذت ای ذره ، کرد یم ام دیوانه

 به هتل برگشتم. 

هم در قسمت کافه رستوران  تا ساعت دو نیمه شب

 وقت گذراندم. 

 تنهای  آنقدرها هم که فکر یم کردم ، شادی آور نبود. 

این سفر و این شهر ، یک رودابه باحال و خوش سفر را 

ز و هیچ کس ایراد نیم گرفت.   یم طلبید که از هیچ چیر

یا حت  نوای حبس شده در خانه که برایم حرف یم زد و 

 موردعالقه اش یم گفت. از آسمان و کهکشان 

 من نیاز داشتم ، یگ برایم حرف بزند. 

حرف بزند و ذهن مرا از مرد شب گذشته که باعث و بایز  

 کوتایه و رنگ عوض شده موهایم بود ، دور کند. 

اهن ساحیل  در حایل که حس یم کردم ، حت  این پیر

ز است ، وارد اتاق  خوش طرح هم در تنم زیادی سنگیر
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را از همان ابتدا از پاهایم کندم و با  شدم و صندل هایم

لمس خنگ رسامیک های کف سالن ، لبخندی همراه با 

 راحت  ، روی لب هایم نشست. 

ز پراکنده در هوا اما از حضور رسدار  بوی کالیو کریستیر

خی  یم داد و این لبخند به خودی خود در نطفه جان یم 

 داد. 

ز ، بوی سیگاری  خاص هم به مخلوط بوی کالیو کریستیر

 افزون شده و شامه مرا کیم به سوزش یم انداخت. 

از کنار کاناپه میان سالن که او روی آن دراز کشیده و هم 

چنان دکمه های بسته اش را داشت ، گذر کردم و به 

دیدن چشم های بسته اش ، زحمت سالیم هم به خود 

 ندادم. 

 یم خواستم بخوابم. 

که باید با ترس و یم خواستم بخوابم و تمام این روزهای   

 وحشت یم گذشت ، پایان یابد. 
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در آستانه در اتاق کوچک خواب ، صدای رسدار متوقفم  

 کرد. 

 بچرخ ببینمت.           -

 پوزخند در تمام صورتم جان گرفت. 

م به چشمش آمده بود.   تغییر
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ل داده بودم که به اما من با ریزش موهایم ، به خود قو 

ات اهمیت  ندهم.   این تغییر

 پس خییل راحت و ی  قید چرخیدم. 
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و سیع کردم تمام این ی  قیدی در نگاهم هم ، نمود 

 مشهودی داشته باشد. 

 ایستاده بود. 

 دست در جیب. 

ه.   با نگایه نافذ و خیر

ز ریخته بود ، فکر یم   و من به موهای  که اطرافم روی زمیر

 کردم. 

 کاله گیسه؟           -

 شانه به چهارجوب در تکیه دادم. 

 این مرد ، نیم تواسنت با این نگاه ، افکارم را به هم بریزد. 

 من سخت تر از این نگاه ها را با او تجربه کرده بودم. 

من ترس نابودی رومینا را با این نگاه مرد برابرم به جان 

 خریده بود. 

 و حال... 
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، از زیر این نگاه ،  در این شت  که عزمم شدیدا جزم بود 

 شانه خایل نیم کردم. 

موهام اونقدر خوش جنس و خوش حالته که           -

 نیازی به گاله گیس تو خودم نیم بینم. 

 سمتم قدم برداشت. 

 به فاصله دو قدیم ام ایستاد. 

 و من به قامت بلند و کشیده اش نگاه کردم. 

 بهت میااااااد.           -

رخیدم و در حایل که سیع یم کردم شانه باال انداختم و چ

به لحن آغشته به تمسخرش ، اهمیت  ندهم ، گفتم : 

م بخوابم...روز سخت  داشتم.   میر

 آره...موهاتو از دست دادی...حتما سخت بوده.           -

 به سمتش چرخیدم. 

 فاصلمان را با قدم های آرامم پر کردم. 
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ه در نگاهش که یک تمسخر ی  حد داشت ،   گفتم : و خیر

یه که تا حاال  ز نه...سخت نبود...چون موهام کم ترین چیر

ز مهم نیست.   از دست دادم...برای من دیگه هیچ چیر
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ز  برای چرخشش و پوزخند   را آرامم اعصاب کیم ، رفی 

 .کرد تنش دچار

یز اعتماد به نفس م انتظار این حرکت را با لحن لی 

 نداشتم. 

شاید تفاوت نگاه را در این مرد منتظر  من یک اخم و 

 بودم. 
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شاید هم جای  در تنم ، انتظار مرد خرد و ی  زره شب 

 پیش را داشت. 

 ازت رو  خویسر  این تونم نیم... خویسر  خودت توهم تو  ⁃ 

م جون ، بگیر  . دخی 

تحقیر جا گرفته میان کالمش ، باعث شد قدم های  که او 

راهروی هتل فاصله داده بود را با قدم های  را از من تا 

 رسی    ع یط کنم. 

 خشم در تنم یم جوشید. 

 جوشیسر رسی    ع و وحشتناک. 

 عصب هایم را یک به یک درگیر یم کرد. 

ز تری از هر لحظه یم رسید.   و تنم به فشار پاییر

تن تنومندش را دور زدم و برابر قامتش به فاصله اندگ 

 ایستادم. 

اف به  دلت و  دست هم شاید  ⁃  لرزیده و یم تریس از اعی 

 این حس. 
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و پوزخندی روی لب کاشتم تا حایل اش شود ، من آن 

 که با تحقیر به لب راند ، نیستم. 
جایز  دخی 

 من کمندم. 

کمندی که با تمام آن چه او تا به امروز از زنان اطرافش 

 رساغ داشت ، مغایر بود. 

قابل قضاوت...   و صد البته غیر

دن رس انگشتانش روی قفسه سینه ام و پوزخند و قرار دا

اعمال یک هل کوچک ، باعث شد اعصابم به حد 

 نساب انفجار و عصیان نزدیک شوند. 
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 راحت شب یه بذاری و کنار بری رام رس از تویز  یم ⁃  

 ...هم تویز  یم...بگذرویز 

یز تحقیر به رستا   پایم ادامه داد که : و با نگاه لی 

  فقط تو  البته ⁃ 
ز
 ... حرف

ز
 . نیست   غلطا  این آدم.. بلوف

 عصیان به حد ی  پایانش رسید. 

 پس به اثبات این عصیان رسیدم. 

 به آزار این مرد برخاستم. 

 را در خود کشته 
 

این مرد را که ی  شک سال ها مردانگ

 بود ، یم توانستم آزار دهم. 

 بگذرانم. آزار دهم و بعد شت  راحت را 

من از موهایم گذشته بودم  ، کیم نقش بازی کردن را هم 

 یم توانستم. 

 پس... 

 اش بردم. دست به دکمه یقه
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 دستم را در هوا گرفت. 

 اش با پوزخند چشم دوختم. در نگاه نافذ و یجز 

خواستم حواس خودم را از لرزش دلم پرت کنم و من یم

ساخت، باز گذاشت و مرا مجبور یم او با هر حرکتش نیم

 ام را به چهره کشم. نقاب لعنت  

وعش کردی که...   -  چیه؟ ...یم تریس؟...خودت رسر

 این بار روی لب های او پوزخند نشست. 

پوزخند زد و کمر مرا به واسطه یک هل ساده دیگر ، به 

 هایم، به دیوار راهروی اتاق هتل کوبید. شانه

 فاصله صورت هامان زیادی کم بود. 

 لحظای  پیش. خییل کمی  از 

هایش روی الله گوشم، به خود آنقدری که با هرم نفس

 بلرزم. 

 آنقدری که برای ماندن رس پا، جان بکنم. 

 من نیم ترسم...ویل این دکمه که باز بشه تو یم تریس.   -
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 روی به داشتم که حایل و نافهیم رس از هایم اخم 

 .کرد حضور اعالم صورتم

نگاهم انگار کار خودش را کرد که پوزخندش تکرار شد و 

این بار دست های خودش به کار افتاد و دانه به دانه 

 دکمه هایش گشوده شد. 

 دکمه های  که همیشه تا بیخ گلویش را گرفته بود. 

 ام گیر کرده بود. نفس میان سینه

ی که یم ز  گنجید. دیدم، در باورم نیمچیر
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ی ک ز  ه برابر چشم هایم بود، را باور داشتم. چیر

هایم، به ناباوری و  های او روی لب و چسبیده شدن لب

ی بخشید.   شوگ که در تنم پا یم گرفت، جان بیشی 

ز لب های داغش از لب های یخ زده ام ، دو  فاصله گرفی 

 ثانیه بعد صورت گرفت. 

ز با طمانینه دکمه هایش ، پانزده  و پوزخند زدن و  بسی 

 نیه. ثا

وقت  از در اتاق رد یم شد هم برای حسن ختام تمام  

کارهای  که من در هضمشان ، بنا به حایل که در تنم 

وجود داشت ، ناتوان بودم، گفت : یه بار دیگه هم بهت  

گفته بودم ، تو هیچ حیس به من نمیدی 

جون...حاال برو راحت بخواب...شب خوش  دخی 

جون.   دخی 

 لب هایم یم لرزید. 

 رعشه داشت. تنم 
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و عصیان و ناباوری آن چه دیده بودم ، باعث شد ، تا 

 نزدیگ های صبح ، چشم روی هم نگذارم. 

من در این سفر ، تمام مشگالنم را پشت رس گذاشته 

 بودم. 

 نصیر را فراموش کردم. 

ز بار به حال خودش گذاشتم.   رومینا را برای اولیر

دم.   و رودابه را به امان خدا سیر

 آرزوهایم.  و آمدم ، یر 

و نیم دانم چرا این مرد که نباید ، تمام حجم فکر مرا به 

 اشغال خود دریم آورد. 

 من که تمام راه ها را بسته بودم. 

 و حاال... 

 داشت اتفاقای  دور از تصور من رخ یم داد. 

و تمام هم و غم من باید به سمت عدم این اتفاق جهت 

 بر یم دتشت. 
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 این مرد یم گذاشت. البته اگر فکر تن و لب های 

*** 
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 را جدیدم ارغوایز  های رگه با رنگ استخوایز  موهای 

 .کشیدم سشوار

ز های پقز  ز دار و خنک تابستانه ام که با آستیر لباس چیر

 اش ، دل یم برد را تن زدم. 

و هنگام پوشیدن ونس سفید رنگم ، یم دانستم که تمام 

الش و انرژی امروزم باید پرت کردن حواسم از دیشب ت

 یم باشد. 
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به خودم در تمام مدت ورکشاپ ، فکرم را درگیر کردم و 

، شب گذشته هیچ اتفاق شگفت  در دنیای من قبوالندم

 نبود. 

لب هایم هم بوسیده یم شد ، باز من همان کمندی بودم  

 که نصیر را با دست های خودم یم خواستم ، بکشم. 

 ن به این اتفاق ها نباید حالم خراب یم شد. م

به قطع باید تپش قلب و این اتفاقات مزخرف را باید یم 

 انداختم در زباله دان مغزم. 

من کمندی بودم که نیازهای جنیس دوست پرسم را با 

 شاهد خیانتش شدم.  آرامش تمام ،  پاسخ منقز دادم و 

حضور مردی  پس تمام این اتفاقات دم دست  ، آن هم با 

که حضورش تماما برای من و عزیزترینم ، رعب و 

 وحشت به همراه داشت ، هیچ به شمار یم رفت. 

من نیر را با چشم های  که نباریده بود ، در خاکسپاری که 

به دلیل حضور رومینا در سفرش به لبنان تنها برگزار شد 

دم.   ، به خاک سیر
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 من نباید دل یم بستم. 

ز ، در دنیای   من یعتز ضعف. دل بسی 

ی به عمل یم   که باید و رسیعا از آن جلوگیر
 
یعتز اتفاف

 آوردم. 

و این موضوع ی  شک ، با دور شدنم از مردی که این 

 روزها کنجکاوی مرا بر یم انگیخت ، میرس یم شد. 
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 ماندم. با بازگشتمان به تهران ، من در پانسیون یم 
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ان ها و مشکالتشان که کم کم داشت ، دامن  و میر

 مرا یم گرفت ، رها یم کردم. 
 

 احساسات و وابستگ

بعد از ورکشایر که انتهای جلسه بود و همه با استاد برای 

رزومه کاریشان عکس یم انداختند ، به استاد نزدیک 

 شدم. 

ز شایل سبک روی موهایم ، برای عکس کنار  و با انداخی 

ز لبخند زدن به عکاس ، آرام   استاد  ایستادم و او در حیر

...زیبا و جسور...و البته با   زیبای  هست 
گفت : تو دخی 

یک غم ی  نهایت در چشمات که با جسارتت پوششش 

 میدی. 

ز زیز دیگر در کنارش ،  حرف های استاد با قرار گرفی 

 پایان گرفت و من گذشتم. 

ز نبودم.   من غمگیر

ه و تار بود که نیم شد ، نامش را یعتز آن قدر جهانم تیر 

 غم گذاشت. 
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تقریبا نام غم برای جهنم من ، یک تعبیر دم دست  به 

 شمار یم رفت. 

*** 

کنار ساحل خلیج در انتهای محوطه هتل نشسته بودم 

ه نگاه یم کردم.   و به خروش موج ها خیر

ز کیس در کنارم ، نگاهم را به نیمرخ کیس که در  نشسی 

 نتظار حضورش را نداشتم . کشاند. این لحظه ذره ای ا

 پوف عصت  کشیدم و نالیدم که : 

 گند   بهش و  بایسر  من خلوت تو  اینجا  باید  تو  چرا  واقعا  ⁃ 

؟  بریز

کیم در جایش جا به جا شد و به مانند همیشه با مکت  

وع کرد به حرف زدن:   لحظه ای ، رسر
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 تو بدونم تا کردم تالش خییل آره...بعد و سالم اول ⁃  

 .داری اقامت هتل کدوم

 پوزخند زدم. 

 پورخندی که کینه و درد داشت. 

شش سال ، تنها و تمام این کینه و درد را در این بیست و 

 به دوش کشیده بودم. 

 ! دنبالیم؟ خر  واسه ⁃ 

 به چشم هایش نگاه کردم. 

 یم شد.  رنگ چشم هایمان تنها شباهتمان قلمداد 

 سواام را با ناباوری پاسخ داد: 
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...وقت  با این  -  چون مجبورم...وقت  باهام حرف نیم زیز

 مردک ازدواج کردی... 

ی در صورتم رخ نشان داد.   پوزخند این بار با شدت بیشی 

 واقعا دنیای مضحگ داشتم. 

وقت  برابر خایج فکر یم کردم کیم آرامش گرفته ام ، 

 ام با وجود او صورت مردی یم آمد که تمام 
 

بیچارگ

 پذیرفته بود و دوباره روانم به هم یم ریخت. 

 ! مررررررررد؟ دادی زحمت خودت به خر  واسه ⁃ 

 لحنم توامان حرص و بغض داشت. 

من تمام فشار عصت  دیشب و این بیست و شش سلل را 

 در تمام وجودم به صوری  واضح حس یم کردم. 

 ! کمند؟  ⁃ 

 راند. ناباور نامم را به لب 
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؟ کمند   ⁃   به بزیز  گند   اومدی خر  واسه واقعا !... خر

  نحیس وجودت تو ... حالم؟
 

 دیدنت... منه زندگ

 کنم؟  تحملت باید  خر  واسه حاال ... عذابمه
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ز  به   ورودی سمت به و برخاستم جا از ، حرفم گفی 

 .کردم تند پا ، هتل

 باشم. یم خواستم تنها 

ان مفتخر  رسدار میر آن از دیشب که با حضور جناب امیر

شده بودم و این هم از امشت  که باید حضور منحوس 

 ام را متحمل یم شدم. 
 

 ترین فرد زندگ
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اصال این دوی  آمدن ، جز فکر و عذاب بیشی  برای من 

ی به همراه نداشت.  ز  چیر

در ضمن در این سفر ، موهای زیبایم را هم از دست 

 بودم.  داده

خیالم از عدم حضور یحتر در عقب رسم که راحت شد ، 

خودم را در آسانسور انداختم و در آینه اش به تصویر 

ز گوشم کوتاه شده بود ،   که تا پاییر
 

موهای استخوایز رنگ

ه شدم.   خیر

 تنوع عجیت  بود. 

 و صد البته تلخ... 

 اما نیاز بود. 

 نیاز بود تا من کمند سابق شوم. 

ب گذشته را از تمام خاطراتم حذف یم  هرچند باید ش

 کردم. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز تمام فضا را  وارد اتاق هتل که شدم ، بوی کالیو کریستیر

پر کرده بود و برعکس شب پیش ، صاحب این بو ، برابر 

 ی  وی روشن با ست  ورزیسر نشسته بود. 

تیتر که تا به حال جز در عکیس که از او دیده بودم ، 

 مشاهده نشده بود. 

 شد
 

یدی روی تمام دست راستش ، نگاه را رد سوختگ

 آزار یم داد. 

و من نگاهم را با مکت  چند ثانیه ای از دستش تا صوری   

ه حرکاتم  بود ، کشاندم.   که خیر

 ابرو باال داده ، گفت : خسته ای؟

 خییل....           -
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 .کردم یانب را یا کلمه این جانم تمام با 

 من به واقع خسته بودم. 

 از قیافت معلومه.           -

 ی  توجه از کنارش عبور کردم که ادامه داد : 

 یحتر رو تو الی  دیدم.           -

؟           -  کدوم یحتر

 تمام عمر ، نام این مرد را انکار کرده بودم. 

 ار جا برخاست و کاناپه را دور زد و برابر من ایستاد. 

همون که میگن عموته ...ویل خودش میگه           -

 باباته. 

شانه باال انداختم و با ناراحت  که ثمره اعصاب ناراحتم از 

قبل شنیدن دوباره نام یحتر بود ، دست درون سینه 

 چلیپا کردم و پاسخ دادم که : 
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؟          -  از گ تا حاال حرف حشمتا رو باور یم کتز

از کنارش گذشتم که مچم را میان  و قامتش را دور زدم و 

 دست قوی و زیادی گرمش به اسارت گرفت. 

 شانه به شانه هم در جهات مختلقز ایستادیم. 

 و من جان کندم تا به صورتش نگاه نیندازم. 

شون ، زنمه....توفیق اجباریه           - از وقت  که دخی 

 خب. 

 مسخره ترین نسبت دنیا را داشتیم. 

 او شوهرم بود. 

 ی که یم بوسید و رها یم کرد و یم رفت. شوهر 

 من زنش بودم. 

زیز که بوسیده یم شد و یک شب تا صبح به خودش یم 

ز ، یک رو کم کتز ساده بوده است.   قبوالند که همه چیر

ز ممکن  و انگار جهان ،برای من شکل وارونه ای از هر چیر

 بود. 
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 پوزخند زدم. 

که   پوزخندی که تمام هم و غمش ، سوزاندن مردی بود 

 شب گذشته ، خواب را بر چشمان بر من حرام کرد. 

مردی که بلندی موهایم را با حضورش ، به دست نیست  

 داد. 

خییل بده ، آدم از یه سوراخ دوبار نیش           -

....این بار  بوخوره...دوبار نیش نخور...دفعه قبیل سوخت 

 شاید... 

 در نگایه که
 

گ  و با چرخاندن گردنم به سمتش و خیر

 نامفهوم تر از هر لحظه بود ، چشمک زدم. 

دستم را کشیدم و به سمت اتاق پا تند کردم که او 

پاسخم را بدون ذره ای انتظار از سمت من ، آیز به زبان 

 راند : 

ز کم ترینش بود...من زیاد           - اشتباه نکن...سوخی 

...حاال  تاوان دادم...بیشی  از اویز که تو فکرشو بکتز

 دونم تو قراره چه بالی  رسم بیاری. میخوام ب
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 به سمتش چرخیدم. 

 فاصلمان را با قدم های آرام پر کردم. 

این میان هم تمام مدت ، نگاهم را به چشم های نافذش 

 دوختم. 

 فاصله را تقریبا هیچ کردم. 

گرم یم  آنقدر هیچ که هرم نفس هایش ، پیشایز ام را  

 کرد. 

رس انگشت اشاره ام را روی پوست چروکیده دستش  

 کشیدم. 
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وع روی ساعدش تا جای  از بازو   دقیقا از همان نقطه رسر

تش به من اجازه یم داد.  ز کوتاه ی  رسر  که آستیر

ه پشتم را یم لرزاند.   زبری این پوست ، هم تیر

...یم تویز به           - یم تویز روی من بیشی  جساب کتز

 روی سینه و این 
 

فک کتز که من فقط یه رد سوختگ

ز بایسر ، من اگه بخوام  دستت نمیندازم...یم تویز مطمی 

یم کشمت...خییل راحت...بعد جسدتو یم 

سوزونم...زمینو از وجودت پاک یم کنم...یم تویز 

...من اگه دلم بخواد از اون زنیکه دیوونت  ز بایسر مطمی 

ییتر وحیسر دیوونه ترم....من اگه دلم بخواد خیلی

ترم....من اگه دلم بخواد اون رگ حرومزادگیمو میندازم 

به جوش و خروش و خدا رو هم بنده نیستم...یم تویز 

ز باش من خییل از زن دیوونت ،  ...مطمی  ز بایسر مطمی 

م.   بهی 

و نوازشم را ثانیه ای ادامه دادم و قدم عقب گذشتم و 

 چشمک به قول رودابه مردافکنم را تکرار کردم. 
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 استم قدم دیگری ، عقب بگذارم که نشد. خو 

 یعتز دست های تنومند مرد برابرم نگذاشت. 

 ، وقت  گرد کمرم پیچید.  نگذاشت 

 نگذاشت ، وقت  مرا به دیواری همان حوایل کوبید. 

ز دامن  نگذاشت ، وقت  انگشتانش را نوازش وار از پاییر

 روی زانویم تا میانه ران پایم کشاند. 

جلو آورد تا ببوسدم و این میان نگذاشت ، وقت  رس 

 زمزمه گون به سخن آمد که : 

ی...رنگ           - آره خب تو خییل بهی 

پوستت...لطافتش...هیکلت...تو حت  مزه لبات هم 

ه...   خییل بهی 

 و فاصله کم کرد و.... 

 این بار من نگذاشتم. 

به زانویم به همان نقطه ای که باید ، نگذاشتم.   با ضز

 از درد خم شد. 
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و من تنش را هل دادم و در حال گذر از کنارش به حرف 

 آمدم که : 

ز           - اما لبای تو برعکس قیافه خوبشون ، مزه همچیر

 . ز ویز نداشی  ز  میر

ان شب گذشته ام ، حت   و من یک شب تا صبح را به جی 

با وجود ناراحت  ام از حضور یحتر و ترس زنده بودن 

 نصیر ، راحت خوابیدم. 

**** 
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 در آستانه در که او به و کشیدم یم سشوار را موهایم 

ز  ذره زیر مرا و ایستاده رسویس  ، کرد یم رصد نگاهش بیر

 .کنم توجیه ی   داشتم سیع

به فتز کرده و خوابیده بودم ،  از شب پیش که او را ضز

سنگینش را انتظار داشتم ، صبح رفته باشد و من حضور 

در این روزی که یم خواستم به خرید و تفری    ح بگذرانم ، 

 متحمل نشوم. 

نگاه سنگینش که طوالیز شد ، سشوار را خاموش کردم و 

در حال پخش کردن محلول آبرسان روی پوستم ،  

گفتم : اگه وایسادی تا دیشبو تالفز کتز ، باید بدویز که 

بت  ، من از اون دسته آدمام که رسم هم بره ، زد ی ضز

ه...پس یم تونیم آتش بس  ی  نوش کن از ذهنم نمیر
ضز

ه و سالمت بریم رد کار  بدیم و هر کدوم به خیر

 خودمون...اوگ؟

و سایه چشم را با دقت پشت پلک هایم به طرح زیبا و 

 نچرایل مبدل ساختم. 
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 نزدیک شدنش را در آینه دیدم. 

 به فاصله خییل کیم در عقب رسم ایستاد. 

ان در دیوار آینه ای که برابرش ایستاده بودیم تفاوت قدم

 ، بیشی  از پیش عیان بود. 

کراوات زیبای  زده بود و بوی عطر و گرمای تنش در این 

 فاصله با تمام انکارم ، حال خوی  به تنم یم داد. 

انگشت اشاره اش را نوازش وار از ساعد تا روی شانه ام  

وش و کشید و جای موهای تنم ، بدون اغراق به ج

 خروش افتادند. 

 نگاهمان در آینه از هم جدا نیم شد. 

و او گردن پیش آورد و موهای کوتاه شده مرا پشت  

گوشم فرستاد و آرام با فاصله ای صفر شده ، لب هایش 

 را کنار گوشم نگاه داشت. 
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من اگه بخوام...تاکید یم کنم...اگه بخوام...یم           -

ز منه کمند...یم تونم خییل کارا رو بکنم...مهم  خواسی 

ز من مالک این موضوعه.   فهیم؟...خواسی 

به اتمام این حرف ها ، لب هایش را با یک کشش نرم 

 چند لحظه ای از گوشم جدا کرد. 

 و در تمام این مدت ، نگاهمان در آینه در هم قفل بود. 

 این مرد ، جاذبه خاض داشت. 

 ام تجرب
 

ی که من با هیچ کدام از مردهای زندگ ز ه اش جیر

 نکرده بودم. 

من یک دوست پرس خوش تیپ و خوش هیکل داشتم و 

 برایم هیچ حس عجیت  را بر نیم انگیخت. 
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 هر به کدام هر که بودم مردایز  با ارتباط در ها سال من 

 این من بازهم و داشتند را من به نزدیگ در سیع نحوی

 .بودم ننشسته تجربه به امروز به تا را جدید احساسات

ز سمت در رسویس ، ادامه داد که :  در حال رفی 

صبحونه سفارش دادم...آرایشت تموم شد ، یه لباس 

 بهی  از لباس دیروزت بپوش. 

و رفت و من با اعصای  که ی  شک به سمت زوال راه یم  

 گرفت ، درگیر ادامه میکاپم شدم. 

و احساست ضد و نقیضم من باید دائم به خودم 

یادآوری یم کردم که این مرد ، باعث نیست  موهایم شده 

 است. 

 بعد از میکاپم به تن زدم و از فضای 
 

رامیر خنک کرم رنگ

 رسویس خارج شدم. 

او روی کاناپه نشسته و در حال صبحانه خوردن به  

ه نگاه یم کرد.   گویسر در دستش ، خیر
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 داری؟امروز برنامه خاض           -

ز که کنارش نشستم ، این سوال را بدون نگاه  همیر

ز از اسکرین گویسر اش ، پرسید.   برداشی 

 به تو ربظ داره؟          -

ز انداخت و فنجان چایش را برداشت و  گویسر را روی میر

به کاناپه تکیه زد و من تکه ای نان سوخاری شده ، به 

 دهان بردم و با کج کردن گردنم ، به نگاه او چشم

 دوختم. 

ربط داره...چون تا نیمه های شب من           -

 نیستم...باید حواست به خودت باشه...ممکنه... 

 هست...حواسم به خودم هست.           -

،کیف و کفشم را برداشتم و  و از جا برخاستم و از اتاق 

 از کنار اوی  که مرا همچنان یم نگریست ، گذشتم. 

 خییل هم بهی  نیست. لباست از دیروزی           -
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شانه باال انداختم و عینک دودی را روی موهایم فیکس  

 کردم. 

 این مرد کم کم داشت ، پررنگ یم شد. 

و من باید با برگشتمان به تهران ، تمام سعیم را در 

 راستای کم رنگ کردنش به کار یم بستم. 

*** 
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 عمده خریدهای مشغول آن در که تجاری مجتمع ضای 

 .بود دلپذیر ، بودم آرایشگاه برای ام

 فکر مرا به خود معطوف یم کرد. 
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ز صبح ، اعصابم را با حرف ها و  و مردی که همیر

حرکاتش متالیسر کرده بود ، داشت کم کم از خاطرم 

 رخت بر یم بست. 

 من دخی  مستقیل بودم. 

 ام هیچ مردی نیم توانست تاثیر آن چنایز 
 

 در زندگ

 داشته باشد. 

ی در لیست  خریدهایم را با پرداخت هزینه بیشی 

فروشگاه ها به امانت قرار دادم تا به وسیله پرواز آخر 

 هفته همراه خودم به تهران برسند. 

در کافه مجتمع ، خودم را به یک فنجان قهوه و مقداری  

کیک مهمان کردم و به حضور مردیم که هر کدام با یک 

ه شدم. تیپ م  تفاوت اطرافم حرکت یم کردند ، خیر

 زن زیبای  برابرم ، باعث شد نگاهم را به سمتش 
ز نشسی 

 بکشانم. 

ی بود که نگاه  ز ز چیر موهای بلند بلوند و رژ رسخش اولیر

 هر کیس را به خود یم کشاند. 
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چشم های آرایش شده اش را از نظر گذراندم و متوجه 

 ایرایز بودنش شدم. 

او با لبخند گفت : ببخش ...دیدم تنهای   ابرو باال دادم و 

 گفتم از تنهای  درت بیارم. 

به صندیل ام تکیه دادم و ابرو هایم را کیم به هم نزدیک  

 کردم. 

 من از تنهای  خوشم میاد.           -

ز کیف دست  ام  و تکه آخر کیکم را عقب زدم و با برداشی 

ز ، از جا برخاستم. نگاه او با لبخندی ک ه در از روی میر

ذهن من زیاد هم جالب کدگذاری نشده بود ، به دنبالم 

 روان شد. 

حیف شد...مصاحبت با تو یم تونست جذاب           -

 باشه. 

 توجیه به نگاه و لبخندش نکردم و از کنارش گذشتم. 

 باید در رسویس مجتمع دست هایم را یم شستم. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ر در قسمت زنانه ، برابر آینه روشوی  که ایستادم ، به فک

 تجدید رژم افتادم. 

 دست به کیفم بردم و صدای باز شدن در را شنیدم. 

 ی  توجه رژ را با دقت به لب هایم مالیدم. 

 در بسته شد. 

صدای قدم های دونفر نگاهم را از گوشه چشم به زیز  

که در کافه برابرم نشسته بود و مردی قوی هیکل کنارش 

 ، کشاند. 
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 شد باعث ، مرد این حضور و بود زنانه رسویس 

اضز  بخواهم  .کنم اعی 
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 اما... 

ز در صدم ثانیه اتفاق افتاد.   همه چیر

 مرد بازوهایم را کشید. 

 مرا محکم چرخاند. 

 دست هایم قفل شد و به درد افتاد. 

ز انگار شبیه یک کابوس بود.   شوکه بودم و همه چیر

 زن برابرم ایستاد. 

 بزرگ در دستش را کیم چرخاند.  انگشی  

ان کرد.  ز اهن کوتاه خردیل رنگش ، را کیم در تنش میر  پیر

 و... 

 به گونه ام کوبید... 

 باز هم... 

 و باز... 

 و باز... 
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 و باز... 

 و درد در تنم باعث شد ، به فریاد بیوفتم. 

 مرد دهانم را گرفت. 

 زن با زانو به شکمم کوبید. 

 باید کمک یم گرفتم. 

 داشت منترسر یم شد.  ترس در تنم

 و هیچ دفاغ نداشتم. 

به به من یم خندید.   زن با هر ضز

 و مرد همرایه اش یم کرد. 

زن با کشیدن موهایم و چسباندن دهان کثیفش به  

ایط برآمد :   گوشم ، در صدد کوتاه کردن رسر

به امیر بگو خونواده تینا ازت ممنونن که اونو به  –زن 

دی...این هم کادوی عرویس  آسایگشاه سیر

جدیدشه ...امیدوارم دوسش داشته باشه...حیف زیاد 
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ان ، کادو یم  خان میر زمان نداشتم ، وگرنه در شان امیر

 دادم. 

ز آن ها ، هیچ درگ  و با پرت شدنم گوشه رسویس و رفی 

 از موقعیت نداشتم. 

ز شبیه یک کابوس وحشتناک به شمار یم رفت.   همه چیر

 درد در تنم بود. 

 در همه جای تنم. 

ی در جانم یم تاخت. ا  ما ترس با شدت بیشی 

 تریس که نباید یم داشتم ، اما... 

**** 
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 .بودم نشسته وان در 

 با زانوهای  بغل گرفته و تتز که درد داشت. 

 من ناراحت بودم. 

 عصبانیت در جانم رس به فلک گذاشته بود. 

 و... 

های کودگ ام ، به هنگام کتک خوردن ، و مثل تمام سال 

خودم را در حمام حبس کرده و به آغوش خودم پناه 

 آورده بودم. 

 درد آنقدرها برایم مهم نبود. 

من از تریس که لحظه کتک خوردنم به جانم افتاده بود ، 

 به این حال دردناک رسیدم. 

 من هنگام کتک خوردن ، به نصیر اندیشیده بودم. 

نگاه کثیفش روی تن زیبای رومینا راه یم  به سال های  که 

 گرفت. 
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به سال های  که با همان نگاه به من یم نگریست و به 

ز من ، زیر دست و پای کتکش ، له  هنگام چنگ انداخی 

 یم شدم و حت  رومینا هم جرات نداشت ، نجاتم دهد. 

به سال های  که نیر از شدت ترس ارباب خانه اش ، به 

آغوش نیم گشود و من مامنم  هنگام کتک خوردن من ،

 را در حمام اتاقم یم یافتم. 

 ام اندیشیده بودم و این ترس 
 

من به ترس مهلک زندگ

 مرا از پا یم انداخت. 

ز افتاده ،  ی که با درد و عینک دودی و رس پاییر تمام مسیر

 خودم را به هتل رساندم ، هم این ترس هم پایم بود. 

ایل نشستم و خودم وقت  با همان لباس ها ، درون وان خ

 را در آغوش گرفتم ، این ترس هم پایم بود. 

و وقت  ساعت ها گذشت و از جایم ، تکان هم نخوردم ، 

 باز این ترس هم پایم بود. 
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 .کردم یم نابود را تینا خانواده من 

 اما... 

 اما این ترس را... 

و روان و کودگ مرا به خود  این ترس که تمام جان

 مشغول کرده بود ، نیم توانستم نابود کنم. 

 زور من به عالم و آدم یم رسید. 

 من جهان را به سخره یم گرفتم. 

 اما... 

 ...  اما نصیر

 نصیر و خاطرات نحس کودگ ام... 
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 هیچ جای  برای زور و تمسخر من نداشت. 

 من مهم نبودم. 

 برای هیچ کس... 

 هم در هنگام نبود نصیر داشتم. نیر و رومینا را 

 وگرنه که من از عمق جانم ، تنها بودم. 

 تنهای  من متفاوت از همه بود. 

 رومینا و رودابه هنگام تنهای  ، مرا داشتند. 

 نوا ، بانو را داشت. 

 اما من... 

متز که در حمام این هتل لوکس ، خود را در آغوش  

 نیم  
 

کردم ، کشیده و به زخم گونه و پیشایز ام رسیدگ

 هیچ کس را نداشتم. 

 تق در ورودی ، باعث شد کیم به خود بیایم. 
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به هرحال از زمان بازگشت من تا این لحظه ، شاید 

ساعت ها گذشته و مردی که نیم خواستم در این لحظه 

ی من بود.   مالقاتش کنم ، االن در فاصله چند می 
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 به ، کردم حس ، رسویس در آستانه در که را حضورش 

 .انداختم نگاه سمت آن

 نور هالوژن ها ، از او تصویری زیبا ساخته بود. 

تصویری از مردی کت شلوار پوش با موهای  به غایت 

 خوش حالت و نگایه نافذ و لب های  زیبا. 

 کمند؟!            -
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ون ریخت ، خوش  کمند ناباوری که از میان لب هایش بیر

 آوا بود. 

 که از میان لب هیا 
ز
اصال ، با تمام انکارم تمام حروف

ون یم ریخت ، زیبا و خوش آهنگ بود.   زیبای او بیر

 قدم سمتم برداشت. 

 دست باال گرفتم. 

 نیم خواستم در این لحظه ، هیچ کس را ببینم. 

 ترحم یا دلسوزی هم با من رس ناسازگاری داشت. 

باشم...تنها باشم تا بفهمم کجای میخوام تنها           -

راهو اشتباه رفتم که ایل و طبار زن دیوونت ، جای تو 

ن.   منو نشونه یم گیر

 قدم دیگری برداشت. 

 به چشمان ناباورش نگاه انداختم. 

 دست مشت شده اش را از نظر گذراندم. 
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و در حایل که ترس و یادآوری کودگ نفرت بارم از وجودم 

 ه دادم که : رخت بر نیم بست ، ادام

م...اما تو مواظب           - البته من انتقام خودمو یم گیر

بانو و نوا باش...اونا زیاد تاوان انتخاب غلط تو رو 

 دادن...بسشونه. 

بیشی  خودم را به آغوش کشیدم و در انتظار رفتنش ، به 

ه شدم.   ردیف لوسیون های کنار وان خیر

 لحظات به کندی گذشت. 

 سمتم قدم برداشت. 
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میانه راه کت از تن کشید و جای  همان حوایل که من 

 لباس راحت  ام را صبح انداخته بودم ، پرت کرد. 

ز اتفاق دچار شد.   کراواتش هم به همیر

 و تن او لبه وان آرام گرفت. 

 زخم گونت...           -

به بخیه است نه دلسوزی دلمه بسته...نه نیازی           -

 تو. 

 دست روی شانه ام گذاشت. 

 سیر 
با این حرکت ، حراری  عمیق از شانه تا قلبم به آیز

 شد. 

 و قلب یخ زده ام ، دچار شوگ عظیم گشت. 

شانه ام را با تمام رسعت  که از خودم رساغ داشتم ، کنار  

 کشیدم. 

 او اما ی  توجه به حرکت من ، به حرف آمد که : 

-           .  باید باهام تماس یم گرفت 
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 پوزخند زدم. 

ز بود.   پوزخندی که گویای همه چیر

 کمند؟!            -

ه لوسیون ها بود را به او دادم.   نگایه که باز هم خیر

 به چشم هایش... 

به چشم های  که یم شد از میان سیایه اش ، ناراحت  و 

 عصبانیت را تشخیص داد. 

 چیه؟          -

 روی شانه ام گذاشت. باز هم دست 

 و باز گرمای عمیق و ناآشنای  به قلب من رسازیر گشت. 

 میخوای بغلت کنم؟          -

 بغل؟

 آغوش؟

 چه واژه های دوری. 
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من در ترس هایم ، هیچ مامتز نداشتم که حال حت  

 طلبش کنم. 
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 .نه          -

د. شانه ام را   فرسر

دیز که قلبم را از گرما به مرز انفجار رساند.   فرسر

 اما چشات داره داد یم زنه که بغل میخوای.           -

و کفش هایش را از پا کند و میان ناباوری من ، پشت کمر 

 من درون وان نشست. 
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 با همان لباس های شیک و مارک دارش. 

 با بوی خوش کالیو کریستینش. 

ز تر از گلویم ، کمرم و با قرار دادن کف  دستش جای  پاییر

 را به سینه داغش چسباند. 

 ترس های من با گرمای قلبم ، به آب شدن یم رسیدند. 

 و ناباوری در تن من جریان یم یافت. 

 من رسدار را اینگونه نیم شناختم. 

 من رسدار را مامن نیم دانستم. 

 من رسدار را اینقدر خودی نیم خواستم. 

 امروز...  من بابت          -

 جمله اش را ادامه نداد. 

و من یم دانستم ، انتظار تاسف از این مرد که غرورش 

ز عبت  است.   بیداد یم کرد ، چیر

 درد داری؟          -
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جمله اش که اینگونه ادامه یافت ، کیم در جایم جا به 

جا شدم و او دستش را تا روی شکمم کشاند و دردی که 

به زن بود ، به خروش درآمد و آخ مرا به دنبال  ثمره ضز

 خود کشاند. 

-           
 

میخوام لباستو درآرم...تو قرار نیست به من بگ

 چه بالی  رست آوردن. 

ون؟          -  میشه گم یسر از حموم بری بیر

 پاسخ دیگری برای خواسته اش نداشتم. 
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 به ناباور شد باعث ، مانرس  روی ، رسد آب هجوم و 

 باز مسبب رسدار و داشت قرار رسمان باالی که دویسر 

 .بیندازم نگاه ، بود آبش مجرای شدن

 این تو من...کمند درآری لباستو مجبوری حاال          -

ی تنها به لحظه ز  زنونه اندام کنم نیم فک که چیر

 اوگ؟...توئه

لحن مالیم و چشم های عصیان زده اش ، تضادی 

 داشت که مرا خلع سالح یم کرد. 

متز را که تمام عمرم ، تنها بودم و زخم هایم را هیچ کس 

 مرهم نبود ، خلع سالح یم کرد. 

 و جای  در تن من انگار محتاج این لحظه بود. 

 حرست این اتفاق را داشت. 

 نگرایز برای وجودم یم خواست. 

و من ثانیه های بعدی را در حایل که ، برابر اوی  که 

اهن سفید به تنش پ و موهای خوش حالتش به پشایز  یر
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اش زیر هجوم آب چسبیده بود ، ایستاده و به دست 

م را باز یم کرد و آن را به همرایه من  های او که زیپ رامیر

از تنم خارج یم ساخت ، شبیه یک انسایز که ذره ای  

ه و ناباور و در وهم یم نگریستم.   کمند نبود ، خیر

 مم دست کشید. او روی کبودی شک

 من از درون لرزیدم. 

او کنار گردنم را با انگشتانش درنوردید ، و من باز هم 

 لرزیدم. 

او زخم گونه ام را با انگشت شست دستش نوازش کرد ، 

 و من و لرزش ها انگار به هم گره خورده بودیم. 

او بازوهای  که اسیر دست آن مرد بود را را با دست 

 هایش پوشاند و من... 

 که آب ولرم شده ، باز هم یم لرزاندم... متز  

به اوی  که لب هایش را از شدت ناراحت  و عصیان به 

ه یم نگریستم.  د ، خیر  هم یم فرسر
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 این مرد ، داشت دیوانه ام یم کرد. 

 که گوی  کمند نبودم را دیوانه یم کرد. 
 متز

م برات حوله بیارم...سفارش میدم یه پماد           - میر

. هم برای کبودی ز اتاق...یه دوش سبک بگیر  ات بفرسی 

و با حرکت نرم انگشتانش از بازو تا کف دستم ، مرا تنها  

 گذاشت. 

 و من... 

 متز که دوش گرفت... 

 حوله آورده او را تن زد... 

ه شد...  ون افتاده از وان خیر  به رامیر بیر

 این من... 

 این من ، آن شب کمند نبود. 

 ست  داد ، نبود. این من ، کمندی که موهایش را به نی

*** 
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ز به ساق  نوک کفش استیلتو مشگ رنگم را آرام از زیر میر

 پای مرد کنار دستم کشیدم. 

 به آیز گردن به سمتم چرخاند. 

لب های رژ خورده ام را به یک سمت جمع کردم و 

چشم هایم تمام خنده ای که در جانم تکثیر یم شد را 

 عیان ساخت. 

نگاه نافذش ، خواستار اتمام حرف  با ابروهای باال رفته و 

 حرکت من بود. 

 و من تازه از این بازی خوشم آمده بود. 

ه در نگاهش ، زیر نور کم جان هالوژن های  پس خیر

 سقف ، به کارم ادامه دادم. 

 اما... 

دست او روی ران پایم ، باعث شد ، تمام جانم درگیر 

 شوگ عمیق شود. 
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 کنار گوشم آرام لب زد : 

ز االن. ب رسویس برو  ⁃  ...همیر  هداشت 

 لب گزیدم و این گزش از چشم او دور نماند. 

ز با یک ببخشید کوتاه برخاستم.   با طمانینه از پشت میر

همه درگیر رقصنده های میان سالن بودند و توجیه به 

 من نیم شد. 

 در راهروی منتیه به رسویس بهداشت  ایستادم. 

ون کشیدم ، برای دیدن ساعت  و  گویسر را از کیفم بیر

ل تمام هیجانم.   کنی 

 اما... 

پیچیده شدن دست  گرد شکمم و چسبیده شدن کمرم به 

سینه مردی که بوی کالیو کریستینش دیوانه ام یم کرد ، 

 نگذاشت ذره ای از هیجانم کم شود. 

جون داره واکنش یه کنیسر   هر  ⁃  ز   دست... دخی   گذاشی 

 هم بدتر  واکنشش که  مرد  یه ضعفای نقطه رو 
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تز که بوی تنت کافیه تا از خودم م مخصوصا ... هست

 بیخود بشم...چه برسه که... 

 و در جا مرا به سمت خود چرخاند. 

 و من به لب های تب دارش انگشت نوازش کشیدم و... 
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 آفتای   آسمان که رسارسی شیشه ورای از تخت میان در 

 رغبت   و شده ماندگار ، گذاشت یم نمایش به خوی   به را

 .نداشتم حالت این از جدای   برای
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ز  تقه ای به در نیمه باز اتاق خورد و من بدون برداشی 

نگاهم از شیشه های  که آسمان را اینقدر نزدیک به من 

 نشان یم دادند ، گفتم : لباساتو بپوش ، بریم ناهار. 

ا کرد فعل جمیع که به کار برد ، نگاهم را از شیشه ها جد

 و تنم را چرخاند و درد اندگ میان شکمم به جا گذاشت. 

اهن یقه دیپلمات جذی  پوشیده و کتش را  به او که پیر

ه شدم و او ادامه داد   روی ساعد دست انداخته ، خیر

 که : 

-           .  شب باید همرام یه جای  بیای 

ابرو باال انداختم و پوزخندم زدم و او به چهارچوب تکیه 

 ادامه داد که :  و  زد 

برای سفرت از خییل از برنامه هام زدم...برای            -

...حاال بلند شو...به یه لباس  کارم باید از غرورت بزیز

 خوب هم احتیاج داری. 

 پوزخندم تکرار شد. 
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 یه رب  ع دیگه تو سالن غذاخوری یم بینمت.           -

ه به و رفت و من با پنج دقیقه تفکر به شب قبل ، باالخر 

 تکاپو افتادم. 

ت و شلوار  میکاپ سبگ روی چهره ام نشاندم و ی  رسر

 سنبادی راحت  تن زدم و از اتاق خارج شدم. 

در آسانسور به تصویر گونه و پیشایز که ردی از زخم 

ه شدم.   داشت ، خیر

 دیشب ، شب خاض برای من بود. 

ز بار ، تنها نبودم.   من برای اولیر

 کیس را داشتم. 

دنیای تاریکم بیاید و مرا به آغوش کشد و کیس که در 

 برای زخم هایم نگرایز خرج کند. 

 حاال هر چند ضمخت و دور از ذهن. 

من دیشب ، حیس را تجربه کردم که تا به حال در دنیای 

 تاریک و نفرت بارم ، به آن دست پیدا نکرده بودم. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی را داشتم که تا به این لحظه از  ز ز چیر
من احساس داشی 

 بودم. آن محروم 

از اتاقک آسانسور که خارج و وارد سالن رستوران شدم ، 

ی نشسته و رس در   ز توانستم رسداری را که تنها پشت میر

 گویسر اش داشت ، پیدا کنم. 

 برابرش نشستم و او نیم نگایه مرا مهمان کرد. 

سفارش دادم چند دست  لباس برات بیارن اتاق           -

کتز و بعد از ساعت بعد از ناهار...یم تویز انتخاب  

 .  هشت شب ، منتظر من بایسر

ز از جا ، گفت : غذای دریای  این  و در حال برخاسی 

 رستوران معرکه است. 

و حرفش را با قرار دادن گویسر برابرم و دستش روی شانه 

 ام ادامه داد که : 

 این غذا رو یم تویز با اشتها بخوری.           -
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ت ، ی  شک و تصویری که درون گویسر اش قرار داش

 سبب یم شد ، غذا نوش جانم شود. 

زن دیروزی با قیافه ای به غایت له شده ، روی تخت 

 بیمارستان بود. 

 و من... 

ین ترین اتفاق بود.   متز که انتقام ، برایم شیر

ز رسدار ، با اشتها ناهار خورد.   این من ، بعد از رفی 

ز یحتر برابرش هم از اشتها نیوفتاد. 
 حت  با نشسی 
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 را شده سوخاری مایه گوشه از ای تکه ، وافر لذی   با 

ه مرا که اوی   به کردم سیع و بردم دهان به  یم خیر

 .ندهم نشان توجیه ، نگریست

 شده؟ خر  ، پیشونیت و صورت          -

لحن ناراحتش ، برایم ذره ای ارزش نداشت ، پس حت  

 حرامش نکردم. پوزخند هم 

 اون مرتیکه وحشیه...اگه اون باعثشه...           -

 باعثش که بود. 

 اما... 

 باعث شادی این لحظه ام هم بود. 

حداقل آن مرد وحیسر که از او یاد یم کرد ، اگر درد یم 

 داد ، درمان هم بلد بود. 

مثل خودش نبود که بودن و نبودنش ، تماما درد بود و 

 زجر و نفرت. 
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ز چنگال و   کاردم را درون ظرف قرار دادم و در حال ریخی 

 مقداری دلسی  در لیوانم ، پاسخش را دادم که : 

تو تا کجا میخوای من این جمله رو تکرار کنم که           -

 شخصیم ، هیچ ربظ بهت نداره؟
 

 زندگ

 و پوزخندم به هرحال حرامش شد ، وقت  ادامه داد که : 

داری خودتو دخیل کتز ،  نیم دونم چه اضاری          -

 من به رسمیت شناخته 
 

وقت  حت  قانونا هم تو تو زندگ

؟!   نمییسر

دست به صورتش کشید و موهای پر و جوگندیم اش را با 

 دست عقب فرستاد. 

 این مرد خوش قیافه بود. 

 ثروتمند بود. 

ی بود که آن زن یم توانست ، دلش  ز و تمام آن چیر

 بخواهد. 

 از او پیدا نشد. همان زیز که رفت و اثری 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 خودش را کیم جلو کشید. 

ت یقه دار کرم و شلوار کتانش ، خییل  در میان ی  رسر

ی به سن  جوان تر از آیز به نظر یم رسید که به پدر دخی 

 و سال من شباهت داشته باشد. 
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ان میخوام وقته خیل من...کمند          -  .کنم جی 

قبل از نوشیدن قلتر دیگر از نوشیدیز ام ، با کج نمودن 

 لب هایم ، پرسید که : 
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ان            - دقیقا چیو میخوای جی 

؟...بچگیمو؟...نوجوونیمو؟...جوونیمو؟...چیو  کتز

ی به نام خودت  ز ؟...تو حت  هیچ چیر ان کتز میخوای جی 

ز به اسم اون زنیکه عفریتته...تو  حت   نداری...همه چیر

 مردنت هم به من سود نیم رسونه...چه برسه زنت. 

 دست به لب هایش کشید. 

من دل خوش آن زن افتاده روی تخت بیمارستان بودم ، 

وگرنه که این مرد و حضورش ی  شک یم توانست روایز 

 ام کند. 

حاال برو...برو و مثل همه این ساال تو سوراخ           -

ز کثافت برسونه  موشت قایم شو...نذار باد به گو  ش مهیر

ز تب یم کنه...مریض  که دور و بر من پیدات شده...مهیر

...یاسمن خوره  میشه...بعد باز تو بدبخت تر مییسر

سیاتو ازت  میشه میوفته تو جونت...یاور باز همه دسی 

...برو...مثه همه  ...برو یحتر ز ه و میده دست مهیر یم گیر

 این ساال یه مرده باشه...یه مرده متحرک تو ز 
 

ندگ

...خب؟ ز  من...همیر
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 و از جا برخاستم. 

 باید به مهمایز یم رفتم. 

 هرچند ناخواسته و سخت و زوری... 

 اما ، من برای مهمایز ها سخت به ظاهرم یم رسیدم. 

 و ممکن بود ، این فرآیند ساعت ها طول بکشد. 

 قدم اول را که برداشتم ، او به صدا درآمد که : 

 همه این ساال واسه           -
 

حفاظت از تو ، اون زندگ

جهنیم رو تحمل کردم...بوی تن زیز رو به جون کشیدم  

که حالمو به هم یم زده...همه ساال واسه این که 

نزدیکت نشه...واسه این که آزارت نده....تحمل کردم 

 ازت دور باشم...دور باشم تا یاور مراقبت باشه. 

 خندیدم. 

در تنم  با تمام زهری که تمام این بیست و شش سال

 جریان داشت ، خندیدم. 

 به سمتش چرخیدم. 
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ز کردم و روی صورتش خم شدم.   دست هایم را ستون میر
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 کتز  ردیف ادعا و دلیل فردا تا من برای تویز  یم          -

 تو یاور قول به چون...بلدی چون...تویز  یم....یحتر 

 ترکه و تخم...کمندم من...اما...داری خوی   زبون

 کمی   ، نباشم بلد بازی شاموری   تو از بیشی  ...خودت

 کنم یم تحسینت من که راحت خیالت پس...نیستم هم

 من...اما...من بخشش بابت تالشت از حجم این برای
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ی وقت   حت  ...وقت هیچ...بخشمت نیم  نیم هم بمیر

 .بخشمت

 و تنهایش گذاشتم. 

 تا با عدم بخششش کنار بیاید.  تنهایش گذاشتم

*** 

سه دست لبایس که نظافتجر هتل ، از طرف رسدار ، 

 برایم به اتاق آورد ، واقعا زیبا و چشم نواز بودند. 

ز رنگ که  اما وابسته به موهای کوتاه شده من ، لباس سی 

 حریرش ، ی  نهایت دل یم 
ز های پقز با یقه بسته و آستیر

 رسویس آویزان نمودم.  برد را انتخاب کردم و به در 

های  بود که هنوز 
ز همان رسوییس که شب قبل شاهد چیر

 هم من باورش نیم کردم. 

 دوش سبگ گرفتم. 

 من هنوز هم کمند شب گذاشته را باور نداشتم. 

 و از آن بیشی  ، رسدارش را... 
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 رسداری که داشت کمند را از کمند یم گرفت. 

 موهایم را براشینگ کردم. 

 خوی  کمند این روزها 
ز ، داشت عجیب یم شد و این چیر

 نبود. 

 سایه را با دقت روی چشم هایم طرح زدم. 

 ام ، کم کم جای زیادی به خود مشغول 
 

رسدار در زندگ

 یم ساخت. 

مژه های اکستنشن شده ام نیازم به خط چشم و ریمل را 

ز یم برد.   از بیر

ان رسدار ، در حال پررنگ  ز خانواده رسدار هم به همان میر

 دند. شدن بو 

 با دقت ، به زاویه سازی صورتم پرداختم. 

ز  من کم کم برای آدم های زیادی نگران یم شدم و این چیر

 خوی  نبود. 
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 به شانه که رسداری حضور که بردم لب سمت را رژم 

 .دیدم آینه از را بود داده تکیه در چهارچوب

با همان ربدوشامی  حوله ایم به   به سمتش چرخیدم و 

 کنسول روشوی  تکیه دادم. 

 انگار معطل یه مهمویز هم بودی.           -

 شانه باال انداختم و نگایه به رستاپای خسته اش دادم. 

...خییل ازت رسم...ویل حداقل           - یه دوش بگیر

تالشتو بکن که تو اون مهمویز زیاد هم به حالم دل 

م اینقدر داغونه. نسوزونن که پ  ارتیز
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پوزخند زد و شانه از چهارچوب کند و کنارم در جهت 

ه شد.   مخالف ایستاد و در آینه به صورت خودش خیر

ه نیمرخ او بود.   من اما نگاهم خیر

عا ، همرسم بود.   مردی که قانونا و رسر

 مردی که به واقع نیم شناختمش. 

م...به هرحال پارت          - یز امشبم میخوام یه دوش بگیر

 زن خوشگلیه. 

 تعریفش ، لب هایم را داشت به لبخند یم نشاند. 

 و قلب من کم کم به بزم یک بازی دعوت یم شد. 

 از کنارش گذشتم و لباسم را از در جدا کردم. 

ربدوشامی  را روی تخت انداختم و شاهرگ هایم را به 

ین و گریم که سال ها بود ، استفاده یم   بوی عطر شیر

 ساختم.  کردم ، معطر 

 پوشیدن لباس بدون دردرس نبود. 
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و دردرس اصیل رس باال کشیدن زیپ لباس بود که من از 

 همان کودگ با این موضوع مشکل داشتم. 

ز بار که جا به جا شدم ، دست  از  در جایم برای صدمیر

پشت روی دست های درگیر زیپم قرار گرفت و گرمای 

 نفیس ، تیغه کمرم را مرطوب ساخت. 

 خودتو نکش...بسیر به من.           -

بان قلت  که  دست هایم را با طمانینه جدا کردم و به ضز

باز هم به بازی گرفته شده بود ، سیع کردم توجیه نشان 

 ندهم. 

خییل آرام و نوازش وار دست هایش روی تن و زیپ 

 لباسم راه گرفت و آن را باال کشید. 
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 .داشتم عجیت   حال من و بود کشدار لحظات این 

 ام به آن دست پیدا نکرده 
 

حایل که هیچ وقت در زندگ

 بودم. 

زیپم که بسته شد و دست او همان نقطه به سکونت در 

آمد ، با لخت  خودم را دور کردم و دست های او 

 فروافتاد. 

 به سمتش چرخیدم. 

ی که سمت راستش ردی در ربدوشامی  حوله ای ، سینه ا

 شدید داشت ، را تماشا کردم. 
 

 از سوختگ

این رد ، باعث یم شد تیغه کمرم بلرزد اما نگاه از آن 

 برنداشتم. 

ی از تنم هم هست که بتویز بهش           - نقاط بهی 

...یم تونم بهت نشون بدم.  ه بیسر  خیر
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 چشم غره و پوزخند هم زمان شد و از کنارش گذشتم. 

 خییل مسخره ای.           -

نیشخند زد و من روی کاناپه های سالن به انتظارش 

نشستم و این میان ، کفش های صندل مانندی که همراه 

 لباس برایم آورده شده بود ، را پا زدم. 

فردا باز یم گشتیم و ی  شک این سفر ، متفاوت ترین 

 سفری بود که در تمام این سال ها داشتم. 

ون زد و کراو   که یم خواست روی از اتاق بیر
 

ز رنگ ات سی 

اهن مشگ رنگش ، بنشاند در دستش بود.   پیر

ایستادم و با قدم های زیبای  که تمام این سال ها از 

ز آموخته بودم ، سمتش گام برداشتم و برابرش  سیمیر

 ایستادم. 

 کراواتتو یم تونم گره بزنم.            -

 به سمتم باال گرفت و من از دستش کشیدم. 
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ز آن به چشم هایش  گرد گردن ش انداختم و در حال بسی 

ه ام بود ، نگاه دوختم و گفتم : آندره عادت داره ،  که خیر

ز هیچ کسو جز من  من کراواتشو ببندم....کراوات بسی 

 قبول نداره. 

ابروهایش اندگ به هم نزدیک شد و هم چنان چشم 

هایش بدون ذره ای نفوذ ، شبیه رنگ شب مرا یم 

 نگریست. 

 همون شوهر عمت؟          -

ز  شانه باال انداختم و انگشتانم را نرم روی کراوات سی 

 که هم رنگ لباسم بود ، کشیدم و یقه اش را هم 
 

رنگ

ان کردم.  ز  اندگ میر
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 .دونم یم جدا یاسمن از اونو من که وقته خییل          -

ز کیف دست  کوچک مشگ و از او  جدا شدم و با برداشی 

 نمودم. 
 

 رنگم اعالم آمادگ

 همراه هم از اتاق خارج شدیم. 

 دوشادوش هم. 

 حس متفاوی  بود. 

 من تا به حال با این مرد ، هیچ جای خاض نرفته بوم. 

 از ابتدا تا انتها نبود.  اصال همرایه ما تا به حال 

بعد گسسته  ما همیشه از میانه به هم گره خورده و 

 بودیم. 
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در آسانسور قرار گرفتیم و من از آینه به تصویر زیبای  که 

ه شدم.   از من به نظر یم رسید ، خیر

اهن  قد و هیکل خوب مرد کنارم در کت و شلوار و پیر

 مشگ هم قابلیت صفت برازنده را داشت. 

ز  باز شدن در آسانسور در یگ از طبقات و قرار گرفی 

مرد همراهم دست پشت کمرم چند نفری باعث شد ، 

 بگذارد و مرا به گوشه ای ترین قسمت یکشاند. 

ز  این تماس ها هرچند کوتاه و مقطیع ، اما برای من چیر

 متفاوی  بود. 

 من سال ها در ارتباط با مردان متفاوی  بودم. 

من دوست پرسی داشتم که تمام هم و غمش ، لمس تنم 

 بود. 

بارها دست روی مهرداد در این چندساله رفاقتمان ، 

 شانه و دست هایم گذاشته بود. 

 اما... 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 اما این مرد... 

 با حرارت الیتنایه تنش... 

حیس در وجودم به راه یم انداخت که تا به حال در تمام 

 ام تجربه اش ننموده بودم. 
 

 ادوار زندگ

در پارکینگ ، سوار اتومبییل که روز اول بودنمان در این  

 شدیم. کشور ، درونش نشسته بودم ، 

هوای میان اتومبیل بوی عطر مرد همراهم را به وفور 

 درون تار و پودش داشت. 

 سوی  که بینمان برقار بود ، با سکوت رسدار شکست. 

آندره مرد جالبیه...تفاوت ستز خییل زیادی هم           -

 با تو نداره...درسته؟

 چهل و دوسالشه...چطور؟          -

تکان داد و من درگیر این رسی به نشانه عدم اهمیت ، 

شدم که بدانم اگر مهم نبوده ، چه جای سوایل وجود 

 داشته است. 
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 آندره معتمد کل خونواده است.           -

چانه جلو داد و من از این حرکت یک تمسخر خییل 

 مبهم را برداشت کردم. 

 معتمد تو هم هست؟          -

زیز هم باشه بدون شک آندره برای من یم تونه ع          -

...معتمد که حرف یه لحظشه.   حت 

 واقعا آندره ، برایم عزیز بود. 

 او همیشه درکم یم کرد. 

 حایم وار در آن خانه لعنت  ، همراهم بود. 

 با من شبیه یک انسان عادی برخورد یم کرد. 

 حت  نگرانم یم شد.  و 

 و همه این خصایص او را عزیز یم نمود. 

نگرایز اون برای تو اما از یه عزیز جالبه...نگاه و           -

ه.   بیشی 
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و من در شش و بش چهره ای که باز هم یک تمسخر 

 پنهان داشت ، مانده بودم. 
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 ذهتز  تنیسر  کردم سیع ، مقصد به رسیدن تا تفاوت ی   

اشم خودم برای  .نی 

 این روزها... 

ک با یعتز دقیقا از زمایز   که نکیسا بنا به یک پرژه مشی 

 رومینا آشنا شد. 

 و عاشق شدند. 
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 و نامزدیشان بنا به آن اتفاق شوم نابود شد. 

 برای 
 
و بعد من به این خانواده ای که هیچ اشتیاف

 دیدنشان نداشتم ، گره خوردم... 

ز روزها...   دقیقا در همیر

 من رخت بربست. 
 

 آسایش نست  از زندگ

به خواسته یاور حشمت به عنوان یک من کلیه ام را بنا 

 پیشکش به نوا ارزایز کردم. 

 به خواست طمع کار وجودم ، همرس دوم رسدار شدم. 

 ترس نصیر به دنیای تاریکم بازگشت. 

 و سیبل نفرت خانواده همرس اول رسدار شدم. 

به هرکس این فرآیند چند ماهه را توضیح یم دادم ، ی  

 د. شک برایش مضحک و دور از باور بو 

 اما... 

 اما این اتفاقات در دنیای من ، وجود داشت. 
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ز شویم و ذلت باری.   به همیر

ایستادن اتومبیل در پارکینگ یک آسمان خراش ، نگاهم 

 کشاند.    را به نیم خرخ رسدار

او هم نگاه به سمتم کشاند و گفت : کنارم بمون...برای 

 امنیت خودت. 

ت ، به در حال پیاده شدن ، کمند پنهان شده این مد

 خروش آمد که : 

آخه درد اینه از وقت  تو تو زندگییم ، من امنیت           -

 ندارم. 

 نیم گفتم که کمند نبودم. 

 زورم به قد و قامتش نیم رسید. 

 به اعصابش که یم رسید. 
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 که دالالیز  از یگ توسط برج طبقات از یگ در مهمایز  

کت را هایشان محموله تزانزیت وظیفه  بر رسدار رسر

 های   آدم اقسام و انواع از و شده برگزار ، داشت عهده

 .بود پر ، باشد داشته وجود توانست یم که

زنان با حجاب هم در جمع حضور داشتند و این برای 

کت کرده و تنها  ز رسر  سیمیر
متز که تنها در چند مهمایز

ز جالب  عدم حجاب و فخر فرویسر را  دیده بودم ، چیر

 توجیه به شمار یم رفت. 

رسدار که از سیتز تعارف شده ، نوشیدیز برداشت را نگاه  

کردم و با کشاندن رسم به سمتش و عمال داد زدن در این 

 صدای موسیق  بلند ، گفتم : شهر فرنگه انگار. 

ی که تا به حال روی لب هایش ندیده بودم ،  ز ردی از چیر

 دیده ام شک کردم. را دیدم و به 
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 این مرد ، آدم لبخند زدن نبود. 

 که اطرافش با انواع 
 
نگاهم را به وسط سالن پر طمطراف

ز شده بود ، دادم و به رقصنده های جوایز   مجسمه تزییر

ه شدم.   که با آهنگ شاد عری  خوش بودند ، خیر

ک کم سن و سایل که آن میان معرکه گرفته ، شبیه  دخی 

 من نبود. 

اش ، شبیه کمندی بود که من تمام کودگ ام اما شادی 

 آرزو داشتم ، به آن برسم. 

ی میل نداری؟          - ز  چیر

 لب به گوشم چسباند و گفت. 

انه ای که میان افکارم صورت   و با این حرکت غافلگیر

 گرفت ، لرز عجیت  به تنم نشست. 

خودم را فاصله دادم و با نگایه که به چشم های نافذش  

 ود ، رسی به نقز تکان دادم. گره خورده ب
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این بار دست پشت کمرم گذاشت و با کم کردن فاصلمان 

، باز لب های داغش را به گوشم چسباند و گفت : من 

م به شیخ اعالم حضور کنم و برگردم....منتظرم باش.   میر

 و رفت. 

و جای دست و لب هایش ، یک سوزش عجیب اما 

 خواستتز داشت. 

کردم و در حایل که سیع   نفسم را با حیس عجیب پوف

داشتم ، نگاهم سمت اوی  که با فاصله به نسبت زیادی 

از من با چند مرد عرب در حال صحبت بود ، نرود به 

سن رقص تاریک شده و رقص آرایم که حاال اکی  آدم 

ه شدم.   های درون سالن را به سمت خود یم کشید ، خیر

 د. جای رودابه خایل که این جماعت را به سخره بگیر 
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 خوی   میانه ، اداها و رقص سبک این با رودابه اصال 

 .نداشت

ز بحث داشت ، که  دائما هم با فرانک خانم رس همیر

عروس ها را توجیه یم کرد این رقص ذره ای برای 

بینندگان جذاب نیست و شلنگ تخته های خودشان را 

 شان تازه شود. بیندازند تا روح

ک بینوا با نامردی مجتت  و برادرش دیگر مثل سابق 
دخی 

 نیم شد. 

و این امر متز را که عادت به رفاقت های جان و دیل 

 نداشتم ، آزار یم داد. 
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دست گرم آشنای  که جای قبیل روی کمرم قرار گرفت و 

لب های داغ تری که به گوشم چسبید ، باز دچارم کرد 

 ن جانم. به لرزیسر اندک درو 

 برقصیم؟          -

 نگاهم به سمتش چرخید. 

 باور این پیشنهاد از سمت او انگار عبث بود. 

 معطل نکرد خودش را برای قبول این چیشنهاد. 

 و دستم را کشید و کیم بعد ما میانه سالن بودیم. 

 باشم. 
 

 و من در این زمان کم ، جان کندم تا کمند همیشگ

گذاشت و من به چرخ دست چپم را روی شانه اش  

خوردن زن و مرد به نسبت میانسال اما جذای  ، چشم 

 دوختم تا اعصابم دچار بحران های فرا ویژه تر نشود. 

 دستش گرد کمرم پیچید. 

ی که باید.  ز  تنگ تر از چیر

 و من به سینه بیش از حد از گرمش چسبیدم. 
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گردن به عقب متمایل ساختم و دست  که میان دستش 

دم و با گزیدن لبم ، به حایل که ی  شک بود را ، نرم 
فرسر

ان.   زیباتر یم نمودم ، گفتم : عجیب شدی امیر رسدار میر
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 جان به را ام آلوده تمسخر به خنده من و زد پوزخند 

 .ریختم تنش

 شد یم پخش که موزیگ با و خوردم چرخ آغوشش میان

درآوردم حرکت   به ، پهنش شانه روی را مدست گام هم ،

 . 

ه جان درد تمام خواستم یم ، امشب من و بود نگاهم خیر

 بسپارم.   فرامویسر  به را ام پیشایز  و گونه زخم و 
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 امشب...  تو

 :  که آیم حرف به شد باعث ، تمامش نیمه جمله

 دونم...  یم شدم؟...خودم خوشگل اندازه ی            -

ی ز گرف جان هایش لب روی ، پوزخند از طرخ شبیه چیر

داد پاسخ ، سن تر تاریک سمت به من چرخاندن با و ت

 :  که 

-

ی تنها           ز تاری زیادی وجود توی تونم یم من که چیر

ز  ، کنم تلقیش مثبت ، تو ک کاذبته نفس به اعتماد همیر

 . 

تا ، داشتم رساغ خودم وجود از که نازی تمام با را گردنم

 که:  دادم ب

ای ز  چند داری...خودت دوست من توی هم ای دیگه چیر

...رنگ پیش شب درگیر  تنمو...من    پوستمو...بوی گفت 

 رسداااااااار خان.  کردم ت
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 زدیم.  دیگری چرخ

 شد.  کمی   نور

برخ با و خوردم را آخر چرخ من و داد تاب را دستم او و

 :  که شنیدم    را پاسخش ، گرمش سینه به کمرم ورد

ی بحث ز  اینه نیست...بحث درگیر دیو  ازت زنیم...گذشی 

 
 

 نیستم.        ای دیوونه آدم هم محضه...من ونگ
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ی  ز  .خورد تکان جمله این با جانم در چیر
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این مرد تا به این لحظه به این ضاحت اعالم ننموده بود  

ز نزدیک دارم. که من در دنیایش جایگایه ،   چنیر

 اصال من نسبت واقیع هیچ آدیم نبودم. 

 من دخی  یاور بودم و نبودم. 

ز بودم و نبودم.   فرزند سیمیر

 خواهر رومینا بودم و نبودم. 

 و حال... 

ز ژرف نداشت.   اصال نسبت در جهان من ، معنای  چنیر

 آن هم به این شدت واقیع... 

 به این حجم نزدیگ... 

سمت خود چرخاند و من  مرا با دست های گرمش به

ه در نگاهش ماندم.   خیر

ه در نگایه که روزی ، هیچ جای  برای حضور من  خیر

 نداشت. 
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 من باید یم رفتم. 

 دل دادن ، کار من نبود. 

 ... ز  من برای رفی 

 برای کندن... 

 برای دل بریدن... 

 به این مرد متصل شدم. 

 و ماندن ، یعتز کمند رو به زوال. 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 299_پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

و ی  شک این کمندی که در آغوش این مرد با قلت  تپنده 

ه نگاهش مانده بود ، داشت رو به زوال یم  ایستاده و خیر

 رفت. 

جااااان؟!           -  امیر

نگاه من قبل از رسدار به قامت زیبا و کشیده زیز که 

لبایس ی  نهایت زیبا و فاخر به تن داشت و موهای 

 بلندش ، حرست به جانم یم ریخت ، کشیده شد. 

ی ما ایستاده و با جایم در دست ،  در فاصله یک می 

 لبخند لب های ژل زده زیبایش را به رخ یم کشید. 

 ی  شک از من چندسایل بزرگی  بود. 

 رسدار با تاخیر و اخم ، نگاه به سمتش چرخاند. 

 دست هایش از گرد تنم ، فرو افتاد. 

دیگ اش به زن ، باعث افت دمای  شد  و چرخش تن و نز 

 که تا به این لحظه گرفتارش بودم. 

؟ –رسدار   این جا خر کار یم کتز
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زن با لبخندی که به غایت زیبا بود ، دستش را نوازش وار 

به یقه کت رسدار کشاند و با رسی کج شده ، گفت : دلم 

برات تنگ شده بود...خیل دلم برات تنگ شده 

 دق یم   بود...میای دوی  ،
 

ی؟....نمیگ خی  ازم نیم گیر

 کنم؟

ی  ز ین چیر
ناز نشسته در صدایش ، ی  شک زیباترین و بهی 

بود که در این چند سال اخیر توانسته بودم ، عینا 

 بشنوم. 

 برو خونه...میام رساغت.  –رسدار 

 و زن خندید. 

وزی در نگاهش بود.   زن زیبای  که پیر

 که به من حت  نیم نگایه نینداخت. 

 ید اصال مرا رقیت  برای خود نیم پنداشت. و شا

 مهم بود؟

 نیم دانم... 
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 در آن لحظه ، هیچ نیم دانستم. 
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 .بازگشتیم هتل به ، سکوت در وقت   

 وقت  تا اتاق مشایعتم کرد. 

وقت  با یک مواظب خودت باش و در صورت مشکل با 

 ترکم نمود. من تماس بگیر ، 

ی داشت که من از درکش عاجز بودم.  ز  وقت  نگاهش ، چیر

 با رفتنش میان اتاق نشیمن هتل ، دقایق  ایستادم. 

 زیز که دیده بودم ، شبیه تینا نبود. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

شبیه تینای  که دل هر آدیم را به وحشت یم انداخت ، 

 نبود. 

 شبیه من هم نبود. 

 آن زن زیبا بود. 

 خییل زیبا... 

 اتاق... و من میان این 

 تنها... 

 مانند همیشه... 

 نه بغض داشتم... 

 نه حت  احساس خاص دیگری. 

من فقط حس یک فریب خورده ای را داشتم که به یک 

ز خشک و خایل یک مرد ، دیل کوتاه مدت بسته  زنم گفی 

 بود. 

 و زودتر از آیز که باید به خودم آمدم. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 من موهایم را کوتاه کردم ، تا دل نسپارم. 

 او را هم دور یم انداختم.  لباس منتخب

 حت  امشب و دیشب را از حافظه ام پاک یم کردم. 

 من آدم دل کندن بودم. 

 مرا این طور بار آورده بودند. 

**** 
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 چشم درز از و کشاندم پاتخت   سمت به را خود اندگ 

 سوزیسر  ، گذشته شب خوای   کم شدت از که های  
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 را ، بود خوردن زنگ حال در که گویسر  ، داشت عمیق

 .گرفتم نگاهم برابر

رودابه ی  شک ، نیم دانست ساعت دوازده ظهر این ج 

،ا آن هم آخرین روز اقامتم در این شهر ، را من در خوای  

 شاید دو ساعته به رس یم بردم. 

تلفن را روی اسپیکر گذاشتم و به صدای تقریبا هیجان 

 رودابه گوش دادم که سالم و احوال پریس کرد. زده 

پاسخ را کوتاه دادم و سیع کردم تا جای ممکن از صدای 

 خش دار و گرفته ام کار نکشم. 

 کمند؟...یم دویز خر شد امروز؟           -

خوی  رودابه این بود که نیازی به پاسخ من نداشت و 

 خودش ادامه یم داد. 

مروز خر شد...من که دو روزه کمند نبودی ببیتز ا           -

دیگه بار و بندیلمو جمع کردم با رومینا بلند شدیم 

 یم کنیم. 
 

 اومدیم طبقه باال ویال زندگ
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و این میان صدای هورت کشیدن نوشیدیز اش ، خی  از 

 تبلور رودابه روزهای گذشته درون تنش یم داد. 

ی که اضافه وزن ، ذره ای برایش اهمیت نداشت.   دخی 

دابه شادی که یم گفت و یم خندید و ترک دیوار همان رو 

 هم او را به خنده یم انداخت. 

من دیشب رفتم واسه خونه خرید کنم ، بعد یهو           -

 مجتت  رس رسید. 

نام مجتت  سنسورهای خواب رفته مغزم را رو به بیداری 

 سوق داد. 

و باز هورت دیگری از نوشیدیز اش که ی  شک هوس 

ز هم بود   ، روانه معده اش کرد و ادامه داد که :  برانگیر

ز اصال سالمت روایز نداشتاااا....اومده بود با           - ببیر

ز  امه و زیرپوش جلو رام...بعد گریه یم کرد...به خدا عیر ر پیر

 خررررر گریه یم کرد... 
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ی  و انگار دلش خنک شده باشد ، این جا را با شورذ بیشی 

 تعریف نمود. 

م که باز امان نداد و به حرف آمد  خواستم دهان باز کن

 که : 

...رسر و ور یم گفت فقط...یم گفت زنشو           - ز ببیر

ه اذیتش یم کنه...یم گفت  دوس نداره...یم گفت دخی 

 دلش برام تنگ شده...داشت حالمو به هم یم زد. 

ز بار بود که رودابه درباره مجتت  به این ضاحت ،  اولیر

 نفرت به خرج یم داد. 

  

یه رسی حرفای ی  مربوط به زن بیچارش نسبت           -

یم داد...یعتز من یم خواستم بکشمشاااا کمند....باورم 

ز بوده و من زمایز فکر یم کردم  نیم شد اینقدر نفرت انگیر

دوسش دارم...کمند این قدر داشت ی  شعوری در یم 

 آورد من خر شدم زنگ زدم به شاهپور... 

 موهایم نزدیک شد. ابروهایم آنا به رستنگاه 
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 چه راحت هم شاهپور یم گفت. 

 انگار پرسخاله اش بود. 

شاهپور هم انگار نزدیک بود ، اومد...یعتز کمند           -

زدشاااا....بد زدش...فحشای بد هم یم داد...از همونا که 

تو عصت  مییسر میگیاا...حت  بدتر...بعد هم مجتت  فرار  

.به خدا انگار تو دلم کرد ، رفت...اینقده دلم خنک شد.. 

عرویس بود...بعد هم شاهپور خییل جنتلمن منو برد 

فروشگاه...خریدامو با هم انجام دادیم...تازه همش هم 

خودش حساب کرد...بعد هم دعوتم کرد شام بخوریم با 

هم...حاال فک یم کردم یم برتم رستورایز 

ز گاو هم غذا  ی...برداشت منو برد جگرگ...عیر ز چیر

د هم رسوندم و گفت هوامو داره...حت  اگه خورد...بع

ش نشم.   دوست دخی 

ی شبیه طرخ از لبخند روی لبم ، جا  ز لب گزیدم و چیر

 خوش کرد. 
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رودابه و صدای هیجان زده اش ، حال خراب و رسدرد ی  

 نهایتم را انگار التیام یم داد. 

 خوبه پس...مجتت  رو فراموش کردی.           -

آی  که از لیوان روی پاتخت  صدای خش دارم با قلپ 

 نوشیدم ، کیم بهی  شده بود. 

فراموش که نه...اونو نمیشه فراموش کرد...ویل           -

تنفر چرا...افسوس چرا...من از روزای  که با اون کثافت 

ی شد ، متنفرم...واسه روزای  که به خاطر اون حروم  سیر

ین که شد ، افسوس یم خورم...اما عمره...یم گذره...و ا

میخوام مثه تو بشم...حواسم باشه که هیچ مردی الیق 

 اعتماد نیست. 

 اش پایان یافت و من به کلمه 
 

تماسمان با کیم ابراز دلتنگ

 اعتمادی که گفته بود ، گیر کرده بودم. 

 من از دو شب پیش ، به سمت اعتماد یم رفتم و... 

 خوب بود که پایان یافت. 
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 قاموسش نبود ، خوب بود. برای کمندی که اعتماد در 

**** 
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 برابرم که خلیج   به ، لک بدون و شفاف های شیشه از 

ه ، بود  .نگریستم یم خیر

میلم به ناهار نبود و تنها یک فنجان قهوه ترک را برای 

این دو ساعت  که در سالن غذاخوری وقت گذراند ، به 

 ست آویز نگه داشتم. عنوان یک د

ز مردی که از شب   کشیده شدن صندیل برابرم و نشسی 

گذشته ، انگار حفره ای در وجودم کنده و ی  هیچ 
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عاقبت اندییسر رهایش کرده بود ، را توانستم جای 

 منظره خلیج تماشا کنم. 

ی  شک تازه از حمام خارج شده بود که موهایش نیم 

 جذاب را به خود داشت. 

و فنجان قهوه ای که محتویاتش تمام  دست دراز کردم

 شده بود را با نوک انگشت سبابه ام اندگ حرکت دادم. 

 ناهار نخوردی؟          -

ه اش کردم.   چشم هایم را قفل نگاه تیر

من و او همان طور که نقاط تاریگ در وجودمان بود ، 

ز داشتیم.  گ نیر
 چشم های شب رنگ مشی 

 میل ندارم.           -

 ناهار سفارش داد. او اما 

 برای هر دویمان. 
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و پس از لحظای  که در سکوت نگاهمان قفل هم بود ، 

ز قرار داده  ظروف حاوی غذای دریای  برابرمان روی میر

 شد. 

دم و هم چنان به اوی  که این  دست به چنگال و کارد نی 

ه بودم.   بار مشغول غذایش بود ، خیر

 باله رسویس. لباستو انداخته بودی تو سطل ز           -

لب های  که لبخند نرم نرم داشت ، رویش یم نشست را 

اندگ کج کردم و با فرستادن ابروهایم به سمت باال ،  

 گفتم : باید نگهش یم داشتم؟

 فکر یم کردم ازش خوشت اومده.           -

خودم را جلو کشیدم و آرنج هایم را ستون کردم و کف 

یک قاب ،  دست هایم را دو سمت صورتم به حالت

 چسباندم. 

ا خوشم میاد...اما دلیل نمیشه           - ز من از خییل چیر

 نگهشون دارم. 
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با دستمال گوشه دهانش را پاک کرد و لیوانش را از دلسی  

 پر نمود. 

 چطور؟          -

 

 شانه باال انداختم و پاسخ دادم که : 

ای  که ازشون خوشم میاد ، قرار           -
ز شاید چون چیر

 نیست هیچ اتفاق مهیم تو زندگیم رقم بزنن. 

و از جا برخاستم و ی  توجه به نگاهش ، سمت آسانسور 

 حرکت کردم. 

حضورش در پشت رسم را حس یم کردم و این اتفاق 

 اندگ ذهنم را به هم یم ریخت. 

من از شب پییسر که با جمله و حرکاتش ، حایل متفاوت 

زن زیبارو  به جانم ریخته و بعد به واسطه حضور آن

رهایم کرده بود ، به خودم قول دادم که از این مرد تا حد 

 امکان دوری بجویم. 
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ز طبقه بود و من در قسمت انتهای  به  آسانسور در همیر

ز کنارم ایستاد.   بدنه اش تکیه دادم و او نیر

ز یم داد.   بوی کالیو کریستیر

و من از البه الی این بوی  که تمام اتاقک آسانسور را به 

ین  خود  اختصاص داده بود ، دنبال بوی عطری شیر

 بودم. 

 عطری شبیه بوی خوش زن شب قبل. 

 همایز که رسدار گفت برود خانه... 

 خانه... 

 جای  که رسدار ی  شک به راحت  در آن تردد داشت. 

 چته؟          -

 حال مرا یم پرسید؟

 با این لحن؟

 من مشکیل نداشتم. 
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 نباید هم یم داشتم. 

...فقط اشتها ندارم...و منتظرم شب هی          - جر

 برگردم تهران...از فردا حسای  رسم شلوغه. 

برابرم ایستاد و دست هایش را دو سمت رسم به بدنه 

 خنک آسانسور تکیه داد. 

و در حایل که فاصله اش تا صورت من ، ی  نهایت کم بود 

، با خونرسدی تمام گفت : سلما دو رگه است...و یک 

ل که از قضا به واسطه شوهرش که بیوه خییل خوشگ

  یک شیخ پیر بوده ، دنیا به دنیا

کت من به  ثروت بهش رسیده...ترابری محموله هاشو رسر

 عهده داره...البته بارها رابطه جنیس هم داشتیم. 

 حفره به آیز پر شد. 

ی رهایش کرده  حفره ای که او شب قبل ی  هیچ تدبیر

 بود ، پر شد. 

 کشیدم.   و من پوزخند روی لب هایم
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ز روی شانه هایش قرار دادم.   دست هایم را نیر

 و با آن ها راه گرفتم تا گردنش. 

قسمت  از انگشتانم روی فک و قسمت  روی گردنش قرار 

 داشت. 

ه چشم های  بود که شاید از من انتظار این  و نگاهم خیر

 حرکات را نداشت. 

االن اینا رو گفت  که خر بشه؟...که ناراحت           -

 بشم؟...یا شاید حسودیم بشه؟....هوم؟

 و با دست هایم گونه هایش را نوازش دادم. 

من یم دونم تو کم کم از من خوشت میاد...یم           -

 دونم فکرتو مشغول کردم...یم دونم زنتم... 

م حرکت نوازش وار انگشتان سبابه ام ، روی  و آخرین تیر

 لب های او بود. 
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ز اما...من از ت          - و خوشم نمیاد رسدار...تو هیچ چیر

خاض برای من نداری...به جز یه تن سوخته و یه عذاب  

 که تا آخر عمر باهاته. 

و درحایل که خودم را از زیر دستش رد یم کردم تا از در  

 گشوده شده آسانسور بگذرم ، ادامه دادم که : 

راست  کاش به بانو هم حایل یم کردی که سلمای  هم تو  -

 پیشه زندگیت 
 

بوده و تو این همه سال خواجگ

 نکردی...خییل نگران مردونگیته آخه بیچاره. 

 و با پوزخند دیگر ی رایه اتاق شدم. 

 حاال یم توانستم راحت بخوابم. 

ان شت  که تمامش را با فکر و عذاب خرد شدن   به جی 

 گذشته بود. 

*** 
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 از بعد ، شک ی   و بود همراه تاخیر  کیم با پروازمان 

 رساغ به باید رسیدن محض به ، تهران به رسیدنمان

 .رسیدم یم ، بود چیده امروزم برای صبورا که های   وقت

البته ذهن درگیر و ناراحت و معده ای که هر دم ، بیشی  

یز  به تالطم یم افتاد ، ثمره تماس رومینا و حرف های لی 

سش   درباره کابوسش از نصیر بود. از اسی 

ک بینوایم ، تمام سال های عمرش را با سایه  دخی 

 منحوس یک مرد مثال دای  نام زجر کشیده بود. 

 و حال... 

 باز هم تاوان حضور همان سایه نحس را پس یم داد. 

دست گریم که روی دستم نشست ، نگاهم را از شیشه  

 کنارم تا صورت رسدار کشاندم. 
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با دیدن چشم های نافذش ، کیم آرام  تالطم معده ام 

 گرفت. 

و لب هایم بدون هیچ اذیز از ذهن به هم ریخته ام به کار 

 افتاد که : 

من کلیمو به نوا دادم...تو هم قول میدی که با           -

 .  برگشت رومینا ، هیچ کاری باهاش نداشته بایسر

 نام رومینا ، چشم هایش را طوفایز کرد. 

ون کشیدم و برای اتصال و من دستم را از  زیر دستش بیر

 دوبارمان ، بازویش را مشت کردم که : 

...حواست که هست؟          -  مجبوری...بهم مدیویز

 من دارم دینمو به روش دیگه ای میدم.           -

دم و از میان  بیشی  بازویش را با ناخن های بلندم فرسر

 دندان های به هم چفت شده ام ، غریدم که : 
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اما مشکل این جاست که من روشای دیگتو برای           -

وظیفت قبول دارم نه ادای دینت...پس به خواسته 

ام بذار.   نکیسا و من احی 

ه نگاهم ماند که بازویش را با  شاید دو دقیقه ای را خیر

 تعلل کشید و مانند من غرید که : 

 فقط به خاطر نکیسا.           -

م معده ام را به صفر با خیال راحت شده ای که تالط

نشانده بود ، دوباره درگیر پنجره کوچک هوایپما شدم و 

 به نصیر اندیشیدم. 

اگر نصیر باز یم گشت ، ی  شک دشمن اصیل اش من 

 بودم. 

اگر تمام این سال ها را به دروغ ، روی یک صندیل 

نشسته و عذاب متحمل شده بود ، زخیم تر هم باز یم  

 گشت. 
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ز این ماجرا ، آمده و او را با خود و اگر یک نفر جدای ا

 من ، چند 
 

برده بود ، معادله وحشتناک و عمیق زندگ

 مجهویل یم شد. 

 بابت حسادتت به سلما ، متاسفم ، اما....           -

 به سمتش چرخیدم. 

 این مرد ی  شک دیوانه شده بود. 

 حسادت؟! 

 جز زیبای  از وجودش 
من به آن زن که هیچ نگریسر

 د بابت چه حسادت یم کردم؟! نداشتم ، بای

 اصال من یاد گرفته بودم به احدی حسادت نورزم. 

من از همان روزی که دوچرخه دسته دوم رومینا ، جای 

 گرفت ، به این باور 
 
آرزوی دوچرخه ام را در هفت سالگ

رسیدم که حسادت مرا از پا در یم آورد و تنها خودم باید 

 برای خواسته هایم تالش کنم. 

 ین قضیه هم حسادت جای  نداشت. پس در ا
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 اش مردانه و پر ابروهای اندگ ، پاسخم همراه پوزخند 

 .ساخت نزدیک هم به را

 بابت...کنم؟ حسادت زن اون به باید خر  بابت          -

 حسادت به نیازی...ثروتش؟ یا مردش شوهر

م زیرت ماشینم با تونم یم راحت خییل...نیست  و بگیر

ی م ارثمو من و بمیر  مگه...میشم پولدار هم من...بگیر

 نه؟

 خییل کتاه 
 

اندگ گذشت تا اخمش ، جایش را به گشودگ

 لب هایش داد. 
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توی  که وقت  کتک یم خوری ، میای یه گوشه بغ           -

ز کیس حرف نزن...حاال  یم کتز ، چپ و راست از کشی 

تو   میخوام ، میگم خودتو زیاد ضایع نکن. من خیر

 مردک چه چشم هایش هم برق زد ، با این جمله. 

اگر در مالء عام نبودیم که یم دانستم چگونه نشانش 

ز در قاموس من چیست.   دهم ، کشی 

صورتم را این بار سمت پنجره چرخاندم و تا انتهای سفر 

 ، نگاهش هم نکردم. 

رسیدن تا اتومبیل حت  وقت  به تهران رسیدیم و مراحل 

در پارکینگ هم یط شد ، باز من این سکوت و عدم هم 

 نگایه را تداوم دادم. 

من با بازگشت به تهران باید ، تمام این سفر را جز 

 ورکشاپ استاد منیر ، فراموش یم کردم. 

*** 
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یتز که یم دانستم رومینا و رودابه عاشقش  با جعبه شیر

 هستند ، از در گذشتم. 

 به خاطر اتومبیل عروسک نابوده شده ام تردد با تاکیس

 ، برای من سخت بود. 

از همان ابتدای ورود ، جیغ و داد بچه ها و آغوش های 

 زوریشان به استقبالم آمد. 

د ، انگار از  رودابه که چنان مرا میان آغوشش ، یم فرسر

 سفر قندهار بازگشته بودم. 

م زوری کنارش زدم و او تازه متوجه موهای کوتاه شده ا

 شد و بساط گریه اش را به راه انداخت. 

چنان احساست  شده و فجش به جانم یم بست که 

فرانک خانم با شخصیت به واسطه یک صدا بلند کردن 

 ، او را اندگ آرام ساخت. 

سفارش های  که برای فرانک خانم آورده بودم را تحویل 

 داده و راه پله های چوی  طبقه باال را در پیش گرفتم. 
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 رومینا را یم خواست.  دلم ،

 ام را. 
 

 تنها آشنای همیشه زندگ

میان سالن طبقه باال ، به اوی  که برابر ی  وی نشسته و 

در هودی و شلوار اسلشش ، بانمک تر از همیشه به نظر 

ه شدم.   یم رسید ، خیر

 او هم نگاهم کرد. 

التماس نگاهمان برای همدیگر زیادی بود که هم زمان به 

 یم. سمت هم یورش برد

 تنگ در آغوشم گرفت. 

 رس به شانه اش تکیه دادم. 

 گونه ام را بوسید. 

 کنار گوشم نق زد که : 

 موهای ابریشمیت کو دخی  دیوونه؟          -

نتوانستم بگویم به مانند کلیه ام ، موهایم را هم فدای 

ان ها کردم.   میر
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 فدای رها شدن از زیر یوغ بودنشان. 

 ت. دلم تنوع یم خواس          -

 من تو رو نشناسم؟          -

 ته صدایش بغض بود. 

و من بیشی  درد داشتم ، وقت  عزیزترینم نیم دانست ، از 

 بعد از فرارش ، چه حفره های در تن من ایجاد شد. 
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ی ال طرح ست نیم روی هم کنار    خاکسی 
 

 شاید که رنگ

 .نشستیم ، بود سالن این گاه نشیمن تنها
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ز ست و بدون   وی و همیر
ز ی  به سالن خایل که با یک میر

فرش پر شده بود ، نگایه رسرسی انداختم و ابروهایم را 

 در هم کشیدم. 

 باید واسه این جا خرید کنیم.           -

شانه باال انداخت و در حایل که میان موهای کوتاه شده 

 ود ، پاسخم را داد که : ام با انگشتانش راه گرفته ب

ون           - من که به دستور شما نیم تونم از این جا بیر

 برم. 

یم...فقط نباید حاالحاالها           - مشکیل نیست...میر

 بری خونه یاور. 

 دستش میان نوازش موهایم ایستاد. 

؟          -  یعتز خر

ان هیچ غلظ نیم تونه بکنه ویل ما مشکل           - میر

 رگ تری داریم. بز 

 از جا برخاست. 
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 برابرم ایستاد. 

برای دیدنش به عقب متمایل شدم و به پشت  مبل تکیه 

 زدم. 

؟          -  یعتز خر

ه...فقط بدون           - نمیشه گفت...یعتز نگفتنش بهی 

آبا از آسیاب افتاد باید یه مدت بری ترکیه پیش دوست 

....خب؟ ز  سیمیر

کشید و برابرم زانو زد و عصت  دست به موهای کوتاهش  

 دست هایم را میان دستانش گرفت. 

 ما همیشه مشکل داشته            -
 

زندگ

کمند...همیشه...من نمیگم چرا نباید برم خونه...چون 

ممکنه بابا باز یه غلظ کرده باشه...من میخوام بدونم 

 چرا امیر باید دست از رس من برداره؟

ه سمتش متمایل شدم و لب هایم را با زبان تر کردم و ب

در حایل که پیشایز به پیشایز اش یم ساییدم ، گفتم : 

 چون من زنشم...یادت رفته؟
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و با فوران آتشفشان نگاهش از جا جستم و با خنده ای  

ز  که دنیا به دنیا درد پشتش النه داشت ، از پله ها پاییر

 دویدم. 

ی ها ، درگیر کار شدم. 
 با حضور مشی 

 ر 
 

ی های همیشگ  یم کردم و مشی 
 

ا خودم شخصا رسیدگ

باف  را با یک رسکیسر کوتاه و اطمینان از عملکرد صفورا و 

 صبورا ، حل و فصل یم نمودم. 

فرانک خانم هم این میان گه گداری در فارغ شدنش از  

کار ، کنارم یم ایستاد و از چند و چون ورکشاپ یم 

 پرسید. 

 شغلم را دوست داشتم. 

نوجوایز ام نبود ، اما تنها عالقه و آن دورنمای کودگ و 

 داشته واقیع این روزهایم به شمار یم رفت. 

ی ، حدود ساعت هشت و نیم  اتمام کار آخرین مشی 

و خسته به نظر یم   شب بود و قیافه همه تیم ، لهیده

 رسید. 
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ی ها یک ریز غر یم زد و  ز مشی  رودابه که عمال با رفی 

گرفته بود که چرا در   منیسر بینوای سالن را به با انتقاد 

ی را پذیرا یم شود.   یک روز این حد مشی 

کم کم پرسنل هم خسته و کوفته رایه خانه هاشان 

 شدند. 

فرانک خانم هم با تاکید موکد به رودابه جهت مواظبت 

از خودش و این که در هر ساعت از شبانه روز فکر 

ت بروز مشکل با او تماس   خواب او را نکند و در صیر

 ود ، رفت. گرفته ش

زکاری   برای تمیر
کت خدمای  و ما سه تن با خانیم که رسر

 سالن فرستاده بود ، تنها ماندیم. 

ز درست و حسای  را یم خواست.  ون رفی   دلم یک بیر

 یک شام دوستانه... 

 یک شام خواهرانه... 
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ها را با زور و ترسر مجبور کردم ، آماده شوند تا  پس دخی 

 به رستورایز همان حوایل برویم. 

مهرداد هم این میان پیام داده بود که ، شنیده است به 

 تهران بازگشتم و یم خواهد فردا مرا ببیند. 

میان رودابه ساده پوش و رومینای  که کاله هودی اش را 

 کشیده بود و هنوز رگه های  از 
ز تا روی چشم هایش پاییر

ان در وجودش جاری بود ، در  وحشت نسبت به میر

 فتیم. پیاده رو خلوت راه گر 

ی           - فردا دفی  نوبت دیه رو چک کردم ، کمی  مشی 

میاد سالن ، بریم واسه خونه یه کم وسیله دست و پا  

 کنیم. 
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 سفارش : گفت و انداخت باال شانه تفاوت ی   رومینا 

 .رسه یم شب فردا ، ظهر از قبل دادم

ز ب  ود. رومینا همیر

 مدیر الیق خاندان حشمت ها. 

ایط را به راحت  تحت پوشش امن خود  لو بحرایز ترین رسر

 قرار یم داد. 

ان ها را جوش داد.   او بود که قرارداد پر از سود با میر

 او بود که در غفلت من عاشق شد. 

و حال این عزلت تنهای  ی  شک او را خوره وار نابود یم 

 ساخت. 

دم و در گوشش  دستش را محکم تر میان  دستم فرسر

 گفتم : ازت انتظار داشتم. 
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خندید و رودابه در حایل که با حسادت بانمکش بازوی 

دیگر مرا یم چسبید ، گفت : آخرش هم هیچ کدوم 

ز ، چه نسبت  با هم دارینا.   نگفتیر

 قبل از من ، رومینا پاسخ داد که : 

 ... جونمه... خواهرمه ⁃ 

 افتاد.  دست رودابه را حس کردم که از فشار 

ی  شک به روزی یم اندیشید که من ی  کس و کار را از 

 بیمارستان ترخیص یم کرد. 

 به روزهای  که من از خانواده و خواهرم حرفز نیم زدم. 

تا رستوران فاصله ای نبود و من درگیر این بودم که ذهن 

 رودابه بیچاره به چه سمت های  رفته است. 

 دی سخن یم گفتم. باید برایش با سانسور از موارد زیا

 به هرحال یم خواستم او را با خودم همراه کنم. 

یم خواستم جای  در این دنیا ، ی  نیاز از بقیه آدم ها 

 آرایم برای خودمان دست و پا کنم. 
 

 زندگ
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 و این فرآیند نیار به کیم دانش از گذشته ام داشت. 

ایط واقعا انتظار حضورش  ز مردی که در این رسر قرار گرفی 

ون کشید. را نداش  هایم بیر
 

 تم ، مرا از افکار و خستگ

با وجود امنیت فکری ام ، باز دست یخ شده رومینا را  

 کشیدم و او را عقب رسم قایم کردم. 

 وقت این خوشگل خانم تا  سه ، نیست عیب آخه ⁃ 

ون؟ برن تنها  تنها  شب  محله این تو  هم اون...  بیر

 خلوت؟

قدم برداشت  رودابه از همه جا ی  خی  ، سمت شاهپور 

 و قبل از من به حرف آمد که : 

 سالم آقا شاهپور...  -رودابه 
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 های چشم با شاهپور و کردم تر زبان با را هایم لب 

 رومینای از نگاه که حایل در ، اش عصبایز  و ناراحت

ز  تو برین : گفت ، داشت نیم بر ترسیده  .ماشیر

تر ، ناباور از این برخورد شاهپور  رودابه از همه جا ی  خی 

نگاه به سمت من چرخاند و من به نشانه عدم وجود 

ز خاض ، چشم روی هم گذاشتم.   هیچ چیر

 کشیدم تا بر اعصای  که داشت به سمت 
نفس عمیق 

 تحلیل یم رفت ، مسلط شوم. 

 ما میخوایم بریم شام بخوریم شاهپور...تو هم          -

 .  اگه گشنته یم تویز همرامون بایسر

ه شد.   رس عقب برد و به سمت آسمان خیر

و پس از لحظای  که به نظرم طوالیز یم رسید ، گفت : 

میخوام باهاش تنها صحبت کنم...نه باهاش کاری 
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ایط بهش آسیت   دارم...نه یم تونم تو این رسر

سویز یه معتز  برسونم...گرچه بچه رو چه بزیز چه بی 

داره...رومینا جون بدجور بزدیل...ویل چند کلوم به خاطر 

 خود نکیسا باهات حرف دارم. 

 من شاهپور را یم شناختم. 

 ترس آن چنایز در وجودم نبود. 

تنها چنگ های رومینا که در بازویم از شدت ترس 

 فرورفته بود ، مرا آزار یم داد. 

 خودم را با سخت  از برابر رومینا کنار کشیدم. 

 باید با این آدم ها روبرو یم شد.  رومینا 

ان ها با بریسر که در جامعه داشتند ، به  به هر حال میر

 زودی یم توانستند با او رو در رو شوند. 

 و رومینای من باید کیم به خودش یم آمد. 

 بازوی رودابه را کشیدم و کیم دورتر ایستادیم. 
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من یم توانستم تمام مکالمشان را بشنوم و هدفم هم در 

ز بود. وا  قع همیر

شاهپور در فاصله کیم از رومینای  که لرزش تنش را یم 

 دیدم ، ایستاد. 

رودابه دست به بازویم بند کرد و گفت : کمند داره چه 

 اتفاف  میوفته دور و برمون؟

 بعدا توضبح میدم.           -

ز  و حواسم معطوف شاهپوری شد که با صدای پاییر

دلت اومد نکیسای   آمده ای روی به رومینا گفت : چطو 

؟...چطور  ز رو که عاشقته رو از تراس پرت کتز پاییر

تونست  هلش بدی؟...پرسه هنوز اینقدر عاشقته که الم 

...از  تا کام دهن وا نکرد بگه تو مسبب این حالیسر

دوربینای مداربسته دیدیم....یم فهیم؟...رومینا چطور 

؟....ما هممون دوستت داشتیم...تو جزی  از  تونست 

 ونوادمون بودی.... خ

 رومینا به گریه افتاده بود. 
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 شانه هایش یم لرزید. 

 و هق های ریزش به گوش یم رسید. 

 من آن شت  که رساسیمه وارد اتاقم شد. 

 که حالش وحشت زده بود. 

 که نیم توانست زبان باز کند و حرف بزند را یادم است. 
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 .برود خواست یم فقط 

 و فقط یم خواست من بدانم. 

 و من کلید خانه نیر را به دستش دادم. 
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ز برمال شد.   فردای رفتنش بود که همه چیر

 که خانه حشمت ها ، را انگار بمت  ویران کرد. 

 یاور سیگار با سیگار آتش یم زد. 

 آندره سیع در آرام کردن یاور داشت. 

ز با قرص های اعصابش به بزم خواب  رفته بود.  سیمیر

 و یاسمن دائم آیه یاس یم خواند. 

یاور اما دو روز بعد از این موضوع ، خییل راحت به 

 خودش آمد. 

 مرا به اتاقش فراخواند. 

 از بیماری نوا گفت. 

از گروه خویز خاض که داشت و من هم به آن دچار 

 بودم. 

برایم از آینده تاریک رومینا گفت و من به خاطر رومینا و 

ایط  ز آن ویال ، حاضز به قبول پیشنهادش در رسر داشی 

 شدم. 
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ی از توافقم با پدرش نگفتم.  ز  من به رومینا چیر

 من آزمایش های متعدد دادم. 

 پزشک بارها با من صحبت کرد. 

ایز کرد.   از عوارضز که پیوند کلیه داشت ، برایم سخیز

از دست به عصاییم برای بچه دار شدن گرفته تا هزار  

 کوفت و زهرمار دیگر. 

 و من زیر تیغ جراخ رفتم. 

ی نیم دانست.  ز  و همچنان رومینا چیر

گریه نکن...جواب منو بده...چرا هلش   –شاهپور 

دادی؟...تو که دیدی لبه تراس نشسته بود...اون فقط 

داشت بغلت یم کرد رومینا...هلش دادی افتاد...تاوانشو 

ه کمند داد...اگه کمند نبود که من االن کشته  این دخی 

 ...اگه دینش نبود که... بودمت

 خودم را میان حرف های شاهپور پرت کردم. 

 نباید بیش از این ادامه یم داد. 
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کف دستم را روی سینه شاهپور گذاشتم و نگاهش را به 

 خودم کشیدم. 

ن            - کافیه شاهپور....کافیه...رومینا و رودی میر

 شام یم خورن....تو هم منو یم رسویز خونه...خب؟

ظز که میان نگاهش خانه داشت ، سمت ماشینش با غی

قدم برداشت و این میان رو به رومینا گفت : به من 

ز خر  توضیح نمیدی...حداقل به نکیسای  که هنوز عیر

ف  عاشقته توضیح بده...خب؟...توضیح بده...رسر

 داشته باش و توضیح بده. 

ه در  گونه های رومینا را در بر دست هایم گرفتم و خیر

ز آبش گفتم : بهش فکر نکن...باشه...فقط برو نگاه پر ا

 شام بخور یعد هم بخواب...بهم قول میدی؟

رس به شانه ام تکیه داد و کیم بعد از من جدا شد و با رس 

تکان دادیز به رودابه ای که دست گرد شانه اش انداخت 

 ، تکیه داد. 

 مواظبش باش.           -
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همیشه ، با کم روی صحبتم با رودابه ای بود که مثل 

 ترین سوایل سیع در درست کردن اوضاع داشت. 

رودابه مطمئنم کرد و من به دنبال شاهپور ، در 

 اتومبیلش نشستم. 

 عصت  و ناراحت دست به پیشایز ام کشیدم. 

ون  و نفیس که میان گلویم گیر کرده بود را پوف وار بیر

 فرستادم. 
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 با دیگه کدوم هیچ که داده قول من به رسدار          -

ز  نداشته کاری رومینا  شاهپور؟ فهیم یم...باشیر

 او بدتر از من عصت  بود. 

د و من به بدنه  عصت  بود که پا روی پدال گاز فرسر

 صندیل ام کوبیده شدم. 

 شدی دایه دلسوزتر از مادر؟          -

 با داد گفتم. 

 سخ داد که : و او با داد پا

نهههه...شدم مردی که نیم تونه بفهمه رومینا           -

چه مرگشه...چه مرگشه وقت  از نکیسا میگم و چشاش 

نه هنوز...چه مرگش بوده که پرسه رو پرت کرده  ز دو دو میر

...نیم فهمم...این نفهیم داره خردم یم کنه.  ز  از تراس پاییر

 دست به صورتم کشیدم. 

 وت اختیار کردم. و تا پایان مسیر سک
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رومینا خودش در صورت نیاز باید برای نکیسا توضیح یم 

 داد. 

 و فقط برای نکیسا توضیح یم داد. 

تنها میان هر دو نفرشان حل یم  چون این موضوع باید 

 شد. 

** 

به بانوی  که موهای جدیدم انگار شوکه اش کرده بود ، 

نگاه انداختم و با خنده ای که به علت اعصاب خردی 

ای ساعای  پیش تصنیع به شمار یم رفت ، گفتم : چیه ه

 بانو؟....عروستو نپسندیدی؟

 شاهپور جای بانو پاسخ داد که : 

نه چیه با اون گردن درازت رفت  مو هم کوتاه   –شاهپور 

 .  کردی...شدی شبیه بوقلمون آفریقای 

نوا با آرنج به شکم شاهپوری که کنار دستش نشسته بود 

 ه : ، کوبید و غر زد ک
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ی  –نوا  ز خییل هم بهش میاد...خودش خوشگله به هرچیر

 جلوه میده. 

 نیم شد به نوای مهربان لبخند نزد. 

ز   بانو اما ی  توجه به کلکل آن دو ، آرام دستم را از روی میر

د و گفت : خوشگل بودی ، خوشگل تر  گرفت و فرسر

ی تو چشمات درست نیست.  ز  شدی....اما یه چیر

 هایش ، به جانم یم نشست. گرمای موردنیاز درست 

ه به چروک های پای چشمان زیبایش ، پاسخ  با مکث خیر

 دادم که : 

ز چشمای من درست           - هیچ وقت ، هیچ چیر

نبوده...چون این چشما طرح چشمای اون زنیکه ایه که 

 ولم کرد و رفت. 
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د و  نگاهش را با یک حیس که من تا به دستم را بیشی  فرسر

حال نسبت به خودم ، در هیچ کدام از آدم های اطرافم 

 ندیده بودم ، با سخت  از روی من برداشت. 

شاهپور اما ، نگاهش کش دار تا انتهای شام روی من 

 ماند. 

ز که همیشه  و چشمان من روی صندیل خایل صدر میر

رسدار روی آن یم نشست ، گهگداری رفت و آمد 

 داشت. 

ز را جمع کردیم و  بعد از شام با کمک نوا و شاهپور ، میر

ز را به عهده گرفت.   نوا وظیفه قرار دادن ظروف در ماشیر

 و من با صدا زدن شاهپور دنبالش از پله ها باال رفتم. 

 و او جلوتر از من راه اتاق تینا را در پیش گرفت. 
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 گذا
 
تم را کیم در تنم مرتب کردم و پا به اتاف شتم  ی  رسر

 که خاطرات بدی از آن در ذهنم تداغ یم شد. 

 اتاق مرتب شده و پرده ها تعویض گشته بود. 

و من به گوشه اتاق ، همان جای  که زن با موهای بلند 

ریخته شده در صورتش ، خاطره وحشت آوری به جانم 

 نگاشته بود ، ماند. 

 آماده جا  این ، کتز   جدا  نوا  از  اتاقتو  میخوای اگه ⁃ 

 . است

ین را شاهپوری گفت که در آستانه در ترایس که باز ا

 بودنش ، سوز رسد به جانم یم نشاند ، ایستاده بود. 

نگاهم را قفل چشم های ناراحت و عصت  اش ، کردم و 

 دست هایم را درون سینه چلیپا. 

 بزرررررررگ؟ خانوووووم شدم یعتز  االن ⁃ 

پوزخند زد و چرخید و من دوشادوشش ایستادم و به 

انه روبروی  ، همان جای  که چراغ طبقه دومش روشن خ
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ه  بود و خی  از حضور صاحب خانه اش یم داد ، خیر

 شدم. 

 ... رومینا  ⁃ 

 حرف... بزن حرف خودت درباره... نزن حرف دربارش ⁃ 

ز  وقت   بره یادم تا ... بشه کم  نفرتم تا  برن  که  بودم نفر  اولیر

وندمش رس و  زدم بغل و  کردم  پیدا  رو  نکیسا  الجون بدن

اورژانس ، چه حایل داشتم...از خودت بگو...بگو دلیلت 

 رومینا پول بوده که نوا رو نجات دادی...بگو تا 
 

جز زندگ

ه برات عزیز نیست و  خیالم راحت بشه ، که اون دخی 

بیسر همون کمندی که خانووووممه...زن آقامه...حاال 

 هرچند موقت. 

 که : به تکیه گاه در شانه چسباندم و پاسخ دادم  

  تنها  خونواده اون تو ... شاهپور  دارم دوستش من اما  ⁃ 

 آدم ترین مهم برام... دارم دوستش که  کسیه

  یم قربویز  خودمو  ، سهله که  کلیه  خاطرش به... دنیاست

 ... کشم  یم آدم خاطرش به... کنم
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ه نگاه هم بودیم که من ادامه دادم که :   خیر

ز  دقیقا  ⁃   واسه من... میدی جون آقات واسه تو ... تو  عیر

 ... رومینا 

 و چرخیدم تا بروم که... 
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ه من ⁃   م همشیر  هم خواهر رومینا با حت   تو ویل...امیر

 شناخته هم رسمیت به خونواده اون تو حت   تو...نیست  

 ...نمییسر 

 به سمتش چرخیدم. 

 چرخیدم تا جواب حرفش را دهم. 
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 اما... 

 اومده؟ پیش مشکیل ⁃ 

 نگاهم به آستانه در اتاق رسید. 

و قامت بلند رسدار پوشیده در ست ورزیسر که زیپ  

کاپشنش تا بیخ گلویش باال آماده بود ، در نگاهم 

 نشست. 

سینه سوخته اش را به من هنوز هم تصویر بازو و گردن و 

 م. وضوح یم توانستم متصور شو 

شاهپور از کنارم گذشت و در حایل که تنهایمان یم  

 گذاشت ، پاسخش را با رسدی داد که : 

س...گرچه خودت هم خی  داری.  -شاهپور   از زنت بیر

ه شدم و ناراحت از  و من به نزدیک شدن رسدار خیر

 پاسجز که نداده بودم به خودخوری افتادم. 

دار  رومینا  وجود  از  ⁃   ؟ شده خی 

 م و او عصت  دست میان موهایش کشید. رس تکان داد
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 دادم آوانس بهتون... کنه  قایم نحسشو  وجود  بگو  ⁃ 

 . یه بشه پررو  نمیشه دلیل

فاصلمان را با قدم های رسییع ، کم کردم و کف دستم را 

تخت سینه اش کوبیدم و با صدای  فروخورده غریدم  

 که : 

 حرف درست... برن حرف درست رومینا  درباره ⁃ 

 فهیم؟ یم... بزن

دست  که بند سینه اش بود را آنا مشت کرد و مرا به 

 سمت خود کشید. 

من برای دیدن صورتش ، رس عقب فاصلمان صفر شد و 

 بردم. 

ی به ، بینم نیم دلییل هیچ من ⁃   عزیزم به که  دخی 

ام زده آسیب  . بذارم احی 

د هیچ نتیجه ای ، از دستش   دستم را با وجود عدم پیشی 

 کشیدم و با همان صدای خفه داد زدم که : 
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ام پس... وایساده روت جلو  اصیل دلیل اتفاقا  ⁃   . بذار  احی 

چشم های نافذش را در صورتم چرخاند و در حال رها  

 کردنم ، پوزخندش را به رخ مشید. 

؟ دلیلو  کدوم  ⁃ 
 

 تو یا کلیه دادنتو؟بودن من دوم زن... میگ

 زن دوم را با تحقیر گفت. 

 و من جان کندم تا خونرسدی ام حفظ شود. 

ره همش بودن تو  زن ⁃  ره ، منفعتش حت  ... ضز  ی   و ... ضز

 تو  برادرزاده واسه من کلیه  اما ... کنم  یم تمومش من شک

 ... ارزه یم دنیا  به دنیا 
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 رسم پشت از دیگرش دست با را  ام شده کوتاه موهای 

 سمت به بیشی   رسی با من و کشید ، بعید مالیمت   با

ز  های چشم ، شده داده سوق عقب  نافذش و خشمگیر

ه را  .شدم خیر

 من خونواده رس ارزشتو کم وجود منت          -

 نیست...نیست منت   من خونواده رس...فهیم؟ یم...نذار

ه اون گناه تاوان تو وقت   تا  حدتو پس...نیست...ای دخی 

 .بدون

 و به آیز رهایم کرد. 

لشان داشتم ، به  و من با چند قدیم که سیع در کنی 

 عقب پرت شدم. 

ی ایجاد شده ، تمام نفرتم را  ایستادم و با فاصله چندمی 

ه کرده و به سمتش پرت نمودم.   در چشمانم دخیر

ت ، بخواد اون زنکیه دیوونت حق داش          -

بکشتت...تا امشب درکش نیم کردم...نیم 
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 جای  که وایسادم...دقیقا تو 
ز فهمیدمش...اما االن...همیر

 که اون رس یم کرده ، یم تونم عمق نفرتشو با سلول 
 
اتاف

به سلول تنم نسبت به تو حس کنم...اون حق 

داشته...من هم اگه پا بده یم کشمت...کشتنت حس 

 ی  شک یم تونه 
داشته باشه...من هم که آرامیسر

 محتااااااج آرااااامش.... 

خواست سمتم باز قدم بردارد که صدای نوا میان 

عصیان بیداد کرده در فضای فز مابینمان ، خط 

 انداخت. 

؟!  –نوا   امیر

صدای ترسیده اش ، نگاه رسدار را با مکت  لحظه ای به 

 سمتش چرخاند. 

 جان؟ –امیر 

 ریخت ، پا روی فرش نوی  نوا با اکرایه که از وجناتش یم

کرم رنگ پهن شده کف اتاق گذاشت و در حایل که سیع 
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د ، گفت : صدای  یم نمود ، نگاهش را از در و دیوار بگیر

 بحثتون کل طبقه باال رو پر کرده. 

 مهم بود؟

 نه... 

 اصال... 

 ابدا... 

 به هرحال من از این خانواده جدا یم شدم. 

 حاال چه با خاطره خوب و چه بد... 

 ...  مهم رفتنم بود و فرامویسر

 رسدار ، دهان باز کرد و من قبل از او به سخن آمدم که : 

...موقعیت           - ز خاض نیست نوا که ندویز چیر

میونمون رو داشتیم تو روی هم یم کوبیدیم...مثال به یاد 

هم یم آوردیم که چقدر حالمون از هم به هم یم 

اون واسه خر منو تو خوره...و من واسه خر این جام و 

 خونش راه داده... 
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گذشتم و    و با کوبیدن شانه ام به بازوی رسدار از کنارش

ز برابر عموجانش ، رها   ه ام بود را نیر نوای  که با بهت خیر

 کردم. 

صدای بحث نوا با رسدار به گوشم یم رسید و من با 

 وافر برای ی  توجیه ، وسایلم را بابت جا به جای  
تالیسر

  که از آن خارج شدم ، آمده یم کردم. به اتاف  

؟ –نوا   میخوای فراریش بدی؟...خسته نشدی از تنهای 

 او که تنها نبود. 

 آن زن زیباروی دوی  را داشت. 

 شاید خییل های دیگر هم بودند. 

 این مرد ، جای  نداشت. 
 

 اما ی  شک ، تنهای  در زندگ

**** 
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 از یگ که امروزش مراجع از هیجان با که مهردادی به 

های دوست ه ، گفت یم سخن ، بود سابقش دخی   خیر

 .بود قبل شب حوایل جای   ذهنم و نگریستم یم

همان جای  که میان اتاق ، رسدار مرا به سینه اش 

 سنجاق کرد. 

ذهنم حوایل جای  بود که من و مرد شب قبل ، ذهن 

 و خون کشیده بودیم.  همدیگر را به خاک

؟          -  با متز

شانه باال انداختم و لیوان کاغذی چای را به لب بردم و 

به چرخ لبوفرویسر که کیم دورتر ساکن شده و حسای  

ه  ی برای خودش دست و پا کرده بود ، خیر هم مشی 

 شدم. 
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ی شده.           - ز ه خوب چیر
 داشت  یم گفت  ، دخی 

چاله میان مشتش را در سطیل  برابرم ایستاد و لیوان م

 کیم دورتر پرت کرد. 

-           . ون نیست  ز  میر

نگاهم هم چنان به چرخ دست  لبو فروش بود و نگاه او به 

 من. 

 خسته ام.           -

 تو قبلنا اینقدر از کار خسته نیم شدی.           -

 شانه باال انداختم و سمت چرخ لیو فروش قدم برداشت. 

نگاهم برای بار سوم به موتور سیلکلت این میان هم 

زیبای  که با دو سوار کاله کاسکت دارش ، از کنارم  

 گذشتند. 

 لبو میخوای؟          -

 اوهوم.           -

 خب یم گفت  من برات یم گرفتم.           -
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از گوشه چشم به قامت خوش پوشش نگاه انداختم و 

 پوزخندی حواله اش نمودم. 

را رها کرده و با اوی  که از صبح با تماس رومینا و رودابه 

هایش مرا عاض ساخته بود ، رایه این نقطه در شهر 

شده و نیم توانستم فکرم را هم ذره ای از رسدار و حرف 

 هایش دور سازم. 

من درگیر مردی شده بودم که هیچ سنخیت  با من 

 نداشت. 

 مردی که ذره ای با باورهای من جور نبود. 

نست تنها نام یک کابوس را یدک کشد و مردی که یم توا

 بس. 

از لبوفروش پیر کاسه ای لبو خواستم و این میان به 

مهردادی که برای خرید یک لیوان دیگر چای از من جدا 

 شده بود هم نگاه انداختم. 

 مهرداد برایم دست تکان داد و من سمتمش گام برداشتم. 
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ت دیدن دیگ آیسر که نزدیک او برپا بود هم یم توانس

 وسوسه کننده باشد. 

نزدیک شدن دوباره موتورسیکلت جذاب که سوارشدن 

حداقل یک بارش برایم آرزو بود ، نگاهم را به خود  

 کشید. 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 314_پارت#

 

 

 

 ....و 

ز در صدم ثانیه اتفاق افتاد.   همه چیر

همراه موتور سوار ، مایع بطری در دستش را به سمت 

 م پاشید. صورت
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ز خوردم.   من به زمیر

ز جز سوزش صورتم حس نیم شد.   و هیچ چیر

 و تنم یم لرزید. 

 از ترس... 

 از تریس که باید واقیع هم یم شد. 

** 

چشم های ترسیده شاهپور را یم دیدم و به مهردادی که 

 وحشت از رس و رویش یم ریخت گایه یم نگریستم. 

 شاهپور دست به موهای زیادی کوتاهش کشید. 

ز یم  سینه اش از نفس های گیر اقتاده ، سخت باال و پاییر

 شد. 

و سوزش صورت من با جود این چند ساعت ، هم چنان 

 به همان حالت اولیه وحشتناک بود. 

و قلب من همچنان ترسیده یک گوشه سینه ام مشت 

 شده بود. 
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به پرستار که ناراحت بود از دیدن صورتم ، با لب های   

کردم و از شدت سوزش مایع   که دائم یم گزید نگاه

 ضدعفویز که رو صورتم ریخته شد ، به ناله افتادم. 

شاهپور با ناله سمت تخت پا تند کرد و گفت : درد 

 داری؟...یم کشمشون...به خدا یم کشمشون. 

 یم نالید و یم گفت. 

و نیم دانم من از چه بابت ، اینقدر روحیه ام تضعیف 

ه کرد. شده بود که اشک هایم از گوشه چشم   رسر

مهرداد هم سمت تخت آمد و با قیافه رسخ شده و صد 

 البته ترسیده اش ، گفت : چرا آخه؟...خر شد یهو؟

و نگاه من به آستانه در کشیده شد که قامت رسدار پرش  

 کرد. 

 رسداری که نفس نفس یم زد. 

 رسداری که موهایش آشفته بود. 
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رسداری که به دیدن من ، دست  از پیشایز تا میان 

 وهایش رساند. م

 رسداری که رنگ پریده اش ، خی  از حال بدش داشت. 

و من از درد دوباره مایع ضدعفویز کننده ، ببیشی  

 نالیدم.... 
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میان تخت جدیدم دراز کشیده بودم و در با گریه های 

 نوا ، بیشی  به صورتم یورش یم آورد. 

پور و نکیسا هم در اتاق بودند و نگاه ناراحت شاه

 هردویشان به عذای  که داشتم ، یم افزود. 
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از ترحم و دلسوزی متنفر بودم و این میان ، تنها نگاه 

 ترسیده و ناالن بانو آزارم نداده بود. 

احت و راحت  ام از هیچ کاری در این  بانوی  که برای اسی 

این پا درد لعنت  یک ساعت فروگذاری نکرده و دائم با 

 اش میان دو طبقه در رفت و آمد بود. 

نوا دست به پانسمان گونه ام کشید و ناله من ، 

 ناخودآگاه تر از آیز که باید بلند شد. 

ببخش...ببخش به خدا من یم خواستم فقط ببینم  –نوا 

 زخمت چجوریه. 

 لب گزیدم و چشم روی هم گذاشتم و نالیدم که : 

..به خدا خوبم...فقط داره حالم به هم خوبم نوا.           -

...باغ وحش   ز ه دارین نگاه یم کنیر یم خوره منو اینطور خیر

 که نیومدین. 

نکیسا به خست  و با کمک عصا از جا برخاست و سمت 

تخت آمد و در حایل که روی صورتم خم یم شد ،  

گفت : نگرانتیم...اگه فقط یه درصد جای اون بطری 
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یم دویز خر یم شد؟...االن ، اسید بود...   وایتکس

زخمت فقط زخم گونه ای که کوبیده شده رو آسفالت 

 نبود...یم فهیم؟

گردنم را به سمت پنجره ای که آسمان شب را دست و 

 دلبازانه به چشم هایم هدیه یم کرد ، دادم. 

 من ترسیده بودم. 

 وقت  محتویات بطری روی صورتم پاشده شد. 

ز افتادم.   وقت  روی زمیر

 صورت ناخودآگاه ، به جیغ کشیدن افتادم.  وقت  به

 وقت  صورتم با تمام توان به سوزش افتاده بود. 

وقت  من تشخیص نیم دادم این سوزش از حساسیتم به 

د نه اسید.   وایتکس نشات یم گیر

 وقت  تجمع اطرافم ، اجازه هر فکری را از من گرفته بود. 

 وقت  به بیمارستان رسانده شدم. 

 ریده مهرداد دائم برابر نگاهم بود. وقت  صورت رنگ پ
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وقت  پرستار با دیدن ترس من از اتفاقات ، دلداری ام 

 داده و برای ترسم حت  اشک به دیده نشانده بود. 

وقت  شاهپور با تماس آدم های رسدار ، خودش را آیز به 

 بمارستان رساند و مرا دیوانه وار در آغوش کشید. 

 من ترسیده بودم. 
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 .رسید اتاقم به رسدار وقت   حت   

 حت  وقت  مرا میان حجم آغوشش جا داد. 

 حت  وقت  روی زخم گونه ام را بوسید. 
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بان تند قلبش از فاصله تن هایمان هم  حت  وقت  ضز

 حس یم شد. 

 من ترسیده یودم. 

 و این ترس داشت ، مرا یم کشت. 

ز که  شامه ام را نوازش کرد ، نگاه از بوی کالیو کریستیر

 آسمان شب برنداشتم و نوا و نکیسا از کنارم رفتند. 

ز  ز رفت و من به مکالمه بیر تخت از وزن رسدار پاییر

 شاهپور و رسدار گوش فرا دادم. 

؟  –شاهپور   کجا رفت 

تینا رو گذاشتم دم خونه بابای گور به گور  –رسدار 

 شدش...گذاشتم تا تموم بشه. 

 هپور ، عمق استیصالش را نشان یم داد. پوزخند شا

؟...چطور؟ –شاهپور   چطور نیم کشیش امیر

ز شاهپور داشت.   و بسته شدن در اتاق ، نشان از رفی 
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کیم در جایم جا به جا شدم و متوجه شدم که پتو را کنار 

 زد و چسبیده به من دراز کشید. 

 گرمای تنش خوب بود. 

یم لرزید ، این  در حایل که تمام جان من از رسمای ترس 

گرما با وجود کینه ای که از شب قبل نسبت به این مرد 

 در جانم پا گرفته بود ، خوب بود. 

 سوزش صورتت خییل اذیتت یم کنه؟          -

یک هوم نامفهوم از میان حنجره ام در سکوت اتاق ، به  

 گوش رسید. 

 تموم میشه از امشب....           -

 نیم شد... 

 من از 
 

 نکبت و آسیب پاک نیم شد. زندگ

ز شده بود.   این وحشت از ابتدای تولدم با من هم نشیر

؟          -  نیم خوای حرف بزیز
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و سکوت من ، باعث شد ، به سمتم بچرخد و سینه  

 شود و دست هایش آغوش تنم.  گرمش ، مامن کمرم 

دیگه نمیذارم هیچ کس اذیتت کنه...قول           -

 میدم...نمیذارم. 

من برای بار دوم در این شت  که صبح نیم شد ،  و اشک

 چکید. 

 و من واقعا ترسیده بودم. 

*** 
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ز  قدییم های رسامیک روی حمام دوش زیر   ، رنگ سی 

 ریخت یم رسم روی که آی   زیاد فشار به و بودم نشسته

 .نداشتم توجیه ، داد یم آزار را ام گونه زخم و

 تمام شب را نخوابیده بودم. 

 رسدار هم نخوابیده بود. 

 اما مرا لحظه ای هم از آغوشش جدا نساخته بود. 

تقه ای که به در حمام کوچک اتاق خورد ، مرا از دنیای 

 تلجز که درونش شناور بودم ، نجات داد. 

 کمند؟           -

 صدای رسدار بود. 

بایز حالم بود ، و من نیم خواستم با مردی که باعث و 

 مواجه شوم. 

ل کنم.   جان کنده بودم تا خشمم را کنی 

 تا آوار جان رسدار نشوم. 

 اما نیم شد. 
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 این مرد نیم گذاشت. 

با ماندن و ممارستش برای به حرف کشیدن من ، جلوی 

ام بانوی  بود که هیچ گاه در 
این خودداری که به احی 

 ام نداشتم ، را یم گرفت. 
 

 زندگ

 کمند؟           -

از جا برخاستم و در آینه تصویر زخیم و ملتهبم را تماشا  

 کردم. 

 شیر آب را بستم و حوله تن زدم. 

و در تمام این مدت انتظار داشتم ، رسدار رفته باشد و 

 من قیافه اش را نبینم. 

ز نقطه دیدم ، رسداری شد که  در حمام را گشودم و اولیر

 لبه تخت نشسته و مرا یم نگریست. 

ز موهای ب اهن چروک شده تنش ، اولیر ه هم ریخته و پیر

ی بود که نگاه را معطوف خود یم ساخت و بعد از  ز چیر
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 را 
 

آن چشم های رسخش که هم زمان عصیان و خستگ

 در خود جای داده بود. 
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 .که برداشت آب زخمتو          -

را گفت و من ی  توجه با صدای خسته اش این جمله 

ز آرایش نشستم.   روی پاف برابر میر

چرا رفت  تو قیافه؟...همیشه که زبونت دو می            -

 جلوتر از خودته. 
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و بعد از این جمله دست هایش بود که روی شانه هایم 

نشستم و من از آینه دیدم که چانه روی شانه ام  

 گذاشت. 

هم دوست داری باید برات برقصم؟...شاید           -

 برات بخونم؟

یگ از دست هایش را از شانه ام باال کشید و از گردنم  

 گذر داد و گرمای دستش به حق که بیش از حد بود. 

روی گونه زخیم ام ، کف دستش را نگاه داشت و من از 

 پوست ملتهب و رسخ صورتم ، حالم به خورد. 

ن یم دونم ترسیدی...یم دونم اذیت شدی...م          -

هم ی  جواب نمیذارم...اما فعال برای آتش بس باید تینا 

رو از آسایشگاه خصوض میذاشتم دم خونه بابای گور 

 به گور شدش...درستش یم کنم...ی  جواب نمیذارم. 

ه به آینه  دستش را از گونه ام جدا کردم و هم چنان خیر

در پاسخش گفتم : به من ربظ نداره...فقط من جواب 

م  تک به تک این بالهای  که رسم اومده رو یم گیر
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ازت...کارای رفتنمو درست کن...میخوام برم...کنارت 

ه ازت دور  امنیت  برای من نیست... پس بهی 

شم....نبینمت...دیدنت هم زجره رسدار...حق داشت 

سه...حق داشت تو رو یه هیوال  رومینا همیشه ازت بی 

همه رو تو تصور کنه...تو مثه یه چایه...یه چاه عمیق... 

...همه رو...   خودت یم کیسر

 از من جا شد. 

 چشم هایش بیش از آیز که باید ، خون برداشته بود. 

حق میدم بهت که عصبایز بایسر اما حد خودتو           -

 بدون. 

ز یم            - حد من مگه چقده؟...گ اصن حد منو تعییر

 کنه؟....هان؟

خاستم ، با در حایل که به سمتش چرخیده و از جا بر یم 

صدای  که به نسبت لحظات پیش بلند شده بود ، تمام 

 این جمالت غرق در نفرت را پرسیدم. 
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انگشت که به سینه اش کوبیدم ، او بازوهایم را میان 

مشت هایش به تملک درآورد و در حال تکان دادن من و 

ی   ز ه در نگاهم ،  با همان چشم های خون دار ، با چیر خیر

 ب و ناخوانا بود ، داد زد که : که میان نگاهش عجی

ز یم کنم...متز که دیشب تا صبح به           - من تعییر

خاطر تو...دقیقا به خاطر تو...تحمل کردم تو اتاف  بمونم  

 یم باره...تو اتاف  بمونم  
 

که از در و دیوارش واسم خفگ

که حالمو به هم یم زنه...که بوی تعفن اون زنیکه رو 

ز یم   کنم...متز که دیشب تا برسم بهت و میده...من تعییر

ز من  ز من...همیر ببینمت ، مردم و زنده شدم...همیر

ز یم کنه.   تعییر

و بازوهایم را رها کرد و کتش را از پای تخت بهم ریخته 

 چنگ زد و با کوبیدن در ، از برابر نگاهم ناپدید شد. 

و رد دست هایش هنوز یک داغ عظیم روی بازوهای من 

 بود. 
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اف یم کردم که نبودش بدتر از بودنش و شاید باید  اعی 

 بود. 

این را دخی  درون آینه که هم چنان نگایه ترسیده داشت 

 ، به من یم گفت. 

 .*** 
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یک لحظه هم از ناراحت  رودابه ای که برابرم نشسته  و 

و چشم هایش کم نیم شد را یک چشم غره اسایس رفتم 

برای شاهپوری که به حرف آمد ، دهان کج  حسای  

 آمدم. 

 شما خودتو ناراحت نکن...ارزششو نداره.  -شاهپور 
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 و هارهار هم خندید. 

 مردم دلقک صفت... 

ز گذاشت  نوا که سیتز حاوی فنجان های چای را روی میر

و کنار رودابه جاگیر شد ، همراه با دهان کج  من ، رو به 

 شاهپور توپید که : 

 مسخرههههه.  -نوا 

ه چشم هایم گفت : صت    رودابه لبخند غمگیتز زد و خیر

 که مهرداد زنگ زد ، مردم و زنده شدم. 

چشم هایم را به معتز عدم هیچ تریس روی هم گذاشتم 

ه در نگاه من ، مثال پاسخ رودابه  و شاهپور تنه وار و خیر

 را داد. 

 . آره خب...تو بیشی  از خونوادش نگرانیسر  -شاهپور 

 تنه اش ، پوزخند روی لبم نشاند و نیشی  به قلبم زد. 

نوا نام شاهپور را تهدید وار برد و شاهپور به نشانه 

 تسلیم دست باال گرفت و از سالن خارج شد. 
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بانو که با ظرف میوه های پوست گرفته ، دوشادوشم 

نشست ، کیم شق و رق تر نشستم و او دست روی 

ش عزیزم...این میوه ها زانویم گذاشت و گفت : راحت با

 رو هم بخور. 

و بعد رو به رودابه ای که ی  شک نسبت بانو با من را 

متوجه نیم شد ، با لبخند زیبا و چشم نوازش گفت : 

پس رودابه ای که شاهپورم ازش برام حرف یم زنه ، 

 .  شمای 

رودابه رنگ به رنگ شد و نوا با خنده دست گرد شانه 

 اش حلقه کرد که : 

؟!...اون پرسه گنده بک باید ت -نوا  و چرا خجالت یم کیسر

خجالت بکشه که هنوز هم مثه اول دبستاتش ، همه 

و صاف میذاره کف دست بانوش.  ز  چیر

 خنده بلندم ، درد به زخمم نشاند. 

 اما خنده خوی  بود. 

 کال جمع خوی  بود. 
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از همان مدل ها بود که همیشه فکر یم کردم ، حوصله 

 رس بر است. 

 بود. اما خوب 
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 این و بود داشته نگاه ناهار برای اضار با را رودابه بانو 

 و تفری    ح اسباب و شد یم رنگ به رنگ دائم رودابه میان

 .ساخت یم فراهم را نوا خنده

 بانو به خنده های نوا و غیم که میان چشمش 
 

گ خیر

شد ، مرا دائم به شب قبل تبدیل به یک شادی عمیق یم 

 یم کشاند. 

 عروس و پرسش سوخته بودند. 
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 و او جسد سوختشان را دفن کرده بود. 

 و اگر من هم یم سوختم.... 

 اگر صورتم یک تکه پوست سوخته وحشتناک یم شد... 

 ی  شک این زن تاب نیم آورد. 

این زیز که سال ها به خاطر انتخاب اشتباه پرسش تاوان 

 نیم آورد. داده بود ، تاب 

این زن که دلخویسر نوجوایز و جوایز و میانسایل اش این 

 فرزندان و نوه هایش بودند ، تاب نیم آورد. 

 من به رسدار و نگاه ترسیده اش کاری نداشتم. 

به شاهپور و نفیس که با دیدن من میان سینه اش مانده 

 بود ، توجیه نداشتم. 

 اما این زن... 

ا و نداشته های من بود ، این زن که یادآور تمام حرست ه

با اشگ که به دیدن من ریخته بود ، باعث یم شد ، قلب 

 سختم کیم رقیق شود. 
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ز که نشستم و با ورود نکیسا ، کیم اعصابم  پشت میر

 دچار تشنج شد ، رودابه در گوشم گفت که : 

 خونواده خودتن؟...یا...           -

 همون یا....           -

 در 
 

هم ریخته ام چنان رسدرگم کرده بودم   بینوا را با زندگ

که بیچاره انگار وسط حل معمای یک موضوع جنای  

 شناور بود. 

نکیسا که با تیپ فوق العاده ای که تنها عیبش عصای در 

دستش به شمار یم رفت ، برابرم نشست و میان موهای 

خوش فرمش دست کشید ، رودابه باز رس در گوشم فرو 

 برد که : 

 خوش تیپه...کاش این شوهرت بود.  چه          -

چشم غره رفتم و نکیسا گفت : چقدر خوشحالم زود 

 رسپا شدی. 
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شانه باال انداختم و نگاهم را معطوف بانو و شاهپوری  

ز نشستند ، کردم.   که پشت میر

 مشکل آنچنایز نبود.           -

 اما بود. 

 هنوز جای  از قلب من ، از ترس یم لرزید. 
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ز  رس – بانو  ی مسائل درباره غذا میر  حرف میشه بهی 

 .بیاره کیس کمند روی به نمیخوام قبلو شب خاطره...زد

 زن به شمار یم رفت.   شعور باال از خصایص ویژه این
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درست از همان روزی که با پرسش ، به دنیال من آمد ، 

 ام یم دانستم. من این زن را سوای از تمام زن های 
 

 زندگ

ه به رودابه ای که  شاهپور هم به دنبال حرف بانو ، خیر

ی که نوا با سخاوت تمام  ز ی  نهایت از بشقاب قرمه سی 

برابرش گذاشته بود ، راضز به نظر یم رسید ، گفت : 

 آره...مثال از من حرف بزنیم. 

 نوا باز دیوانه وار خندید. 

 بال خود کشید. و این خنده اش ، لبخند مرا هم به دن

 حال من اما خوب نیم شد. 

 از تریس که به قلبم نشسته بود ، خوب نیم شد. 

 من ترس را با تمام وجودم لمس کرده بودم. 

 و این موضوع... 

از کمند قوی که سال ها سیع در حضورش داشتم ، یک 

 جنازه ساخته بود. 

**** 
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دم.  ه در را فرسر  دستگیر

 در باز نیم شد. 

ز اندازه یم شد. خنده های وحشیانه   اش در گوشم طنیر

 داد یم زدم ، اما صدای  از حنجره ام خارج نیم شد. 

 نصیر نزدیک یم شد. 

ه یم کرد.   از رسش خون رسر

 اما یم خندید. 

تمام جانم را درگیر جیغ های  کرده بودم که راه به جای  

 نداشت. 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 322_پارت#

 

 .اندرس ام شانه به دست 
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 دیوانه وار جیغ کشیدم. 

 این بار صدایم ، بلند بود. 

بلند بود و من میان فضای  چند وجت  و گرم و آشنا 

 حبس شدم. 

 قلبم با رسعت هزار یم زد. 

 موقعیتم را درک نیم کردم. 

تنها بوی کالیو کریستیتز که در شامه ام پخش یم شد ، 

 احساس امنیت  گنگ را در خاطرم زنده یم کرد. 

...من           - هیییییش هیجر نیست...تو پیش متز

 مواظبتم...مواظبتم. 

و شقیقه به عرق نشسته ام با لب های مردی که دست 

 نجات از کابوسم بود ، لمس یم شد. 

نفس های منقطعم از میان دهانم خارج یم شد و تنم از 

 رسمای ترس یم لرزید. 
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احت عض پا به  ز رودابه برای اسی  این اتاق  بعد از رفی 

 گذاشتم. 

 و این کابوس... 

 کابویس که درازاش را نیم دانم. 

با حضور مردی که در تاریک و روشن دم غروب ، مرا 

میان تنش حبس کرده بود و نفس هایش گردنم را گم یم  

 کرد ، پایان گرفت. 

ون....برم هوا بخورم...دارم           - من میخوام برم بیر

 خفه میشم. 

که میان آغوشش بودم چرخاند و   مرا در همان حالت  

 صورت هامان در فاصله ای نزدیک واقع شد. 

بدون من...بدون شاهپور هیچ جای  نباید           -

بری...من تا ریشه اون خونواده نحسو نخشکونم نمیذارم 

....یم فهیم کمند؟...نمیذارم یه بالی  دیگه تو تنها بایسر

 دیگه به رست بیاد. 
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افتاده روی پیشایز ام را کنار زد و و این میان دسته موی 

 زیرلب خییل ناواضح گفت که : 

با اون موهای ابریشمیت چه دشمتز داشت            -

 آخه؟

ون کشیدم و  من به خود آمده ، خودم را از میان تنش بیر

پاهایم را از لبه تخت  که او سمت دیگرش نشسته بود ، 

 آویزان کردم. 

ز منتظرتم. آماده شو بریم یه           -  دوری بزنیم...پاییر

 و صدای قدم های رفتنش را شنیدم. 

همچنان از ال به الی پرده اتاق ، غروب آفتاب را یم 

 دیدم و فکرم حوایل کابوسم چرخ یم زد. 

 و قلبم باز از آرامش حضور رسدار پر یم شد. 

 دیوانه شده بودم. 

 به دشمنم پناه یم آوردم. 
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ایم بود ، پناه یم به دشمتز که باعث تمام بدبخت  ه

 آوردم. 

*** 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 323_پارت#

 

 

 که حایل در و گنجانده جمعمان در را خود هم شاهپور 

 
 

 ای ذره بدون و زوری خییل و گرفته عهده به را رانندگ

موز به را ما ، من و رسدار نظر پرسیدن  بستتز  شیر

  : که زد اشاره آینه از ، بود کرده مهمان

ی، برای  -شاهپور  بازی بازی نکن بخور جون بگیر

 پوستت هم خوبه. 

 و چشمگ تنگ جمله اش بست. 
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ه؟  رسدار اما به سمتم چرخید و گفت : حالت بهی 

 . آره ، بذاره شاهپور  مزخرف موزیکای اگه ⁃ 

 و دهان کج  شاهپور در آینه را دیدم. 

 حیف که مریضز االن ، وگرنه....  -شاهپور 

نام شاهپور را با اخطار به زبان راند و کیم بعد رو رسدار 

 .  به او گفت : هرجا میخوای بری ، برو پیاده یسر

نیمرخ مات برده شاهپور را دیدم که به سمت رسدار 

 جرخید. 

؟ -شاهپور   داری دکم یم کتز

 رسدار سکوت اختیار کرد و رس در گویسر اش برد. 

 حق هم داری آقاااا...حق هم داری.  -شاهپور 

کتایه اش مفهویم برای من نداشت ، اما نگاه غصبناک 

 رسدار را به دنبال کشید. 
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و کیم بعد ما جای  حوایل ویالی محل سکونت رودابه از 

شاهپور جدا شدیم و من کنار دست رسداری که پشت 

 رل نشست ، جاگیر شدم. 

ه  دست به سیستم برد و من در سکوت به نیمرخش خیر

 شدم. 

اش ، باعث این حال وحشتناکم  خانواده همرس دیوانه

 بودند. 

و من در تمام لحظات دردناک دیشب ، تنها فکر نصیر در 

 باورم بود و بس. 

م هر وقت باروِن »  ♫دلشوره میگیر

 «♫خوابم هر جا زمستوِن با گریه یم
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ز  توهم ابتدای   چندسال های شب تمام من   ، نصیر  کشی 

 .گذراندم وحشت و اشک با را

 و حال این وحشت با قوای هر چه نمام تر بازگشته بود. 

سم»   ♫ تا حاله موهاشو از باد مییر

 « ♫ حس میکنم بادم دیوونه ی اونه

 از گوشه چشم رسدار را نگاه کردم. 

به تیپ و استایلش رستاک حالج گوش دادن ، نیم 

 خورد. 

 اصال این مرد را چه به موزیک؟! 

 ♫موهاش دریا بود دنیامو زیبا کر د» 

 « ♫ فهمید دیوونم موهاشو کوتاه کرد

ابرو باال دادم و دست  که یاد نصیر مشتش کرده بود ، 

 میان مشت رسدار حبس شد. 
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ز بود »    ♫از بس شکستم داد شکل شکسی 

 « ♫آغوش اون تنها رسمایه ی من بود 

خم شدم و دسته مویم روی صورتم ریخت تا قیافه 

 جدی رسدار را به وضوح ببینم. 

 ♫اومد ویل ای کاش ساکش رو وا میکرد » 

ز بود   « ♫از وقت  که اومد درگیر رفی 

زخم گونه ام با تمام جانش ، به سوزش  پوزخند زدم و 

 افتاد. 

 ♫موهاش دریا بود دنیامو زیبا کرد » 

 « ♫ فهمید دیوونم موهاشو کوتاه کرد

ه نم اشک ثمره موزیک پایان گرفت و من در حایل ک

سوزش صورتم را از گوشه چشمم با نوک انگشت بر یم 

؟  داشتم ، گفتم : موهامو خییل دوست داشت 
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مشت دست میان دستش را به نریم گشود و رس 

 انگشتان من از حرارت نوک انگشتانش گر گرفت. 

 . بود  قشنگ خییل موهات ⁃ 
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 .داشت عجیت   حال نگاه نیم یک با ، اش جدی افاعی   

 از همان ها که دائما در دوی  حس یم کردم. 

 از همان ها که قلبم را به اوج و فرود یم کشاند. 

 ، وایتکس جای دیشب اگه اما  رسدار  میشن بلند  موها  ⁃ 

 ... بود  اسید 
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 ترسم را به زبان راندم. 

ی که تا به آن لحظه با تمام توان از آن د ز وری کرده چیر

 بودم. 

م  یم تاوانشو  من ⁃   . میدم قول بهت... کمند   گیر

ز را پارک کرد و در تاریک و روشن نور پارکینگ  و ماشیر

 رستوران ، به سمتم خم شد. 

خم شد و جای  حوایل باند روی گونه ام را با لب هایش 

لمس کرد و پیشایز به پیشایز ام سایید و در همان حایل  

ا نداشتم ، زمزمه وار گفت : که من اصال توان درکش ر 

من ترسیدم...دیشب ترسیدم...من معنای  ترسو نیم 

دونستم...نیم دونستم تا وقت  داداش و زن داداشم جلو 

چشام جزغاله شدن...نیم دونستم تا وقت  دکی  گفت 

ز برای نوا روز به روز سخت تر میشه...تا وقت   دیالیر

رستان پیدا  نکیسا رو با کمر و پای شکسته رو تخت بیما

سم...اما  کردم...من نیم ترسیدم..نباید هم بی 

نمیشه...نمیشه وقت  تو خییل خوشگیل...نمیشه وقت  
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دیشب تا برسم بهت یه احظه هم قیافت از جلوی 

چشام دور نشد ...نمیشه...این ترس ضعف بدیه...بده  

کمند...بده...من تا این لحظه ترسام رو تو خونوادم 

 ...حاال تو... حبس کردم...اما حاال 

ز خارج شد.   و ی  پایان از ماشیر

رها شدنم شاید سخت تر از سقوط دیشبم روی 

 آسفالت یود. 

ز بار معنای یک حس مهم بودن را در تار و  من برای اولیر

پود صدای بم و خاص مردی که بوی کالیو کریستینش در 

 تمام تنم جاری بود ، حس کردم. 

 و این رها شدن... 

 داشت. تشبییه از وحشت 

 وحشت  باالتر از صورت نابود شده ام... 
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 سفارش گارسون و نشستیم رستوران در که هم برابر 

ز  چند به من نکاه ، گرفت را رغبتمان بدون  طرف آن میر

 .بودند نشسته گردش رسدار های آدم که افتاد

به واقع تا رس حد مرگ انگار موضوع شب قبل ، رسدار را 

 ترسانده بود. 

در حایل که هنوز هم از احساسات جریان یافته در خونم 

ز نوچه های رسدار اشاره  ، هیجان زده بودم ، با رس به میر

 زدم و گفتم : تا گ باید تحملشون کنیم؟

 حق خونه از  من اطالع تا  تو ... نیست تحملت به نیازی ⁃ 

 . نداری خروجو 
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پوزخند روی لب هایم نشست و خواستم پاسخ این 

دستوری که روی اعصابم خش انداخته بود ، را دهم که 

زنگ خوردن گویسر ام و افتادن نام آندره روی اسکرین 

آن ، باعث شد با کیم مکث ، گویسر را به گوشم 

 بچسبانم و بگویم که : 

 . آندره سالم ⁃ 

ه یز تویز هرچه اگ... خونه؟ بیای تویز  یم... عزیزم سالم ⁃ 

 رسی    ع تر بیا. 

 و تماس بدون خداحافظز ، پایان گرفت. 

ناباور گویسر را از گوشم فاصله دادم و به اسکرینش تگاه 

انداختم و بعد چشم هایم را به نگاه باریک شده رسدار 

 دادم. 

 ... یاور  خونه برم باید  ⁃ 

دست میان موهایش غلطاند و من به دکمه بسته زیر  

ندم و ذهنم مشوش صدای نگران آندره گلویم نگاه چسبا

 شد. 
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*** 

از کنار آندره ای که پریشایز از رس و رویش یم ریخت ،  

گذشتم و از پله های الی  باال رفتم و به داد و بیداد 

 یاسمن که از حضور من شایک بود ، توجیه نشان ندادم. 
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 کاناپه روی بودم دیده او از کم خییل که حالت   با یاور 

 اتاق در به نگاهش و نشسته باال طبقه کوچک هال

کش ز  با مشی   .بود سیمیر

 دود سیگارش فضا را خفه تر از همیشه کرده بود. 

 ؟ شده خر  ⁃ 
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یاور به شنیدن صدایم ، نگاه به سمتم چرخاند و با مکث 

 از صورت آسیب دیده ام چشم گذر داد. 

ون اتاقش از  نیومده روزه دو  ⁃    امشب روز  دو  بعد ... بیر

 . ببینه میخواد  رو  تو  گفت

ون فرستادم و در حایل    از میان سینه ام بیر
نفس عمیق 

ز یم ترسید ، سمت  که جانم از ترس حرف های سیمیر

 اتاقش قدم برداشتم. 

 از پشت در صدایش زدم. 

 ی  شک یم خواست از نصیر بگوید. 

 در را گشود. 

 اتاق شدم. وارد 

ز بار بود ، او را در این حالت شلخته و دیوانه وار یم  اولیر

 دیدم. 
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از میان اتاق به هم ریخته ، شانه به شانه اوی  که 

اهن خواب با موهای  ژولیده تصویر یک  پوشیده در پیر

 زن ترسیده را به خوی  القا یم کرد ، گذر کردم. 

 کنارش روی تخت نشستم. 

 عکس به دستم داد.  و او از میان تخت ، چند 

 تصاویر برابر چشم هایم خییل آشنا بود. 

 خودم در همه عکس ها حضور داشتم. 

 و در یگ از عکس ها ، رومینا هم کنارم بود. 

 تصویر متعلق به چند شب پیش بود. 

و وحشت تمام عکس ها ماژیک قرمزی بود که روی 

 ومینا خط انداخته بود. صورت من و ر 

 ر جانم جاری شد. وحشت بدون هیچ کالیم د

 نفس هایم به شماره افتاد. 

ز مچ دستم را گرفت.   سیمیر
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 مراقب حاال  تا  که  همونطور  بده قول... بده قول ⁃ 

  بده قول... بایسر  هم بقیش ، بودی من رومینای

 زوری... دارم رو  رومینا  فقط دنیا  این تو  من... کمند 

 برام رومینا ... رومینا  ویل... یاور  به دادن شوهرم

مه... رومی... مهمه  نا دخی 

 مچ دستم را کشیدم. 

ون دویدم.   از اتاق بیر

به یاوری که دیدن حالم متعجبش کرده بود ، توجه 

 نکردم . 

 صدا زدنش ها را رد کردم.  آندره و 

 اش را ی  توجه بودم. 
 

 یاسمن و نفرین های همیشگ

 من فقط امنیت یم خواستم. 

 یعتز فضای چند وجت  آغوش رسدار را.... 
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 .نشستم ماشینش در 

ی جز نگاه وحشتناک نصیر برابر نگاهم نیم نشست.  ز  چیر

لرزش بدنم ی  شک زیادی عیان بود که دست رسدار 

 روی ران پایم نشست. 

 نگاه ترسیده ام تا صورتش کشیده شد. 

ز و کثیف نصیر  طرح این چشم های وحیسر ، از نگاه هیر

 بدتر بود. 

این مرد را بزرگ ترین دشمنم یم پنداشتم و حال  من

 
 

وجود نصیر به این باور یم رساندم که دشمن های زندگ

 ام ، برابر او رقیم نبوده اند. 

 …مخصوصا این مرد
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این مرد که با حضورش هرچند با تمام انکار های من ، مرا 

 از منجالب خانه حشمت ها رهانیده بود. 

 کمند؟  خوی   ⁃ 

 نبودم. 

 ه ای خوب نبودم. من ذر 

 من اصال خوی  را سال ها پیش گم کرده بودم. 

 درست وقت  که خون نصیر روی دست هایم یم ریخت. 

 …خونه بریم ⁃ 

 و نگاهم را به دستش روی ران پایم ، دادم. 

 داشتم جان یم کندم تا اشک نریزم. 

 که نشکنم. 

 که بیشی  از این خوار نشوم. 

 دست دیگرش ، چانه ام را لمس کرد. 

 نگاهم باز در چشمان ژرف و عجیبش نشست. 
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ی صورتت درباره ⁃  ز  پرسیدن؟ چیر

سوالش ، باعث شد ، ناخودآگاه پست به باند صورتم 

 بکشم. 
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سیده کس هیچ   .بود نیر

 …حت  آندره

ز ، عصت  بودند.   همه از ناراحت  و تشویش سیمیر

ش را همه از زیز که  برادرش تمام کودگ و نوجوایز دخی 

 نابود کرده بود ، حساب یم بردند. 

ز بودند ، مرا نیم دید.  ز و مهیر  هیچ کس وقت  سیمیر
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 هیچ کس وقت  رومینا بود ، مرا نیم دید. 

لب زیرینم را به زیر دندان های به قول رودابه ، خرگویسر 

 ام کشیدم. 

 …رسدار ، خونه برم میخوام فقط من ⁃ 

 گونه ام امتداد داد. انگشت
 

ندگ  انش را از چانه ام تا دربرگیر

یم ⁃   . خونمون…خونه میر

و من شاید بعد از سال ها به جای  که در آن چند نفری 

 انتظارم را یم کشیدند ، یم توانستم خانه بگویم. 

* 

برابر آینه نشسته و به تعداد کرم های  که شاهپور برای 

خریداری کرده بود ، یم ، ترمیم پوست حساسیت زده ام

 نگریستم. 

 تقه اصابت شده به در ، نگاهم را درون آینه کشاند. 

ت و شلواری  نوا با بالش روکش طرح کهکشای با ی  رسر

 دقیقا به همان طرح ، در آستانه در ایستاده بود. 
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 بخوابم؟ پیشت تونم یم ⁃ 

 روی پاف ، به سمتش چرخیدم. 

ز بود.   تمام خواسته امشبم ، همیر

 ره. آ ⁃ 
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 .نشست تخت لبه و بست را اتاق در و زد لبخند 

ی در نگاهش متفاوت بود.  ز  چیر

ی که خییل زودتر از آن چه انتظار داشتم ، علتز  ز چیر

 شد. 

 . برگشته رومینا  ، شنیدم شاهپور  از  من ⁃ 
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بان  قبل از آن که بتوانم عکس العمیل نشان دهم و ضز

ل درآورم ، ادامه داد که :   باال رفته قلبم را به کنی 

 تو  که  زمایز  تا …نگه بانو  و  نکیسا  به اقال  گفتم  بهش من ⁃ 

 . کتز   رو  در  رو  رو  رومینا  و  نکیسا  بدویز  صالح

 آب دهانم را به سخت  قورت دادم. 

ز زیادی برای این چند روز من ، این ح د اتفاق و شوک چیر

 بود. 

 هر کس بود ، کم یم آورد. 

 هر کس بود ، یم شکست. 

 من به یک تمدد اعصاب ویژه نیاز داشتم. 

 من باید کمند این روزها را یم بردم ، جای  چال یم کردم. 

 این شدت ضعف و رسدرگیم از من بعید بود. 

 یه …بشن؟ رو  در  رو  باید  چرا  اصن نکیسا  و  رومینا  ⁃ 

اپن هم به اون صورت وحشتناک ، …طه خراب شدهراب

وع دوباره رو داره مگه؟  اصال لیاقت یه رسر
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 …داره ⁃ 

 قاطع گفت. 

 از  بعد  وقت  …عاشقشه داداشم هنوز  وقت  …کمند  داره ⁃ 

 من وقت  …بود خوشحال رومینا  با  فقط بابا  مامان مرگ

وع…بوده عاشقش هم رومینا  دونم یم  الیق هم دوباره رسر

 . الیقشه توضیح یه…نباشه عشق این
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ز  های حرف   …سیمیر

 …نوا دل رحیم ی  اندازه

 …و تصویر چشمان وحشتناک نصیر 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 خواب را از چشمانم ربوده بود. 

ز وار در خودش جمع شده ،  و من از کنار نوای  که جنیر

و نیم دانم چرا ، برخاستم و پتو را برایش باالتر کشیدم 

اما میان موهای کوتاهش دست کشیدم و با پوشیدن 

ون زدم.   هودی گرمم از اتاق بیر

 های ایوان بنشینم.  یم خواستم روی پله

 کیم هوا به جان ریه های بکشانم. 

ز رومینا.   و برنامه بچینم برای رفی 

 من تنها نیم توانستم تمام کارها را راست و ریس کنم. 

وی کمگ در من بیداد یم کرد.  یم به یک نیر  نیاز می 

 من باید بلیط تهیه یم کردم. 

 …هرچه رسی    ع تر

ین مخمصه لعنت  رومینا را باید بدون اطالع کیس از ا

 نصیر دور یم کردم. 

 نصیر ، باعث و بایز تمام بدبخت  های رومینایم بود. 
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و من نیم گذاشتم ، بار دیگر گذشته و مرگ تدریج  

 رومینا تکرار شود. 

سوز رسد اوایل آبان ماه ، باعث شد کیم در خودم جمع 

 شوم. 

و این میان باز شدن در خانه و رویت صورت رسدار 

ت هودی و شلوار ، زیر نور چراغ رسدر ، پوشیده در س

د.   باعث شد ، افکارم سمت و سوی دیگری به خود گیر

 سمتم قدم برداشت. در را بست و 

 به نزدیگ ام که رسید ، نم موهایش را توانستم ببینم. 
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 .داشت دوست را خودکیسر  انگار ، مرد این 
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دست در جیب هودی اش فروبرده ، به فاصله برابرم 

ه ام شد.   سه پله ایستاد و خیر

ون اومدی دیدم پنجره از  ⁃   نیم دقیقا …نشست   بیر

؟ خواب باز  ترسیدی…رسمای   این تو  ساعته  ببیتز

 که  چیه تو  دلیل  ، خوای   ی   واسه دارم دلیل خییل من ⁃ 

 ؟ زیز  یم چوب رو  ها  همسایه سیاه زاغ پنجره از 

له ای که نشسته بودم به فاصله یک کف دست ریر پ

 نشست. 

و نیم دانم چرا شقیقه من هوس داشت ، به شانه اش 

 بچسبد. 

د.   بچسبد و آرام گیر

ز تن این مرد به  من نیاز شدیدی داشتم که کالیو کریستیر

تار به تار شامه ام بچسبد و از جان مجرای تنفیس ام  

 کنده نشود. 
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دادم تا هوس شقیقه ام به درخت بید میان باغچه نگاه 

 از رسم بیوفتد. 

ون زدی حشمت خونه از  وقت   از  ⁃   نگات تو  خر  یه ، بیر

 . عجیبه

 . گفتم  یم ، خواستم یم ⁃ 

 . کنه  وا  دهن تا  بیاد  فشار  بهش باید  آدم وقتا  بعضز  ⁃ 

 دارم؟ زدن حرف به نیازی گفتم  من ⁃ 

ز  جز  تو  ⁃   گ  به داری؟ نیاز  کال   دیگه خر  به ، اونور  رفی 

 نیاز داری؟

به این جای این مکالمه رسییع که ی  نگاه صورت یم  

 گرفت  ، نگاهم را به نیم رخش دادم. 

 . هیجر  به…هیشگ به ⁃ 
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 .کرد نگاهم هم او 

 فاصله صورت هامان کم بود. 

 …کم تر از حت  درون اتاقک ماشینش

 …من مردی از  زودتر  خییل تو  پس ⁃ 

 جمله اش ، اللم کرد. 

 حرف حق تلخش ، کامم را زهر کرد. 

 من خییل سال بود که مرده بودم. 

دقیقا از همان روزی که فهمیدم ، رومینا خواهرم نیست 

 و من سوای حشمت ها هستم. 

 دوران کل  تو  ، داشتم عوضز  پرس  دوست یه ⁃ 

 مهم که  بود  این هم اون ، زد  خوب حرف یه دوستیمون
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ز   یم دربارمون فکری چه بقیه نیست  آدم اینه مهم ، کیز

 قبول کننو   یم فکر  دربارش که  اونای   از  یگ کدوم  حرف

 تو  مثال …ندارم قبول کسو   هیچ حرف من…باشه داشته

 …دممر  من کتز   فک تویز  یم االن

و از جا برخاستم تا بروم و این سوال جواب های  که عمال 

ی کنم.   به جای خوی  ختم نیم شد را جلوگیر

 او هم برخاست. 

فاصله افتاده یک پله بینمان را با کشیدن دست من ، 

ان کرد.   جی 

رو پله های ایوان رخ در رخ هم ایستاده بودیم و چشم 

ی داشت که من از درکشان عاجز بو  ز  دم. هایش چیر

و پیشایز و شقیقه من هویس داشت که از توان من خارج 

 بود. 

 . تریس یم خر  یه از  تو …کمند  بزن حرف ⁃ 
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 بیشی   باید  شب نیمه تو  مرد  یه با  زدن حرف از  من ⁃ 

ی ازهر  ز سم چیر  . بی 

و دست کشیدم که بروم که دستم را محکم تر گرفت و 

ز به تملک دست خود در آورد.   بازوی دست دیگرم را نیر

ه  خطرم پرست دوست از  مطمئنا  من ⁃   حداقل…کمی 

 . شوهرتم

 …ها شده ورتبا  ⁃ 

 داشت   رقصمون تو  وقت  …شد یم باورت داشت هم تو  ⁃ 

ز  بغل تو  شب که  بود  نرسیده سلما  اگه دادی یم وا   همیر

یس باید  باهاش تنهای   از  شب تو  که  بودی مردی  …بی 

 برگه بدی را رو کرد. 

 …و تمام ذهن من کنده شد

 ز تمام دردهای  که تا آن لحظه داشت. ا

 من از زجرهایم کنده شدم و به عصیان رسیدم. 

 و عصبانیتم دست های  شد که به سینه اش کوبید. 
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 من که داری خر  مگه تو آخه....مسخرههههه          - 

 گردن و سینه یه جز...بخوابم؟ تخت یه رو تو با بخوام

ز ...کنه نگاش بده کفاره باید آدم...سوخته؟  با که همیر

 خداتو برو نیوفتاد زدن عق به حالم بدنت و تن دیدن

 یم تحملت چطور زنیکه اون دونم نیم...مرد کن شکر

 نه...کنم تحمل تونم نیم...رو تو...من اما ، کنه

 .بدنتو نه...بوتو

انداخت و بازویم را  و باز پله ای باال رفتم و او باز دست 

 کشید و باز رخ در رخ هم شدیم. 
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ی شبیه پوزخند کنج لبش خانه داشت و  ز هم چنان چیر

 این موضع به تحلیل اعصاب من یم افزود. 

چرا فک یم کتز کیس جز تو سینه و گردن منو           -

دیده؟...رابطه با سلما شاید کل کلش ده دقیقه باشه که 

ر نیست به جاهای خییل باریگ اون هم تو وادی کار ، قرا

ختم بشه...همه که مثه تو افتخار ندارن با من تو یه اتاق 

 . ز  هتل رس کیز

دندان به هم ساییدم و او بازویم را کشید و این بار تنم به 

 تنش چسبید. 

 گردن عقب بردم تا صورتش را ببینم. 

من سال هاست جز با تینا رابطه عمیق            -

م نداشتم...احساس من تو همون نداشتم...نیازی ه

ز مرد...وقت  فهمیدم زنم باعث و بایز همه دردامه  ماشیر

مرد...نیازی هم به احساس ندارم...تو هم مهمویز این 

جا...اما یه مهمون خوشگل...یه مهمون که از قضا یم 

ی باشه...متوجیه که؟...پس اگه تا  تونه تکه دندون گیر
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 تونه این باشه که االن مهمون تختم نشدی ، دلیلش یم

من تالیسر نداشتم...وگرنه تو که از چشات پیداست لنگ 

 . ز  یه کویه مثه من واسه فرو نریخی 

 به این جای حرفش ، پوزخند زدم. 

 و او انگشت به کناره لبم کشاند. 

و من با قلت  که از عصیان و احسایس عحیب رس به 

طغیان برداشته بود ، روی نوک پا ایستادم و در مقابل 

چشم های  که از حرکتم ،س دچار سکون شده بود ، لب 

هایم را نوازش وار روی لب مرد برابرم کشیدم و در همان 

 عدم فاصله گفتم که : 

 فعال که تو داری فرو یم ریزی...کووووووووه.           -

 و خندیدم. 
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 .دویدم باال را ها پله و خندیدم 

و قبل از گشودن در ساختمان به اوی  که دست در جیب 

ه یم نگریست ،  شلوار اسلشش فرو برده ، مرا خیر

 چشمک زدم و ادامه دادم که : 

 شبت خوش کوووووووه...کووووووه فروریخته.           -

 و بازخندیدم. 

 شاید این خنده... 

این خنده ای که تپش قلب و شقیقه ام را به همراه 

 ... داشت

ز خنده...   همیر

تنها خنده ای  بود که بعد از یان همه تنش ، روی لب 

 هایم جا گرفت. 

****** 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

کاله هودی رسمه ای رنگ را روی رسم کشیدم و کت 

ز  ز را همراه کوله ام به دست گرفته ، از پله ها پاییر جیر

 آمدم. 

 بانو پای سماور ایستاده و فکرش مشغول بود. 

 من داد.  سالم گفتم و او نگاهش را به

ویز ام در هم رفت.   اخم هایش به دیدن لباس های بیر

 و من قبل از هر حرفز ، کمندوار گفتم که : 

 باید برم رسکار...و هیچ توبیجز رو قبول نیم کنم.           -

رسی به تاسف تکان داد و ناراحت لیوایز برایم چای 

 ریخت و پاسخ داد که : 

 من حریف تو یگ نمیشم.           -

طرخ از لبخند روی لب هایم نشست و برای نوشیدن 

ز جا گرفتم.   چای پشت میر

 او هم برابرم نشست. 
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ه به  کف دست هایش را نا آرام روی هم سایید و من خیر

 صورت زیبا و رنج دیده اش ، پرسیدم که : 

-           . ز  طوری شده؟...ناراحتیر
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 از را دستم مقدمه ی   و کرد تر زبان با را هایش لب 

ز  روی همان  که داشتتز  دوست گرمای با من و گرفت میر

 .گرفتم خوی   حس ، شد جاری تنم در

 روون آب به صبح...دیدم بد خواب یه دیشب          -

 صدقه...خوندم الکریس آیت...خوندم باهلل اعوذ...گفتم

ه...اما...کردم دود هم اسفند...دادم هم  .فکرم از نمیر
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شانه باال انداختم و برای دلگریم اش با وجود این که به 

 روحیه ام نیم آمد به سخن افتادم که : 

اثرات این تنشاییه که این مدت داشتیم...اما           -

پرستون میگه تموم شده...شما که به حرف پرستون خییل 

 امید دارین. 

س کرده بود دست دیگرش به کمک دست  که دستم را حب

 ، آمد و چشم هایش تر شد. 

خییل مواظب خودت باش...حیقز به خدا...روز           -

اول از این که با اون قرارداد خواسته بودی بند رسدارم 

بیسر ازت کفری بودم ، اما االن شبیه نوایم...یم دونم تو 

...اما...اما وقت  یم بینم نوام به  موندگار این خونه نیست 

می  درد یم کشه...ازت ممنون خاطر تو ک

میشم...مدیونت میشم...من دخی  نداشتم کمند...نوام 

م بود...خودم بزرگش کردم...کاش یم تونستم تو رو  دخی 

 هم بزرگ کنم. 

 لیوان چای رسد شده بود. 
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 قلب من گرم... 

 کاش به حق ، این زن مرا بزرگ یم کرد. 

 این زیز که جرات داشت. 

 گذاشت. که برای عزیزانش جان یم  

کاش جای نیر که از آقا و خانم خانه اش یم ترسید ، این 

 زن مرا بزرگ یم کرد. 

 کاش شب ها جای نیر این زن ، از من مراقبت یم کرد. 

که وقت  سوال یم پرسیدم ، مادرم کجاست ، نفرین جای 

 تعریف از مادرم را نیم گرفت. 

و که شاید زیز که مرا زاییده و با خرواری پول جا گذاشته 

 رفته بود ، این قدر در ذهنم منفور نیم شد. 

ز خانم یم  ی مهیر کاش جای نیر که خودش را مقض دلگیر

دانست ، از بابت آشنای  یحتر با خواهرزاده یتیمش و 

  بسته شدن نطفه حرایم چون من ، و تعریف هر روزه

 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 337_پارت#

 

 

 یم که شدم یم بزرگ زیز  دامان در من ، موضوع این 

 .ایستد یم وجودم خوب و بد پای دنیا ته تا دانستم

 کاش... 

 از جا برخاستم. 

 نیم دانم با چه فکری... 

 با چه بعدی از کمند درونم... 

اما خم شدم و روی موهای ابریشیم بانو را بوسیدم و در 

حایل که بغض مهمان صدایم بود و من سیع در انکارش 

بادمجون بم آفت نداره...منو خدا هم داشتم ، گفتم : 

س بابتم...من سگ جون  ه بانو...نی  دیگه گردن نیم گیر

 ام...من تو شکم اون زنیکه بارها 
 

ترین آدم این بازی زندگ
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ز سقط   مشت و لگد خوردم و نمردم...منو خواسی 

ز هربار که یه کار  ...نشد...منو تو پله های زیر زمیر ز
کیز

 پ
 

ز و نیم خطای  یم کردم ، تو بچگ رت یم کردن پاییر

مردم...من حت  چند شب پیش هم نمردم بانو...یم 

؟...بادمجون بمم...آفت تو کارم نیست...پس  بیتز

خیالت راحت...دلتو برام نسوزون...من ی  دلسوزی به 

م...خیالت تخت.   این جا رسیدم...بقیش هم میر

 اشکش چکید. 

 خواست حرفز بزند. 

 اما من تنهایش گذاشتم. 

 تنهایش یم گذاشتم. باید 

 وگرنه... 

وگرنه سد پشت چشم هایم بعد از این همه سال ، یم 

 شکست. 

** 
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 گل  ، شیده شده رنگ موهای زدم اشاره صفورا به 

ی رسسبد  و کند براشینگ را ، خانم فرانک های مشی 

 کردن باز رنگ کیفیت بودن خوب از که حایل در خودم

ی موی  پیام ب ،ه کردم یم حاصل اطمینان صبورا مشی 

 .انداختم یم نگاه هم شاهپور پنجم و بیست

 تینای دیوونه داداش آدما این یهو اگه...خدا خر آخه "

 بیام تونم نیم من که آرایشگاه تو بریزن تر دیوونه

 گناه به ببینم لخت موی و پا و پر مشت یه...امدادرسایز 

ز  بیر  شیطون خر از...المصب میوفتم  بریم پاییر

 دعا که کن همراه خودت با هم جون رودی...خونه

 ".دنیا آن و دنیا این در باشم گوت
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 و ورهای  که 
پوف کالفه ای کشیدم و ی  توجه به رسر

شاهپور به هم بافته بود و در حایل که دلم پیش دخی  

عصبایز طبقه باال بود ، به منیسر که کنار گوشم از 

 ارهای فردا یم گفت ، توپیدم که : قر 

ی واسه           - مگه نگفتم تو روز بیشی  از چهارتا مشی 

؟...این که شد شش تا.   من اوگ نیم کتز

شانه باال انداخت و آدامس را گوشه دهانش گلوله کرد و  

گفت : به خدا دم عیده...مردم دلشون خوشگیل واسه 

 خونواده شوشو میخواد...به من چه؟

غره رفتم و به سپیده ناخن کار جدید سالن ، اشاره چشم 

ی اش را رد کرد ، منتظرم باشد تا به ناخن  زدم که مشی 

 هایم رس و سامایز دهد. 

در حال گذر از کنار فرانک خانم هم زیرلب طوری که 

فقط خودش بشنود ، گفتم : شیده رو راضز کردم فردا 

 هم واسه کراتینه بیاد خدمتتون. 
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ی مدار باش ، لبخند زد و م ثل خودم آرام گفت : تو مشی 

ی زیاد کردن پیش کش.   مشی 

 لبخند زدم و از پله ها باال رفتم. 

 افراد سالن به 
 
رومینا صورتم را که دیده بود ، مثل باف

 ام اعتنای  نکرده و تنها اشک 
توجیهات غیر منطق 

 مهمان نگاه خود ساخته بود. 

 و عصبایز بود. 

ان ها. عصبایز از حضور من در   خانه میر

ان.  رسدار میر  از نام من کنار امیر

مرد پرحاشیه ای که رومینا را با آن یال و کوپایل که نام 

 حشمت ها به جانش یم بست ، یم ترساند. 
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ز  روی پا و نشسته وی ی   برابر رومینا   گذاشته میر

 ، جوید یم ناخن که حایل در ، ترگ ویدئوی موزیک  به

ه  .نگریست یم خیر

 رومینا؟          -

ز  برو...رومینا و زهرمار          -  دلم...قیافتو نبینم پاییر

ی راه جلوم صورت این با...نشه خون  یم دقم میر

ه  تونم یم...بکشم رو عوضز  امیر  اون برم تونم یم...گیر

 المروت بگم...بزنم خودمو ، بزنم داد وایسم روش تو برم

 .کن درست خونتو در جلو آسفالت

وع کند که توپیدم :   و خواست گریه را رسر

گریه نکینا...نوا تو این چند روز جا همه گریه             -

 کرده...گوشم پره. 

 آره من جا تو هم گریه کردم ، رومینا.           -

 بهت زده نگاهم را به عقب رس دادم. 
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ه کوتاهش با درست جای  که نوا پوشیده در مانت ز وی پاییر

یتز  رورسی که گرد گردن انداخته و با یک سبد گل و شیر

ه رومینا بود.   با همان لبخند نابش ایستاده و خیر

 رومینا ایستاد. 

 از گوشه چشم دیدم. 

 لرز دست هایش را هم در همان حالت دیدم. 

 نوا قدم جلو گذاشت. 

 رومینا قدم عقب گذاشت. 

 رومینا یم ترسیدم. و من این میان ، از ترس 

د ، یم ترسیدم.   از تشنج  که ممکن بود ، دامنش را بگیر

 دلم تنگت بود رومینا.           -

 سمت نوا قدم برداشتم. 

 بازویش را در دست گرفتم. 

 باید او را از مرکز دید رومینا ، دور یم کردم. 
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باید جلوی هر واقعه ای که یم توانست منجر به اتفاف

  گرفتم. ناگوار شود را یم

نوا اخم نریم به چهره نشاند و آرام گفت : من فقط 

 میخوام ببینمش کمند. 
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 روی ، لرزانش صدای با رومینا که کنم باز دهان آمدم 

 .کشید خط افکارم تمام

 .بودم دلتنگت هم من...نوا اومدی خوش          -

به سمت رومینا چرخید که صدای گردنم آن قدر آیز 

 مهره هایش را به صورت واضح شنیدم. 
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یز از ترس اشک بود و من یم   چشم های رومینا لی 

م تا از این مهلکه نجات پیدا کند.   خواستم دستش را بگیر

ی که به آن ها ربظ پیدا یم   ز ان ها و هرچیر تا از تمام میر

 کرد ، رها شود. 

آرام با بر هم زدن پلک نوا لبخندی به رویم پاشید و 

 هایش ، از من فاصله گرفت. 

ز جدید سالن گذاشت  یتز را روی میر دسته گل و جعبه شیر

 و برابر رومینا ایستاد. 

ه نگاهش کرد و بعد در آغوشش گرفت.   لحظه ای خیر

دست های افتاده رومینا و اشک های  که تمام صورتش 

 را خیس کرده بود ، قلبم را زخیم یم کرد. 

 ی از دستم برنیم آمد. هیچ کار 

 در هیچ دوره ای از زندگیمان. 

من تمام کودگ اش شاهد بودم که چگونه نصیر ، دست 

 روی تنش یم کشید. 
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ک بینوا از ترس ، دهانش قفل یم شد.   یم دیدم که دخی 

یم دیدم و خودم هم تمام این احساسات را تجربه یم  

 کردم. 

که به کار یم   اما تفاوت من با رومینا ، چنگ و دندایز بود 

 بستم. 

آبروریزی بود که به راه یم انداختم و نصیر از آن وحشت 

 داشت. 

 پس طعمه اصیل ماجرا ، رومینای عزیزم یم شد. 

 رومینای  که حاضز بودم به خاطرش آن کثافت را بکشم. 

 اما... 

 اما نکشته بودم و جانش در خطر بود. 

 رسید. من برای رومینا جان یم کندم و دستم به جای  نیم 

ان ها ، از او را نداشتم.   توانای  دور کردن میر
 من حت 
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 رنگ طویس کاناپه روی و شد جدا رومینا از نوا 

 .نشست

ز پله ها ایستاده و با ترس مرا یم نگریست.   رودابه پاییر

ان ها روبرو شود.   یم دانست نباید رومینا با میر

برای رفتنش ، به عالمت این که مشکیل نیست ، و من 

 رس تکان دادم. 

خانه کوچک کردم و از چای تازه دیم   ز خودم را بند آشیر

 که کار رودابه بود ، سه فنجان چای ریختم. 

 دست هایم یم لرزید. 

 آدم ضعیقز شده بودم. 
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ی که از کمند همیشه ، بعید بود.  ز  چیر

که از دوی  شکالت خوری حاوی کاکائوهای مورعالقه ام  

سوغات آورده بودم را درون سیتز گذاشتم و کنار رومینا 

 روی مبل دونفره نشستم. 

ز قرار دادم و نوا رورسی را از گرد گردنش   سیتز را روی میر

 کشید. 

هر دوتون موهای زیبای  داشتید...اما این مدیل هم  -نوا 

 . ز  خییل خوشگلیر

میان  رومینا با زبان لب هایش را تر کرد و من دستش را 

 دستم گرفتم. 

 دست های خیس و عرق کرده اش ، دلم را یم سوزاند. 

 همه خوبن؟ –رومیا 

این چند روز نه...به خاطر اتفاف  که برای کمند  –نوا 

 افتاد همه خییل ترسیدیم. 
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رومینا نگاه به سمت نیم رخم چرخاند و من از ترس فاش 

 شدن موضوع ، چشم بستم. 

شه...از همون کمند همیشه زخیم می  –رومینا 

بچگیش...دائم از پله ها یم افتاد...حاال این بار پاش گیر  

کرده به جدول خیابون و خورده زمینو من باور نیم  

کنم...اما...من عادت کردم...به ترسیدن بابت سالمتیش 

 عادت کردم...اما نمیخوام خار به پاش بره. 

 اخم های نوا را دیدم که در هم شد. 

دار شد ، رومینا مطلع هیچ موضوغ از  که شستش خی 

ان ها نیست.   بابت قرار من با میر

ان ها شدنم را یم داند و بس.   که انگار فقط عروس میر
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بهت چشم هایش که سمت نگام روانه شده بود ، آزارم 

یم داد و من نیم خواستم رومینا ، حاال حاالها از هیچ 

 موضوغ باخی  شود. 

...خییل  –نوا  ز آآآآآآآآه...آره...جلو خونه ، خورد زمیر

 بد...بانو کیل نگرانش شد. 

 بانو لطف داره.  –رومینا 

نوا فنجان چای  برداشت و من از جو به وجود آمده ،  

 کالفه دست به گوشه ابرویم کشیدم. 

 نکیسا حالش چطوره؟ –رومینا 

 را مال خود کرد. سوال رومینا ، نگاه بهت زده ام 

نوا هم انگار انتظار این سوال را نداشت که با چشم های  

دو دو زده لبخندی به لب راند و آیز گفت : خوبه...خییل 
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خوبه...دیگه یم تونه بدون عصا راه بره...دکی  گفته اگه 

یوتراپیشو ادامه بده ، تا ماه آینده هیچ مشکیل نداره.  ز  فیر

 م تر شد. دیدم که نگاه رومینا ، باز ه

 و نوا از جا برخاست. 

رورسی را روی رسش انداخت و گفت : یم خواستم هر 

طور شده ببینمت...شاهپور راضز نیم شد...دیگه زوری 

ز  اومدم...برم تا صداش درنیومده...راست  کمند پاییر

 منتظرتیم. 

 و با بوسیدن گونه رومینا ، رایه پله ها شد. 

 نوا؟ –رومینا 

 نوا ایستاد. 

 ن چرخید. به سمتما

 جان؟ –نوا 

چطور امیر ی  خیال من شد؟...فقط با ازدواج با   –رومینا 

؟...پیوند انجام دادی؟  کمند؟...چطور تو اینقدر رسپای 
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 نگاه نوا دو دو زد. 
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ه من صورت به   .شد خیر

 اشک ، چشم هایش را فرا گرفت. 

 فراموش کردم. و من نفس کشیدن را 

 با صدای لرزان نوا ، فراموش کردم. 

نه...قرار ازدواجشونو نیم دونم از چه  –نوا 

بابته...اما...بابات...بابات فردای رفتنت ، وقت  امیر پیت 

 یم گشت ، واسه من کلیه پیدا کرد. 

 رومینا لبخند زد. 
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 واقعا؟...بابا؟...چه خوب...مگه نه؟ –رومینا 

اصال خوب نیست...حداقل برای  نه...این موضوع –نوا 

 تو ، اصال خوب نیست. 

رومینای  که هیچ نیم فهمید از موضوع پیش آمده ، 

 که ی  شک رنگم پریده بود ، داد 
نگاهش را به نیم رخ متز

 و باز چشم دوخت به نوا تا ادامه دهد. 

؟...من آرزوم بود ، یه کلیه خوب برای  –رومینا  یعتز خر

 تو پیدا بشه. 

دونم آرزوت بود...اما...اما نه تا وقت  کلیه کمند  یم –نوا 

 تو ، تو بدن من قرار داده بشه. 

 و رفت. 

 و من ماندم. 

 و رومینا... 
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 .شد چه دانم نیم 

 افتاد. 
 چه اتفاف 

اما رومینا لحظای  با نگایه که از ناباوری داشت جان یم 

 ایستاد و بعد از پله ها رسازیر شد. داد ، برابرم 

 دنبالش روان شدم. 

 توجیه به افراد درون سالن نیم شد ، داشت. 

کتم را از اتاق لبلس تن زنم و کاله   و فقط من توانستم

ون دوم.   هودی به رس کشم و بیر

ز بودند.   شاهپور و نوا در ماشیر

ه سمت  بود و من رد نگاهشان را که دنبال   و نگاهشان خیر

 به رومینای  رسیدم که درون یک تاکیس نشست.  کردم
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 سمت تاکیس دویدم ، اما نرسیدم. 

 عقب گرد کردم و به شیشه شاهپورر بهت زده کوبیدم. 

ز شدم.   سوار ماشیر

 . برووووو …شاهپووووور برووووو …دنبالش برو  ⁃ 

داد یم زدم و انگار تمام سلول های تنم دست به طغیان 

 زده بودند. 

 گذاشت. شاهپور پا روی گاز  

 و نوا ترسیده به سمتم چرخید. 

 خر شده کمند؟ -نوا 

 نشد. 

 نتوانستم. 

؟  در توانم نبود تا داد بزنم که چرا گفت 

 فقط نالیدم که : 

 …نباید…نوا بهش گفت    یم نباید  ⁃ 
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 شاهپور عصت  بود. 

 الی  یم کشید و دائم یم غرید که : 

ز خر شده المصبا.  -شاهپور   یه کدومتون بگیر

ناراحت بود و من در رسم انفجار دانه به دانه نوا 

 خاطرات رخ یم داد. 
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ه؟ کجا داره دیوونه این - شاهپور   میر

 نوا زیر لب در ادامه گفت : نزدیک خونه نکیساییم که. 

 رومینا ،به دنبال پیاده 
 

و کیم بعد من ترسیده از دیوانگ

ز متوقف شده شاهپور شدن رومین ا از تاکیس از ماشیر
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ز پریدم و سمت رومینای  که دست روی زنگ   پاییر

گذاشته و بر نیم داشت ، رساندم و دستش را گرفتم و او 

دست از میان دستم کشید و ی  نگاه به صورتم از در باز 

 شده خود را درون الی  مجتمع مسکویز انداخت. 

ی کجا …وایسا…نیگا منو  رومینا  ⁃   ؟میر

 از بازویش آویزان شده بودم و حریفش نیم شدم. 

 بده گوش  تروخدا …من به بده گوش…توام با  دخی   ⁃ 

 . رومینا 

 دستش را کشید و درون آسانسور قدم گذاشت. 

 کنارش ایستادم. 

 این چشم های خون برداشته اش تا جنون رایه نداشت. 

؟  غلظ چه میخوای رومینا  ⁃   دیوونه رسدار …کتز

 . بریم بیا …نشو نکیسا  نزدیک…است

 یم نالیدم. 

 و تازه یم فهمیدم ، من التماس کردن را هم بلدم. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 جوای  نداد و من داشتم دیوانه یم شدم. 

؟  غلظ چه میخوای ⁃   کتز

در باز شده آسانسور باعث شد ، دست از دستم کشد و  

 که تنها یک واحد داشت. وارد طبقه ای شود  

و در آستانه آن در مردی ناباپر با چشم های  ی  نهایت 

 شیدا ، ایستاده بود. 

 مکث رومینا را دیدم. 

 و بورشش سمت نکیسا ، به آیز اتفاق افتاد. 

 دست کوبید تخت سینه نکیسا. 

 جیغ زد. 
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 .گذاشت عقب قدم ، زد یم لنگ که پای   با نکیسا و 

 دفتیع نیم کرد. 

 و من حضور نوا و شاهپور را حس کردم. 

 شاهپور کنارم زد. 

 از بازویش آویزان شدم. 

 و نکیسا اشاره زد ، نردیک نشود. 

 خودم را به رومینا رساندم. 

 دست هایم را گرد کمرش حلقه کردم. 

 جیغ هایش تمام نیم شد. 

افزوده شده  و هق هایش به این سمفویز گوش خراش

 بود. 
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من که گفته بودم …لعنت بهت…لعنت…لعنت -رومینا 

چطور …کمند یه طرف…همه دنیا یه طرف…همه دنیا

؟…دلت اومد؟  چطور گذاشت 

شاهپور جای نکیسای  که تنها با چشم های خیس شده 

اش ، جای جای صورت رومینا را یم نگریست ، داد زد  

 که : 

خوردی که کمند جا  چون توئه آشغال یه گویه -شاهپور 

 …چون تو…تو تاوان داد

 رومینا گردنش را آیز به سمت شاهپور چرخاند. 

 جنون این چشم ها را یم شناختم. 

 بارها دیده بودم. 

جنویز که او را به خودزیز های وحشتناکش سوق یم 

 داد. 

همان جنویز که رد عمیق  از تیغ روی سینه چپش 

 نشانده بود. 
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 هم وحشتناک تر بود. این جنون از حضور نصیر 

 رومینا برابر شاهپور ایستاد. 

 با چشم های وق زده اش. 

 با هق  که درون صدایش جان داشت. 
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 هلش آروم…دادم هلش…ببوستم خواست یم - رومینا 

 توانشو هنوز…تونم نیم هنوز بودم گفته…دادم

 یم ، چرا نگفتم…بودم هگفت ویل ، چرا نگقتم…ندارم

 چرا؟ دویز 

 تمام جانم یم لرزید. 
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تحمل پذیرش خاطرات دوباره آن هم از دریچه نگاه 

 رومینا را نداشتم. 

 این خاطرات سم مطلق بود. 

 دست جلوی دهان رومینا گرفتم. 

 نکیسا دست روی بازویم گذاشت. 

و شاهپور به این واکنشم با نفهیم که در نگاهش جریان 

ه شد. داشت ، به   چشم هایم خیر

ز کشید.   ورومینا دست ی  جانم را از روی دهانش پاییر

 کشید و درد ی  مروت تاخت. 
ز  پاییر

چون …نگفتم که نکیسا نره…بذار چراشو بگم -رومینا 

اما حاال که از دستش دادم …هنوز هم هستم…عاشقشم

یعتز …بگم که ناتوایز تو لمس شدن یعتز خر …، بذار بگم

پوست  که یم تونم لمس کنم پوست   خر وقت  میگم تنها 

یعتز این که من بارها و بارها تو …کمنده یعتز خر 

وقت  هنوز رسم نیم …وقت  هنوز نیم فهمیدم …نوجوویز 
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ز …شد دنیا چه جا کثیفیه وقت  هنوز کمند بچه بود و عیر

وقت  هیچ کدوممون نیم فهمیدیم …سگ کتکش یم زدن

هربار دست تو همون وقتا ، …معتز حرومزاده یعتز خر 

دای  کثافتم همه جا تنمو لمس یم کرد ، یم …داییم

یم …شبیه یه مرگ تدریجیه…بذار بگم حسشو…مردم

یم دویز بده اما به کیس …اما یم تریس…دویز بده

 
 

کمندو یم زد  …یم دویز نباید ، اما باید خفه یسر …نمیگ

ز که حرف …که حرف نزنه کمندو مینداخت تو زیر زمیر

بزرگ یم شدم بدتر یم …تر یم شدبزرگ یم شدم بد…نزنه

تنمو زخم …حالم از دیدن خودم به هم یم خورد…شدم

تیغ مینداختم رو …یم کردم که حال اون هم به بخوره

ز بشم…پوستم که زشت بشم تموم نیم …که نفرت انگیر

کاش هیشگ تجربه …تجربه کردی؟…نیم شد…شد

کاش هیچ بچه ای حسش …کاش هیشگ نفهمه…نکنه

مثه …. م یم خواست اذیتم کنهاون شب ه…نکنه

خییل …با چوب…کمند زدش…کمند اومد…همیشه

رو …رو تنم…خونش ریخت…خییل…زد
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به خاطر من  …کمند کشتش…. مرد…صورتم

کمند به خاطر …کمند به خاطر من همه کار کرد…کشتش

کف دستشو …فحش خورد…من کتک خورد

 …نبود…ویل این یگ حقش نبود…آدم کشت…سوزوندن

ه از صدایش جدا نیم شد ، روی زانوانش و با هق های  ک

 افتاد. 

 به دیوار راهرو تکیه دادم و سقوط کردم. 

 …و این میان

 …نگاه ناباور و خیس نوا

 …رگ بار کرده شقیقه و گردن شاهپور

 …رنگش سپید شده صورت نکیسا

 …و خاطرای  که تمام نیم شد

 ترکیب حقارت بخیسر بودند. 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 348_پارت#

 

 

 

ب به که رومینای   موهای   خوابانده ، بخش آرام ضز

 ازهمه که ای بیچاره رودابه به و کردم نوازش را بودمش

ز  ، خی   ی   جا ه عمیق   ناراحت   با و نشسته تخت پاییر  خیر

 .انداختم نگاه ، بود رومینا

 با صدای آرایم این گفت که : 

 افرسده حد  این بینم یم وقت   اما  کنم  دخالت نمیخوام ⁃ 

 . ریزه یم دلم ، است

 تماس گویسر ام ، نگذاشت پاسجز به حرفش دهم. 

 شماره رسدار بود. 

ان ها “نامش را  ه کرده بودم. “ رسکرده میر  ذخیر
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این موقع شب ، وقت  بعد از آن همه حرف رومینا با  

، انتظار حرف کمک شاهپور ، به این ویال رسیده بودم 

 زدن با او را نداشتم. 

 گویسر را به گوشم چشباندم و وارد سالن شدم. 

 …سالم ⁃ 

ز  بیا  ⁃   . ببینمت میخوام…پاییر

 تماس قطع شد. 

 …صدای گرفته اش

 …لحن عجیبش

 …یم خواهم ببینمت گفتنش

 ترکیت  بود که من با تمام انگارم یم خواستم. 

 به وجودش نیاز داشتم. 

ز رفتم و کاله هودی ام را رو  ی رس کشیدم و از پله ها پاییر

 فضای تاریک سالن زیبای  را پست رس گذاشتم. 
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فضای محوطه ساختمان ، دائم همان شت  را که به 

ز یم   ز جسد نصیر را تا ماشیر سخت  و با کمک سیمیر

 کشاندیم ، برایم تداغ یم کرد. 

هربار تکرار این خاطره ، مرا به این باور یم رساند که 

ز ، بزرگ ترین اشتباهم بود.  اعتماد به  سیمیر

 در را گشودم. 

 هوا رسما داشت. 

 اواخر این ماه تولدم بود. 

ار بودم.  ز  از تولدهایم بیر

ز به رویم یم   روزهای  که به هر رسیدنش ، یاور و سیمیر

 کوبیدند که نحس ترین روز دنیاست. 
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 .کرد یم دود سیگار ، اتومبیلش بدنه به داده تکیه رسدار 

 کت به تنش نبود. 

 و کراوات شل شده اش از او تصویری عجیب یم ساخت. 

 .  عجیب اما خواستتز

ه نگاهم بود.   خیر

 موهایش به شلخته ترین حالت ممکن درآمده بود. 

و من جان یم کندم که سمتش نروم و دست میان 

 موهایش نلغزانم. 

 گارش نکشم. تا دست به لب های درگیر سی

ی دارد؟!   گفته بودم این مرد ، لب های ی  نظیر

دست هایم را درون سینه چلیپا کردم و در حایل که سوز 

رسد هوا تنم را یم لرزاند ، گفتم : اومدی سیگار کشیدنتو 

؟  به رخم بکیسر
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کام دیگری از سیگار گرفت و من به دیوار کنار در تکیه 

 زدم. 

گفت همه یم …همیشه تنهای   تو  گفت…فرستادم بانو  ⁃ 

تو بزیزی رو دوش …من بیام…ریزن رو دوش تو

حواسش …حواسش نبود من خودم شونه هام پره…من

حواسش به تو …نبود من امروز رفتم تا تینا رو طالق بدم

 بود ، به من نبود. 

 پاهایم خسته بود. 

 زانو درون سینه به آغوش کشیده نشستم. 

ز رسد بود.   زمیر

 پاهایم بیشی  
 

 جوالن یم داد.  اما خستگ

ز گرفته بود.   دلم نیر

 گرفته تر شد. 

وقت  کام حبیس آخر مرد برابرم درون ریه هایش کشیده 

 سیگار زیر کفش چرمش لهیده ، شد و 
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 . من های شونه رو  بذاری اومدی هم تو  انگار  اما   ⁃ 

 تکیه به ماشینش ، به مانند من نشست. 

پای با این تفاوت که یک زانو درون سینه کشید و 

 دیگرش را دراز کرد. 

 . کنم  نگات اومدم ⁃ 
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؟ چیو که کتز  نگام _   ببیتز

 قاتله؟ یه چشمای ، تو چشمای ببینم خواستم یم ⁃ 

 پوزخند زدم . 

 قاتله؟ یه چشمای ⁃ 
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 که  اویز  از  بیش…خیلیییتر …خوشگله خییل تو  چشمای ⁃ 

ح چشمای یه فرشته است که طر  تو  چشمای…باید

چشمای تو چشمای …عکسش تو اتاق ریاست بابام بود

 یه ناجیه. 

 . بری تویز  یم ، دیدی چشمامو  که  حاال  ⁃ 

 رستو  تو …کنم  بغلت میخوام…نمیخوام اما  تونم یم ⁃ 

 …سینم رو  بذاری

 با انگشت شست به سینه اش کوبید و ادامه داد که : 

مشت …تو زار بریز …موهات به بچسبونم بینیمو  من ⁃ 

تا …تا عذاب وجدانم خفه بشه…تا من آروم بشم…بزیز 

 یادم بره باهات خر کار کردم. 

 پوزخند زدم باز. 

رسدار  ⁃  ان امیر  مگه…میشه؟ مگه…وجدان؟ عذاب و  میر

 داریم؟

 رس به سمت آسمان باال گرفت. 
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 قطره ای باران روی صورتم ریخت. 

 روی صورتش ریخت. 

 قلب من درد یم کرد. 

 من نا نداشت. قلب 

 قلب من رسد یم شد. 

 قلب من گرما یم خواست. 

 باران خیسمان یم کرد. 

ی به جانم یم نشاند.   باران رسمای بیشی 

 رسدار برخاست. 

 سمت من آمد. 

 خم شد و بازوهایم را میان مشت های داغش گرفت. 

 بلندم کرد. 

 رخ در رخش ایستادم. 

 چشم هایش رسخ بود. 
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 نگاهش غم داشت. 

ه پشتم را   یم لرزاند.  تیر

 دست هایش ، مرا به سینه اش چسباند. 

 دست هایش باال آمد. 

 صورتم را در بر گرفت. 

 از موهایش آب یم چکید. 

 …نیم دانم چرا

 …چطور

ه ای ز  …با چه انگیر

ز هودی ام ، آب باران  اما دست بلند کردم و با رس آستیر

 را از روی پیشایز اش ، پاک کردم. 

 باند. پیشایز اش را به پیشایز ام چس

 کمند؟  بخیسر  یم منو  ⁃ 

 رس عقب بردم. 
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 تن عقب کشیدم. 

 باید یم رفتم. 

باید این قلت  که کم کم گرم یم شد و رس به طغیان بر یم 

 داشت را خفه یم کردم. 

 من و رسدار وصله های ناجور این بازی بودیم. 

در حایل که در را به رویش یم بستم ، پاسخ رسدار را با 

 صدای لرزانم دادم. 

ان ⁃  رسدار میر من به خاطر …تو به من مدیون نیست  امیر

م  پس انتخاب خودمه. …رومینا حت  شده یم میر

 در را بستم. 

بستم اما شنیدم که گفت : من نمیذارم تو 

ی  نمیذارم. …بمیر
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ز   ی سومیر  ناشتایش اردهای با را اعصابم که مشی 

 .رفتم باال ها پله از و کردم رایه ، بود داده باد بر حسای  

 بازهم فرصت نگردم به ناخن هایم رس و سامایز دهم. 

تنها یم خواستم رومینا و رودابه را با خود همراه سازم و 

 به باغ مهرداد برویم. 

تا نیمه شب ، ی  خیال دنیا شویم و رومینا از این حجم 

 غمش رها شود. 

نیمه شب گذشته به  یم خواستم ، خاطره مردی که

رساغم آمده و غمش به بن قلبم چسبیده بود را فراموش  

 کنم. 

رودابه کار عروس هایش زودتر تمام شده و آماده روی  

 کاناپه لم داده و رس در گویسر اش داشت. 
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لبخند فراخ شده اش ، موجبات این را فراهم یم کرد که 

 شک کنم ، پای شاهپور در میان است یا نه. 

ه؟ رومینا  ⁃   هم حاضز

رودابه رس از گویسر اش برداشت و با همان لبخند فراخ ، 

 ی  حواس پاسخ داد که : 

 نیم دونم.  -رودابه 

 چشم غره به جانش بستم و رایه اتاق شدم. 

رومینا میان تخت دو نفره نشسته و کاله هودی روی رس  

کشیده و کت کتان را روی هودی پوشیده ، عمال یک 

ز بود. رومینای منتظر برای بیر   ون رفی 

اما رومینای  که من یم دیدم با رومینای  که یم شناختم ، 

ز تا آسمان تفاوت داشت.   زمیر

رومینای روزهای گذشته ، لباس های شیک و کت و 

 شلوار از تنش دور نیم شد. 

 او همیشه بوی عطرهای فرانسوی یم داد. 
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 و حت  کفش های پاشنه دارش ، که موجب آزارم بود. 

م اعصاب خردی که از قبل شباهتش به آخ که با تما

ز ، به تنم رسازیر یم شد ، باز هم دلم برای  ز و مهیر سیمیر

 دخی  آن روزها تنگ بود. 
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 ای؟ آماده ⁃  

 .اوهوم ⁃ 

 االن؟ چته ⁃ 

 در حایل پرسیدم که لبه تخت یم نشستم. 

 دیدی؟ رو  نکیسا  نگاه ⁃ 
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 شده بود.  هوای  

 یم دانستم ، هوای  یم شود. 

 یم دانستم ، دلش یم ریزد. 

 من خواهر خودم را یم شناختم. 

خواهری که از شدت ی  مهری ، یم دانستم حق دارد 

 اسیر مهر نگاه زالل نکیسا شود. 

 زدی؟ حرف باهاش ⁃ 

 . خدا  به نه ⁃ 

نگاه دو دو زده اش ، یعتز او نشسته  صدای لرزان و 

ا برای خودش ، خیاالت طول و درازدار جدای از نکیس

 بافته است. 

 . بیوفته رست از  خفه هوای این شاید  بریم…بریم بیا  ⁃ 

 است؟ خفه چیش ⁃ 

 . پاش تا  رس  ⁃ 
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 و عصت  از جا برخاستم. 

 برابر آینه اتاق دست به موهای کوتاه شده ام کشیدم

 و ادامه دادم که : 

ه تو به ب جماعت این تهش تا  دویز  یم وقت   اشتباست ⁃ 

ز که هیچ ارزیسر  چشم یه دستمایل شده حقیر نگاه یم کیز

یم دویز ته دید …یم دویز ته نگاه نکیسا چیه…. نداری

 …بانو چیه

 نیستم؟ من مگه مهم ⁃ 

 با اشک و آهش پرسید. 

و نگاه من پرت شماره ناشناس افتاده روی اسکرین گویسر 

 ام شد. 

شور  گویسر به گوش چسباندم و فکر کردم این مرد دیگر 

 را درآورده است. 
 

 حالل زادگ

 به خواستم یم اما …شدم مزاحمت دونم یم…سالم ⁃ 

  رومینا 
 

ز  بیاد  بگ ز  تو …پاییر  . منتظرشم ماشیر
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 …لعنت

 تمام طرز فکرم را خط زد. 

 در تئوری من ، این مرد نباید یم آمد. 

 نباید برای رومینایم کاری یم کرد. 

 …و این مرد
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 .مرد این به لعنت 

 به این مرد و عموی بدتر از خودش. 

 این مردهای  که یم آمدند و ویران یم کردند و یم رفتند. 
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و از من و رومینا ویرانه های یم ساختند که تمام عمر 

حت  به ذهنمان خطور هم نیم کرد که در زندگیمان رخز 

 نشان دهد. 

....بارها گفتم...باز هم حق نداری اذیتش            - کتز

 میگم...من تاوانشو دادم...پس... 

فقط میخوام ببینمش...میخوام نگاش            -

 کنم...میخوام حسش کنم. 

 لحنش بوی بغض داشت. 

 بوی باریدن... 

ان با آن چشم های به غایت مهربانش  و من از نکیسا میر

 ، انتظار این حجم از استیصال را نداشتم. 

 فقط ده دقیقه.           -

سکوت کرد و من به نگاه براق شده رومینای  چشم 

دوختم که ی  شک متوجه شده بود با چه کیس در حال  

 گفتگویم. 
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ه شدم.   تماس را قطع کردم و به انتظار چشم هایش ، خیر

 ن        ...نکیسا...نکیسام بود؟          -

 . میم انتهای نکیسا را تا به حال از دهانش نشنیده بودم

 رومینا مغرور بود. 

 در بیان عشقش هم غرور داشت. 

 و حال... 

 ی  شک این فراق... 

 این دوری... 

 این زجر هر روزه... 

 از رومینای من ، آدیم دیگر ساخته بود. 

ز منتظرته....میخواد ببینتت.           -  پاییر

 منو؟          -
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 این به تا من که پرسید ای زده وق و براق های چشم با 

 .بودم ندیده رومینا در لحظه

 .رو تو          -

ز کشید.   از تخت خودش را پاییر

 سمت در دوید. 

 باز گشت. 

 مرا از جلوی آینه ، کنار زد. 

 دست به گونه های رنگ پریده اش کشید. 

یز شد.  س لی 
 چشم هایش از اسی 

 کرد.   موهای کوتاهش را با انگشت لمس

 نگاهش به غم نشست. 
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 و دل من این میان از درد ، مچاله شد. 

 من که دیگه اون رومینای سابق نیستم ، کمند.           -

 پشتش ایستادم. 

 دست هایم را گرد شکمش حلقه کردم. 

 رس روی شانه اش گذاشتم. 

 و نالیدم که : 

...همون قدر           - تو همیشه همون رومینای متز

قدر جذاب...همون قدر صاحب ی  چون و زیبا...همون 

ی  ز چرای ثروت حشمتا....الیق تریتز رومینا...تو تو هر چیر

...اما...اما یادت باشه...نکیسا...نکیسا یه  الیق تریتز

انه...از همونای  که...   میر

 در آغوشم چرخید. 

 صورتم را در بر دست هایش گرفت. 

 اشک هایش روی گونه هایش راه گرفته بود. 
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من لعنت  باز به یادش آوردم که چه غلظ کرده  و انگار 

 ام. 

 نیم بخشمش.           -
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 حالت میخوام فقط...نبخشیش ندارم نیازی          - 

 بدویز  میخوام...باسم مواظبت میخوام...باشه خوب

 .میخوام صالحتو و خیر  فقط

 با مکث رهایم کرد. 

 رفت. 

و من ماندم و پیام مهرداد که اعالم یم داشت ، یم 

 خواهد به رساغمان بیاد. 
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 راه پیامش را با پیام این که رسدرد دارم ، سد کردم. 

 .  دیگر مهم نبود ، که بروم خوش گذرایز

 در اتاق گشوده شد. 

 رودابه حاضز و آماده نگاهم را به خود کشید. 

؟          -  چرا آماده نمییسر

 حال ندارم...میخوای تو با مهرداد برو.           -

 اخم هایش در هم شد و سمتم گام برداشت. 

م یه جا دیگه...ویل اگه حالت           - من که دارم میر

 خوب نیست...بمونم پیشت. 

م خونه.           -  نیازی نیست...امشب میر

ز رایه کردم.   او را نیر

 و رومینا حت  تا ساعت  بعد هم نیامد. 

 تعطیل شد. سالن 

 و من ماندم و یک ساختمان نیمه تاریک. 
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 لباس پوشیدم. 

 یم خواستم ، قدم بزنم. 

 باید فراموش یم کردم. 

 فراموش یم کردم که حت  از یاد رومینا هم رفته ام. 

بوق یک اتومبیل ، نگاهم را از پیاده رو تاریک تا کنار 

 خیابان کشاند. 

ز بزرگ باعث شد ، متوقف شوم.   ماشیر
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ز  شیشه   .شد داده پاییر

 .باال بیا          -
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 سمتش قدم برداشتم. 

ز را  در گشودم و خودم را باال کشیدم و بوی کالیو کریستیر

 در حایل که کمربند یم بستم به ریه کشاندم. 

 نگاهش نکردم. 

ه من است.   اما یم دانستم او خیر

 و ماهیچه دوس داری؟ باقایل پلو           -

 دوس دارم.           -

 ماست و خیار هم که دوس داری.           -

 یم دانست. 

 چه جالب. 

 دوس دارم.           -

 بانو رو دوس داری؟          -

 دوس دارم.           -

 نیش خندش را حس کردم. 
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ش هم خوب بود.  ز  لعنت  جذاب عوضز ، همه چیر

 حت  نیش خندش. 

 ریم که بانو منتظر عزیزشه. ب          -

 پس بانو پیم فرستادتت.           -

 تو فک کن من بچه حرف گوش کن بانو باشم.           -

 لب گزیدم. 

ز تمام شد.   همه چیر

ز جا ماند.   پشت در این ماشیر

 ... ز  همه چیر

ز رومینا...   غم تنهای  ام بعد از رفی 
 حت 

** 
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ز  روی برابرم که چای   لیوان   ی   نگاه ، گرفت قرار میر

 به را بود تماسم به رومینا پاسخ عدم ثمره که حواسم

ز  صورت  .دوختم نوا غمگیر

 دوشادوشم نشست. 

 نگاهم نیم کرد. 

و من یم دانستم غم روی قلبش به اندازه چشمانش ، 

 معصومانه است. 

ن رازم برابر رومینا با تمام دلخوری ام ، از بابت برمال کرد

 ، دستش را گرفتم. 

این دخی  با تمام اخالق گند من ، باز هم عزیز شمرده یم 

 شد. 

 سوای همه یم شمردمش. 
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؟ که  درمیاری داری رو  ها  رسخورده ادای االن ⁃   خر

 …من ⁃ 

ز  ⁃   مشکیل هیچ من که  بفهم همیشه واسه بار  یه نوا  ببییر

هم  دردی هیچ…میشم هم چکاپ…ندارم کلیم  با 

ز کارو یم  …ندارم باز هم به عقب برگردیم من همیر

پس جلوی چشای متز که از غم فراری ام …خب؟…کنم

 .  ، زانو غم بغل نگیر

 رس روی شانه ام گذاشت. 

ز و ناراحت بود و بانو که برابرم روی مبل  همچنان غمگیر

 مختص خودش نشست ، از او بدتر. 

نگار نفس عمیق  کشیدم و ناراحت رو به بانو گفتم : ا

 دوس دارین برم آرایشگاه بخوابم. 

از بعد اون اذیت خیابویز هر بار …حرف بیخود نزن -بانو 

م و زنده  ون ، یم میر پاتو از در این خونه میذاری بیر

رس نوا هم اینقدر نچزیدم که دارم رس تو دائم …میشم

 نذر و نیاز یم کنم. 
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 چشم هایم باز ، دل ی  شعورشان باریدن یم خواست. 

 داشته چطور 
 

این زن یم توانست ، قلب به این بزرگ

 باشد؟! 

ی که در هیچ کدام ار زن های اطراف من وجود  ز چیر

 نداشت. 

 …حت  نیر 
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 !نداره؟ آفت بم بادمجون ، نمیشه باورتون چرا ⁃  

 و نوا گونه ام را بوسید و با تمایس که بانو چشم غره رفت

روی اسکرین گویسر اش افتاد و او سیع به پنهان کردن 

نده به کار برد ، از ما جدا شد.   نام تماس گیر
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ابرو باال انداختم و بانو به ساعت شماطه دار سالن نگاه 

انداخت و کالفه گفت : باز یادم رفت سندا رو بدم دست 

ه. …امیر   برم به زنگ بهش برنم بیاد این سمت  بگیر

 نیم دانم چرا. 

 طور. چ

و با کدام اتفاق و کنش و واکنیسر درون مغزم به حرف 

 …درآمدم که 

م؟ براش من میخواین ⁃   بی 

 که ی  موقع باز شود. 
 لعنت به دهایز

 …و لعنت

 …خییل لعنت

به اندازه تمام قدم هایم از خانه بانو تا برابر کاناپه ای که 

رسدار روی آن با دکمه های باز شده و تتز دراز کشیده ، 

 یرایم شد. پذ
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ز گذاشتم و   پوشه حاوی اسناد نیم دانم چه را روی میر

کاله هودی ام را جلوتر کشیدم و قصد برگشت به خانه و 

ز شده و  یک خواب را نمودم که رسدار در حایل که نیم خیر

 در لیوانش یم ریخت ،  
 

مقدار دیگری ار نوشیدیز رنگ

 گفت : بمون یه کم. 

 یم ماندم؟

 م را بو کشد ؟یم ماندم که باز موهای

 یم ماندم واقعا؟؟؟

 یم ماندم واقعا. 

ی که فاصله اندگ تا تنش داشت  ز برابر کاناپه اش روی میر

 ، نشستم. 

 چشم های خمار و خوش حالتش را به نگاهم وصله زد. 
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 .ببندم هامو دکمه ، تریس یم اگه 

 عظیم سینه اش  نگاهم را از چشم هایش 
 

تا سوختگ

 کشاندم. 

 از آن پوست چروکیده نیم ترسیدم. 

از حجم انرژی رس انگشتانم که هوس لمس آن قسمت را 

 داشتند ، یم ترسیدم. 

  هم این…ترسیدم یم وجودت تاریک نیمه از  فقط من ⁃ 

 . ترم تاریک خودم انگار  که

ز شد.   باز نیم خیر

ز شد و فاصله صورت هامان به اندازه کف دست    نیم خیر

 رسید. 

 . عالیم سفید  وگرنه میدی نشون سیاه اتفاقا  تو  ⁃ 

 قلبم لرزید. 
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 …نباید

 اما لرزید. 

 که فقط خفت و 
 

تا به حال کیس من حرامزاده مایه ننگ

 خواری داشتم را سفید ندانسته بود. 

نگاهم را میان مردمک هایش جا به جا کردم و او با 

ا به جان فاصله ای که کم یم شد و حرارت دهانش ر 

 صورتم یم نشاند ، ادامه داد که : 

 کم  داری…تویز  نیم…درنیار رو  بدا  آدم ادا  اینقدر  ⁃ 

 . بری یم جا  یه…میاری

صدای خش برداشته اش را دوست داشتم ، ضبط کنم 

 برای روزهای  که به قول او از پا یم افتادم. 

 …انگار زیاده فازش ⁃ 

ز بود و   روی میر
 وزخند زد. او پ اشاره ام به نوشیدیز

 فاصلمان دیگر تنها دو بند انگشت بود. 

 …و لب هایش
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 لب های  که به غایت زیبا بود. 

 …و ته ریشش

ی را وسوسه کند.   همایز که یم توانست هر دخی 

 ترکیت  بود که جانم را یم گرفت. 

 …لعنت

 …لعنت به این لب های جذابش

 …لعنت به خودش

 …صدایش

 …و لعنت به من

 …به وسوسه ام
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ز  پای ران روی را دستش   که متز  و گذاشت پوشم جیر

 .کرد تر جری را بودم اش وسوسه در غرق شدیدا

 فازای ، برداشته فاز شک ی   که منو          -

ی؟ چرا تو اما...عجیب  خودتو چرا...میای؟ چرا...نمیر

ی در چرا...چشم؟ تو کتز  یم فرو  چرا...مغزم؟ از نمیر

 عجیب داره من حال چرا...میشه؟ محکم داره جات

 !چرا؟....کنه؟ نیم اذیتم تینا نبود چرا...میشه؟

 صدای بم و لحن کشیده اش ، قلبم را مچاله یم کرد. 

 از آن مچاله های عجیب. 

 که غم را در فرامویسر کامل داشت. 

 از همان ها که من هیچ گاه به تجربه ننشسته بودم. 

 دوسش داری یا ازش متنفری؟          -

ی بود که مغزم اجازه بیانش را داد.  ز  تنها چیر

 پوزخند زد. 
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تکه موی افتاده روی پیشایز ام را با رسانگشت کشیده 

ه به چشم هایم که یم توانست تا ی   اش ، کنار زد و خیر

نهایت در گیر چشم هایش باشد ، گفت : نیم دونم...من 

ه گایه باید  نسبت بهش احسایس داشته  اصن یادم میر

باشم...من فقط یادمه باید محافظت کنم...از 

 مامانم...از نوا...از نکیسا...از شاهپور...از...از تو. 

 قلبم جمع تر شد. 

 دست دیوانه وسوسه شده ام به سینه اش چسبید. 

 به همان تکه پوسته ناهموار. 

 ناهموار اما داغ... 

 اما تپنده... 

ز انتقال دهنده به رگ و اما حاوی مقداری زیادی  آدرنالیر

 یر من... 

 دست چسباندم. 
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و نیم دانم این فرآیند دیوانه وار از کجا درون تن من 

 شکل گرفت. 

 دست چسباندم و چشم های او بسته شد. 
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 ...مشت دستش درون لیوان 

 و من به خود آمده از جا جستم. 

 گرفت.   مچ دستم را 

 نگاه لرزانم را باز به دام نگاهش انداختم. 

 نگایه که تب داشت. 

 که زیبا بود. 
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 کاش یم موندی.            -

 اما من رفتم. 

 دستم را کشیدم و رفتم. 

 رفتم و خودم را زیر پتو ی تختم قایم کردم. 

 قایم کردم تا یادم برود که در حال نابود کردن قلبم بودم. 

 ت؟اما مگر از یادم یم رف

 مگر یم شد؟

 آن حرارت... 

 آن لمس... 

 آن وسوسه... 

ون نیم رفت.   از من بیر

 نه از قلبم... 

 نه از ذهنم. 

 من رایه تا جنون نداشتم. 
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 جنویز که از کمند بعید بود. 

ز جنویز به واقع بعید بود.   از کمند دیوانه این چنیر

**  
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 ...مشت دستش درون لیوان 

 و من به خود آمده از جا جستم. 

 مچ دستم را گرفت. 

 نگاه لرزانم را باز به دام نگاهش انداختم. 

 نگایه که تب داشت. 

 که زیبا بود. 
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 کاش یم موندی.            -

 اما من رفتم. 

 دستم را کشیدم و رفتم. 

 رفتم و خودم را زیر پتو ی تختم قایم کردم. 

 در حال نابود کردن قلبم بودم.  قایم کردم تا یادم برود که

 اما مگر از یادم یم رفت؟

 مگر یم شد؟

 آن حرارت... 

 آن لمس... 

 آن وسوسه... 

ون نیم رفت.   از من بیر

 نه از قلبم... 

 نه از ذهنم. 

 من رایه تا جنون نداشتم. 
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 جنویز که از کمند بعید بود. 

ز جنویز به واقع بعید بود.   از کمند دیوانه این چنیر

**  
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 یم ام وسوسه مثال و گفت یم مهمایز  از برایم مهرداد 

 این شک ی   که بودم رومینای   دار و گیر  در من و کرد

 .بست نیم بر رخت جانش از عشق

مهرداد دست برابر صورتم تکان داد و نگاه مرا از پنجره به 

 سمت خود کشید. 

 مهربان بودند. چشم هایش هم چنان 
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 درست مثل همان روز اویل که با او آشنا شده بودم. 

ز دیگری داشت که اندگ معذبم   چیر
اما خب کنار مهربایز

 هم یم کرد. 

 حواست به من نیست.           -

م.           -  درگیر

ی...دشمن هم داری...خونواده           - تو زیادی درگیر

 عجیت  هم داری. 

 نگاهش مکدر. لحنش جدی شده بود و 

من توضیحات زیادی به این پرس و رودابه بدهکار بودم و 

 شخض من به احدی 
 

خودم را با این دلیل که زندگ

 مربوط نیست ، آرام یم کردم. 

 منظور؟          -

برام جای سوال داره اون پرسا گ ان؟...شاهپور یا           -

 اون پرسه اتو کشیده که زیادی نگرانته؟

 خونوادمن.           -
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 خانواده ام بودند. 

 بودند. 

حاال موقت  یا از رس جی  ، اما خانواده ای بودند که من 

 سال ها دنبال ردی از وجودشان بودم. 

ی به اسم نسبت وجود داره            - ز تو خونواده هم چیر

 کمند...نداره؟

 دنبال خر هست  تو؟          -

 دنبال سواالی تو ذهنم.           -

 باید فهمیده بایسر از سوال خوشم نمیاد.           -

 خوشم هم نیم آمد. 

من همیشه از پاسخ های  که خودم هم نیم دانستم 

 بیانشان چگونه است ، یم ترسیدم. 

 پس نقاب باید به چهره یم کشیدم. 
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 باید خودم را پشت این نقاب پنهان یم کردم. 

سم وقت  جلو چشمم بهت           - چطور سوال نیر

حمله میشه؟...وقت  از شدت ترس به خاطرت سکته یم  

...خییل مهیم.   کنم...چطور کمند؟...تو برام مهیم دخی 

لب های رژ زده ام را با زبان تر کردم و کف دستم را نرم 

ه در چشم هایش با همان نقای  که  ز کوبیدم و خیر روی میر

 که :   باید توپیدم

مهرداد بذار این دوست  پابرجا بمونه...من به           -

آدما دوبار فرصت نمیدم...تو یه بار بلیطتو 

سوزوندی...دوباره نخواه...خب؟...بیشی  از حدت 

ی نخواه.  ز  چیر
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و از جا برخاستم و ی  توجه به صدازدنش از کافه خارج 

 شدم. 

 دلم ماشینم را یم خواست. 

ز امشب موضوع ش را با رسدار در میان یم  باید همیر

 گذاشتم. 

ز تاکیس که در گذر خیابان رد یم  دست بلند کردم و اولیر

 شد ، برابرم ترمز کرد. 

دوست داشتم بروم و شب را در آرایشگاه بگذرانم ، اما 

نگاه امیدوار رومینا و عذاب وجدانش نسبت به من ، 

 پایم را شل یم کرد. 

ز نازن ینم ، باعث یم از طرف دیگر صحبت درباره ماشیر

ز به خانه ترغیب شوم.   شد به رفی 

ز بود.   شام بانو هم وسوسه انگیر

 اما... 
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اما شب قبل و احساسای  که در وجودم رس به کوالک 

ز  برداشته بود ، باعث یم شد خانه هم برایم تردید برانگیر

 باشد. 

 راننده تاکیس برایم موزیک گذاشته بود. 

ر سلیقه یک انسان از همان ها که در باورم نیم گنجید د

 ، وجود داشته 
 

میانسال خسته از بار مشکلت زندگ

 باشد. 

" تو آه متز اشتباه متز چگونه هنوز از تو یم گویم تو 

 همسفر نیمه راه متز چگونه هنوز از تو یم گویم "

 دردم رسدار شده بود. 
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 .بود شده رسدار درمانم 

 از نصیر یم ترسیدم.  من

 از رسدار یم ترسیدم. 

از نصیر هم چنان وجشت در جانم بود و از رسدار 

 امنیت. 

" پناه متز تکیه گاه متز که زمزمه ات مانده در گوشم  

 ی  گناه متز که بار غمت مانده بر دوشم "
 گناه متز

فکر یم کردم این مرد ، مرا به نابودی یم کشاند و نیم 

آنقدر در سیایه غوطه ورم که خاکسی  دانستم که من 

ه این مرد ، از من روشن تر است.   تیر

" بهانه ی من بغض خانه ی من گرفته دلم گریه یم 

خواهم خیال خوش عاشقانه ی من همیشه توی  آخرین 

 راهم "

 یم خواستم به حق گریه کنم. 

 زار بزنم. 
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 اما نیم شد. 

 من اگر یم شکستم ، رومینا یم شکست. 

 ختم ، رومینا یم ریخت. اگر یم ری

 اگر یم مردم ، رومینا یم مرد. 

" صدای توام پا به پای توام تو یم بری ام رو به خامویسر 

شدم این فرامویسر "
ُ
 غریبه ترین آشنای توام که یم ک

اف کردم که دلم یم خواست  دروغ نبود اگر به خودم اعی 

 ، امنیت آغوش رسدار را بار دیگر حس کنم. 

 دروغ نبود. 

 که محکوم به دروغ بودم.    من سال های مدید یم شداما 

" تمام متز نا تمام متز چه بغضز بدی در گلو دارم بیا و 

ز که هنوز آرزو دارم "  بگو فکر حال متز ببیر

 و من آرزو داشتم. 

 و کیس حواسش به آرزوی من نبود. 
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ز جاست؟          -  خانم همیر

 صدای راننده ، نگاهم را تا در خانه کشاند. 

ز ایستاده بود ، خ  تا جای  که ماشیر
انه ای که بیست می 

 فاصله داشت. 

خانه ای که من نیم دانم به کدام منطق ، اما شدیدا 

 خانه یم دانستمش. 

 بله...خونم این جاست.           -
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دم را خانه زنگ   .فرسر
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 در ی  سوایل باز شد. 

 حشمت ها کیس برایم در را نیم گشود. در خانه 

 نوا در ایوان منتظرم بود. 

 در خانه خشمت ها کیس منتظرم نبود. 

 بوی کوکو سیب زمیتز در راهرو خانه پیچیده بود. 

 چشم بستم و عطرش را به ریه کشیدم. 

و از نوای  که تکیه به دیوار داده و باز کردن بند کتایز 

 های مرا یم نگریست ، پرسیدم : 

 چیه؟ ⁃ 

 جا؟ این نمیاری رو  رومینا  ، میگم ⁃ 

ابروهایم انگار زیادی شش و هشت حالت گرفت که لب  

گزید و انگشت به شقیقه اش کشاند و با لبخندی که 

 زیادی هم تصنیع بود ، ادامه داد که : 

 …ما آخه ⁃ 
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 خب؟…نوا نزنیم حرف دربارش ⁃ 

ز از راهرو  ز گذشی  چشم روی هم گذاشت و من در حیر

 ای رومینا پیام فرستادم که : بر 

 ”نکیسا باز اومده سمتت؟! “ 

پیامم به آیز دو تیک خوانده شدن گرفت و جوای  

 نگرفتم. 

به بانوی  که با حوله دست هایش را خشک یم کرد ، ی  

حواس سالم گفتم و ریشه های سپید مویش را از نظر  

گذراندم و سیع کردم نگاهش که متوجه ناراحت  ام بود ، 

 نحرف کنم. را م

 . بذارم رنگ موهاتون رو  باید  باز  هفته آخر  ⁃ 

نوا به چشم غره بانو خندید و من راه راه پله را در پیش  

 گرفتم. 

 در اتاق ، میان تخت نشستم و باز پیام دادم که : 

 ”کجای  رومینا؟“  
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باز دو تیک خواندن و متز که رفته رفته به سمت نگرایز 

 پیش یم رفتم. 
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 . داد پاسخ آیز  به او و گرفتم را رودابه شماره 

 جونم؟ ⁃ 

 است؟ خونه رومینا ، رودی ⁃ 

 اومد نایم نکیسا پرس یه پیش ساعت دو…نه ⁃ 

 .نگفتم ، نگم بهت گفت اون چون من بعد…دنبالش

 .خوش شب…باشه ⁃ 
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 برخاستم. منتظر خداحافظز اش نشدم و ناراحت از جا 

 باید یم رفتم یر رومینا. 

 فاجعه دیگری را نیم توانستم تاب بیاورم. 

 اش دیوانه یم 
 

ایط نا به هنجار زندگ این دخی  ، در رسر

 شد. 

 …و من

تقه اصابت شده به در و بعد از آن گشوده شدنش ، 

 که به موهایم زده بودم را رها کنم. 
 

 باعث شد چنگ

اهن ی ی رسدار برابرم پوشیده در پیر قه دیپلمات خاکسی 

شلوار مشگ زغایل اش ، دست به جیب ایستاده  رنگ و 

 بود. 

 هست؟ مشکیل ⁃ 

 داری؟ خی   نکیسا  از  ⁃ 

 ابرو باال انداخت و لب های  که یم رفت ، قوس بردارد و 

ل کرد.   زیباتر شود را کنی 
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 یه تا . …کردم  حجت اتمام باهاش…نیست مشکیل ⁃ 

 دونه آرایشگاه. گر   یم بر  رو  رومینا  دیگه ساعت

 پوزخند زدم. 

 کیف دویسر ام را از گردنم رد کردم. 

 میان تخت پرت کردم. 

ه را جای گشودن مشغول کندن  ز دکمه های مانتوی پاییر

 شدم. 

و نیم دانم رسدار چه زمایز فاصلمان را پر کرد و بازوهایم 

را در مشت گرفت که نگاهمان این گونه به هم گره 

 خورد. 
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وی اما کشیدم عقب را خودم   باز و چربید من به او نیر

 .کشید خود سمت به مرا

فاصلمان هیچ بود و صورت خم شده او روی صورت 

ای  یم زد.   برزخز من ، به این عدم فاصله دامن به رسز

 . کن  ولم ⁃ 

؟ عصبایز  چرا  ⁃   مهم برات رومینا  مگه…هست 

ز نمیدی؟بخاطر  مگه…نیست؟ پس …ش خودتو به کشی 

 چته؟

 از میان دندان های به هم چسبیده ام غریدم که : 

 . کن  ولم گفتم  ⁃ 

 . کنم  ولت تا  بده منو  جواب ⁃ 

 پوزخند زدم. 

 پوزخندم به خنده تبدیل شد. 

 خندیدم. 

 ابتدا آرام و رفته رفته قهقهه وار. 
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 دست های گرد تنم ، رها شد. 

 روی تخت پرت کنم.  پ خنده هایم باعث شد ، خودم را 

در خودم مچاله شده بودم و یم خندیدم و چشم هایم از 

 اشک خیس بود. 

م.   طول کشید تا آرام بگیر

 تا شمارش نفس هایم درست شود. 

و در تمام این مدت ، رسدار دست درون سینه چلیپا  

ه یم نگریست.   کرده ، تکیه به کنسول آینه داده ، مرا خیر

ز وا ر دراز کشیده ، پاسخش را و من در همان حالت جنیر

 دادم که : 

 داره خنده…ناراحتم…ناراحتم من…نیست؟ دار  خنده ⁃ 

 پس جواب تو  به دارم اینه تر  دار  خنده…ناراحتم ویل

 . بدبختیایم نصف بایز  و  باعث که  توی   به…میدم
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ز  از تکیه   که های   چشم و آرام های قدم با و برداشت میر

ی میانشان ، شد نیم ز  به و تخت لبه ، کرد پیدا چیر

 .نشست من از اندگ فاصله

 دست روی موهایم گذاشت. 

 دستش را تکان داد. 

به حالت  که حس نوازش با آن دست های بزرگ به جان 

 ذره به ذره موهایم یم ریخت. 

ز این حس ، کنار کشیدم و او پا پس  رسم را با تمام خواسی 

نکشید و باز رسم را نوازش داد و باز من مبارزه کردم و او 

 باز مقاومت کرد. 
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و نیم دانم کجای این تنش ، من مغلوب شدم که رسم 

روی پای او قرار گرفت و او موهایم را نوازش داد و من 

ی را به تجربه نشستم که محتاجش بودم.  ز  چیر

 . جام این من…بزن حرف ⁃ 

 . نبودی جا  این تو  کاش  ⁃ 

صدای نیش خندش را شنیدم و نیم دانم لبخند کم رنگم 

 چرا روی لب هایم رنگ گرفت. 

 چته؟ نگفت   ⁃ 

ی ⁃  ز  . کنم  حلش خودم نتونم که  نیست چیر

 . کنیم  حلش هم با  بارو  این بیا  ⁃ 

 جمله اش نه لحن خاض داشت. 

 …نه کلمات عجیت  

 …اما

 من درگیر حس خاض شدم. 
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 امنیت به جانم رسازیر شد. 

ی   ز  که در تمام عمرم ، کمی  آن را حس کرده بودم. چیر

 میشه؟ درست رفتنم کارای  گ…برم میخوام ⁃ 

 دستش از نوازش ایستاد. 

 و من دلم یم خواست بگویم باز نوازشم کن. 

 پاسخش ربظ به سوالم نداشت. 

 . نگفت   بازیاتو  دیوونه این دلیل آخر  تو  ⁃ 

لب گزیدم و چرخیدم و صورت مردی که به اسم ، 

 هرم بود را از این زاویه عجیب و بعید دیدم. شو 

 . سوختگیه رد  یه هم چونت زیر  ⁃ 

ه چشم هایم با کم   باز میان موهایم دست کشید و خیر

 کردن فاصله گفت : تو از خر دلت سوخته؟

 . کیس  ی   از  ⁃ 

 گفتم. 
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 تمام دردم را برابر نگاه مسخ کننده این مرد ، اقرار کردم. 

 را لمس کرد. و لب های او ، پیشایز ام 

 ماهیچه های سفت شکمش ، شقیقه ام را. 

 و قلب من به انفجاری عجیب رسید. 

ان یه تو  ، شناسنومت تو  رفت من اسم وقت   از  ⁃   میر

انا …شدی ز  کس  ی   میر  . دارن رو  همدیگه…نیسی 
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 من این نسبت عجیب را نیم توانستم هضم کنم. 

 نسبت  که با تمام انکارم دوست داشتتز بود. 

 خویشاندی که عجیب بود. 
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حشمت ها تمام عمر برای من درد به ارمغان آورده 

 بودند. 

ان ها...   و میر

با تمام آسیب های  که از لحظه ورودم به این خانواده به 

 ام رسازیر شده بود ، باز هم من از این نسبت 
 

زندگ

 خوشم یم آمد. 

دارنده خانواده ای شده بودم که هر چند به هر حال من 

 اجاره ای ، اما برای حالم خوب بودند. 

ان بودن یه نسبت موقته.           -  میر

 مرا باال کشید. 

 حاال در آغوشش بودم و صوتم برابر صورتش. 

-           . ایز ...به هرحال تو االن یه میر موقت   موقت  یا غیر

 یم کرد. حرارت حرف هایش گونه هایم را گرم 

 واسه شام منتظرتم.           -

 و رهایم کرد و رفت. 
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و من ماندم و جای خایل حرارت نفس هایش رو گونه 

 هایم. 

*** 
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محت چنگال با بانو دست که بود برابرم بشقاب به نگاهم

 ، طعم خوش کوکوهای از دیگر ای تکه وی

 .کرد پرتر را آن

 چشم با او و کشیدم صورتش تا بانو دست از را نگاهم

 برسم.  غذایم به ، بودن فکری جای زد اشاره هایش
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نکی حضور از غضبم و خشم و باشم مهربان کردم سیع

تص لبخند و نکنم خایل خانه این اهایل دیگر رس بر را سا

 برانم.  لب به نیع

 نگذاشت.  ، سوالش با اما شاهپور

 کمند خانوم.  ای قیافه تو - شاهپور

هم  را بانو غره چشم و نوا سقلمه ، متلکش

 داشت.  یر  در زمان

،  من جای که بودم نکرده باز دهان از دهان

 آمد.  حرف به رسدار

 شاهپور؟ ، کمند قیافه با داری مشکیل - رسدار

واسطه این به و داد باال ابرو ناباور شاهپور و خندید نوا

 آمد.  چشم به بیشی   ، ابرویش کنار تتوی،  

- شاهپور

داشت مشکیل اصن کوچیک خانوووووم با بکنیم غلط ما 

 باشیم.  ه
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ش خنده و راند لب به تحکم با را شاهپور نام بانو بار این

 رفت.  هوا به نوا و اهپور

 شد نیم را تلخ واقعیت اما بود شوخز  شاید ها آن برای

 شست.  من ذهن از جوره هیچ

ر  یم شمار به ای اجاره شدیدا که بودم مردی دوم زن من

 فت. 

عذا موجب داشت کم کم ، مرد این نبود به کردن فکر و

 خواستم.  نیم من و شد یم ب

 است.  لوده ببخشش - نکیسا

 کردم.  نگاهش چشم گوشه از

 بود.  مرد این حضور من امشب عمده مشکل

 داد؟ یم هم دلداری آمد یم وقت آن

 …ها غلط چه

 شاهپور ندارم...مشکل من           -
 

من مشکیل با لودگ

...متوجیه که؟  دقیقا االن توی 
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و ی  توجه به عکس العمل آدم های  که کم کم در حال 

 عزیز شدن بودند ، از جا برخاستم. 

دستتون درد نکنه بانو...خوشمزه بود...شب           -

 خوش. 

 و رایه اتاقم شدم. 

ا را به گونه ای برد که دخی  نوا صدایم زد و رسدار نام نو 

 بینوا از ادامه حرفش منضف شود. 

و نیم دانم چرا فکر یم کردم ، هیچ کس مرا به اندازه 

 رسدار درک نکرده است. 

های  که از 
ز من نیم توانستم با خودک کنار بیایم که با چیر

رسم گذشته است ، اینقدر راحت و بدون هیچ گونه 

 ود. تنیسر روابط حسنه باز برقرار ش

یس که آن  من آن کلیه لعنت  را نیم خواستم ، اما اسی 

مدت به جانم ریخته شده بود ، هم قابل چشم پویسر 

 نبود. 
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** 
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 به رو و دهد کار به دل تا رفتم غره چشم صبورا به 

ز  به تا رفت یم که صفورای   ی موی کراتیر  برسد اش مشی 

م من : گفتم آرام ، یم به حواست باال میر  مشی 

 .کنه یم باز رنگ زود موهاش...باشه

 رس برایم تکان داد و من از پله های میان سالن باال رفتم. 

رودابه از صبح برای همرایه عروس وی آی یر سالن به 

باغ رفته و رومینا ی  شک حت  صبحانه هم نخورده بود 

 با آن اوضاع تغذیه مزخرفش. 
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نا طبق معمول برابر ی  وی لم داده بود و به دیدن رومی

ز شد.   من نیم خیر

ی را از  خانه کوچکشان رفتم و کی  ز ی  حرف سمت آشیر

 آب پر کردم و روی چایساز قرار دادم. 

ه ام بود را نگاه کردم.   تکیه زدم و اوی  که خیر
 به کانی 

؟          -  ازم ناراحت 

 چرا باید ناراحت باشم؟          -

 چون دیشب...           -

س لفظ دیشب را به کار برد.   با اسی 

ز را با رسدار در میان  و من باز یادم افتاد که قضیه ماشیر

 نگذاشته ام. 

 یادم افتاد چه حال بدی داشتم. 

چه حال بدی داشتم وقت  اولویتم رومینا بود و اولویت 

 رومینا نبودم. 
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یم کتز به من ربظ نداره تو داری خر کار           -

 رومینا...اما نگرانت شدم...وقت  جواب ندادی. 

 از جا برخاست. 

 دست هایش را به هم پیچید. 

 من خواهر خودم را یم شناختم. 

 چیه رومینا؟...خر شده؟          -

 با مکث پاسخ داد. 

نکیسا منو برد پیش یه مشاور...یه خانم مسن           -

زدم...همه چیو  بود...خییل خوب بود...من براش حرف 

گفتم کمند...جز این که کشتمش...همه چیو گفتم...حت  

 منو برد حموم هم  
 
وقت  به زور تو شش سالگ

گفتم...گفتم کمند...خایل شدم...نگام کن دیگه اشک 

 ندارم...همشو دیشب ریختم...خایل شدم کمند. 

 سینه ام مورد هجوم آماج درد شد. 

 نیوفتم.  دست هایم را روی کانی  ستون کردم تا 
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تا یادم نیاید ، وقت  چهار پنج سال بیشی  نداشتم و جیغ 

های رومینا را از حمام یم شنیدم ، چه وحشت  در جانم 

 دست و پا یم زد. 

تا یادم نیاید ، نیر مرا کتک زد تا نروم مزاحم داداش 

 خانومش شوم. 

زن چه یم دانست ، انسان ها تا چه حد یم  که آن پیر

 توانند کثیف باشند. 

 نیر نیم فهمید. 

 هرچقدر هم یم خواست  حایل اش کتز ، نیم شد. 

 من هم چهار پنج سال بیشی  نداشتم. 

 نیم فهمیدم. 
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 .فهمید نیم هم رومینا 

 اما رد درد را که همه یم فهمند. 

 همه یم توانند ببینند. 

 پس چرا کیس ندید. 

 رومینا را نشنید؟چرا کیس داد 

 هق مرا اهمیت نگذاشت. 

 لعنت به این آدم های خوش خیال. 

 لعنت... 

ز من هم دیگه ناراحت           - ناراحت نباش کمند...ببیر

نیستم...حت  دیشب من دست نکیسا رو بدون هیچ 

عذای  گرفتم...حت  بوسیدمش...خودم...خودم 

بوسیدمش...اولش بد بود...درد داشت...اولش گریه  

کردم...قلبم نزد...اما بعد...بعد خوب بود...آروم 

شدم...آروم شدم کمند...من این همه سال مشتمو باز 
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نکرده بودم تا این آشغاال از دستم کنده بشن...حاال باز  

کردم...یم خوام دستامو بشورم...ذهنمو 

 کنم کمند...با عشقم...عشق  که 
 

بشورم...میخوام زندگ

فهیم؟...االن فقط عذاب  به تو نامروی  کرده...یم

...یم فهیم؟  وجدان تو رو دارم...همه دردم توی 

 دلم باریدن یم خواست. 

 دلم یم خواست فریاد بزنم. 

 رس به دیوار بکوبم. 

دلم یم خواست ، یک بار هم شده آن کمندی شوم که  

 گوشه دلم کز کرده بود. 

 همایز که محتاج حمایت بود. 

 یم خواست. همایز که دلش یک شب ، خواب راحت 

یم تونم االن بغلت کنم کمند؟...خواهش یم            -

 کنم. 

 دست هایم را از هم گشودم. 
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آن کمند کز کرده انگار هیچ وقت حق ابراز وجود 

 نداشت. 

 رومینا مرا در آغوش گرفت. 

ومن جان کندم تا آن روزهای شوم را باز برای خودم 

 تداغ نکنم. 

**** 

دست صبورا داده بودم تا در حایل که موهایم را به 

براشینگ کند ، به نوا پیام فرستادم که شب را به مهمایز 

 یگ از دوستانم دعوت هستم و دیر به خانه یم آیم. 

ز را از ذهنم دور کنم.   یم خواستم همه چیر

رومینا باز با مشاورش قرار داشت و در این راستا ، نکیسا 

 راننده خوی  شده بود. 

که ی  شک با اردهایش رمق   رودابه خسته از عرویس

تنش را کشیده بود ، روی صندیل کناری من فرود آمد و 

 نالید که : 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

یعتز حیف که قول دادم به مهرداد ، وگرنه یم  –رودابه 

 رفتم باال تخت یم گرفتم یم خوابیدم. 

شانه باال انداختم و سیع کردم ذهنم را از هرچه ناراحت  

 بود ، پاک کنم. 

 امشب ، شب من بود. 
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 .داد یم جوالن باید ، خیال ی   رسخوش کمند آن 

 باید خودش را نشان یم داد. 

 و پیام نوا ، نیشخند روی لبم نشاند. 

 " منم میخوام خب."
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ز  ون رفی  ک بینوای من ، هیچ گاه نشده بود ، تنها بیر
دخی 

 را تجربه کند. 

 با خود همراه یم کردم.  یک روز هم شده او را 

شان هار  البته نه در این محیظ که یم دانستم اکی 

 هستند. 

های  که دوست یم 
ز او را یم بردم جای  همان حوایل چیر

 داشت همیشه. 

 میان کهشکان. 

 موهای تازه رنگ شده ام را براشینگ کردم. 

 میکاپ زیبای  به چهره نشاندم. 

 اورال سفید رنگم را پوشیدم. 

 ام را تن زدم. پانچ پشیم 

و برابر آینه فکر کردم ، این زیبای  که ارث مادر از خدا ی  

 هیچ دردی از من 
 

م به شمار یم رفت ، در این زندگ خی 

 دوا نکرده بود. 
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لوکیشتز که مهرداد فرستاده بود ، خییل هم تا آرایشگاه 

 فاصله نداشت. 

 و در آن میان ، رودابه چری  زد. 

ویالی  که به زیبای  معماری شده مهرداد در آستانه در 

 بود ، منتظرمان بود. 

 مهمایز شلوغ به نظر یم رسید. 

ز همراهیمان تا ورودی ساختمان ، پوشیده  مهرداد در حیر

در تیپ کژوال شیکش ، آرام گفت : مثه همیشه خییل 

 خوشگل شدی. 

 ابرو باال انداختم. 

 هیچ حیس از جمله اش به تنم نریخت. 

 گرچه زیبا گفت. 

 ... اما 
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اما رسدار که یم گفت ، با همان صدای خاص خودش ، 

حاال ی  احساس و با احساسش را هم نیم دانم ، ویل 

ی به قلبم اضافه یم شد.  ز  چیر

ی که من با تمام وجود ، پذیرایش بودم.  ز  چیر

 در اتاق پرو کاری نداشتم. 

تنها گویسر ام را به دست گرفتم و همراه رودابه ای که 

، او را بانمک تر کرده بود ، از  این کاهش وزن جدیدش

 اتاق خارج شدم. 

نیم دانم چرا اما فکر یم کردم ، شاهپور اگر این موهای 

اهن کوتاه رسخای  را در تنش یم دید ،  بافته شده و پیر

 هزاران بار دیوانه اش یم شد. 

 اما یم خواستم به این موضوع فکر کنم. 
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 آدم گذشته اوقات تمام برعکس ، امشب خواستم یم 

 .باشم نگری مثبت

 لبخند بزنم. 

 بگذارم جریان سیال خویسر از جانم ریزش کند. 

با رودابه خسته روی کاناپه ای نشستیم و او از همان 

 ابتدا رس به شانه ام تکیه داد. 

 های گذشته ، او با مجتت  وسط مجلس یم 
همه مهمایز

 ی ی  پایایز داشت. رقصید و انرژ 

 و حال... 

 اینقدر لش نباش دیگه امشب.           -

 خستمه کمند.           -

نتوانستم جوای  دهم چون مهرداد با دو لیوان آبمیوه 

د.   برابرمان ایستاد و آن ها را به دستمان سیر
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 یم دانست اهل نوشیدیز های الکیل نیستیم. 

ام از صفات بارز  مهرداد به  و خب جنتلمن بودن و احی 

 شمار یم رفت. 

ز زشت شده رفته گونه رو داده ب  –رودابه  چقدر نگیر

 پاال. 

مهرداد به این حرف که همراه میمیک ی  نظیر صورت 

 رودابه بیان شد ، به خنده افتاد. 

 دوست پرسش که دوست داره.  –مهرداد 

گور پدر دوست پرس تن لشش...آدم باید خودش            -

ت داشته باشه...اگه خودش دوس خودشو تو آینه دوس

داره حرفز نیست اما اگه اون تن لش دوست داره باید زد 

 که اینقدر ی  شخصیته. 
ز  جفت گونه ها نگینو آورد پاییر

ه یم  –رودابه  یعتز من عاشق اینم یهو کمندو جو یم گیر

...یعتز عاشقشم.   پره باال منی 

 و همراه مهرداد کرکر خندیدند. 
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دم و این میان به پیایم که از طرف من هم به خنده افتا

بعید ترین آدم ممکن روی اسکرین گویسر ام جا خوش  

ه شدم.   کرد ، خیر

ی."  " نگفته بودی شب جای  میر

لب رژ زده ام را به دندان کشیدم و ابرو باال انداختم و با 

ی که به قلبم اضافه یم شد ، مشغول پاسخ شدم.  ز  چیر

 " شاید الزم ندونستم که بگم."

ز رس از گویسر برنداشته بودم که پیام بعدی اش هنو 

 رسید. 

 " الزم بدون. 

ایز الزم بدون.   تا وقت  یه میر

 تا وقت  زن متز الزم بدون. 

 شب با بچه ها برگرد خونه. 

ی باز."  نیازی نیست تاکیس بگیر

 و یعتز این مرد ، حواسش به من بود. 
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آدم روزهای قبل بودم ، یم رفتم به دو نیم مساوی 

 ش یم کردم. تقسیم

 اما... 

 اما در این لحظه جای  در دلم به غنج خوردن افتاد. 

*** 
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روی نیمکت سالن نشسته بودم و به رودابه ای که با 

س دست هایش را به هم یم پیچید ، چشم غره  اسی 

 رفتم. 

 کمند خر کار کنیم؟           -
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. بسه           - ز  دیگه...قرار نیست که اعداممون کیز

ی  شک از این حجم خونرسدی ام کفری بود که باز به 

 التماس افتاد که : 

 نمیخوای یه زنگ به شاهپور بزنیم؟          -

 که خر بشه؟           -

 خب...           -

چشم غره ام این بار کارساز شد که ساکت در جایش 

ه نشست و به مهردادی که مشغول تعه د دادن بود ، خیر

 شد. 

با این سن و سال مامورها در مهمایز ریخته و ما را سوار 

 ون گشت ارشاد کرده و آورده بودند در این خراب شده. 

 انگار نه انگار که اختیاردار اعمال و رفتار خودمان هستیم. 

ز برود و  مامور اشاره زد رودابه هم برای تعهد سمت میر

ه شدم که در  ی خیر آن آدیم قدم بر یم  من به مسیر

 داشت که اصال نیم خواستم این موقعیتم را ببیند. 
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 اما دیده و با اخم سمتم گام بر یم داشت. 

 ی  حرف برابرم ایستاد. 

 همانطور نشسته صورت عصبایز اش را نگاه کردم. 

 و او ی  حرف سمت مامور رفت. 

 نیم دانم چقدر گذشت. 

ز گفت.   چه چیر

 رودابه دنبالش راه گرفتیم. اما وقت  اشاره زد ، من و 

 مهرداد هم آمد. 

 مهرداد باز هم پرسید ، این آدم چه کاره من است . 

 و من جوای  نداشتم. 

مانه گفت :  نداشتم وقت  رسدار رو به رودابه خییل محی 

رودابه خانم ، راننده شما رو تا خونه یم رسونه...شبتون 

 خوش. 
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ز غول پیکرش  را گشود و بعد در سمت کمک راننده ماشیر

 و اشاره زد که من سوار شوم. 

 جوای  نداشتم. 

 چون این مرد ، تمام ذهن مرا به سمت خود کشیده بود. 

 واقعا جوای  نداشتم. 

 در طول راه ساکت بود. 

ز را با رسعت یم راند.   ماشیر

و من دوست داشتم دست دراز کنم و آن دکمه بیخ  

 گلویش را باز کنم تا نفس بکشد. 

 است. احساس یم کردم این 
 

 مرد در حال خفگ
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ز  من قلب برای موضوع این و   .نبود خوی   چیر

 با ریموت در پارکینگ خانه خودش را گشود. 

 قبل از پیاده شدن ، غرید که : 

 پیاده شو.           -

 پیش راه افتادم. 

یم  من انگار کمند گذشته نبودم که هر چه یم گفت را 

 پذیرفتم. 

 انگار در من کمند دیگری حلول کرده بود. 

 کلیو انداخت و در واحدش را گشود. 

 اشاره زد وارد شوم. 

 قدم به راهرو گذاشتم و کفش هایم را از پا کندم. 

 کف پای خسته ام ، رسامیک های رسد خانه را حس کرد. 
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میان سالن خانه اش ایستادم و با ی  خیایل پانچ را از تنم 

ون  آوردم وشالم را از رس کشیدم.  بیر

وع کرد.   هنوز روی کاناپه ننشسته بودم که او رسر

بان خاص قلبم  و نیم دانم چرا من به جای عصیان با ضز

 مواجه شدم. 

ونت آوردم...من تو رو...توی  که           - از بازداشتگاه بیر

ون آوردم...تو رو از بازداشتگایه  زنیم رو از بازداشتگاه بیر

ون آ وردم که مامورش میگه کالتو بذار باالتر بیر

 مرد...زنت داشته با یگ دیگه یم رقصیده. 

 این را داد زد. 

 با تمام توان. 

ی که هیچ گاه از اوی  که خونرسد اهدافش را پیش 
ز با چیر

 یم برد، ندیده بودم. 

 این حالش را تا به حال ندیده بودم. 

 من استیصالش را دیده بودم، اما این حال... 
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ی در جانم نداشته باشد سیع   کردم این داد و حالش، تاثیر

 و خییل رک و راحت بگویم که: 

به تو ربظ داره؟...یم تونست  نیای دنبالم...یم تونست   -

 ... ...یم تونست   مثه همیشه شاهپورو بفرست 

 سمتم قدم برداشت. 

 در خانه اش، میان فضای مبل ها سمتم قدم برداشت. 

 خود چرخاند.  و دستش فک مرا به به سمت

تونستم اما نخواستم...نخواستم چون من یم   -

 شوهرتم...من شوهرتم نه شاهپور. 

 خندیدم. 

 فکم درد یم کرد، اما خندیدم. 

 ای تلخ. خنده

 کرد. این مرد واقعا داشت باور یم 
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 .کرد یم باور نباید و 

 نباید... 

 رده بود. اما باور ک

آنقدری که این بار جای یک دست ، دو دستش صورتم 

 را به تملک درآورد. 

 وبدون هیچ پیش زمینه ای... 

 بدون هیچ باوری از سمت من... 

 هایم بوسیده شد. لب

 عمیق...  

 تب دار...  
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 خیس...  

ام را با تمام و من هم با وجود این قلب کوبنده که سینه

 کردم.   باور یمشکافت، انگار داشتم  توان یم

 کردم! با تمام سعیم در عدم این باور، داشتم باور یم

 از هم جدا شدیم. 

 نگاه هر دوی ما ناباور بود. 

 نگاه او حرارت هم داشت. 

 و من... 

 نیم دانم چطور. 

اما آنقدر درگیر این احساس بودم که بدون هیچ فرمایز از 

 مغزم ، قلبم دست به کار شد. 

 پس... 

 کوبیدم.  اشسینه بهدست هایم را 

 به نزدیک ترین دیوار پشت رسش تکیه داد. 
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ز روی پنجه های پایم،  لبش را به واسطه قرار گرفی 

 لب هایم محصور کردم.  میان

ز شده  دست هایش بند کمرم شد و نفس سنگیر

 درون دهانم جان گرفت.  اشسینه میان

طعم تلخ سیگار کنت نعنای  اش را با تمام توان به جان  

 کشیدم. 

دست بند گره کراواتش نمودم و بعد از آن گردنش را از 

 حصار دکمه یقه اش آزاد کردم. 

 لب هایم که به کام کشیده بود، تر یم شد. 

 و من این طراوت را با تمام توان به جان یم کشیدم. 

های بعد را هم خواستم بگشایم که دست روی  دکمه

دستم گذاشت و لب هایمان فاصله گرفت و پیشایز 

 ان به هم اتصال پیدا کرد. هام

ه چشم های رسخش بودم حرارت تنش، در حال  و از خیر

 ذوب شدن. 
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؟ -  میخوای با این تن بخوای 
؟...مطمئتز  مطمئتز

لب پایینم را به زیر دندان کشیدم و نیشخند زدم و دکمه 

 ها را گشودم. 

 خندید. 

 به حالت  که تا به حال از او ندیده بودم. 

 دست زیر رانم برد. 

 م را باال کشید. تن

 دست گرد گردنش حلقه کردم. 

 پا گرد کمرش... 

پهناور اتاقش،  تخت هم روی آغوش لحظای  بعد در

 سقوط کردیم. 

 راه یافت.  گردنم از لب هایم تا حوایل بوسه هایش

 دست هایش تمام تنم را لمس کرد. 

 و نفس کشیدن سخت یم شد. 
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 را هم زمان سخت یم شد، وقت  او مالیمت و خشونتش

 به جانم یم ریخت. 

سخت یم شد ، وقت  کنار گوشم نوای نفس های تب 

 ام را به خود اختصاص یم 
 

ین سمفویز زندگ دارش، بهی 

 داد. 

سخت یم شد، وقت  درد داشتم و احسایس خوش آیند 

 بیشی  ... 

*** 
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 .کرد یم باور نباید و 

 نباید... 
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 باور کرده بود. اما 

آنقدری که این بار جای یک دست ، دو دستش صورتم 

 را به تملک درآورد. 

 وبدون هیچ پیش زمینه ای... 

 بدون هیچ باوری از سمت من... 

 هایم بوسیده شد. لب

 عمیق...  

 تب دار...  

 خیس...  

ام را با تمام و من هم با وجود این قلب کوبنده که سینه

 کردم.   اشتم باور یمشکافت، انگار د توان یم

 کردم! با تمام سعیم در عدم این باور، داشتم باور یم

 از هم جدا شدیم. 

 نگاه هر دوی ما ناباور بود. 
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 نگاه او حرارت هم داشت. 

 و من... 

 نیم دانم چطور. 

اما آنقدر درگیر این احساس بودم که بدون هیچ فرمایز از 

 مغزم ، قلبم دست به کار شد. 

 پس... 

 کوبیدم.  اشسینه به دست هایم را 

 به نزدیک ترین دیوار پشت رسش تکیه داد. 

ز روی پنجه های پایم،  لبش را به واسطه قرار گرفی 

 لب هایم محصور کردم.  میان

ز شده  دست هایش بند کمرم شد و نفس سنگیر

 درون دهانم جان گرفت.  اشسینه میان

طعم تلخ سیگار کنت نعنای  اش را با تمام توان به جان  

 . کشیدم

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

دست بند گره کراواتش نمودم و بعد از آن گردنش را از 

 حصار دکمه یقه اش آزاد کردم. 

 لب هایم که به کام کشیده بود، تر یم شد. 

 و من این طراوت را با تمام توان به جان یم کشیدم. 

های بعد را هم خواستم بگشایم که دست روی  دکمه

دستم گذاشت و لب هایمان فاصله گرفت و پیشایز 

 مان به هم اتصال پیدا کرد. ها

ه چشم های رسخش بودم حرارت تنش، در حال  و از خیر

 ذوب شدن. 

؟ -  میخوای با این تن بخوای 
؟...مطمئتز  مطمئتز

لب پایینم را به زیر دندان کشیدم و نیشخند زدم و دکمه 

 ها را گشودم. 

 خندید. 

 به حالت  که تا به حال از او ندیده بودم. 

 دست زیر رانم برد. 
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 نم را باال کشید. ت

 دست گرد گردنش حلقه کردم. 

 پا گرد کمرش... 

پهناور اتاقش،  تخت هم روی آغوش لحظای  بعد در

 سقوط کردیم. 

 راه یافت.  گردنم از لب هایم تا حوایل بوسه هایش

 دست هایش تمام تنم را لمس کرد. 

 و نفس کشیدن سخت یم شد. 

زمان را هم  سخت یم شد، وقت  او مالیمت و خشونتش

 به جانم یم ریخت. 

سخت یم شد ، وقت  کنار گوشم نوای نفس های تب 

 ام را به خود اختصاص یم 
 

ین سمفویز زندگ دارش، بهی 

 داد. 

سخت یم شد، وقت  درد داشتم و احسایس خوش آیند 

 بیشی  ... 
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*** 
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 دادم. شیشه خایل شده گالب را کنارم قرار 

گل های پرپر شده را با دستم جا به جا کردم تا نام نیر 

د.   برابر چشم هایم ، جان بگیر

ی مثل یک غده به بن گلویم چسبیده بود.  ز  چیر

ی مثل بغض.  ز  چیر

 از آن بغض های زهری. 

 دقیقا این بغض از نیمه شب در گلویم خانه کرد. 
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ز   وقت  رسدار ، پس از دنیا به دنیا اجساسات به تنم ریخی 

، پیشایز ام را بوسید و رس روی سینه ام گذاشت و به 

 خوای  عمیق فرو رفت. 

 و من وقت  با طلوع آفتاب تخت او را ترک گفتم... 

وقت  دزدوار در خانه بانو تتز به آب رساندم و دردی که 

 در جان و بدنم بود را زیر آب آرام کردم... 

ون زدم...   وقت  لباس پوشیدم و از خانه بیر

 همراه من بود.  این بغض

زانوهایم را درون تنم جمع کردم و به آسمان غروب که 

 احتمال بارش هم داشت ، نگایه انداختم. 

ز برا نیر 
 برای گفی 

ز
از صبح که آمده بودم این جا ، حرف

 نداشتم. 

ز جز یک خوش و بش ساده حرفز برای   من اصال با نیر

ز نداشتم.   گفی 

 این زن فقط مرا بزرگ کرده بود. 
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 ه نبود... مادرم ک

 همدمم که نبود... 

 من اصال کیس را نداشتم که بتوانم برایش حرف بزنم. 

دلم یم خواست ، کیس مثل بانو بود و من برایش حرف 

 یم زدم. 

 کیس با همان آرامش و متانت. 

 کیس که نگاهش به احساسات من ، نقادانه نباشد. 
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تماس را ریجکت کردم و برایش پیام فرستادم که شب 

 برای شام به خانه یم روم. 

 رسدار هم دو بار تماس گرفته بود. 

ز دو تماس هم نیم رفت.  ان بزرگ ، انتظار همیر  از میر

 شاید پشیمان بود. 

 ی  شک بود.  

ی که در شان وجنات خانواد ه اش نبود هم خوای  با دخی 

 را یم خواست برای چه؟

 اوی  که سلما داشت. 

ز تینا ، تاوان ها داده بود.   اوی  که برای داشی 

 من را یم خواست ، چه کار؟

 من را مادرم نخواسته بود. 

 پدرم نخواسته بود. 

 خانواده ، نخواسته بود. 
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 او یم خواست ، چه کار؟

 من اصال باید او را یم خواستم برای چه؟

 نداشتم ، نباید دلم من که جز ر 
ز
ومینا و سالمت  اش هدف

 یم لرزید. 

 خواسته بودمش. 

 تمام شده بود. 

 دیگر تکرار نداشت. 

 پس از جا برخاستم. 

 گرچه هم چنان بغض پابرجا بود. 

 رسیدنم تا خانه سه ساعت  طول کشید. 

 و رسما در جان و تنم جریان داشت
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 که شوم وارد خواستم و انداختم خانه در در کلید 

ز  کالیو بوی و شد کشیده پشت از دستم  تار به کریستیر

 .چسبید ام بیتز  های

رخ در رخش در تاریک و روشن زیر رسدر خانه ایستاده 

بودم و اخم های او شباهت  به مردی که آرام رس روی 

 سینه ام گذاشته بود ، نداشت. 

 م دیشب را تداغ یم کرد. دیدن چشم هایش ، تما

 کجا بودی تو؟           -

 قرار نبود ، جواب پس بدم.           -

...آدمام نیم           - هیشگ نیم دونست کجای 

...یم دویز فکرم کجاها رفت؟ ز  دونسی 

 فکر کردی یه زن دیگت هم بهت خیانت کرده؟          -
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در حایل پرسیدم که مکالمه با صدای آرام و خشم 

لمان خارج یم  فروخورده هردومان ، داشت کم کم از کنی 

 شد. 

ز کشید ، دهانش را حوایل جای  نزدیک گوشم   رسم را پاییر

ون بود ، نگه داشت و جواب داد   که از کاله هودی ام بیر

 که : 

ز مرد زیز ام که باهاش           - ز باره ، اولیر اولیر

خوابیدم...با من از خیانت حرف نزن...گفتم 

...نگفتم؟سفیدی  ...گفتم فقط میخوای سیاه بزیز

 به رویم کوبید. 

ی که نیم خواستم ، او متوجهش باشد را به رویم   ز چیر

 کوبید. 

 اش با به قول نیر ، ارباب خاله 
 
مادرم در هجده سالگ

 اش خوابیده بود. 

 بکارتش را از دست داده و نطفه دار شده بود. 
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 و من هیچ گاه نیم خواستم ، مادرم باشم. 

ز دوست پرسی که روزی فکر یم کردم ، الیق  برای همیر

ز است را پشت گوش گذاشتم.   دوست داشی 

 در من فرمانروای  یم کرد که من 
و دیشب ، انگار زیز

 نبود. 

 کمند سختگیر دنیایم نبود. 

 بیتز اش را به الله گوشم کشید. 

 باز احساسات شب قبل ، قوت گرفت. 

 باز دلم لرزید. 

 رفت. باز دمای بدنم باال 

و باز من فرمان تنم را به کمندی دادم که با من تفاوت 

 داشت. 
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 .گرفت قوت ، قبل شب احساسات باز 

 باز دلم لرزید. 

 باز دمای بدنم باال رفت. 

و باز من فرمان تنم را به کمندی دادم که با من تفاوت 

 داشت. 

 جلوتر آمد. 

 دیوار رسد حصار خانه چسبید. کمرم به 

 دست هایش را دو سمت رسم به دیوار تکیه داد. 

 دست هایم بدون اجازه ، به یقه کتش آویخت. 

 رسی که حوایل گردنم بود را برابر صورتم نگاه داشت. 

 لب هایم را با لب هایش لمس کرد. 
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و در همان حالت  که لب هایش به لب هایم کشیده یم 

جون...و وقت  من شد ، گفت : من تو رو  میخوام دخی 

یکیو میخوام یعتز برام مهمه...مهمه کدوم گوریه...مهمه 

چرا نیست...مهمه وقت  چشم باز یم کنم و تو تختم 

ز لحظه  پیداش نیم کنم ، حالم عوض بشه...حاال از همیر

...که  بهت میگم از این به بعد شبای  که رو تخت متز

ه...که نفسات  با من یگ تنت با من آروم یم گیر

میشه...که لبات لبای منو مثه دیشب ، از جا 

درمیاره...حواست باشه صبح قبل از من جای  

نری...سگ میشم کمند...سگ بشم بد میشم...یم 

 فهیم؟

 و لمس لب ها ، به کام کشیدیز عمیق بدل شد. 

 لب هایم تر شد. 

 داغ شد. 

 و من این خواستنش را طلب داشتم. 

 ما را از هم جدا کرد.  صدای ماشیتز که ایستاد ،
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بان قلت  که آرام نیم گرفت ، به شاهپوری که 
و من با ضز

ی  حواس از ماشینش پیاده یم شد ، نگاه انداختم و 

رسداری که کیم در جایش جا به جا شد و نیشخند به 

س و  رویم پاشید را با چشم غره ای که ثمره اسی 

 هیجاناتم بود ، برانداز کردم. 

ن ، مکث کرد و کنار ابرویش را خاراند شاهپور به دیدنما

ه...دم در چرا؟  و گفت : خیر

رسدار ، در را هل داد و اشاره زد داخل خانه شوم و این 

میان به شاهپوری که از چشم هایش یک ناراحت  عمیق 

 یم ریخت ، گفت : باهات حرف دارم. 

 و من رایه خانه شدم. 

بان قلت  که ناراحت  ام را فریاد یم زد.   با ضز

***** 
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 .ندیدم دیگر را رسدار من 

 ندیدنش ، انتخاب خودم بود. 

خودی که یم خواست با اعتیاد به بو و لمس تنش ، 

 مبارزه کند. 

من برای هم آغویسر با او پیش قدم شده و االن یک 

 ی  حد داشتم. 
 پشیمایز

 شب اول در خانه ماندم. 

 بانو به من کیم موشکاف بود. نگاه 

 رومینا را رو کردم و کوچ کردم به 
 

پس بهانه دلتنگ

 آرایشگاه. 

 شب ها در آغوش رومینا یم خوابیدم. 
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 عضها با رودابه یر خوش گذرایز یم رفتم. 

شب ها تا نیمه شب ، برابر ی  وی یم نشستم و تخمه یم 

 مثال خودم را به راه دیگری یم زدم.  شکاندم و 

 ه هم این روزها آرام تر از همیشه بود. روداب

و رومینا هر روز ، همراه نکیسا در جلسات روان درمایز 

کت یم کرد.   اش رسر

 و دم به دم قیافه بشاش تری به خود یم گرفت. 

و جای  در دل من یم گرفت که یم بایست برای امنیت 

 بیشی  رومینا او را رایه خانه دوست مادرش یم کردم. 

بر ی  وی نشسته و سیع یم کردم ذهنم را  در حایل که برا

کیم جمع کنم تا به پیام مهرداد درباره قرار کافه فردا 

 جواب دهم. 

 نام رسدار روی اسکرین گویسر ام جا خوش کرد. 

 لب گزیدم. 

بان قلبم دست خوش تغییر و تحول شد.   باز ضز
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 لب گزیدم و تلفن را پاسخ دادم. 

فت : بیا ی  هیچ انتظاری برای صحبت من ، قاطع گ

 . ز  پاییر

 . ز  همیر

و من از این لحن شایک و از ندیدنش شایک تر ، پانچ 

آویزان از جالبایس رودابه را تن زدم و با پاپوش های 

 خریس ام از خانه خارج شدم. 

ماشینش را با کیم مگث برانداز کردم و سمتش قدم 

 برداشتم. 

 در اتومبیلش را گشودم. 

ز نشستم و لبه ها ی پانچ نازک روی صندیل گرم ماشیر

رودابه را به هم رساندم و ی  نگاه به صورت مردی که 

بوی کالیوکریستینش ، هم آتش به قلبم یم نشاند ،  

 گفتم : داشتم شام یم خوردم. 

 دروغ گفتم. 
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ز نیم رفت.  ی از گلویم پاییر ز  من که چیر

اما باید یم گفتم تا یم فهمید زمایز برا تلف کردن کنار او 

 ندارم. 

 . کن  نگام ⁃ 

 باز هم کالم قاطعش را به کار بست. 

و لعنت به صدایش که در این حالت هم جذاب یم 

 نمود. 

 نگاهش کردم. 

ه ام بود.  ز ، خیر  چشم های تاریکش زیر نور سقف ماشیر

 دلم لرزید. 

 باز این دل المروتم لرزید. 

 قشنگه؟ چشات اینقدر  چرا  ⁃ 
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دم هم به را یمها لب   .فرسر

 گنجید.  نیم ، ام سینه حجم میان دیگر قلبم

زی که رسداری نگاه برابر و بشکافد را ام سینه خواست یم

ز  سفف نور روشن تاریک ر ه ، ماشیر را خود  ، بود ام خیر

 کند.  قربایز  

توان یم ، بود پیچیده ادوکلنش رایحه در که سیگاری بوی

 بچسبد." ام بیتز  پرزهای به ، عمر آخر تا ست

 یم کنه.  یخ شامم          -

 آوردم.  زبان به را جمله این تا کندم جان

سخت  لحظات در که بودم کمندی ، من هرحال به اما

 نجات دهد.  را خودش ، طریق   هر به توانست یم ،
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ز  در به استای به من و زد آتش سیگاری و داد تکیه ماشیر

ه ، جذابش نسبت به این اعتیاد ل  شدم.  خیر

،  یعتز  این…شدی الغرتر تو          -

 نیم احتماال هم شام یعتز …کشیده ته اشتهاییت خوش

 خوردی. 

ز  همه  دید.  یم را چیر

 فهمید.  یم

 بود.  بلد خوب اینقدر مرا ، مرد این که عجیب چه و

 کنه.  یم کار خوب چشات          -

.  یم کار خوب ، نوازش موقع هم تو دستای          - ز  کیز

ز  همه صدای خوش مرد لعنت    تمام...  چیر

 داد.  یم مانور هم لعنت   آن شب روی چه

-

؟ واسه جا این اومدی           ب داشته باید مهیم کار…خر

 .  ایسر
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 کرد.  مهمان را سیگارش ، عمیق   پوک به و زد  پوزخند

 اومدم نگات کنم.           -

ز و باال بردن صدایش یم توانست ،  این مرد با هر پاییر

به   مهلگ به قلب سخت من وارد کند. ضز

ز و باال بردن ، یک جمله ی  محتوا اما  حاال قایط این پاییر

 برای من خاص هم قرار یم گرفت که دیگر فبها. 
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 ای؟ دیوونه          -
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 هنوز وقت  ...کرد باهام کارو اون تینا وقت            -

 با کارو این چرا پرسیدم ازش...بود جاشرس  عقلش

 منو خواست   یم چرا...کردی؟ داداشم زن و داداش

؟  خاطر به گفت...اومده یم بدم نگات از گفت...بکیسر

 یم راست...زدی یم هم به حالمو گفت...شدم زنت بابام

 واسه وقت هیچ وگرنه...نفهمم خواستم یم من...گفت

 وقت هیچ وگرنه...نکرد تالش باهام بودن

 پیش شب چند تو که جوری اون وقت هیچ...نبوسیدم

 .نبوسید منو ، بوسیدی منو

 لب گزیدم. 

از این که دائم آن شب را به رویم یم کوبید ، عاض 

 بودم. 

از این که میان حرف هایش ، هنوز تینا جا داشت ، 

 دیوانه یم شدم. 

 پس به خروش آمدم و توپیدم که : 
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ای...اومدی منو زابراه کردی این میگم دیوونه           -

ز که این  وقت شب...تو این رسما کشوندی پاییر

 خزعبالت مغز بیمارتو به خوردم بدی؟

 خندید. 

 از آن خنده های  که تلخ بود. 

د و  و آدم دلش یم خواست رس طرف را در آغوش بگیر

 بگوید ، ی  خیال بابا من هستم. 

م.   دلم یم خواست ، رسش را در آغوش بگیر

 غرورم اجازه نیم داد.  اما 

ز داد و  و نیم دانم چطور شد ، که او شیشه را پاییر

ون انداخت و بعد باز شیشه باال رفت و   سیگارش را بیر

 کیم بعد... 

 کیم بعد من میان حصار تنش بودم. 

 رسم را باال گرفتم. 
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رسی که متصل یم شد به بدیز که قلبش ی  مهابا یم  

 کوفت. 
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 .بود خوب تنش بوی 

 بوی بودنش ، خوب بود. 

 و کاش همیشه سیگار یم کشید. 

ه نگاه   چشم هایش که حالت  از تبداری داشت را خیر

 کردم. 

 باز خندید. 

 همان خنده تلخ تکرار شد. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 و پوشش غرور من فرویخت. 

 صورتش را با دست هایم قاب گرفتم. 

 ن داری؟عقده بوسیده شد          -

 عقده دوست داشته شدن دارم.           -

 خودم را باال کشیدم. 

 روی پایش نشستم. 

 با رسانگشتانم لب های خوش حالتش را لمس کردم. 

 و بوسیدمش... 

 ...  طوالیز

 با تمام توان. 

 با تمام قلبم. 

 من مردی را که یم دانستم ، ماندگار نیست ، بوسیدم. 

** 
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 .خانه بودم آمده 

ان ها.   خانه میر

خانه ای که حال ، من هم یگ از اعضای ساکنش ، به 

 شمار یم رفتم. 

 به خانه بازگشته بودم . 

دقیقا صبح فردای شت  که رسدار را با چشمایز بسته و 

 لب های  خیس درون ماشینش ، تنها گذاشتم. 

شاهپور و بانو خوشحال از آمدنم هم ، به حق ، نوا و 

 شده بودند. 

بانو که با صبحانه مفصلش ، این خوش بودن را نشان 

داد و نوا با تعریف از کمتر که چند روزی دیگر برای یک 
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رویداد نجوم در میان کویر برپا یم شد و او آرزوی رفتنش 

را داشت و یم دانست رسدار اجازه نیم دهد و شاهپور با 

 چک گفتنش. لبخند و به به خانم کو 

 من این خانواده چند نفره را دوست داشتم. 

 حاال آشناییمان جذاب نبود را فاکتور یم گرفتم. 

اما جای  درون تنم ، این خانواده را با تمام تلجز ها 

 دوست یم داشت. 

البته نکیسا هنوز تافته جدا بافته بود و رسدار هم یک 

 احساس خاص و عجیب. 

جمع کردم و لقمه  زانوی سمت راستم را درون سینه

رسشیر و عسیل که بانو کنار بشقابم گذاشته بود را با 

لذت سمت دهان بردم و قبل از گاز زدنش ، گفتم : اگه 

 من و رودی و...رومینا باهات بیایم میذاره. 

بانو چشم غره رفت و من به مکت  که برای بردن نام 

 رومینا به کار بستم ، اندیشیدم. 
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م دشمن کم  –بانو   نداره. امیر

مواظبشم بانو...نیگاش کن...بیست و چارپنج           -

سالشه...زشته به خدا...بذار تجربه کنه...هرخر سفت تر 

ون.  ی از یه جا دیگه یم زنه بیر  بگیر

شاهپور خودش را جلو کشید و با ابروهای  هفت و 

 هشت شده ، جای بانو به حرف آمد که : 

یط که خودم من راضیش یم کنم...البته ب –شاهپور  ه رسر

 هم بیام. 

شانه های نوا از خنده لرزید و چشم های من از این 

 حجم پرروی  علتز ، به گشادی رسید. 

 زیادت نشه.           -

شاهپور تکیه زد به صندیل و لب ها را به یک سمت  

کشاند و گفت : خیالت راحت...مواظب اور دوزم 

 هستم. 

 باشه...ویل... من که از خدامه این بچه خوشحال  –بانو 
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ین به من...حلش یم کنم.           -  بسیر

بانو رس تکان داد و من فکر کردم ، کاش رسدار هم برای 

 خوردن صبحانه یم آمد. 
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 .آمد و 

ز زغایل و کت   با پلیور یقه اسگ طویس رنگ و شلوار جیر

 در دست. 

همیشه به سمت کج حالت گرفته و موهایش ، برعکس 

و انگشتان مرا به خروش یم انداخت که میانشان راه 

د.   بگیر
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دست هایم را مشت کردم و نگاه از چشم هایش که 

ه من بود ، برداشتم.   دقیقا خیر

ز رسدار گفت : کجای  آقای یه  و شاهپور قبل از نشسی 

جماعت ، که خانم کوچیکت داره رسخود من و نوا رو 

ه وسط کویر؟همراه یم    کنه بی 

 مردک جلب... 

 خنده به لب های من و نوا و بانو نشست. 

 و ابروهای رسدار در هم شد. 

؟ –رسدار   یعتز خر

شانه باال انداختم و نگاه به فنجان چایم بند کردم و 

 پاسخ دادم که : 

یم کویر برای تور نجوم نوا...شاهپور هم یم           - میر

 ورتمون تموم بشیم. بریم یهو آقا غوله نیاد بخ
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رسدار دهان گشود که حرف بزند که بانو دست روی 

دستش قرار داد و چشم روی هم گذاشت و رسدار آرام  

 گرفت. 

که    لقمه دیگری که بانو برایم گرفت را سمت دهان بردم

شاهپور ی  هوا گفت : چقدر وقت  صدای روی اعصابش 

 نیست ، آرومیم. 

 ی  شک منطورش تینا بود. 

  دانم چرا هنوز نگاه او را فراموش نکرده بودم. و من نیم

 گوی  هوشیاری کامل داشت.  نگاه نفرت باری که 

 دربارش صحبت نکنیم.  –رسدار 

ز باعث شد ،  و پیام آمده روی گویسر ام از سمت سیمیر

م.  ز  از جا برخیر
 من به آیز

م اتاقم.           -  دستتون درد نکه...من میر

 ای  از پله ها باال رفتم. و بدون معطیل برای شنیدن جو 

 پیام را درون اتاقم گشودم. 
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" عکسای جدید فرستاده...کمند بچمو دور کن از این 

 مهلکه."

 ترس ، خوره وار به جان تنم چسبید. 

 لبه تخت نشستم. 
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 .بود نیامده من به آرامش و کردن خویسر  

نوشته شده بود ، تا آخر عمر باید در طالع من انگار 

 تاوان کار حشمت ها را پس دهم. 

میان موهایم دست کشیدم و روی تخت دراز کشیدم و 

این میان صدای تق باز شدن در ، نگاهم را به آن سو  

 کشاند. 
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حضورش دست به جیب میان اتاقم ، را برانداز کردم و 

؟  ابرو باال انداختم و گفتم : در نباید بزیز

؟...من که همه چیو           - خر داری مگه ازم پنهون کتز

 دیدم و لمس کردم. 

لعنت به این زبان که با هر چرخش مرا به آتش یم 

 نشاند. 

 و فاصله را کم کرد و لب تخت ایستاد. 

در حایل که پاهایش چسبیده به پاهای آویزان از تخت 

 من بود. 

اخم هایم انگار به مذاقش خوش آمد که دست هایش را 

 دو سمت تنم ستون کرد و روی تنم خم شد. 

 چیه؟...خوشت نمیاد بگم؟...نمیگم...ویل...           -

 و لب هایم را با هیچ کردن فاصله نرم بوسید. 

لب که از لبم برداشت و نفس من وصل شد و چشم 

هایم به دو دو زدن افتاد ، پیشایز به پیشایز ام چسباند و  
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ز بلند شدی ، یه  ناراحتت کرده  گفت : از رس میر
 
اتفاف

 بود...خر شده باز؟

ز را یم دید.   این مرد ، همه چیر

 یم فهمید. 

 و من... 

متز که در دور باطل یک رابطه ای که نیم دانستم چه 

 رسانجایم در انتظارش است ، گیر افتاده بودم. 
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 خر  همه تو خوابیدم باهات بار یه نداره دلییل          -

 نه؟ مگه...بکیسر  رسک زندگیم

گونه ام با لب هایش تر شد و در همان حالت  که لب 

هایش روی پست گونه ام جا داشت ، در جوابم به 

 حرف آمد که : 

حرف بزن کمند...حرف زدن آدمو نیم            -

 کشه...حرف نزدنه که میشه غده. 

 خندیدم. 

ام تر شد و من برای کم شدن  خنده ای عصت  و باز گونه

 صدای خنده ام ، لب به شانه رسدار چسباندم. 

خنده ام دقایق  به طول انجامید و در تمام این مدت ، 

لب های رسدار روی گونه ام بود و نفس های آغشته به 

 بوی کنت نعنای  اش درگیر نفس هایم. 

آرام که گرفتم ، با نفس های منقطع ثمره این خنده 

یک ، پاسخش را با دردی که در قلبم به جوانه یم  هیسی 

 نشست ، دادم. 
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من عادت ندارم حرف بزنم...این چند وقت  که پیش 

 همیم بذار بدون حرف بگذره...خوب بگذره. 

ه در چشم هایم ، گفت : یعتز  رسش را فاصله داد و خیر

 باز هم با هم بخوابیم؟

 دوست داشت  انگار.           -

 تر خیلییییی          -

نیشخند انتهای این جمله تک کلمه ای کشدارش هم این 

بار باعث شد ، لبخندی بزنم که یم شد ، واقیع تلق  اش  

 کنم. 

یم کویر...هممون...برگشتم هم ماشینمو           - ما میر

 میخوام...ملتفت  که؟

از جا برخاست و دست مرا کشید و مرا هم رخ در رخ 

 خودش به ایستادن واداشت. 

 نوا دستم امانته.           -

 شاهپور هم هست.           -
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نوا به خاطر مریضیش هیچ وقت هیچ جا تنها           -

 نرفته. 

 نوا دیگه مریض نیست.           -

پوف کالفه ای کشید و بازو های مرا میان پنجه هایش 

 اسیر کرد. 
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م یم رو انو           -  ترس این با رو تو...شاهپور به سیر

م چشات جدید  گ؟ به بسیر

 .همیشه مثه...خودم به          -
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 نگرایز اش قلبم را نوازش کرد اما واقعیت پوشاندیز نبود. 

 من همیشه خودم بودم و خودم. 

 حت  من باید از رومینا هم محافظت یم کردم .  

دن به نگرایز یک آدیم که یم دانستم به  پس دل سیر

د ، ی  جهت به شمار یم  هرحال دنیا او را از من یم گیر

 رفت. 

و در حایل که سمت  پیشایز ام با لب هایش بوسیده شد 

 در اتاق یم رفت ، گفت : اما من هستم...همیشه هستم. 

در را پشت رسش بست و من اندیشیدم ، تکیه به این 

 مرد یم توانست حس نای  باشد. 

 کاش یم شد. 

 جور دیگری آشنا شده بودیم. کاش 

 کاش من کمند نبودم. 

 حرامزاده حشمت ها نبودم. 

********* 
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رومینا رس از گویسر نوا برداشت و با خنده ای که در تمام 

عمرمان از او ندیده بودم ، شانه به شانه ام کوبید و  

و دنبال نیم   ز گفت : چرا من هیچ وقت این بالگرای طیز

 د که. کردم؟...به خدا عمرم حروم ش

 حرام هم شده بود. 

 حرام ترس هایش. 

 حرام ترس هایمان. 

 بود از آینه نگایه به ما 
 

شاهپور که در حال رانندگ

 برابر چشم های رودابه که 
 

انداخت و برای خوب جلوگ

روی صندیل کمک راننده نشسته بود ، گفت : 

ی شاد برات پیش میاد.   رو شاد در پیش بگیر
 

 آره...زندگ
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 صورتش در که ای خنده با مرا و کرد خم را خودش نوا 

ه ، بود عیان  لب من و آمد ابرو و چشم و کرد نگاه خیر

 .نشوم منفجر تا گزیدم

به نظر من همون اندازه ای که شادی واسه  –رودابه 

 نیازه. ، غمم نیازه...همه حسا کنار هم قشنگن. 
 

 زندگ

 کتاب زیاد یم خواند. رودابه  

 بود. 
 

 کال موجود بافرهنگ

ز مایل خانواده اش تا زمایز که  البته مادیات و سطح پاییر

او به استقالل رسید ، موجب شد ، او هیچ وقت به فکر 

 ادامه تحصیل بعد از دیپلم نیوفتد. 

بعد از دیپلم هم مدی  به عنوان خدمه سالن فرانک 

وزش های الزم را دید خانم کار کرد و حقوق نگرفت تا آم

ین شنیون کارهای ایران شد.   و یگ از بهی 
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شاهپور که حسای  ضایع شده بود ، باز از آینه نگاهم  

کرد و چشم و ابرو آمد که کمگ در راستای مخ زیز اش 

 داشته باشم. 

شانه باال انداختم و رومینا با این که هم چنان از شاهپور 

 پا خاست. یم ترسید ، برای کمک رسایز اش به 

 نیمه خایل  متز که همیشه نشستم  –رومینا 
 

، تو زندگ

لیوانو دیدم میگم شاهپور درست میگه...به قیافش نگاه 

 نکن شبیه آدمای دوزاریه... 

شانه های نوا از شدت خنده ای که این قسمت جمله 

رومینا به جانش نشاند ، ی  وقفه یم لرزید و صورتش در 

 ی  پایایز به رس یم ب
 رد. رسخز

شاهپور هم اخم هایش درهم شده بود و رودابه با چشم 

های  گشاد شده نگاه به سمت ما که در صندیل عقب 

 نشسته بودم ، گردانده بود. 

س ادامه داد که :    رومینا هم بدون ذره ای اسی 
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اما من میگم درست میگه...چرا؟...چون دنیا  –رومینا 

...شادی...یم تونه ز یه انرژی  هیجر نداره...دوست داشی 

باشه واسه ادامه...من نداشتم...حالم بد بود...االن 

دارم...خییل خوبم...شاهپور درست میگه...یم دویز 

چرا؟...چون با این که یم خنده غصه خور همه 

است...غصه های همه رو یم خوره...شادی تحویل 

میده...یم دویز فلسفه خونده؟...من هم نیم دونستم ، 

دیم که فلسفه یم خونه نگاهش به دیروز نکیسا گفت...آ

دنیا نگاه عجیبیه...وقت  این آدم بهت میگه شاد 

 باش...شاد باش...چشم بسته شاد باش. 

ایز را نداشتم.   از رومینا انتظار این سخیز

رومینا معامله های زیادی را با فن بیان قوی اش در بازار  

 کار جوش داده بود. 

ی نیم  اما جز اقتصاد و دو دو تا چهارتا از  ز  چیر
 

زندگ

 گفت. 
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ته ته تمام احساساتش هم نکیسا بود و خانواده اش که 

اواخر ماندنش در خانه حشمت ها ، دائم از آن ها یم  

 گفت. 

ه رومینا  شهپور از آینه با بهت و چشم های  پرسپاس خیر

بود و من از این که رومینا برای این خانواده دست 

ز بودم هم خوشح  ال. دشاتتز یم شد ، هم غمگیر

رومینا در خطر بود و من ماه آینده او را رایه خانه 

 دوست مادرش در استانبول یم کردم. 

 یم آورد. 
 

 پس این محبت در حال اضز فقط وابستگ
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کاروانرسای  که تیم نجوم نوا ، برای اقامت برگزیده بودند 

 اشتتز بود. ، ی  نهایت دلپذیر و دوست د

 بوی نم کاهگل داشت و ریحان و شمشاد. 

 صاحبانش ، زیادی آدم را شیفته یم کردند. 

ی  حت  متز که سیع یم کردم در نگاه اول از هیچ بتز برسر

 خوشم نیاید. 

 دخی  و پرس جوایز که گویا زن و شوهر بودند. 

 خدمه به راحت  محیا و ماهور ، صدایشان یم زدند. 

با اعتماد به نفس و مدیرمآب که در محیا زیز بود شدیدا 

ی را یم شد ، دریافت    ی  نظیر
پس چشم هایش مهربایز

 کرد. 

 و ماهور... 

 مردی بود که سه تار یم زد. 
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کم حرف بود و هرگاه از کارهای کاروانرسا فارغ یم شد ،  

گوشه ای یم نشست و با لبخندی که از چشم هایش 

ه همرسش یم شد.  ون یم ریخت ، خیر  بیر

م از همان ابتدای آمدن ، با رئیس گروهشان که نوا ه

پرسی الغر اندام و عینگ و شدیدا خجالت  بود ، گایه 

دور از همه مشغول صحبت یم شد و خدا را شکر که 

شاهپور به علت رسی که گرم رودابه بود ، فرصت دیدن 

 این موارد نادر را نداشت. 

 رومینا هم خوب بود. 

 ساعت ها تلفتز صحبت یم کرد. 

یم دانستم مخاطبش نکیساست و خود را به کوچه عیل 

 چپ یم زدم. 

 نیم توانستم ، دل 
 

به هر حال من هیچ گاه در این زندگ

 رومینا را به خاطر خودم بشکنم. 

 رودابه هم خوب بود. 
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 یم خندید. 

درست مثل همان روزهای  که خنده از لب هایش نیم 

واقیع افتاد و من فکر یم کردم ، حت  خنده هایش خییل 

 تر از روزهای  بود که با مجتت  به رس یم برد. 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 393_پارت#

 

 

 نوا و تیم رفته بودند ، یر کارهای خودشان. 

 شاهپور و رودابه و رومینا هم همراهیشان کردده بودند. 

من هم به انتخاب خودم که دلیلش ، روحیه ام بود که 

یز شور و هیجان بودند هم زیاد با دوستان نوا ک ه لی 

خوایز نداشت ، در حیاط کاروانرسا برای خودم عض را 

 یم گذراندم. 
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 عضی که دلگیر بود. 

 غروب آفتاب داشت و سوز رسد هوا را. 

ز کیس کنارم ، نگاهم را به لبخند محیا کشاند.   نشسی 

لیوایز چای برابر صورتم گرفت و با همان لبخند زیبایش  

. گفت : گفتم شای  د مثل من خوره چای  بایسر

لبخندی به لب راندم و لیوان چای را از دستش گرفتم و 

 تشکری زیرلب به زبان آوردم. 

تو این دو روزی که اومدین ، دائم نگاتون            -

کردم...عادتمه...آدما رو نگاه یم کنم...برام 

جذابه...جراتشون...میمیک 

چشاشون  صورتشون...داستانشون...داستان خیلیا از 

معلومه...شما چندتا نه...شما چندتا انگار یه کتاب بزرگ 

...یه کتاب که   جذای 
افسانه این...و تو از همشون بیشی 

آدم از خوندنش سیر نمیشه...تو هر روز عض میای 

ه مییسر به شمشادای این  میشیتز روی این سکو و خیر

 باغچه...ساکت...بدون حرف. 
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 شانه باال انداختم. 

با آدیم که مرا ذره ای نیم شناخت ، یم حرف زدن 

 توانست جذاب ترین اتفاق امروزم باشد. 

 و شاید جذاب ترین اتفاق تمام این چند روز. 

-           .  تو بگو...تو هم دقیقا از همون کتابای  که گفت 

نفس عمیق  کشید و لیوان را میان مشتش پنهان کرد و 

ه به بخاری که از لیوانش بریم خاست  ، پاسخ داد  خیر

 که : 
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 لحظه اما...نیست عجیت   داستان ، من داستان          -

ز  های  دست از کم سن تو نامزدمو من...داره زیاد غمگیر

 عاشق برادرش...کردم ازدواج برادرش با االن...دادم

 زن شد خواهرم...ندادن بهش خواهرمو...بود خواهرم

 به...مضحک و دار خنده داستان یه...برادرش یگ اون

  گ هر
 

 عاشق االن همرسم و من...میوفته خنده به بگ

 همدیگه اول عشق میوفته یادمون گایه اما...اما...همیم

 همدیگه کنیم اذیت میشه باعث یادآوریش...نیستیم

 ناراحت که ماهور...کنم یم اذیتش بیشی   من البته...رو

ون زنه یم خونه از باشه  وقت  ...گره بریم شب نیمه...بیر

 اما...میگم تو واسه رو اینا چرا دونم نیم....میشه آروم

 این چون راحتم باهات...نمیگم بدی آدم به که دونم یم

ز  چشمای  .آشنان برام رسد و غمگیر

دم و چشم های  که از حجم 
لب هایم را به هم فرسر

را سیع کردم به عجیب این اطالعات کیم گشاد شده بود 

 حالت عادی باز گردانم. 

 داستان من ویل خییل عجیبه...           -
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نفس عمیق  کشیدم و سیع کردم یک بار برای همیشه 

 این تلجز را برای خودم مرور کنم. 

اما عجیب بودنش اینقدر مهم نیست که           -

 تنهاییش تو ذوق یم زنه...من خییل تنهام. 

ه به همان لیوان گفت : من هم شانه باال انداخت و  خیر

بودم...آدم باید خودش تموم کنه این حسو...این 

تنهاییو...نباید بشیتز تا دنیا تمومش کنه...من یم دونم تو 

...یم بینم گایه گوشیتو چک یم   ...یم بینم تنهای  تنهای 

کتز یه امید یه تماس...اما...از من یم شنوی...دنیا دو 

زنگ بزنه و اونقدر ی  شعوره که  روزه...اگه منتظری اون

زنگ نیم زنه...تو زنگ بزن...واسه یه بار نه غرور تو خرد 

 میشه...نه اون پررو میشه...یه بارو من ضمانت یم کنم. 

 وقت  برخاست. 

من حس کردم این دخی  را با این چشم های مهربان و زیبا 

 ، خییل وقت است ، یم شناسم. 
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وی     ام رخ این دخی  را انگار یک نیر
 

که تا به حال در زندگ

 نشان نداده بود ، رس راهم قرار داد. 

 زنگ بزن...تبعاتش با من.           -

و وقت  یم رفت ، من نیم دانم چرا اسکرین گویسر ام 

 انتظار پاسخ تماس به رسدار را یم کشید. 
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ز    گوش به گویسر  من و داشت را او پاسخ ، بوق دومیر

 .چسباندم

ی ، الو          - ز  کمند؟ شده چیر
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نفس عمیق  کشیدم . در حایل که سیع یم کردم با این 

فکر که دلم ی  نهایت برای چشم ها و نگاهش تنگ شده 

 است ، مبارزه کنم به حرف آمدم که : 

از بانو بعیده به عزیزدردونش یاد نداده باشه که           -

 ز اوجب واجباته. سالم ا

 مکثش باعث شد ، لب بگزم. 

...خوی  که زبونت درازه.           -  پس خوی 

 عاااایل ام....ندیدنت بهم ساخته.           -

 خندید. 

بان قلبم را از درون  صدای خنده اش ، یم توانست ضز

 دستخوش تغییر کند. 

خییل خوی  کمند...خییل...ندیدنم دلتنگت کرده           -

انگار...دلتنگت کرده که شمارت بعد از این همه  بیشی  

 وقت افتاده رو گوشیم. 

 لبخندم ناخودآگاه بود. 
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...با توهمش خوش باش.           -  متز
 

 اگه لنگ دلتنگ

خییل وقته هیشگ دلش برا من تنگ نشده            -

 کمند...خییل وقته. 

لحنش که تغییر کرد ، لبخند هم روی لب های من 

 ماسید. 

ان هم مثل من عقده های کوچک و بزرگ  رسدار میر امیر

 زیادی داشت. 

 پس لنگ دلتنگییم.           -

پاسخ مرا با جمله ای شدیدا ی  ربط ، اما باعث حبیس 

 نفس من داد. 

اون روز که تو وان هتل بغلت کردم...دیدم یه           -

 داری...دقیقا پشت گردنت...درست یه هالل 
 

ماه گرفتگ

 تا حاال بهش توجه کرده بودی؟ماه... 

 هوم آرایم گفتم. 
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هویم که ثمره نفس حبسم بود از آن خاطره عجیب و 

 دلپذیر. 

من االن دلتنگ اون هالل ماهم....که           -

 ببوسم...که بو بکشم...زود برگرد. 

 و ی  خداحافظز قطع کرد. 

 ی  خداحافظز مرا با این قلب تپنده دیوانه تنها گذاشت. 

 خداحافظز اما در اوج. ی  

ز و  اوج احسایس که هرچقدر هم در میان تالطم نخواسی 

انکارش دست و پا یم زدم ، یم دانستم ، دیگر نامش جز 

 عشق نیم تواند باشد. 

***    
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 تهیه عضانه برای محیا که ای رشته آش محتوی کاسه 

ده دستم به اهپورش توسط ، بود دیده   .شد سیر

 کنارم که نشست ، گفتم : خوب بهت خوش یم گذره. 

نیش مبارک را اا بناگوش کش داد و شانه حجیمش را به 

 شانه ام کوباند. 

 حقمه ، زدندو  سگ عمر  یه و  سال و  سن این با  دیگه ⁃ 

 نه؟…دیگه خودمه لنگه که  باشه یگ خنده خوش دلم

 پیدم که : از گوشه چشم نگاهش کردم و تو 

 دلم نه چون ، نیار  در  بازی غریبم من ننه من واسه ⁃ 

 تو  با  چون میخوای رودیو …میشم خر  نه سوزه یم برات

ز …نداره فرف    خییل رودی اما …همیر

 حالیته؟…احساساتیه

ه رودابه  قاشق  آش در دهان گذاشت و در حایل که خیر

ا رو نیم  ز غرق صحبت با نوا بود ، گفت : تو خییل چیر

ببیتز کمند، تو وقت  نیم بیتز به خاطر تو ، امیر اون  تویز 

وقت  نیم بیتز بیشی  تو خونه …لکه آشغالو طالق میده

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

وقت  نیم بیتز این مرد که شبیه رباته ته چشاش …است

به خاطرت نگرایز هست، من چطور یم تونم حالیت کنم  

دلم واسه کیس که …که دلم واسه رفیقت ، رفته؟

 رفته. …هم غم منه…هم زخم منه…عجیییییب شبیه منه

 های  که گفت ، با رفتنش کنار شوهر محیا ، ماهور و 
ز چیر

ز شد.   به حرف گرفتنش ، آرام آرام درون مغزم ته نشیر

 رسدار نگران من یم شد؟

 یم شد. 

 یم دانستم که برایش کم کم مهم یم شوم. 

 یم فهمیدم. 

 …اما

 این مرد شدم ، به 
 

راحت  اما من به راحت  که وارد زندگ

 هم فراموش یم شدم. 
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ز    فکرهای از دست شد باعث ، کنارم محیا نشسی 

 .بردارم بیهوده

 زدی؟ زنگ          -

 نگاهم به نیم رخش گیر کرد. 

ی نداشت اما آرامش صورت و نگاهش ،  زیبای  اساطیر

 آدم را شیفته یم کرد. 

 ؟به گ          -

 به همویز که باید...           -

 من. 
 

ی یم توانست باشد اال باید زندگ ز  رسدار ، هر چیر

 من خییل پیچیده تر از این حرفاست که با           -
 

زندگ

 یه زنگ زدن ، بشه بهش دل خوش کرد. 
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ه به همرسش ،  قاشق میان کاسه آشش ، چرخاند و خیر

 پاسخ داد که : 

شات حرف یم زیز ، یم تونم بگم  اگه از غم ته چ          -

که تو وجود هیچ کس جز خودت این مدلشو ندیدم...اما 

یسر  ز اگه بخوام بزنم به در خوش بیتز و حرفای انگیر

تحویلت بدم باید بگم که ، دیروز وقت  بهت پیشنهاد 

ی یه الیه امید اومد  دادم که خودت با طرف تماس بگیر

ه ای که نیم وغم وحشتناک ته چشاتو پوشوند...یه الی

 دونم ازکجا اومد ویل قشنگ اومد. 

 یم فهمید مرا... 

 متوجهم بود. 

و من کیس را تا به این لحظه نداشتم که بدون حرف زدن 

 ، اینقدر خوب مرا بفهمد. 

 اینقدر حرف نگاهم را خوب بشناسد. 

من کیس را نداشتم که اینقدر رفیق وارانه ، تمام مرا بلد 

 باشد. 
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 به کیس اعتماد کنم.  من نباید           -

ز یم کنه؟          -  این نبایدو گ تعییر

 کمند قلبم.            -

 کمند قلبت یا کمند ذهنت؟           -

 کمندی که همه این ساال این طور یاد گرفته.            -

ز بود.   پاسخ واقیع همیر

 کمندی که حشمت ها ساختند. 

ز مادرش از او به جا گذاشت.   کمندی که رفی 

 کمندی که بزدیل پدرش به این جا رساندش. 

 ، حق عاشق  نداشت.   این کمند

 حق ماندن و پای کیس بدتر از خودش ماندن را نداشت. 

 خوش گذرایز موردی نبود. 

 اما ماندگاری... 

 با قاموس این کمند جور در نیم آمد. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 398_پارت#

 

 

ز  قرار   که گفتمایز  ادامه از را ما ، مانبرابر  ماهور گرفی 

 .داشت باز ، باشد داشته انتهای   نیست قرار دانستم یم

 قدم بزنیم؟...هوا دل دل یم زنه بارویز بشه.  –ماهور 

 نگاهم از نگاه شیفته ماهور تا لبخند محیا کشیده شد. 

 این احساس بینشان ی  نظیر بود. 

ی اطرافم نیدیده بودم.   من در هیچ بتز برسر

 برخاست و کاسه آش را از دست من کشید.  محیا 

یم.   –محیا   کمند هم بی 
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ماهور به رضایت چشم روی هم گذاشت و من 

 همراهشان شدم. 

 که ی  حرف قدم یم زدیم و از میان کوچه 
در تمام مدی 

های ی  نظیر این شهر کویری گذر یم گردیم ، آن دو 

 دست همدیگر را محکم چسبیده بودند. 

 و من... 

 م. تنها بود

 تنهای  هیچ وقت به چشم هایم نیم آمد. 

 اما حاال... 

حاالی  که دلم داشت به چشم های مردی که خودم 

برای خوابیدن کنارش ، پیش قدم شده بودم ، سوق پیدا 

 یم کرد ، تنهای  عجیب به چشم هایم یم آمد. 

 قدم زدیم. 

باز گشتیم و در تمام این مدت ، دل من دست های 

ز نگرفته بودم ، را طلب کرد. مردی که تا به حال   این چنیر
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  به داشت مرا رسگیجه و رسدرد 
 

 .رساند یم دیوانگ

ز برایم تصاویر جدید را ارسال کرده  که  از عض که سیمیر

بدری قرمز روی صورت رومینا  در تمام آن ها عالمت ضز

ز جا  نم شده بود. خورده بود ، عذاب هم نشیر

 به خود فکر کردن ذره ای به من نیامده بود. 

 باید تصمیم درست  یم گرفتم. 

ین در لحظه تلق  یم شد.   از همان های  که بهی 
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من از نکیسا خوشم نیم آمد ، اما مجبور بودم برای 

نجات رومینای  که همه کسم به شمار یم رفت ، از او 

 طلب کمک کنم. 

ا برداشته بودم را با سخت  و شماره ای که از گویسر رومین

 عدم تماییل ی  حد گرفتم و گویسر به گوش چسباندم. 

چهار پنج بوق خورد و من در حال قطع کردن تماس 

ز پاسخ مرا داد.   بودم که نکیسا با الو گفی 

بدون سالم و علیگ که نه وقت  برایش داشتم و نه عالقه 

 ای ، گفتم : کمندم. 

 مکث کرد. 

؟...اتفاف  افتاده؟ و بعد گفت : سالم ،  خوی 

لب هایم را با زبان تر کردم و لبه سکوی کنار پنجره که 

حیاط اندرویز کاروانرسا را با آن نور پردازی خاص ، به 

 زیبای  برابر چشم هایم تصویر یم کرد ، نشستم. 
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این حرفای  که یم زنم رو نه یم خوام عموت           -

یم تونم بهت اعتماد  بدونه ، نه خونوادت ، نه رومینا... 

 کنم؟

 .  باز مکث کرد و بعد گفت : یم تویز

 نصیر زنده است.           -

 حبس شدن نفسش را حس کردم. 

؟          -  یعتز خر

ز به ما دروغ گفته           - یعتز همه این ساال سیمیر

بود...من نه قاتل بودم...نه نصیر اون بیچاره ای که  

ز   هم دیگه نیم دونه  کشتمش...نصیر زنده است...سیمیر

 کجاست. 
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 انداخته جانش به بدی عصت   تنش که کردم یم حس 

 .ام

؟ یعتز  اینا خب          -  خر

 االن نصیر  یعتز ...خطره تو رومینا که این یعتز           -

ه انتقام ما از تونه یم ه انتقام من از...گیر  دونه یم...بگیر

 واسه...کرده تهدید...ندارم رو رومینا جز کس هیچ

ز   دور رو رومینا میخوام من...فرستاده عکس سیمیر

 جای نیازه اما...ترکیه بفرستمش خواستم یم...کنم

 که...داره اعتماد بهش که بره کیس با نیازه...بره دورتری

یش؟ تویز  یم...دارم اعتماد بهش  عزیز برات اونقدر...بی 

 ویزا رومینا...برین؟ دوتون هر وقت ارسع تو که هست

 هر به حاال...بی   رو رومینا...داری هم تو...داره شینگن

 خواهش زندگیم تو کیس از من...شده ای بهونه

 که رومینا خاطر به کنم یم خواهش تو از اما...نکردم

 .بایسر  مراقبش
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همه این حرف ها را با صدای  که جان یم کندم نلرزد و 

 مشت شده بود ، گفتم.  دتس های  که

 رو زدن به هر کیس مرا ویران یم کرد. 

و حال من به خاطر رومینا ویرایز دیگری را داشتم ، 

 تجربه یم کردم. 

 یم تویز بهم اعتماد کتز کمند...مواظبشم.           -

ز باشم؟          -  مطمی 

رومینا برای من ی  نهایت           -

یم کنم کمند...من نیم مهمه...عاشقشم...براش هر کاری 

دونستم عموم میخواد با تو این کارو کنه...من از خونواده 

 دورم همیشه...وگرنه نیم ذاشتم. 

 مهم نیست...فقط مراقب رومینا باش.           -

همه کارا رو یم کنم چند روز دیگه به بهونه           -

مش.   تفری    ح بی 
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اه گونه کیم بعد تماس را قطع کردم و قطره اشگ سمج ر 

 ام را یط نمود. 

***** 
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 .برگشتیم تهران به 

در حایل که من دوستایز جدید به نام محیا و ماهور پیدا  

کردم که لحظه آخر ، به من گفتند که هر وقت کم 

ایظ هستند.   آوردم آن ها پذیرای حضورم در هر رسر

 ند. آدم های  که فرشته بود

 گونه ی  حرف و 
ز که بدون پرسیدن هیچ سوایل مرا همیر

 با نگایه یجز یم خواستند. 
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 ما به تهران بازگشتیم و من انگار گم گشته ای داشتم. 

گم گشته ای که بوی حضورش در خانه بانو بود و 

 خودش نبود. 

خودش برای عقد قراردادی به باکو سفر کرده بود و من 

 برای 
 

دیدنش ، تمام تمرکزم را مجبور شدم جای دلتنگ

ز رومینا.   بگذارم برای برنامه ریزی با نکیسا برای رفی 

ز را با  نکیسا از همان روزی که رسیدیم ، مساله رفی 

 رومینا در میان گذاشت. 

با خانواده هم مساله رفتنش به عنوان سفری تفریج را 

 بیان کرد و هیچ کس این میان مشکیل نداشت. 

 رومینا خوشحال بود. 

تنهای  و عشق  که باز هم داشت میان خودش و نکیسا از 

 به گل یم نشست ، شادمان بود. 

 من اما خودم را غرق کار کرده بودم. 
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از صبح زود تا اواخر شب در سالن یم ماندم و به قول 

فرانک خانم فقط یم ماند ، سالن را رفت و روب کنم و 

بعد بروم خانه و در تمام این مدت ، تنها کیس که شب 

ها منتظرم یم ماند ، جز محافظایز که رسدار برایم آماده 

 باش گذاشته ، بانو بود. 

مجبورم یم کرد ، صبحانه و شام را زیر نظرش بخورم و 

دائم از احساس تریس که جدیدا در چشم هایم خانه 

 داشت ، گله داشت و من جوای  نداشتم. 

ز لحظه که در ساعت یک نیمه شب ،  دقیقا مثل همیر

ا و شاهپور خواب بودند ، برابرم نشسته و لقمه وقت  نو 

 هایم را یم شمرد تا خدای ناکرده یگ را جا نیندازم. 
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ز  یم نگام اینجور االن          -  از غذا دارین انتظار کنیر

ز  گلوم  بره؟ هم پاییر

برایم  چشم غره رفت و لیوایز از پارچ محتوی دوغ

 و در پاسخم توپید که :  ریخت 

االن دقیقا پنج روزه که تو داری خودتو یم خوری           -

 و من نیم دونم دردت چیه؟

چرا واسه یه آدم رهگذر تو زندگیتون اینقدر           -

ز بانو؟  انرژی ضف یم کنیر

این را در حایل پرسیدم که ذهنم در کالفه ترین حالت 

 د. ممکن به رس یم بر 

ی که جلو من نشسته ، واسه ما           - چون این دخی 

رهگذر نیست...حاال یه خودتو بزن به نفهیم...شاید 

روزای اول برام یه دشمن بزرگ بودی...اما االن...االن 
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اندازه نوام برام مهیم...خوراکت مهمه...خوابت 

 چشات مهمه...پس یا خودتو اصالح کن 
 

مهمه...خستگ

 . یا از دردت بگو 

 خندیدم. 

ز ، بدتر بود.   از همان های  که از گریه غم انگیر

بانو من شاممو یم خورم...قول میدم...شما برو           -

بخواب...حداقل من عذاب وجدان کم خوای  شما هم به 

 دوشم نیوفته. 

رسی به تاسف تکان داد و از جا برخاست و قبل از 

کم رفتنش ، دست روی شانه ام گذاشت و با همان تح

بانووارش گفت : اینقدر تو این فکر نباش که ی   

...یه کم یذار  کیس...که باید تنها همه مشکالتو حل کتز

 بقیه بدوئن. 

 وقت  رفت ، پوزخند زدم. 

من چه یم خواستم و چه نیم خواستم ، به هر حال تنها 

 بودم. 
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 تنهای  که به حق خسته بود. 

خورده از صدای باز شدن در ساختمان ، باعث شد یکه 

 حایل که داشتم ، کنده شوم. 

در تاریک و روشن نور تنها دیوارکوی  که نور داشت ، 

قامت قوی هیکل مردی که دلتنگش بودم را توانستم 

 تشخیص دهم. 

 در جایم میخکوب شده بودم. 

 بوی کالیو کریستینش تمام شامه ام را پر کرده بود. 
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 رفت یم شمار به بو ترین غالب البته اش نعناغ کنت 

 .بود خریدار الکردار دل این هم را آن که
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 سمتم قدم برداشت. 

ش پرت   پالتوی بلندش را روی مبیل همان حوایل مسیر

 کرد. 

ون کشید و آن هم به رسنوشت پالتو  ز از تن بیر کتش را نیر

 دچار شد. 

ون کشید.   صندیل کناری مرا بیر

 شست. تنگ من ن

 پلیور پوشش ، گرم ترین نقطه دنیا بود.   سینه

گرم ترین نقطه دنیا بود ، وقت  دست گرد شانه ام 

 انداخت و مرا به آن وصله زد. 

 قاشق بالتکلیف را از دستم گرفت. 

ه صورتش بود.   نگاهم خیر

ه صورتش که ته ریش آن بلند تر از همیشه شده و  خیر

 خسته به نظر یم رسید. 
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ه صوری  که قاشق دهان زده من ، در دهانش جا   خیر

 گرفت. 

 خییل گشنم بود.           -

 گرسنه بود. 

 من هم دلتنگ بودم. 

و این حالت به هم چسبیدمان خییل خوب تر از خوب 

 به شمار یم رفت. 

ظرف حاوی پلو و خورشتم را در چهار حرکت رفت و 

ه برانداز یم   برگشت  تمام کرد و من چنان نیمرخش را خیر

گوی  بعد از سال ها به مانند عاشق  به معشوق   کردم ،

 رسیده بودم. 

ه اش یم کرد.   انگار دل رسیده ام ، داشت ذخیر

 این تصویر و این حالت را... 

 غذا خوردنش که پایان یافت ، او هم نگاهم کرد. 

 نقطه به نقطه صورتم را با مکث نگاه کرد. 
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 عمیق نگاه کرد. 

 با جدیت  وافر نگاه کرد. 

دقیقه این تماشای من زمان برد و بعد با شاید ده 

چسبیده شدن لب های او درست روی لب های تبدار 

 من ، پایان گرفت. 

 چشم هایمان را بستیم. 

 گذاشتیم ، لب هایمان راه خودشان را بروند. 

 دست هایم را گرد گردنش حلقه کردم. 

تنم را به راحت  از روی صندیل کند و من کیم بعد روی 

 دم. پایش نشسته بو 

 این مرد ، برای من عزیز یم شد. 

این مرد که نفس کشیدنش ، حالم را خوش یم کرد ، 

 عجیب عزیز یم شد. 

لب هایش که فاصله گرفت ، شنیدم که گفت : یم 

 خواستمت...خیلییتر یم خواستمت کمند. 
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 و چقدر نام کمند میان لب های او زیباتر یم شد. 

***** 
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 قرار اش سینه سوخته پوست روی رسم که حایل در    

 فرضز  خطوط کشیدن برای را ام اشاره انگشت ، داشت

 .بودم گرفته کار به بازویش روی

سیگار سومش را با دست آزادش آتش زد و کام حبیس ای 

 خود را مهمان کرد. 

م ارمنستان.           -  هفته دیگه دارم میر

 حرکت ایستاد. انگشتم از 
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ز لحظه در   که از همیر
 

سیع کردم صورتم گویای دلتنگ

 قلبم به ریشه نشست ، نباشد. 

 تو هم باهام بیا.           -

 لب گزیدم. 

 قلبم به رقص در آمد. 

هیچ وقت هیچ کس جز رودابه و نوا نخواسته بود ، در 

 سفری همرایه اش کنم. 

حت  رومینا هم به خاطر حجم سفرهای کاری اش ، 

 هیچگاه پیشنهادی مبتز بر این مورد به من نیم داد. 

 و من... 

 من قلبم... 

متز که سال ها در حصاری امن حبس بود ، باز به 

 خروش افتاد. 

 چرا باهات بیام؟          -

 چون دوی  بهم خوش گذشت.           -
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پوزخند زدم و رس از روی سینه اش برداشتم و در حایل  

زان یم کردم و یم نشستم ،  که پاهایم را از تخت آوی

گفتم : اونجا با سلما بهت خوش گذشته ، نه من ، 

اناااااا.   رسکرده میر

 مچ دستم را گرفت. 

 مرا کشید. 

 و کیم بعد رس من باز روی سینه اش بود. 
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 .بریم بیا...کمند نیار نه          -
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 .رمدا کار          -

 .دخی   نیار نه گفتم          -

 لب گزیدم. 

ز با او را یم خواست.   دلم رفی 

ز و فراموش کردن رومینا و خطری که تهدیدش یم   رفی 

 کرد را. 

 من دلم کیم خودم را یم خواست. 

 ... ز  همیر

 باید برناممو چک کنم.           -

 چک کن.           -

هایش را به و پک آخر را به سیگارش زد و بعد از آن لب 

بن موهایم چسباند و با صدای بمش ، آرام گفت : 

بوسیدنت خوبه...بغل کردنت خوبه...وقت  رست رو 

 سینمه دیگه خییل خوبه. 

 لب هایم کش آمد. 
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م.   دست من نبود که بتوانم جلوی این اتفاق را بگیر

 لب هایم کش آمد و قلبم محکم تر زد. 

***** 

ی که شاهپور در حایل که دست به لب   گرفته ، مسیر

رودابه برای خرید مایحتاج خانه اش یم رفت ، را برانداز 

 یم کرد و گفت : چرا محل نذاشت بهم؟

من هم اندگ تعجب کرده بودم اما به هرحال دخالت جز 

 رودابه در مرامم نبود ، پس شانه 
 

برای دفاع ، در زندگ

باال انداختم و در کبفم به جستجوی پد الکیل مشغول 

 . شدم
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 ی   فاز یهو که نیست جنیا دخی   اون از رودی          -

ز  بگرد خودت تو...برداره محیل  .کردی غلظ چه ببیر

ز ، با نیشخند مختص  در حال پیده شدن از ماشیر

 خودش ، پاسخ داد که : 

ز داره ناز یم کنه...وگرنه گ یم           - تونه از همچیر

لعبت  مثه من بگذره...هم نشیتز با تو هم نیم تونه 

ی ام.   خرش کرده باشه ، به هر حال من لقمه دندون گیر

خنده را پشت دندان هایم سد کردم تا این نمونه بارز 

ی که هست نشود.  ز  ، پررو تر از چیر
 

 خودشیفتگ

شاهپور یر رودابه رفت و من لحظه ای به دور از تمام 

تز ام از بابت سفر چند روز آینده رومینا و تنش ذه

 نکیسا ، اجازه دادم خنده روی لب هایم نمود پیدا کند. 

وع کرده بودم.   به هر حال روز خوی  را رسر
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صبحش در آغوش رسدار بیدار شده و صبحانه را پر و 

 پیمان در خدمت بانو جانم بودم. 

فرانک خانم هم برای رفتنم به ارمنستان ذره ای گله  

ز گذ اری نکرده بود و من یم خواستم سفری خاطره انگیر

با مردی که برای من نبود را برای بار آخر برای تمام عمرم 

 ، تجربه کنم. 

هم چنان جستجوی پد الکیل را برای ضدعفویز کردن 

دستم که لحظه آخر به بدنه آسانسور زده بودم را در 

برنامه کارم داشتم که صدای داد و بیداد وحشتناک 

ابه ، نگاه بهت زده ام را به پیاده رو جلوی هاییر رود

 مارکت کشاند. 

ون جهیدم و خودم را بینشان پرت کردم ،  ز بیر از ماشیر

وگرنه که رودابه با ناخن های کاشتش هر دو چشم غرق 

 خنده شاهپور را از جا در یم آورد. 
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ه با بهت به قیافه طلبکار رودابه و آماده حمله اش خیر

نگاهم را تا صورت خندان شاهپور،   شدم و کیم بعد،

 کشاندم. 

این مردک یک روز، کرم از جانش تراوش نیم کرد، آرام 

 نیم گرفت. 

 ! وحشیا؟ مثه  مرگتونه، چه ⁃ 

صدای عصت  و نفس نفیس که میان کالمم، جان 

بازی این دو، برابر ام از دیوانه داشت، گویای ناراحت  

مارکت بود.   هاییر
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 را تنش حجم تا کندم جان من و آورد یورش باز رودابه 

 این در اش رسخویسر  و خندید یم قهقهه به که مردی از

 ، رسید یم نظر به کن، خرد اعصاب نهایت ی   لحظه

 .کنم دور

کشمش کمند...این کشمش...یمبه خدا یم -رودابه 

 کشم. یمعوضز پرروی سواستفاده گرو 

ابروهایم از حجم این صفات برازنده شاهپور باال جهید و 

 خنده تا پشت صورت عصیان زده ام یورش آورد. 

. کتز خب بیشی  یمجلز ولز یم -شاهپور   خوامت دخی 

نامویس رودابه، خنده مرا آزاد ساخت و شاهپور را  فحش

 در دم خفه کرد. 

 تم: میان خنده ام رو به صورت رسخ شده رودابه گف

 _ چه غلظ کرده مگه؟

 صدای شاهپور نگذاشت، رودابه دهان باز کند. 
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لبش  به به جون خودش...فقط یه نوک -شاهپور 

طرح  زدم...حقا که خوب خدا این چشا گربه ایشو 

 زده...پنجول کشه المصب. 

 مردک دیوانه ی  حیا. 

 حقش بود. 

 پاره یم کرد. جوارحش را تکه باید رودابه اعضا و 

ار کشیدم و با لبخند فحش های رودابه و کتک پس کن

هایش به جان شاهپوری که به مانند من لبخند داشت، 

ه برانداز کردم.   را خیر
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ون با باالخره  مارکت از نفر چند آمدن بیر  کیم ، هاییر

 ، من به زیرلب خداحافظز  با و آمد خود به رودابه

 .شد اش خانه رهسپار

شاهپور هم سیگار دود کرد و تکیه به کاپوت داده ، برابر 

من ایستاد و با نیشخندی که هنوز هم به لب هایش 

ه به رایه که رودابه از آن رفت ، گفت :  متصل بود ، خیر

 دلمو برده. 

 لب گزیدم. 

لب گزیدم تا نگویم مگر یم شود ، در عرض چندماه دل 

 برود؟

 دل خودم هم رفته بود.  لب گزیدم چون

 برای مردی که زن داشت. 

 که مرا زن دوم خود کرده بود. 

 مردی که عزیزترین کسم را بارها تهدید کرده بود. 
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شانه باال انداختم و دست از فکرهای ی  رس و ته 

ه  برداشتم و به مانند شاهپور،  به راه رفته رودابه خیر

 شدم. 

 شاید دل اون نرفته باشه.           -

 یم تونم دلشو به دست بیارم.           -

ز   کام عمیق  از سیگارش گرفت و چشم بست و مطمی 

 گفت. 

 شاید یم توانست. 

 شاید هم توانسته بود. 

ز عجیت  در نگاهش  به هرحال رودابه این روزها ، چیر

 داشت. 

ی که حت  با مجتت  هم نداشت.  ز  چیر

؟          -  تو خودت یم بیتز که لیاقتشو داشته بایسر
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من یتیمم ، ی  پدر مادرم...یم فهمم آدم چه           -

...نمیذارم درد  دردی یم کشه...یم فهمم ترحم یعتز خر

 ترحم بکشه...فقط همینو یم دونم. 
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 پاسخ در و زدم اش شانه رس دست و گذشتم کنارش از 

 ، بود داده پیوند هایم حرست با کیم را قلبم که حرفش

ام یه فعال : گفتم  حیا ی   نزن لبش به نوک یه ، بذار احی 

 .بسه

 حرفم به خنده انداختش. 

 مردک پرروی وقیح عزیزی بود. 

 شاهپور از همان روزهای اول عزیز بود. 
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** 

 رومینا را در آغوش گرفتم.  

 تمام حجت هایم را با نکیسا تمام کرده بودم. 

چشم هایش و آن پای  که هنوز هم یم دانستم بیشی  از 

ی ی  نهایت آسیب 
لنگ یم زد و ثمره عالقه اش به دخی 

 دیده بود ، از رومینا مراقبت خواهد کرد. 

نکیسا را هنوز هم دوست نداشتم اما از عشقش به 

 رومینایم یم توانستم اطمیمنان خاطر داشته باشم. 

 خییل خوش بگذرون...بذار این تلخیا شسته          -

ز زنگ  بشه...رسیدی اونجا به یحتر و سیمیر

 بزن...بسشونه. 

دست هایش را گرد کمرم محکم تر کرد و روی شانه ام 

 نالید که : 

شاید زنگ زدم...اما قول نمیدم...هر اسیم از           -

 حشمتا و اون خونه برام اذیته. 
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 شقیقه اش را بوسیدم و او از من جدا شد. 

 حق داشت. 

آن خانواده ، همیشه باعث آزار و نحیس بار منقز نام 

 زندگیمان بود. 

 فقط مواظب خودت باش.           -

من اگه بتونم با تموم اون گذشته کنار بیام ،           -

دیگه نیازی به مواظبت ندارم کمند...تو مواظب خودت 

 داره که 
 

باش...مواظب این چشا که این روزا رازای بزرگ

 ش. واسم برمال نمیشه ، با

 و قدم عقب گذاشت و کنار نکیسا قرار گرفت. 
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 در هم آخر بار که هنگایم ، رفتنش بعدی دقایق 

 .بودم اش جمله درگیر  همچنان من ، گرفت آغوشم

و   رومینا اگر بوی  از زنده بودن نصیر یم برد ، از ترس

 وحشت بیچاره یم شد. 

ز دست گرم رسدار پشت کمرم ، باعث شد از قرار   گرفی 

ه شدن به مسیر رفته رومینا و نکیسا چشم بردارم.   خیر

 ی  حواس نگاهش کردم. 

 اخم داشت. 

 یم دانستم همچنان از رومینا کینه به دل دارد. 

 یم دانستم برنیم تابد حضور نکیسا و رومینا را کنار هم. 

ام ویژه ای یم گ  ذاشت. اما به تصمیم نکیسا احی 

 بریم.           -

 هم قدم شدیم. 
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 تا اتومبیل در سکوت بودیم. 

 سوار که شدم و کمربند را بستم ، گفت : بریم خونه من؟

 چند شت  یم شد که باز کنار هم نبودیم. 

س من از بابت  ده و اسی  که مشغله های او و کار فرسر

ز رومینا ، فکری برای خودمان نیم گذاشت.   رفی 

 بریم.           -

 با لب گزیده پاسخ دادم. 

ز را به راه انداخت.   ماشیر

موزیک را پیل کرد و قبل از آن گفت : با نکیسا خر یم  

؟  گفت 

منظورش به تایم کوتایه بود که نکیسا را کنار کشیدم و 

 درباره مراقبت از رومینا با او صحبت کردم. 

ه به تاریگ شب از پشت شیشه  شانه باال انداختم و خیر

ز ،   خییل راحت پاسخش را دادم. ماشیر
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گ بهت این توهمو دادم که یم تویز تو کارا و            -

؟  رفتارای من دخالت  داشته بایسر

موزیک فرانسوی میان کالممان خط انداخت و او بعد از 

 دقایق  پاسخم را در میان ناباوری ام داد. 

وقت  با من خوابیدی ، وقت  باهات           -

همه منطقم دوس دارم تو هر تیکه  خوابیدم...من با 

زندگیت دخالت کنم...دوس دارم حمایتت کنم...تو بزن 

ی رو دوس دارم ،  ز به در و دیوار، ویل وقت  من یه چیر

 یعتز دوس دارم. 
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 عجیب یم نواخت. 

یم شد ، یم با ریتیم شبیه موزیک فرانسوری که پخش 

 نواخت. 

اما کمند این همه سال ، نیم توانست ریتم قلبش را 

 بچسبد و واقعیت پیش رو را ، پش گوش بیندازد. 

وقت  باهات خوابیدم یعتز ازت خوشم           -

میاد...یعتز باز هم باهات یم خوابم...دوست داشتم 

...خوش قیافه  ز بار تو بخوابم...خوش تیتر اولیر

ز ازت سخته...خودت هم یم  ای...گذشی 

؟...اما...من تا وقت  پیشت یم مونم که کارای رفتنم  دویز

 جور بشه...پس تو هم به حمایتت دل نبند...عادت نکن. 

 تا انتهای راه دیگر حرفز نزدیم. 

ز را پاک کرد ،  در پارکنیگ قدییم خانه اش که ماشیر

 زودتر پیاده شدم. 

 راه پله ها را در پیش گرفتم و باال رفتم. 
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ز قرار یم گرفت را  صدای قدم هایش که محکم روی زمیر

 از پشت رس یم شنیدم. 

 در پاگرد دوم پله ، دستم کشیده شد. 

 چرخ خورد. 

 رخ در رخش شدم. 

با قرار دادن دستش جای  حوایل زیر گردنم ، به دیوار 

 پشت رسم برخورد نریم کردم. 

 بند کوله از دستم رها شد. 

 ار شد. دست های او دو سمت رسم میخ دیو 

 و من دست هایم را مشت کردم تا به گردنش نیاویزد. 

 از این فاصله... 

 از این فاصله ی  نهایت نزدیک... 

ز و کنت نعنای  در  از این فاصله که بوی کالیو کریستیر

 تمام رگ و پیم شناور شده بود... 
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 یم دانستم که باز دلم یم ریزد. 
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ل از اعمالم باز که دانستم یم   .شود یم خارج کنی 

د.   یم دانستم که باز رسم روی سینه اش آرام یم گیر

 و من مس خواستم همان کمند قوی همیشه باشم. 

 کمندی که نقطه ضعفش تنها رومینا بود. 

این کمند ، نیازی به نقطه ضعف دیگری به نام عشق 

 نداشت. 

 یم کردم.  این کمند را باید درست تر تربیت
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واسه وقت  رفت  ، وقت  رفت  فکر یم            -

کنم...اما...االن...االن که اگه اراده کنم باز با همه جونت 

میوفت  به بوسیدنم ، بذار حالم خوش باشه...خییل 

ز باره تو این چندسال تازه  ساله حالم خوش نبوده...اولیر

احت دارم آروم میشم...بذار آروم باشم...بذار خیالم ر 

باشه...که تنت...که صورتت...که همه وجودت 

سالمته...یم فهیم؟...خیالم راحت باشه که توطئه نیم  

...که من از خیانت پرم...از دوست نداشته شدن  کتز

پرم...دوستم نداشته باش...اما منو بخواه...همینطور که 

هستم بخواه...همون طور که جای سوخته تنمو یم 

ه چشات وقت  زل یم زنه تو بویس بخواه...همینطور ک

 . ز  چشام و دو دو یم زنه بخواه...همیر

 دست هایم به گردنش آویخت. 

 باز کمند قلبم از تربیت جدید من گریخت. 

ز تر کشیدم.   گردذنش را پاییر

 لب هایش را بوسیدم. 
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 من زخ خورده ، یان مرد زخم خورده را یم خواستم. 

 دوست داشتم. 

 عاشق بودم. 

که تمام عمرم نداشتم ، با این مرد من تمام احساسای  را  

 تجربه یم کردم. 
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 .کند دیوار از را کمرم هم او های دست 

ز لب هایش را کیم رها کردم و نیم دانم  برای نفس گرفی 

 چرا به خنده افتادم. 

 از آن خنده های از ته دل. 
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 از همان ها که فراغ بال داشت. 

 او هم خندید. 

 خنده هایش را زیاد ندیده بودم. 

 این خنده خاصش را که هیچ وقت... 

آخ که اگر یم دانست با خنده اینقدر دلم را بیشی  یم 

 برد... 

 به زور تا واحدش خودمان را کشاندیم. 

از همان ابتدای ورود ، هر تکه از لباس هایمان ، گوشه 

 ای پرت یم شد. 

 سیدم. من سینه سوخته اش را یم بو 

 او رستنگاه موهایم را. 

 من التیام یم شدم برای دردش. 

 ام. 
 

 او حایم یم شد برای خستگ

 من موهایش را با دست هایم در یم نوردیم. 
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 او تنم را با نوازشش رج یم زد. 

 من برایش عشق یم ریختم. 

ایز یم کرد.   او برایم ی  کیس ها را جی 

 من حق داشتم ، عاشقش شوم. 

که سال ها زندایز حصار تربیت کمند کمند بیچاره قلبم  

 منطقم بود ، حق داشت ، عاشق رسدارش شود. 

 به وهللا که حق داشت... 

** 
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 نیمه شب پرواز داشتم. 

ی که تصور  ز کارهایم در آرایشگاه را خییل زودتر از آن چیر

چای یم خوردم و  یم کردم ، پایان داده بودم و با رودابه

سیع یم نمودم ، چشم های ناراحتش روی تمرکزم از 

وت ، اثر  بابت توضیحاتش درباره ورکشاپ ماه آینده بیر

 نگذارد . 

خالصه مطلب این که برم خییل برا اعتبار  –رودابه 

؟ ه...یم تویز فرانک خانومو راضز کتز  آرایشگاه بهی 

 یم توانستم. 

 اه ، هرکاری یم کرد. فرانک خانم برای اعتبار آرایشگ

ورکشاپ کاری برام نداره اما...هنوز با شاهپور            -

ی؟  کارد و پنیر

 نگاه دزدید. 

 من ، رودابه را بهی  از خودش یم شناختم. 

 او کف دست بود برای من. 
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م.           -  دلگیر

یم دونم...اما اینو نیم دونم که اون باید چه           -

 و دربیاد. غلظ بکنه تا از دل ت

من از این که بوسیدم ، ناراحت نیستم            -

ز کنه که آیا  کمند...من از این که حت  نمیاد تکلیفمو تعییر

شم با  نه ، ناراضیم...من با شاهپور حالم  دوست دخی 

خوبه...آرومم...نیم تونم منکرش بشم...احساسیو بهش 

 دارم که به مجتت  نداشتم...مجتت  تنها راه نجات من

اهه  واسه خالض از خونه داداشم بود که بیر

شد...شاهپور اما بد و خوب منو دیده...کتکای  که 

داداشم بهم زده رو دیده...مجتت  رو دیده...نخوادم هم 

 کنم...اما 
 

باهاش کنار میام...دارم تالش میکنم تنها زندگ

 بالتکیقز سخته کمند...یم فهیم منو؟

 یم فهمیدم. 
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ز قرار دادم و خودم را سمتش  لیوان چای را روی م یر

کشاندم و دست های عرق کرده اش را میان دست هایم  

 گرفتم. 

 خییل الغر شده بود. 
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 .نداشت درست   خواب و غذا 

 
 

من هم همه این ها را یم دیدم و باز ، هم چنان در زندگ

ادم رفت به رودابه ای که ام آنقدر درگیر رومینا بودم که ی

 ی  شک جز من کیس را نداشت ، توجیه نشان دهم. 
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شاهپور یه گاو به تمام معناست...اما...این گاو           -

نفهم بهت یه عالقه ای داره...نیم خواستم وارد خونواده 

...شاهپور دست راست  ان بیسر ز میر

رسدار انه...یعتز هر خطری خونواده رو تهدید    امیر میر

قبل از همه متوجه شاهپوره...شاهپور مهمه...برای  کنه

بانو...برا رسدار...برای من...مهمه...چون با دل و جونش 

پای هممون وایساده...من که گوش اون مرتیکه الدنگو 

 یم پیچونم ویل تو هم درست فکراتو بکن...خب؟

ز  ه اسکرین گویسر ام که روی میر رس تکان داد و من خیر

 قرار داشت شدم. 

ی از حشمت ها  نام  که هیچ خی 
آندره بعد از این مدی 

ز نبود ، برایم کیم عجیب یم نمود.   جز سیمیر

ز و   توجیه به تماس نشان ندادم و در حال برخاسی 

م ، مراقب  کشیدن شال روی رسم ، گفتم : من زودتر میر

 خودت باش این مدت ، از خودت هم بهم خی  بده. 

 گرفت.   گونه ام را بوسید و لحظای  در آغوشم
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 رودابه برایم مهم بود. 

 مهم تر هم یم شد. 

من در دوست  با رودابه هم رفاقت خرج یم کردم و هم 

 رفاقت خرجم یم شد. 

بار دیگر با همه بچه های سالن ، خداحافظز کردم و از 

ون زدم.   در آرایشگاه بیر

 ساعت چهار عض بود و هنوز تایم داشتم. 

ا یک فنجان کاپوچینو پیاده راه گرفتم تا کافه نبش کوچه ت

خودم را مهمان کنم و از فراغ بایل که از دو شب پیش در 

ز شده بود ، لذت کافز که به خاطر رس  جانم ته نشیر

م.   شلوغم فرصت نشده بود را با تمام وجود بی 

 در آغوش رسدار ، حالم خوش شده بود. 
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 .هایش وازشن و ها بوسه با 

 با رسم که روی سینه اش آرام گرفت. 

من حت  با خاطرات تلجز که از تینا یم گفت ، هم از حال 

 خوشم دست برنداشته بودم. 

وقت  از تینا یم گفت ، هیچ احسایس جز نفرت و ناتوایز 

 از انتقام ، در صدایش موج نیم زد. 

و من به آن زن دیوانه صفت ، هیج حسادی  نیم 

 شته باشم. توانستم دا

آن زن بیچاره و ذلیل ، تنها خاطره وحشت اسید تقلت  را 

 در یر داشت که به واسطه برادرش روی صورتم ریخت. 

هنوز بیست می  هم از آرایشگاه فاصله نگرفته بودم که 

 نگاهم را تا اتومبیل آشنای  کشاند. 
 صدای بوق ماشیتز
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ز رفت.   شیشه سمت کمک راننده پاییر

 گرفته ، کالفه نگاهش کردم. دست به جیب پالتو  

؟          -  سوار نمییسر

 وقت ندارم زیاد.           -

؟          -  در حد یه قهوه خر

ز   ام را با پوفز که کشیدم ، نشان دادم و با برداشی 
 

کالفگ

 چند قدم ، سوار اتومبیل گرم و خوش بویش شدم. 

 ام او را قایط 
 

دروغ بود اگر یم گفتم هیچ گاه در زندگ

 شمت ها پنداشته بودم. ح

 او سوای همشان بود. 

 متانت و رفتار و شخصیتش. 

 و شعور باالیش. 
 

 استایل خانوادگ

خالصه مطلب این که ، آندره عزیزی بود که به واسطه 

 یاسمن همیشه از او کناره یم گرفتم. 
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ی  حرف برابر همان کافه رس کوچه نگه داشت و پیاده 

دست ، به خیابان کم  شد و دقایق  بعد هر دو قهوه به 

ه شده بودیم.   گذر ، خیر

؟          -  اومدی سکوت کتز

در جایش جا به جا شد و کراواتش را کیم از دور گردن ، 

 بازتر کرد. 

انگار یه خاطره دوره ، حضور تو ، تو خونه           -

 حشمتا. 

 پوزخند زدم. 

 تو اسم اون برزخو میذاری خونه آندره؟          -

...حداقل تو           - خونه جاییه که آرامش داشته بایسر

 .  اون خونه آرامش داشت 

 فکر یم کردم دارم.           -

ه چشم هایش گفتم.   خیر
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فکر یم کردم دارم آندره...تا وقت  خونم عوض           -

 نشد ، نفهمیدم اشتباه یم کردم. 

 نفس عمیق  کشید. 

نهایت از نفیس که باعث یم شد ، فکر کنم این مرد ، ی  

 که زدم ناراحت شده است. 
ز
 حرف
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 زن که مرد یه شناسنومه تو رفته اسمت          -

افتش و انسانیت که مردی... داره  که مردی...صفره رسر

 ازت کلیتو ، رومینا کار تالفز  خاطر واسه...القلبه قض

؟ آروم کثیفش خونه تو تویز  یم چطور...گرفته  بایسر
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 خانه بانو ، حرمت داشت. 

 خانه بانو ، عشق داشت. 

ی را داشت که من هیچ گاه نداشتم.  ز  خانه بانو ، تمام چیر

 پس دست باال گرفتم تا سکوت کند و کرد هم. 

میشه جای ان خرعبالی  که داری واسم ردیف           -

؟...چون واقعا نیم فهمم چ
 

را یم کتز دلیل اومدنتو بگ

باید مثال شوهر عمم رو چپ و راست تحمل کنم تو 

 زندگیم؟

 چشم بست. 

 انگار با حرف هایم یک سییل محکم به صورتش نواختم. 

ز بود.   اما واقعیت همیر

حاال آندره هر چقدر هم انسان و دوست داشتتز ، باز از 

 من یک 
 

این واقعیت کم شد که او تنها در زندگ

 شوهرعمه به حساب یم آمد و بس. 
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ه یایس زنته؟...آخرین بار که           - چیه؟...یادت میر

دیدیش گ بوده آندره؟...آخرین باری که مچشو با یگ 

دیگه از دوست پرساش گفت  گ بوده آندره؟...آندره به 

خودت بیا...یایس زندگیتو نابود کرده...خونوادت ایران 

...برو پیششون...یایس رو ول کن...منو ول   ز نیسی 

تو اون خونه کوفت  نفرین شده به خاطر این که  کن...اگه

یحتر زورت کرده بمویز و مراقب من بایسر ، موندی ، 

...برو...بکن...از من بکن...پیر شدی 
مدیویز دیگه بمویز

آندره...نزدیک چهل سالته...شاید بعد یایس بتویز باز 

...برو آندره...برو...من  ...شاید بچه دار بیسر ازدواج کتز

کندم...حالم خوشه...رومینا رفته...رومینا  رفتم...من  

کنده...حالش خوشه...تو هم بکن...حشمتا مثه 

 باتالقن....فقط باید ازشون فرار کرد. 

 و با مکت  چند ثانیه ای از ماشینش پیاده شدم. 

چشم هایش هم چنان بسته و رسی که موهای جوگندیم 

 زیبایش را حمل یم کرد ، به پشت  صندیل تکیه داده شده

 بود. 
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و آن سمت خیابان شاهپور ، تکیه به ماشینش ایستاده و 

ه برانداز یم کرد ، سیگار هم یم کشید.   در حایل که مرا خیر

 سمتش قدم برداشتم. 

 رخ در رخش ایستادم. 
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 .بود نرفته هنوز آندره 

 .نمیاد خوشم ازش من...ویل نیست بدی مرد          -

ز را دور زد و سوار  شاهپور این جمله  را گفت و ماشیر

 شد. 

 من هم سوار شدم. 
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ز رسدار دیگر داشت ، کفری ام یم   این مراقب گذاشی 

 کرد. 

اضم را به زبان کشاندم.  ز کمربند، اعی   در حال بسی 

؟          -  چرا باید االن این جا بایسر

..چون آقام گفته چون من باید یم اومدم دنبالت.           -

 بود. 

 وقت  رسدار فرمایز یم داد ، یم شد آقا. 

 برای همه... 

 حت  نوا... 

اونوخ من نخوام قیاقه تو رو تحمل کنم ، باید            -

 کیو ببینم؟

ین سفر تا برگردین           - آقامو...از امشب که میر

فرصت داری بری رو مخش که اینقدر نگرانت 

ن هم عجیبه...آقام بعد اون تینا هیچ نباشه...البته بر ا م
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وقت جز خونواده نگران کس دیگه ای نشده...تو هم که 

 خب ، قیافه و برخوردت بیشی  شبیه دشمنه تا دوست. 

 لحن جمله آخرش ، باعث شد به خنده بیوفتم. 

خنده ام که پایان گرفت ، به لبخند گوشه لبش نگاه 

 انداختم و باز برگشتم رس موضوع اول. 

بحث من اینه ، از چک شدن خوشم نمیاد           -

...جای من ،  شاهپور...واجب نیست دنبال من راه بیوفت 

برو دنبال رودی...برو دلشو به دست بیار...برو حالیش  

کن تو زندگیش خر میخوای؟...من مواظب 

خودمم...من قبل شماها هم مراقب خودم بودم...من از 

 مراقب خودم بودم. 
 

 بچگ

ز   را برابر خانه متوقف کرد و به سمتم چرخید.  ماشیر

 چشم هایش خسته بود. 

 یعتز خر رودابه کجا زندگیمه؟          -

ه مونده که چیته          - ...دخی   چیه تو زندگیت. …یعتز
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 همراه هم پیاه شدیم. 

ز از کنارش  کلید در در خانه انداخت و من در حال گذشی 

ز جا هم ، شنیدم که گفت : خودش باید بفهمه.  ..تا همیر

 همه بار این رابطه رو دوش من بوده...بقیشه با اون. 

 مردک دیوانه چه در قیافه هم بود. 

حضور بانو در ایوان ، باعث شد دیگر نتوانم با او دربلره 

 رودابه بحت  داشته باشم. 

******** 
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ی طول تمام   و رسیدیم فرودگاه به شاهپور با که مسیر

  مراحل
 

ز  تا را همیشگ  در هایمان صندیل روی نشسی 

  ، کردیم یط هواپیما
ز
 .نزدیم حرف

ذهن من مشغول رودابه بود و حال در حال خواندن پیام 

 بلندباالی رومینا در تلگرام بودم. 

برایم از سفری که بارها رفته و حال دنیای متفاوی  

 داشت ، حرف زده بود. 

پیامش لبخند زدم و با حرف رسدار ، گردن به سمتش به 

 چرخاندم. 

 . خوبه حالش نکیسا  ⁃ 

ی و شاید کیم تعجب گونه بود.   جمله اش خی 

 خوبه؟ حالش که  داشت   شک مگه ⁃ 

 در جایش کیم چرخید. 

اهن بافت یقه اسگ که پوشیده بود با آن رنگ رسمه  پیر

 ای اش ، را دوست داشتم. 
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هرحال رومینا باعث شد نکیسا  داشتم،به شک آره ⁃ 

یوترایر و چندتا عملو به جون بخره. 
ز  چند ماه درد فیر

 بخشیده شاه…برداری؟ دست کینت  از  میخوای گ  ⁃ 

 . بردار  دست دیگه وزیر  توئه

دست به میان موهایش کشید و با حالت  که کیم عصت  

و ناراحت تر از لحظای  پیش ، دیده یم شد ، به حرف 

 درآمد که : 

 اون ، خوره یم نوا  به تو  خویز  گروه  گفت،  یاور  وقت   ⁃ 

اضز  هیچ…بود اتاق تو  هم آندره مردک  ، نکرد  اعی 

 ، دیدمش اونطور  وقت  …نزد دیوار  و  در  به خودشو 

 …حاال نداری،اما  ارزیسر  براش فهمیدم

 هم من…نزده حرف ، یاور  حرف رو  وقت هیچ آندره ⁃ 

عمرا رو حرف  من خاطر  به ، ام خونه اون اضافز  مهره

 یاور حرف بزنه. 

ز  رسرات چرا  پس ⁃   میشه؟ سی 
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 و  انداختم باال شانه ، ته و رس ی   سواالت  این از عصت   

 درسته؟…نداره ربظ تو به من خونواده : گفتم تنها

 …نیست ⁃ 

کالم قاطعش باعث شد ، پوزخند عصت  روی لبم شکل 

د.   بگیر

 تو  من کارای  و  خانواده که  رسیدی باور  این به چرا  ⁃ 

 مربوطه؟

 موهایش را باز با انگشتاتش شخم زد. 

 بهم رفتارش ، عجیبه نگاه یه زنم به مرد  یه نگاه وقت   ⁃ 

 . میشه مربوط
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 یادت یهو …که؟  متوجیه…رسدار نیستم زنت من ⁃ 

م من…نره  . میر

 تش گرفت. دست  که روی دسته صندیل بود را زیر دس

 گرمای آتش گونه دستش ، نگاهم را به خود کشید. 

  فعال  نری بری ⁃ 
ز
 اینه من االن حرف…نیست توش حرف

 داره؟ سن بابات جا  هست حواسش مرتیکه اون ،

 آندره آنقدرها هم پیر نبود. 

اگر هم بود ، باز جذابیت و مهربایز اش او را آرزوی هر 

 زیز یم ساخت. 

؟ که  ⁃   خر

نفهمیدی …شیفته نگات یم کنه…. کنه  یم نگات بد  ⁃ 

؟  یعتز

 به آندره این تهمت ها نیم آمد. 
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  درست آدم یه خونه اون تو  اگه ⁃ 
 

 آندره ، کنه  زندگ

 دهنتو  حرف پس…خورم یم قسم اسمش رو …است

 . هم با  باشیم خوب بذار …بفهم

 پوزخند این بار ، نوبت او بود. 

ر انگا ، کنه  یم نگات وقت   نفهمیدی…نفهمیدی پس ⁃ 

وقت  نگات …بزرگ ترین دلیل زندگیشو داره تماشا یم کنه

 یم کنه آدم میخواد گردنشو خرد کنه. 

 جمله آخرش را زیرلب گفت. 

 و من در بهت عمیق  دست و پا زدم. 
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 ذهن ، دیگت وحشتناک خصایص به باید          -

 کنم؟ اضافه هم مریضت

؟ نیم باور پس          -  کتز

 سوالش یک حالت وحشتناک داشت. 

شبیه حالت  که عدم باور گوینده از حماقت مخاطب را 

 در صورت یم کوبید. 

 از این بحث خوشم نمیاد رسدار.           -

پس میخوای تا آخر عمرت تو این جهالت بمویز           -

ن مرد واسه ، آره؟...نمیخوای تموم کتز فکر به این که او 

 رضا خدا بهت توجه یم کنه ؟

تفس عمیق  کشیدم و سیع کردم با چشم های  که بستم 

و رسی که به بدنه پشت  صندیل تکیه دادم ، به حرف 

ی کنم تا حرف های مرد کنار  های خلبان توجه بیشی 

 دستم. 

 حرف های  که در داالن های مغزم ، دائما اکو یم شد. 
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د. دست  که زیر دستش بود را   نرم فرسر

 چشم هایم گشوده شد. 

 گردنم به سمتش چرخید. 

 و او باز معجزه اش را رو کرد. 

با جمله کوتایه ، تمام ذهن مرا از لحظات افتضاح پیش 

 ، کند و با خود همراه ساخت. 

 رنگ جدید موهات خییل بهت میاد.           -

 اگر بگویم بهت زده شدم ، دروغ نگفتم. 

، ذره ای انتظار این جمله ، از در این لحظه و این حالت 

 این مرد نیم رفت. 

 موهای استخوایز رنگم را حت  خودم هم دوست داشتم. 

 تو دیوونه ای؟          -
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ی تنها  ز ز  ، آمد زبانم روی که چیر  .بود کلمه دو همیر

کردم لب هایش به یک سمت انحنا گرفت و من باز فکر  

 این مرد لب های  به غایت زیبا داشت. 

 دوس داری دیوونه باشم؟          -

ز درباره تو رو نیم تونم دوست           - من هیچ چیر

 داشته باشم. 

 دروغ هم که حناق نبود ، بچسبد بیخ گلویم. 

ز این مرد را دوست داشتم.   من همه چیر

 حت  عیب و ایرادهای فاحشش را. 
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رد و باز من درگیر نگاه به لب های باز لب هایش را کج ک

 خوش حالتش شدم. 

اما لبامو دوست داری...بوسیدنمو دوست           -

داری...دست کشیدن تو موهامو دوست داری...تو حت  

ارنو هم دوست داری.  ز  که همه ازش بیر
 

 سوختگ

 جمله آخرش ، یک درد وحشتناک داشت. 

 درد عیایز نبود. 

 اما من یم فهمیدم. 

 که تا من یم فه
 

میدم هربار برای پوشاندن آن سوختگ

 حوایل گردنش راه داشت ، چه عذای  متحمل یم شد . 

یم فهمیدم که جمله اش با تمام الپونشایز باز درد را فریاد 

 یم زد. 

 دست زیر دستش را چرخاندم. 

 کف دستم به کف دست داغش چسبید. 

 انگشتانم میان انگشتانش چفت شد. 
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 رسم روی شانه اش نشست. 

 و زبانم به کار افتاد که : 

رسدار           - از خودت هیچ وقت خوشم نمیاد امیر

ان...ویل از قیافه و هیکلت خیلیییتر خوشم  میر

میاد...حت  اون تیکه سوخته تنت...اون تیکه فعال مال 

 خودمه. 

خندید و من داغز لب هایش را روی بن موهایم حس  

ر اشتباه ویل کردم و صدای آرامش را که گفت : تنها کا

خوی  که کردم ، این بود که خودم نشستم پا سفره 

 عقدت. 

 این بار شانه های من لرزید. 

 و فکر آینده باز چشم هایم را بست. 

**** 
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 .داشتم دوست را هتل اتاق 

 البته اتاق که نیم شد نامش را گذاشت. 

 از خیابان سوئیت راحت و ریبای  
 

بود و ویوی  قشنگ

 های اطراف را به نمایش یم گذاشت. 

هوا هم شدیدا رسد بود و من از این که برای ست راحت  

، جوراب پشیم و هودی و شلوار ضخیم با خود همراه 

 آورده بودم ، رضایت کامل را داشتم. 

 این سکون و سکوت را دوست داشتم. 

ن اتاق خوابیده و بعد از رسیدنمان در آغوش رسدار در ای

صبح که بیدار شده بودم ، او برای انجام کارهایش رفته 

 بود. 
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من هم جای گشت و گذاری که یم توانست ، فرصت  

لذت بردن از این طالی  به شمار برود ، ماندن در اتاق و 

 را انتخاب کرده بودم. 
 

 سکوت و آرامش و ی  دغدغگ

ن را ی  لذت نوشیدن یک ماگ بزرگ قهوه و ای  گوش داد

 خیال نیم شدم. 

مخصوصا که صدای شاد رومینا بعد از تماسمان باعث 

 شده بود ، حال خویسر به قلبم رسازیر شود. 

ساعت از ده هم گذشته بود و من روی کاناپه ای که برابر 

شهر نورایز را زیباتر به شیشه رستارسی قرار داده شده و 

یم نگاهم یم نشاند ، نشسته و در صفحات مجازی چرخ 

 خوردم. 

 صدای باز شدن در اتاق ، نگاهم را به عقب چرخاند. 

مرد خسته ای در تاریک و روشن نور راهرو ، متعجب 

 ایستاده و مرا یم نگریست. 

 هتیل؟ ⁃ 
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 سوالش ، باعث شد لبخند بزنم. 

 _ مشکلیه؟

 در را بست. 
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 .برداشت قدم سمتم 

میانه راه ، پالتو و گویسر و کیف چرم دست  اش را در 

ز غذاخوری انداخت.   روی میر

 روی پشت  مبل یله داده نشست. 

رسم را روی پشت  مبل قرار دادم و وارونه وار صورتش را 

 برانداز کردم. 
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 انگشتانش را کناره گردنم ، نوازش گونه حرکت داد. 

 ، کنم  یم که  وا  درو  کس  هیچ وقت هیچ…عجیبه ⁃ 

 . نیست منتظرم

 لب هایم را کش دادم. 

 . نبودم منتظرت هم من ⁃ 

 خندید. 

 خم شد. 

 روی لب هایم را بوسید. 

 بوسه ای مثال سطج اما پر لرزه. 

من نیم دانستم ، چگونه یم توانستم خاطرات این مرد را 

 برای خودم ، هضم کنم. 

 بزنیم؟ قدم بریم ⁃ 

تا به حال هم کیس از من نخواسته بود ، در شت  که به 

نیمه یم رسید ، در زمستایز که سوز داشت ، در شهری  

 که غریب بود ، به همراهش قدم بزنم. 
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 . بریم ⁃ 

 آماده شدم. 

 او هم دوش گرفت. 

 خودم موهایش را با تمام مخالفتش سشوار کشیدم. 

 حالت موهایش را باب دل خودم مدل دادم. 

ون یم زدیم ، دست او گرد شانه ام حلقه   از هتل که بیر

 بود و دست من ناخودآگاه گرد کمرش. 

 کافه ها و بارهای بامزه ای اطراف هتل وجود داشت. 

 سکوت بینمان ، باعث شد بگویم که : 
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 کردی؟ سفر زیاد تینا با ⁃  

 خواستم این مرد از سوال ی  موردی بود اما من یم

 دردهایش حرف بزند. 

 خودم یم دانستم ، حرف نزدن چه زجر تلجز است. 

 نفس عمیق  کشید. 

 . کرد   یم سفر  تنها  بیشی   تینا …نه ⁃ 

ز  داری پس…خوبه ⁃   دردا  همه از  بعد  هاتو  خاطره اولیر

 . مثبتیه نقطه…سازی یم

م خندید.  ز  به جمله طعنه آمیر

هایش را برای خودم کاش دستم یم رفت و صدای خنده 

 ضبط یم کردم. 

 ای  جانم ، گایه هم یم 
آن وقت جای صدای ملکوی 

توانستم برای بهی  شدن حالم ، صدای خنده های او را 

 برای خودم پیل کنم. 

 ایستاد. 
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 مرا هم مقابلش ایستاند. 

شالگردیز که عمال گرد دهانم پیچیده بود را با انگشتانش  

ز داد.   کیم پاییر

 به پیشایز کاله پوشم ، تکیه داد. پیشایز اش را 

 نوک بیتز اش را به نوک بیتز ام وصله زد. 

 بخار دهانش ، دلم را ی  تاب یم کرد. 

میان خیابان چشم بستم و او آرام گفت : چقدر خوبه که 

ز خاطره ام با توئه دخی  بدعنق حشمتا خییل …اولیر

با هر گ بود اینقدر که االن عایل هست عایل نیم …خوبه

باز برای من ، تو این لحظه خییل …و هرخر هست  ت…شد

 .  خوی 

 لب گزیدم. 

 دلم پر از خویسر شد. 

پیشایز که از پیشایز ام برداشت،دلم یم خواست داد 

 بزنم این حالمان را دوست دارم. 
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 این آغوش را دوس دارم. 

این ی  خیایل و حس خوب جریان یافته در تار و پودم را 

 دوست دارم. 
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 .بود متفاوت حالمان ، بازگشتیم که هتل به 

 حال عشق بازیمان ، متفاوت بود. 

 حالمان ، حس عجیت  داشت. 

ی شبیه عشق  بود که هیچ گاه نداشتم.  ز  برای من چیر

 برای رسدار را نیم دانم. 

 اما حال او هم متفاوت بود. 
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 کشید. وقت  در راهروی سوئیت ، مرا به آغوش  

ز انداخت.   وقت  به نریم پالتو را از تنم روی زمیر

 وقت  شالگردن را از گرد گردنم کشید. 

وقت  کاله را از روی موهایم برداشت و موهای من به 

یسته وار در هوا پخش و  خاطر پشیم بودن کاله ، الکی 

 باعث شد ، هر دو بخندیم. 

ز پولیورش بند کردم و یقه اسگ  وقت  من دست به پاییر

 المروت در گردنش گیر کرد و خندمان را قهقهه کرد. 

وقت  من از شدت خنده ، کف راهرو پهن شدم و قهقهه 

ز را چنگ یم زدم و او تکیه به دیوار داده ، با  وار زمیر

پاهای دراز شده نشسته و با لبخندی عمیق ، خنده مرا 

 یم نگریست. 

 حالمان عجیب بود. 

 نبود؟

 من عاشق شده بودم. 
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 به من داشت.  رسدار هم
ز
 شاید احساس شگرف

ز بگویم که ورای تمام این  اما یم توانستم قطع به یقیر

 شایدها ، حال این مرد با من خوب است. 

من یک حرام زاده بودم که با بودنم خیر و برکت را از 

 هرکیس سلب یم کردم. 

 اما حضورم این مرد را حداقل به آرامش یم رساند. 

شش ، رسما به باال تنه ی  کنارم کف راهروی  که کف پو 

 لباسم یم نشاند ، دراز کشید. 
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 .کشاندم تنش سمت را خودم 
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 بازویش را گشود و مرا در بر گرفت. 

لبخند مانده از خنده ام را با قرار دادن لب هایم روی 

 قسمت سوخته تنش پایان دادم. 

 کمند؟  ⁃ 

 یبای  بود. کمند ، نام ز 

 تازه یم فهمیدم که کمند ، نام زیباییست. 

 هوم؟ ⁃ 

 …یم خواستم بگویم جانم

 …یم خواستم ، اما

 …نیم شد

 به هرحال ما قراری داشتیم. 

 قرار ما ، عاشق  نبود؟

ز  ⁃   خندیدی؟ یم طور  این بود  بار  اولیر

 فکر کردم. 
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 من خنده عمیق ، هیچ گاه نداشتم. 

 بودم. خییل ها را به سخره گرفته 

 خنده  تصنیع هم به وفور داشتم. 

 …اما قهقهه از ته دل

 فرصتش برای من شکل نگرفته بود. 

 . اوهوم ⁃ 

بدون فوت وقت با نفیس عمیق  که رایه سینه اش کرد ، 

 ادامه داد که : 

ز …بخند هم باز …خوبه ⁃   اینطور  من جلو …طور همیر

 . ترن خوشگل خییل شادن وقت   چشات…کمند  ، بخند 

 لب گزیدم. 

 خودم را روی تنش باال کشیدم. 

صورتم برابر صورتش قرار گرفت و موهای مدل مضی 

 ام ، رس خورد و گونه هایش را در بر گرفت. 
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ه   دائم بتویز  منو نمیاد بهت : گفتم ، هایش چشم خیر

 .بخندویز 

تان بزرگش ، دست هایش را بند گونه هایم کرد و با انگش

 روی صورتم ردهای  به رسم نوازش انداخت. 

 میخوام اما …دونم یم…بخندونمت تونم نیم من ⁃ 

 . کمند   ، کنم  یم کار   همه ات خنده واسه…بخندی

 دلم ریخت. 

 عاشق تر شدم. 

 مطمئنم که عاشق تر شدم. 
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 شدم. خم

 با همان دیل که ریخته و عاشق تر شده بود. 

 بوسیدم. خم شدم و لب هایش را عمیق 

 همان لب های  که به غایت زیبا بود و دلنواز. 

 من میان بوسیدن با لذتش ، بغض داشتم. 

من وقت  دست هایش ، نوازش ی  دری    غ به جانم یم 

 ریخت ، بغض داشتم. 

من وقت  ، میان حرارت تنش ، آتش یم گرفتم ، بغض 

 داشتم. 

 رسدار هم حالش متفاوت بود. 

 انکار یم داد. نوازش هایش طعم خواستتز بدون 

 بوسه هایش عمق داشت. 

 .
 

 عمق  از جنس پیشواز دلتنگ
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در نفس نفس هایمان که آرام گرفتیم ، باز رس به سینه 

 اش پیوند زدم. 

 او سیگار آتش زد. 

 دست آزادش را گرد کمرم پیچید. 

د.   و من گذاشتم ، قطره اشک ثمره بغضم راه بگیر

د و قبل از  رسیدن به سینه اما نگذاشنم ، این مرد بو بی 

 اش ، قطره اشک را با نوک انگشت برداشتم. 

 تره مهم این از  خر …کمند  خوشه باهات حالم من ⁃ 

 مگه؟

 مهم تر هم نبود. 

 …اما

 اش یم رفتم. 
 

 اما من باید یک روزی از زندگ
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وع را متفاوی   روز   .کردیم رسر

ه گرفتیم و پوشیدن لباس ، پیشنهاد بعد از دوش سبگ ک

ان هتل ، ضف کنیم.   داد صبحانه را در رستیر

پنکیک با سس شکالی  ترجیح من بود که او با نیشخند و 

باریک کردن چشم هایش از همان ابتدا ، آن را مورد 

 تمسخر قرار داد. 

ین صبحونه این ، تو  مثل تلجز  گوشت  آدم به ⁃   شیر

 . نمیاد 

 انداختم و چشم و ابرو آمدم. شانه باال 

 از کجا به این نقطه رسیده بودیم را نیم دانم. 

 از گ با هم شوخز یم کردیم را هم. 

 بعد از صبحانه ، اجبارا به خرید رفتیم. 
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 شب ، مهمایز دعوت داشتیم. 

 مجتمع ایروان مال ، زیبا بود. 

قدم زدم با رسدار ساکت که به زیبای  و اقتدام کنارم ، گام 

  داشت ، هم زیبا بود. بر یم

مزویز که باعث شد ، بعد از یک گشت و گذار در 

سکوت ، برابرش متوقف شوم ، لباس مشگ ساده و بلند 

 و یقه بسته اش  
 

مخمیل را به تن مانکن داشت که سادگ

که به موهای کوتاه شده ام یم آمد ، را در بر یگ از 

 مانکن هایش به نمایش گذاشته بود. 

قرار داد و در حال هل دادنم به داخل  دست روی کمرم

مزون ، کنار گوشم گفت : ی  شک تو تن تو برازنده 

 میشه. 

 با لهجه آمریکای  خاص و زیبای رسدار  
لباس را به سخت 

اث مادربزرگ پدری اش بود ، طلب کردیم.   که میر

در اتاق پروی که شباهت به یک اتاق کوچک داشت ، 

 لباس را تن زدم. 
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 نه تماشا کردم. خپدم را در آی

 زیبا به تنم نشسته بود. 

لحظات بعد هم با حضور رسدار که در را گشود و پا به 

اتاق با دیزاین بنفش رنگ پا گذاشت ، انگار این لباس 

 زینت داد. زیباتر تنم را 

 سمتم قدم برداشت. 

 پشت به او ایستاده بودم. 

 از آینه آمدنش را یم دیدم. 

 دست رو کمرم گذاشت. 

 را بند شانه ام کرد. چانه اش 

ز برداشته بود.   کناره چشم هایش چیر

ز ، نتوانستم لبخند نزنم.   به این چیر

؟ گ  شبیه تو  ⁃   اینقدر  هست   گ  شبیه…هست 

 رومینا …نیست تو  مثل…دیدم عمتو  ، یاسمن…خوشگل؟

 . خوشگیل ای وحیسر  جور  یه تو …نیست تو  مثل هم
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 چرخیدم. 

 دست گرد گردنش حلقه کردم. 

خورده ام را با زبان تر کردم و با پوزخندی که لب های رژ 

هیچ …نیم شد ، انکارش کرد ، گفتم : من شبیه مامانمم

اما همون یایس …نیم دونم چه شکلیه…وقت ندیدمش

عوضز هروخ ، دهن گشادشو باز کرد همینو تو گوشم 

قیافه …خوند که من شبیه اون زنیکه ام

ن…اندامم…من ز قیافم وقت  از …همه ظاهرم نفرت انگیر

تعریف یم کتز ، فقط عصبانیته که تو مغزم ریزش یم  

 خوشگلم ، یم تونم بکشمت. …. کنه
 

 وقت  میگ

 در همان حالت  که به هم آویخته بودیم گام برداشت. 

 …گام برداشت و 

 ای اتاق پرو تکیه داده شد. تن من به بدنه آینه

 دست روی کمرم کشید و بیشی  به تنم چسبید. 

 داری؟بازی دوس   -
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 دوس دارم.   -

؟  -  هر جای 

-   !  هر جای 

 ی  حد ، 
ه کمرم کشید و مرا در حراری  دستش را روی تیر

 قرار داد. 

-   !  خودت خواست 

 لب به لبم چسباند. 

 لب هایم جان گرفت. 

 بوسمان به درازا کشید. 

 میانش نفس گرفت. 

 نفس گرفت و گفت: 

    د.... بد خوشگیل کمند....ب                        -

و بعد باز بوسیدم و بعد باز میان نفس هامان ادامه داد  

 که : 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 کیس  تنها  االن تو …نیستم خوشگلیت دنبال من ویل ⁃ 

 ازت میخوام من ویل نداری مراقبت به نیازی که  هست  

 اون برعکس تو  ، یعتز  این…فهیم؟ یم…کنم  مراقبت

ی ز  . داری تری خوشگل درون میدی نشون که  چیر

 م. و باز بوسید

 و من فکر کردم. 

 من این مرد را یم خواستم. 

 این مرِد بِد اجاره ای را یم خواستم. 

 این مرد که باعث ضعفم بود را یم خواستم. 
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ای   رنگ را موهایم 
 .بودم گذاشته جدیدی رسر

ز را  از همان ابتدای دیده شدنش توسط رسدار ، تحسیر

 نگاه نافذش توانستم ، درک کنم. میان 

 لباس منتخب را پوشیدم. 

کفش های استیلتوی  که اندامم را کشیده تر یم ساخت ، 

  
 

به پا زدم و با پوشیدن پانچ زرشگ رنگ ، اعالم آمادگ

ه مردی که پوشیده در کت و  شلوار و کردم به نگاه خیر

اهن مشگ اش ، روی کاناپه لم داده و سیگار دود یم   پیر

 کرد. 

 از حل برخاست. 

پالتوی بلندش را روی ساق دستش انداخت و دست 

پشت کمرم گذاشت و در حایل که چسبیده به تن من از 

در عبور یم کرد ، لب به گوشم نزدیک نمود و با صدای 

اینقدر جذای  ، انتظار داری  بم لعنت  اش گفت : وقت  

 ازت تعریف نشه؟

 خندیدم. 
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 ود. مردک ، خوش زبایز هم بلد ب

ان ها  …رسکرده میر

همایز که نفرت مرا با هر کنش و واکنش وجودش ، به 

 …درجه ای از انفجار یم رساند

همایز که بارها باعث شد ، از شدت ترس و وحشت به 

 …خود بلرزم

 …همان مرد

 شده بود این مردی که بودنش ، دلتنگم یم کرد. 

 …و بودنش ،ویرانم

  کشید. برابر هتل اتومبییل انتظارمان را یم

کای تجاری اش ، ارادت   رسدار زیرلب توضیح داد که رسر

 باالی  برایش قائلند. 

 سوار شدیم. 

 دستم را رها نکرد. 
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 با دست دیگرم پشت دست درگیر دستم را نوازش کردم. 

 نکاهم کرد. 

 به رویش ، لبخند پاشیدم. 
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 .مگذاشت اش شانه روی رس 

د.   دستم را محکم تر فرسر

 اینقدر  شباش وقت هیچ…اومدم بارها  رو  ایروان ⁃ 

 . نبوده قشنگ

ده تر شد.   لبخندم گسی 

ز بود؟  همیر
 عشق و عاشق 
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ز بود.   حتما همیر

ین بود.   همیتز که به غایت شیر

یتز اش عطشناک به تمام روح و جسم آدم یم  که شیر

 چسبید. 

ز بود دیگر که رومینا و رودابه را   اسیر کرده بود. همیر

ز بود که در چشم های نوا ، رنگ دیگری پاشیده  همیر

 بود. 

ز بود که محیا و ماهور را با آن تفاوت های فاحش ،  همیر

 به هم آمیخته بود. 

ز بود که مرا در این لحظه وصله تن این مرد ساخته  همیر

 بود. 

 …این مردی که رویایش هم دور بود و عبث

 …چه رسد به واقعیتش

 نشو ، بهت نمیاد.  رمانتیک - 

 خندید. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 خنده اش خوب بود. 

تینا ، خنده های این مرد را نابود کرده بود و وقت  این مرد 

 اینقدر بعیدوار میخندید ، قلب من آرام یم شد . 

قلت  که با او ، آن اوایل رس ناسازگاری داشت ، آرام یم  

 گرفت . 

 به مکان مهمایز رسیدیم. 

ان وی آی یر هت  در رستیر
یل لوکس برگزار شده مهمایز

 بود. 
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ی پشت خدمه راهنمای   با ، ورودمان محض به  ز  که میر

 .شدیم مستقر بودند، دیده تهیه برایمان
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دو دخی  زیبا و خوش پوش که کامال عیان بود که روس 

 به دخی  
ز
هستند ،،همراه زن میانسای که شباهت شگرف

ی های ما بودند. ها داش ز  ت ، هم میر

زن میانسال به رویم لبخند پاشید و به فاریس خییل 

سلییس که در باورم نیم گنجید ،  رو به رسدار گفت : 

اونقدر همیشه تنها دیدمت که باورم نمیشه سلیقت تو 

 انتخاب پارتیز اینقدر خوب باشه. 

ی که به  رسدار پوزخند زد و مشغول حرف زدن با دو دخی 

 یس احوال پریس یم کردند ، شد. انگلی

زن این بار رو به من که ساکت بودم ، گفت : این مرد  

؟  گوشت تلخو چطور تحمل یم کتز

موهای بلند بلویط رنگش باعث یم شد ، اقرار کنم ،  

 این زن شبیه الهه هاست. 

 . راحت   به ⁃ 

خندید و سیگاری آتش زد و با عشوه ای ذای  به لب برد و 

ین …من سوزی اماین بار گفت :  عزیز ترابری بیشی  امیر
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این دوتا …محصوالت کارخونه همرسم رو مدیریت یم کنه

امن  خوشحالم امیر رو امشب تنها نیم بینم. …هم دخی 

ها با  رس تکان دادم و رسدار که از صحبت با دخی 

رفتنشان به سمت پیست رقص آسوده شده بود ، دست 

 پشت کمرم گذاشت. 

یزی و پدر روس سوزی دو رگه ا -رسدار  ست ، مادر تی 

 باعث شده اینقدر راحت فاریس حرف بزنه. 

 رسی به تایید تکان دادم و رسدار ادامه داد که : 

همرسش ژوزف امشب همراهش نیست ، اما مرد  -رسدار 

میه.   بسیار محی 

ه.  -سوزی   همرسم ی  نظیر

در حایل گفت که چشم هایش برق یم زد و من نیم دانم 

 ف  که در نگاهش بود ، لبخند زدم. چرا به این بر
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 .داشت دلنشیتز  گرمای حس ، سوزی نگاه برق 

اما وقت  رسدار ، دست روی دستم که روی ران پایم بود 

 ، گذاشت ، فهمیدم ، گرمای واقیع یعتز چه. 

ه شدم.   به نیمرخش ، خیر

 کرد. به اسکرین گویسر اش نگاه یم  

 لبخند خییل زیرپوست  زدم. 

ی   ز یگ از گارسون ها کنارش خم شد و در گوشش چیر

گفت و رسدار در گوش من گفت ، به زودی باز یم گردد 

 و رفت. 

با رفتنش ، خواستم رس در گویسر فرو برم که سوزی  

 گفت : تینا رو رها کرد؟
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با ابروهای  که شنیدن نام تینا ، به هم نزدیکشان ساخته 

 گفتم : منظورتونو از رها کردد نیم فهمم. بود ،  

 همراه به درد  فقط پرس  این برای ، بودنش تمام تینا  ⁃ 

 . داشت

 یم دانستم. 

 و او ادامه داد که : 

ی ، مرد  این نگاه تو  امشب ⁃  ز  هیچ من که  هست چیر

 مرد  این نگاه تو …بود تینا  با  وقت   حت  … بودم ندیده وقت

ز  برای نگار بعد از این همه سال  ا…بود دلگریم یه بار  اولیر

که همه به اون تکیه کردن ، اون تونسته به کیس تکیه  

 تکیه کنه و فرونریزه. …کنه

سیگار دیگری که آتش زد ، فکر کردم این زن دقیقا 

های  را گفت که من نیاز داشتم بشنوم. 
ز  چیر

 . نیست دائیم ای رابطه ما  رابطه ⁃ 
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ز لحظه ، پیام رسیده از شماره ناشناس را در  و در همیر

 واتساپ گشودم. 

 …عکس عای عاشقانه رومینا و نکیسا

 …تصویر بوسشان از فاصله ای دور

عکس نزدیک شدنشان به خانه ای که رومینا در این چند 

 روز عکس های زیادی از آن برای من ، فرستاده بود. 

 ود. قلبم ، زدن را فراموش کرده ب

ه کمرم را در پیش گرفت.   عرق رسدی ، راه تیر

 با نفیس که در حال قطع شدن بود ، از جا برخاستم. 

 سقوطم نزدیک بود. 
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 سوزی حرف یم زد. 

 نگاهش نگران بود. 

ی نیم شنیدم.  ز  اما من چیر

ل خودم نبود و دست به دیوار  در حایل که پاهایم در کنی 

 داشتم ، راه رسویس را در پیش گرفتم. 

 نا را نباید پیدا یم کرد. رومی

 رومینای من برای آزارهای دیگر ، توان نداشت. 

 کنسول گرفتم 
 

روبروی آینه رسویس ، دست به لبه سنگ

ه نگاه ترسیده ام شدم.   و در آینه ، خیر

 وحشت در جانم رخنه کرده بود. 

ی  توجه به ساعت و فاصله زمایز ، با نکیسا تماس 

 حاصل کردم. 

ز بوق ، تم  اس برقرار شد. با پنجمیر

 _ جانم کمندجان؟
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 آب دهانم را به سخت  قورت دادم. 

 . کرده  پیداتون ⁃ 

 سکوت برقرار شد. 

 . فهمم نیم منظورتو  ⁃ 

ز باذ ، جلوی نکیسا نالیدم که :   برای اولیر

 . تهدید  یعتز  این…فرستاده برام عکساتونو  ⁃ 

ز رسد نشستم.   و پاهای ناتوانم خم شد و من روی زمیر
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سکوت پشت خط ، یعتز نکیسا بیشی  از من ترسیده 

 بود. 
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م تماس باهات بعدا  ⁃   . میگیر

 حتما رومینا اطرافش بود. 

تماس قطع شد و من هنوز روی زانوهایم کف رسویس 

بهداشت  پر طمطراق هتل نشسته بودم و ترس در تمام 

 تنم تکثیر یم شد. 

 شانه ام نشست ، از جا جهیدم.  دست  گرم که روی

 و بوی آشنا کیم آرامم کرد. 

 دست گرد کمرم پیچیده شد. 

تنم به مدد دست های قوی مردی که بوی کالیو  

ز و کنت نعناغ یم داد، بلند شد.   کریستیر

 مرا به خود تکیه داد . 

 روشوی  و خودش حبس کرد. 
 

 تنم را میان کنسول سنگ

د و زیر شیر    آب برد. دستم را در دستش فرسر

 آب خنک باعث لرز و سست  بیشی  تنم شد. 
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ه اخم هایش ماندم.   دستم را کشیدم و خیر

ی در چشم هایش بود .  ز  چیر

ی که چندباری از او دیده بودم.  ز  چیر

 . ی شبیه نگرایز ز  چیر

؟ -  خوی 

 خوبم.  -

-  .  نیست 

ده اش این پنج حرف را  از میان دندان های به هم فرسر

 عمال داد زد. 

 م. گفتم خوب  -

م نشود.   گفتم تا او درگیر

 بیش از این ، نباید اتفاق یم افتاد. 

 و بدبخت  مرا دیده بود و زیادتر از آن 
 

او تمام بیچارگ

 مساوی با شکست تمام دیوار دفاغ غرورم بود. 
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ه بریم هتل خودمون.  -  بهی 

و با این حرف به رسعت مرا وادار کرد هم گام او راه 

م.   خروج را در پیش بگیر

از خدمه هم پالتوهامان را آورد و ما به رسعت با  یگ

ز ، رایه هتل اقامتمان شدیم.   ماشیر

در تمام مسیر دست گرد کمرم داشت و من در حایل که 

نیم دانستم به تکیه گاه امن وجوداو فکر کنم یا تهدیدای   

که دایم جانم را نشانه یم رفت ، به گرمای حضورش دا 

ده بودم.   سیر

 به هتل رسیدیم. 

 در اتاق از او خواستم ، جدا شوم که دستم را کشید. 

 رخ در رخش ایستادم. 

 تکیه داده به دیواری که نور هالوژن دلنشینش کرده بود. 

 دست دو سمت رسم به دیوار تکیه داد. 
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ه   جانم در که تریس از که های   چشم با ، نگاهش در خیر

 میخوام : گفتم ، بود شدن تر حال در ، داشت جریان

 .بخوابم

 خوای   یم من بغل تو...کمند خوابیم یم هم با -

 .کمند خوابیم یم چته گفت   وقت  ...کمند

دست روی شانه هایش گذاشتم و با چشم های  که جان 

 یم کندم ، ترتر از این حالت نشوند ، نالیدم که : 

م دیگه ام...امشب امشب نه رسدار...امشب من یه آد -

 تحمل کنم...هیچ کسو...یم فهیم؟ نیم تونم هیچ کسو 

گونه هایم را در دست هایش گرفت و با چشم های  که 

 به خون یم نشست ، داد زد که : 
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...تو غلط یم   - تو غلط یم کتز نیم تویز منو تحمل کتز

...غلط یم کتز ، حالت  کتز یهو از این رو به اون رو مییسر

و تو خودت یم بد  ز میشه...غلط یم کتز همه چیر

ریزی...غلط یم کتز ، فکر یم کتز باید همیشه تنها همه 

 .  سختیا رو پشت رس بذاری...یم فهیم؟...غلط یم کتز

و غلط یم کتز آخر ، داد وحشتنایک را با خود به همراه 

 داشت. 

و به این واسطه ، آخرین دیوار دفاغ غرور من ترک 

 برداشت. 

 ویختم. به تنش آ

 دست هایم گرد گردنش بود. 

 رسم در گودی گردنش... 

 و چشم هایم ترتر یم شد. 

 ی  صدا... 

 بدون هق. 
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 حت  شانه هایم نیم لرزید. 

 فقط چشم هایم دم به دم ترتر یم شد. 

د و شانه ام را یم  و رسدار تنم را سخت به تنش یم فرسر

 بوسید. 

 موهایم را نوازش یم داد. 

 نوردید. کمرم را با دستش در یم 

 من آرام یم شدم. 

 او آرامش یم شد. 

 من هستم کمند...من واسه تو ، همیشه هستم.  -

در گوشم گفت و من فکر کردم خوب شد دیوار دفاغ 

 غرورم ترک برداشت. 
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 .زد آتش ، نهم سیگار روشن فیتیله با را دهمش سیگار 

 ابیده ام. فکر یم کرد ، خو 

پشت به من با باالتنه بدون پوشش که نییم از آن را 

 وحشتناک رج زده بود ، برابر شیشه 
 

اثرات آن سوختگ

های رستارسی اتاق به شهری که شب های پر هیاهوی  

ه نگاه یم کرد.   داشت ، خیر

 …بعد از عشق بازی ی  حد و حضمان

ون ریخت  …بعد از بغضز که از چشم های من بیر

 …بوسه های التیام بخش او بعد از 

من به خوای  کوتاه و عمیق فرو رفتم و با کابویس لحظه 

 ای با تصویر نصیر ، چشم هایم گشوده شد. 

عدم حضور رسدار چسبیده به تنم ، باعث شد ، بیشی  

سم و وقت  بوی تنش را از فاصله ای نزدیک حس   بی 
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ه  ه خیر او کردم ، در تاریگ اتاق ، تماما چشم شدم و خیر

 را نگریستم. 

؟ سیگار  میخوای گ  تا  ⁃   بکیسر

 با مکث به سمتم چرخید. 

از همان فاصله و در تاریگ ، برق چشم های عصیان زده 

 اش را درک یم کردم. 

؟  یم قایم من از  دارین چیو  نکیسا  و  تو  ⁃  ز  چرا …کنیر

 زنه؟ نیم حرفز  هیچ ، نخوای تو  تا  نمیگه نکیسا 

 در جایم نشستم. 

عریانم بیشی  پیچیدم و با رسمای  که در تنم پتو را گرد تن 

 با حرف های رسدار یم نشست ، به خود لرزیدم. 

  بغل…بوسیدنت از …میاد خوشم ازت من رسدار  ⁃ 

 دخالت…رسدار نکن دلزدم…باهات خوابیدن…کردنت

 . نشم دلزدت تا  نکن دخالت…زندگیم تو  نکن
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 ستون به من جان ویرایز  دانستم یم که گفتم ایلح در 

م نیازی رسدار چون محکیم  .دارد می 

اما به هر حال ، من آدم همیشه تنهای برابر مشکالت 

 بودم که از تقاضای کمک ، عار به تنم یم نشست. 

 سینه اش گذاشت. 
 

 سیگار دهم را روی سوختگ

 خاموشش کرد. 

 از جا جهیدم. 

 دیوانه شده بود. 

 یدم. سمتش دو 

 دست روب رسخز به جامانده گذاشتم. 
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 دلم ریش تر از این نیم شد. 

 با وحشت و چشم های وق زده ، صورتش را کاویدم. 

 داد زدم که : 

 شدی؟ دیوونه ⁃ 

 گردن کج کرد. 

انگار قبل از بیداری من ، الکل هم به معده اش ریخته 

بود که بوی عحیب و مست کننده اس ، در مجاری 

 گرفت. تنفیس ام راه  

دستم را که به سینه اش چسبیده بود را با کف دستش ، 

 محکم تر به همان جا متصل ساخت. 

 آتیشم کجا   تا  حرفت نره ،یادم بذارم نشون یه گفتم  ⁃ 

 . زده

 چشم هایم میان نگاهش دو دو زد. 

 این مرد داشت ، ویرانم یم کرد. 

 . نیست خوب حالت تو  ⁃ 
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 . نیست ⁃ 

لب های خشگ زده ام را با زبان تر کردم و در حایل که 

پوست ملتهب شده زیر دستم ، دلم را زیر و رو یم کرد ، 

 نالیدم که : 

 رو  عذاب تو  ، نیست خوش حالم خودم من رسدار  ⁃ 

 . نشو  عذابم
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 .گرفت قاب هایش دست با را صورتم 

 با دست هایم قاب گرفتم. صورتش را 

 این مرد که مست بود. 

 که بوی سیگار کنت نعناغ یم داد. 
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ز تنش ، همچنان پابرجا بود.   که کالیو کریستیر

ز بار برابر نگاه من به استیصال افتاده بود.   اولیر

 من این مرد را محکم یم خواستم. 

 این مرد ، رسدار نفوذناپذیر من بود. 

 رساندم. این مرد ، همایز بود که یم ت

 که کوه بود. 

 که فرو نیم ریخت. 

ز این مرد را نیم خواستم.   من دیدن فروریخی 

م فرو …لجنم تو  من…نشو من درگیر  رسدار  ⁃   تموم…میر

ز  تو  همینجا  اما …میشم ز  تو  نقطه همیر  ، شهر  همیر

 ریسمون من…نیسر  من درگیر  که  کنم  حالیت میخوام

 خسته تنم…رسدار است خسته دستام…نمیخوام

من …جون جنگیدن ندارم…چنگ زدن ندارم جون…است

فراریم بده تو …فراریم بده…فقط میخوام فرار کنم

ز فرصت  که هست…بغلت عذاب رو عذابم …تو همیر
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من دلم …نذار فکرم بمونه پیشت…. آرامشم باش…نشو

شاید …شاید فردا صبح یادت نمونه رسدار…پیشته

ز حاال بدویز که …فراموش کتز حرفامو اما میخوام همیر

تو درک  …پس نذار فکرم هم پیشت باشه…پیشته دلم

تو رسدار باش مثه …تو بار رو دوشم نشو…کن

 نفوذناپذیر. …عجیب…رساب…دور…همیشه

 قدم جلو گذاشت. 

 قدم عقب گذاشتم. 
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ای   ساتن ربدوشامی   که دیدم چشم گوشه از 
 را رنگ رسر

 .برداشت مبل پشت   روی از
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 ربدوشامی  را نامنظم تنم کرد. 

 بندش را سست گره زد. 

 کارهایش برایم عجیب بود. 

گویسر را از روی پاف برداشت و لحظای  بعد ، موزیگ که 

 برای این مرد عجیب یم نمود ، میانمان راه گرفت. 

ه شدم.   به چشم هایش خیر

 دست گرد کمرم حلقه کرد. 

 . بدهکاری بهم اینو …برقصیم مهمویز  تو  نشد  ⁃ 

یک روی لب هایم راه گرفت.   خنده ای هیسی 

 این مرد دیوانه بود. 

 آهنگ؟ این با  ⁃ 

ز  با  ⁃   . آهنگ همیر

لب گزیدم و هم قدم با او میان اتاق هتل ، به رقصیدن 

 مشغول شدم. 
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 محاله بعد از تو یه شب دووم بیارم“ 

 نبایسر از حال خودم خی  ندارم

 نبینم اون روزو که رفت  از کنارم

 سکوِت تو بغضر منو شنیدیز کرد

 نگاِه تو حال منو خریدیز کرد

م از این درد   “منو رها نکن، که میمیر

 دقیقا به جای  که التهاب جای سیگار را داشت ، 
پیشایز

 چسباندم. 

 بغض ویران کننده ای داشتم. 

،  بغضز که تمامش از عشق ی  حد و حضم به این مرد 

 نشات یم گرفت. 

، بغضر توو صدای متز “   تو حِق گریه های متز

 نبایسر توو بهشت، توو قفسم
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تو آرزویر آخریم، محاله من یه لحظه بگذرم از تو نفسم 

“ 

 هم نوای  کرد. 
 این جای آهنگ را دم گوشم با روزبه بمایز
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 دریا زیبای   شبیه عجیت   زیبای   جور یه “ 

 که میشه هر روز واسه تو مرد و نفهمید

 یه جای  از خاطره هایم

 که هم عالج متز هم درد

 “که میشه دائم از تو زخم خورد و نفهمید 

 درد بودم. 
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 من فقط درد بودم. 

 این مرد
 

 …باید از زندگ

 …از آغوشش 

از تمام وجودی که ی  شک به خاطر تنهای  ، درگیر من 

 بود ، فاصله یم گرفتم. شده 

 چشم هایم هوای باریدن داشت. 

 چرخ هایمان را که خوردیم. 

او که در این نیمه شب رسد زمستایز ، هوا از گردنم 

 برداشت. 

 همدیگر را که با بغض بوسیدیم. 

من بعد از مدت زمایز که زیاد هم تلق  یم شد ، برابر 

 چشم های یک آدم دیگر ، اشک ریختم. 

 اد جلوت اشک ریختم رسدار. نی یادت کاش  ⁃ 

 خندید. 
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 با درد. 

د.   در حایل که مرا به سینه یم فرسر

 نیاد  یادم کاش…کردم  باهات کار   خر  ، نیاد  یادم کاش  ⁃ 

ز  خودم مثه یگ فهمم یم ، کنم  یم نگات که  هربار   داشی 

 . عجیبیه حس چه

 این بار من خندیدم. 

 با همان درد. 

 و دست هایم را گرد کمرش حلقه کردم. 

 بیشی   سوختتو  سینه من خاطر  به که  نیاد  یادت کاش  ⁃ 

 . سوزوندی
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 نفس ، تنش میان من و کرد تر محکم را آغوشش 

 .کشیدم

ز  از راحت من…سوخت؟ تنم چرا دویز  یم ⁃   ماشیر

ون  رفتم اول ، داداش زن و واال امیر  جا…ویل…زدم بیر

ون بکشم را تینا  جلو صندیل…بود کرده گیر  پاهاش…بیر

 منو سینه و کمر اول…گرفت باال کاپوت آتیش…بود

ز  و سوزوند  تو کشید شعله عقب، رفتم کم یه که همیر

ون رو تینا ، تینا صورت  فهمیدم نیم…کشیدم بیر

 دادم حواسمو…زد یم جیغ فقط ، سوخته

 هوش ی   واال امیر …کشیدم داد…کردم تقال…زنداداش

ه…دستم رو گذاشت دست فقط زنداداش…بود  خیر

 هاش بچه مراقب گفت فقط…چشاش تو شدم

 منو رسید امداد گروه…نشد…کردم تالشمو من…باشم

ز  از ز …کردن دور ماشیر  جلو…شد منفجر ماشیر

و همه داداش زن…بود هوش به داداش زن…چشام ز  چیر

ز  این…مردنو…سوختنو…فهید یم  نجات تاوان سوخی 
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 ، گفت شدنش دیوونه قبل بعدها… است زنیکه اون

 قرار…بده دستمون کار بریده ترمز زود اینقدر نبوده قرار

ز  تو اون نبوده ز  این…باشه ماشیر  سیگار فیتیله سوخی 

ز  خطر به تاوان  دست از اما…کمه…توئه انداخی 

 یه میشه ، نکنیم حسابش هم تاوان…خودمه

ز  که روزای   از یادگار…یادگار  نیم و موندم گل تو خر عیر

 .چمه دونم

میان بهت و ناراحت  که حرف هایش به جانم ریخته بود 

 ، پوزخند سخت  به لب راندم و به مسخره گفتم : 

 .  شاید داری عاشقم مییسر

 سکوت او ، این بار به درازا کشید. 

 تا وقت  در آغوش هم خوابیدیم هم ادامه دار شد. 

تر از روزهای پیش ، به این مرد دچار بودم.   و من درگیر

*** 
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 نزده بود. 
 از دیشب ، هیچ حرفز

 حت  از نکیسا هم حرفز نزد. 

صبح که چشم گشود ، یم دانستم که متوجه شد من با 

 نکیسا مشغول حرف زدنم. 

 اما باز هم حرفز نزد. 

از شیشه های بزرگ هتل ، به محوطه برابر که از باران 

ه شدم و فنجان قهوه را به لب بردم و   خیس بود ، خیر

 گفتم : پس دیشبو اصال یادت نیست. 

آن نیمه جدید و عجیب وجودم ، خود نشان داد و 

 باعث این حرف شد. 
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ی ها به خود راه نیم  ز وگرنه کمند همیشه که از این ناپرهیر

 داد. 

ز با پولیور یقه اسگ که به تنش خوش  از آن سمت میر

یل شد و آرنج هایش را نشسته بود ، کیم به سمتم متما

ز و پاسخم را داد که :   تکیه داد به میر

 یم یادم به باید  کدومش  ⁃ 

  چنان هم تو  که  این یا …سیگارم…رقصمون…موند؟
 

 نمیگ

 هست؟ مشکیل چه

ه چشم هایش ماندم.  ز گذاشتم و خیر  فنجان را زمیر

 چشم های  که تمام روحم را یم کاوید. 

نیر …نمو نیم دونمماما اسم حت   من…رسدار؟ دویز  یم ⁃ 

من هم …نگفت اسم دخی  خواهرش خر بوده

سیدم چون کیس نخواست من …یم دویز چرا؟…نیر

االن من همون آدیم ام که نمیخوام …بشناسمس

ز لحظم…بشناسیم ز کمندی که بهت اجازه …همیر همیر
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بیشی  …بیشی  نخواه…برای تو کافیه…میدم ببیتز کافیه

 همیشه باعث درده. 

فنجان نیمه خورده مرا به دست گرفت و پوز خند زد و 

 تمام محتویاتش را نوشید. 
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 یم فکر که این…زدنت حرف این…خوبه…کمند خوبه ⁃  

 راحت…نیستم همه مثل من اما…ام همه مثل من کتز 

 که نیستم سابقت پرس دوست مثه من…کمند گذرم نیم

 تا…همیشه…منه مجسم عذاب تینا که…رفت   دیگه رفت  

 تونستم یم من…بکشه نفس وقت  

 بفهیم تو اینکه به برسم که میگم…نکشتم…بکشمش
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 مشکالتت و تو از…کشم نیم دست آدما از ساده من

 نگو آدما اون از…نزن حرف فلسقز  برام…پس…اصال که

 تموم…نزن هم رو آدما وجود کثافت…کردن ولت که

ز …شدن  …هست   تو اما…رفی 

این جای حرفش ، بیشی  به سمتم خم شد و این بار 

دستم را گرفت و به نریم پشت آن را نوازش کرد و ادامه 

 داد که : 

  تو  وقت  …هست   وقت  …پس ⁃ 
 

 مال وقت  …متز  زندگ

 چشای برابر  لحظه این تو  االن وجودت همه وقت  …متز 

 تا …مونم یم منتظر  من…منه برای هم مشکالتت…منه

  خودت
 

.  این تا …بگ  سکوتو تمومش کتز

و حرکت آخرش باعث شد ، لب بگزم و تمام حرف های   

یم به شنیدنشان  که جانم با تمام انکار مغزم ، نیاز می 

ز شود.   درون دلم ته نشیر
 داشت ، بیشی 

 پشت دستم را بوسید. 

 حرکت  که قلبم را آب کرد. 
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 ذهنم را از تمام سخت  ها کند. 

 و تنم را لرزاند. 

را که با هم قدم زدیم و به تفری    ح   تمام این روز آخر 

 گذشت ، هم بیشی  به فراموش کردن نصیر منجر شد. 

هیچ وقت فکر نیم کردم ، رسدار آدیم باشد که اماکن 

 تاریجز و دیدیز را دوست داشته باشد. 

فکر نیم کردم او مردی باشد که تست کردن غذاهای 

 مختلف را بپسندد. 

 اما بود. 

نهان شده پشت نقابش را یم و من کم کم رسدار واقیع پ

 شناختم. 
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شب که در هواپیما ، به سمت مقصد تهران ، در حرکت 

بودیم ، رس روی شانه رسدار گذاشته بودم و به حرکت 

 انگشتانش روی کیبورد لپتاپش نگاه یم کردم. 

؟ دوست شغلو  این ⁃   داشت 

ایستاد و گونه ته ریش دارش، انگشتانش از حرکت 

 نامحسوس به پیشایز من کشیده شد. 

 پرسیدی؟ سوالو  این چرا  ⁃ 

ه به  رس از شانه اش برداشتم و دست زیر چانه زدم و خیر

 سورتش با تتز کج شده ،  پاسخ دادم که : 

 تو  گفت... آرزوش یر  رفته داداشت ، گفت  بانو  ⁃ 

  کار   و  کسب  پای موندی
 

  و  کسب  این حاال ... خونوادگ

 داری؟ دوس کارو 

نیشخند خییل کوتایه زد و در حایل که باز نگاهش را بند 

؟...تو کارتو  اسکرین لپتاپش یم کرد ، گفت : تو خر

 دوست داری؟
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 وست دارم. د االن اما ... نه اوایل شاید ... دارم دوست ⁃ 

بدون فوت وقت پاسخش را دادم و او باز نیشخند خییل  

 کوتاهش را تکرار کرد. 

 بهش االن اما  ، بود  اجبار  یه برام اوایل شاید  هم من ⁃ 

 . گرفتم  خو 

 خوب بود. 

 ما همدیگر را کم کم یم شناختیم. 

ز آورده بودم.   من گاردم رو پاییر

 او کم حرفز اش را کنار گذاشته بود. 

رای این رابطه نوپا که شاید قرار بود ، به زودی ما هر دو ب

د ، داشتیم تالشمان را در حد توان خودمان  پایان هم بگیر

 به کار یم بستیم. 

 داری؟ دوست رو  تینا  هنوز  ⁃ 

 پس از لخت  سکوت پرسیدم. 
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خودم هم اصال نیم دانستم چرا میان این حرف ها ، یک 

 دم. دفعه پای آن زن دیوانه صفت را به میان کشی
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 به و برداشت برابرش اسکرین از مکث با را نگاهش 

 .داد من های چشم

م نیم شد.  ی دستگیر ز ه و نافذ ، چیر  از میان این نگاه تیر

ی که باید شد اما وقت   ز  تر از چیر
سکوتش کیم طوالیز

 پاسخ داد ، قلب من باز بازی اش گرفت. 

 اون از  قبل حت   شاید ... شده تموم وقته خییل تینا  ⁃ 

 رو  تینا ... عقدمون بعد  روز  چند  حت   شاید ... تصادف

 شاید ... نداشتم هم دوست وقت هیچ حت   شاید 
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س از  دور ... کرد   کورم  جذابیتش  االن شاید ... بودنش دسی 

 اون... اما ... نکنم هم نگاش حت   ، عقب به برگردم

  از  پر ... غلط... بود  من انتخاب
 
تبایه...حاال هر اتفاف

 افتاده...واسه انتخاب غلط 
 
بیوفته...هر اتفاف

منه...نگهش داشتم...زجرش دادم...زجر کشیدم...اما 

 .  یادم موند تاوان یعتز خر

افش ، قلبم را به درد آورد.   اعی 

 من انتظار این حجم از غم و ناامیدی این مرد را نداشتم. 

 ی من به شمار یم رفت. این مرد ، پناه ترین مرد دنیا برا

 پناه ترین مرد ، برای خانواده اش. 

دست روی بازویش گذاشتم و با کمندی که خییل وقت 

بود ، پشت الیه های این احساس رقیق شده ، پنهان 

 شده بود ، به حرف آمدم که: 

ین کردن  رها  وقتای   یه ⁃   نباید ... نمییسر  آروم... کاره  بهی 

ه اپن چندتا آدم تو میر  یادت بیسر  آروم اگه... بیسر  هم

خونه بانو چشمشون به توئه...آروم نشو...اما رها  
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کن...تینا درد داده...تا آخر عمرش ، درد یم کشه...منو 

...منو نگاه کن...منو درد دادن...منو قاتل کردن...تو  ز ببیر

...اما رها کردم...رها کردم ، نه واسه  اوج نوجوویز

این رها کردم  بخشیدنشون...نه واسه آروم شدن...واسه 

که هیچ کاری از دستم برنمیاد...یه وقتای  هرخر زور 

...هر خر بریز به در و دیوار هیچ کاری ازت  بزیز

 .  برنمیاد...پس باید رها کتز
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ه   .ماند ام خیر

 .  دقایق  طوالیز

ی خواند.  ز  با همان نگاهش که نیم شد از میانش چیر
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؟  یم کثافتو   اون هم باز  عقب به برگردی اگه ⁃   کیسر

این سوال بعد از این دقایق طوالیز سکوتش ، دور از 

ی بود که یم توانستم تمرکزی رویش  ز انتظارترین چیر

 داشته باشم. 

 . شک بدون ⁃ 

 لبخند زد. 

انتظار این حرکت دیگر واقعا عبث ترین اتفاق ممکن 

 بود. 

شانه ام قرار داد و  متوجه بهت نگاهم شد که دست روی

مرا اندگ به سمت خود کشید و با رسی که به صورتم 

 نزدیک کرد ، لب زد که : 

یه همون دقیقا  این ⁃   حشمت یاور  اتاق تو  من که  دخی 

 . دیدم

 پوزخند زدم. 
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یاد آن روز و مردی که حت  به درست  نخواستم صورتش 

 را ببینم ، باعث این پوزخند شد. 

ی همون ⁃   سلیقت نبود؟ تو  که  دخی 

 این بار نوبت او بود ، پوزخند بزند. 

؟  رومینا  فدای خودتو  ، کردی  قبول چرا  ⁃   کتز

 گردن کج کردم. 

 چشم هایش عمق داشت. 

 عمق  که مرا به خود یم کشید. 

و  ، خاطرش به که  دلییل همون به ⁃   هیچ... کشتم  نصیر

ز   منو  تو  مطمئنم حداقل... نیست رومینا  از  تر  مهم چیر

ز مهم تر از خونواده نیست کتز   یم درک ...هیچ چیر

رسدار...مگه نه؟...خونواده من رومیناست...من فقط 

 اونو دارم. 

دستش را تا پشت گردنم امتداد داد و پیشایز ام را به 

 پیشایز اش چسباند. 
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ی اون با  خییل تو  ⁃  ز  ، داری فرق میدی نشون که  چیر

 . دخی  

**** 
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باعث ، بودم خریده شاهپور و نوا برای که های   هدیه 

ز  کف بود شده  چمدان در چنان هم و نشسته سالن زمیر

ی جستجوی در بود، ها هدیه مختص که کوچکم ز  چیر

 .باشند خود برای دیگری

بانو لیوان چای را به دستم داد و در حایل که یک ناآرایم 

ه یم کرد ،  آرام رو به من گفت : تو خاض از وجناتش رسر
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یم دویز نکیسا و رومینا چرا دائم دارن هتل و اقامت  

؟ ز  گاهاشونو عوض یم کیز

لب هایم را با زبان تر کردم و لیوان چای را میان دستم 

 چرخاندم. 

 خییل رومینا  به میخواد  نکیسا  نیست،احتماال  مشکیل ⁃ 

 . بگذره خوش

 نگرایز از چشم هایش نرفت . 

 . در عوض بیشی  شد 

  فکریت بیشی   ، کردنت  خوشحال جای سفر  چرا  تو  ⁃ 

 کرده؟

ز را یم فهمید.   این زن همه چیر

 هر چه بود و نبود را. 

 تماس افتاده روی اسکرین گویسر به دادم رسید. 

با ببخشیدی از جا برخاستم و لیوان و گویسر به دست ، 

 رایه ایوان شدم. 
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 تماس ناشناس را پاسخ دادم. 

 . الو  ⁃ 

 ⁃  .... 

 و؟ال ⁃ 

 باز هم ی  جواب ماندم. 

 ! نمیاد؟ صدا !... الو؟ ⁃ 

 و خواستم تماس را پایان دهم که... 

 عزیز  کمند   ، شده زیبا  خودت اندازه به هم صدات ⁃ 

 .... من

 لیوان از دستم افتاد. 

 روی آجر فرش ایوان افتاد. 

 شکست. 

 داغز چای ساق پایم را سوزاند. 

 اما... 
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 هیچ کدام مهم نبود. 

ترین صدای زندگیم بود که به گوشم مهم دهشتناک 

 رسید و بعد از آن بوق قطیع تماس. 
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 .زد چنگ را بازویم دست   که بودم سقوط حال در 

نگاه ترسیده و ی  ثباتم روی چشم های شاهپور که با 

ه نگاه یم   بهت منر در حال سقوط از پله های ایوان را خیر

 کرد ، ماند. 

 بازوی دیگرم کشیده شد. 

 این بار چشم های ترسان نوا ، برابرم بود. 
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م چای داغ ریخت رو پات.  -نوا  ؟...بمیر  خوی 

 صدای بانو این میان ، موجب شد فضا را بهی  درک کنم. 

ه تو پات.  -بانو  ...شیشه میر
 بیا عقب دخی 

ز را نیم توانستم حس کنم.   هیچ چیر

 توانم خارج شده بود.  حت  اختیار پاهایم از 

شاهپور انگار متوجه شد که مرا تا نیمکت چوی  تراس 

 عقب کشاند و مرا روی آن نشاند. 

ز پایم زانو زد.   پاییر

ه شدم.   به تتوی صورتش خیر

 بانو کنارم نشست و دستانم را در دست گرفت. 

.  -بانو  ؟...فشارت پایینه دخی   تو چرا اینقدر یجز

 رستاد یر آب قند. و نوای بیچاره ترسیده را ف

شاهپور اما با اخم های  که درهم شده بود ، گفت : چه 

 مرگت شد یهو؟
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 سوال درست را انگار شاهپور پرسید. 

 من به مرگ رسیدم. 

 مرگ مرا به آغوش کشید. 

ی بود  ز که امکان   و انگار برگشتم به این دنیا ، بدترین چیر

 رخ دادن داشت. 

؟ -شاهپور   چرا ساکت  دخی 

از در گذشت و بانو لیوان آب قند را از دستش  نوای  که 

د.  ز  گرفت ، باعث شد ، شاهپور از جا برخیر

آب قند را به زور بانو در حد یک قلوپ خوردم و حالت 

تهوغ که شنیدن صدای عجیب پشت خط به جانم 

 انداخته بود ، تشدید شد. 
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 و بانو های سوال زیر از توانستم اما ، چطور دانم نیم 

 پله از ، متحرک ای مرده مانند به و کنم خایل شانه نوا

 .روم باال ها

شاهپور لیوان خرد شده را جمع کرده بود و تا لحظات 

م با اخم و شک مرا یم  آخری که از آن ها فاصله بگیر

 نگریست. 

 نوا هم تا اتاقم مشایعتم کرد. 

ز وار جمع شدم ، تازه میان تخت که در خودم  جنیر

 توانستم به ترسم اجازه ابراز دهم. 

 لب به تشک تخت چسباندم. 

 حیغ زدم. 

 با تمام توان. 

ز  و تشک تخت انعکاس صپای  که حق گلویم بود را از بیر

 برد. 
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 چنگ به روتخت  انداختم. 

 ترس روزهای کودگ و نوجوایز با تمام قوا بازگشته بود. 

 به جانم تاخته بود.  استیصال و عدم توان ، باز 

 اشک ها و جیغ هایم ساعت ها به طول انجامید. 

من در میان اتاف  که روزی از آن زن دیوانه ای بود ، 

ی که باید برای ترس هایم عزاداری یم   ز دیوانه تر از چیر

 کردم. 

برای کمندی که سال ها بود ، پشت در اتاق کودگ هایش 

 جا گذاشته شده بود. 

موقع به خواب رفتم در میان آن  نیم دانم چطور و چه

 همه اشک و درد. 

اما وقت  به خودم آمدم که نوازش دست  مرا شوکه از جا 

 جهاند. 

 ی  سابقه گوشه تخت در خودم جمع  با ترس و 
وحشت 

 شدم. 
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و تصویر چشم های بهت زده مردی که مامن این 

ی بود که یم توانست این  ز روزهایم بود ، سخت ترین چیر

 به حد اعالی  از عذاب بنشاند. شب منحوس را 
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 تر منقلب که حایل با و کشیدم آغوش در را لرزانم تن 

ون آوای   اما ، کردم باز دهان ، شد نیم این از  .نجهید بیر

جای من اما مردی که با عصیان ی  پایایز ، کت از تن کند 

ون کشید و گوشه ای پرت نمود ، و پلیور از روی بدن  بیر

 به خروش درآمد. 

 مرگیت یه میگه شاهپور ... بوده مرگیت یه میگه نوا  ⁃ 

نم دست میام... بوده ز  هیچ از  که  توی   بینم یم بهت میر
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ز  تریس نیم خر    یه پری یم گنجشک  یه عیر

 داری بگو ... چته بگو ... دهنتو  اون کن  وا  المصب... گوشه

 ب؟المص خودت با  کتز   یم کار   خر 

ون یم  ده اس بیر دادی که از میان دندان های به هم فرسر

ی به جان ترسیده  جهید ، کم صدا بود اما وحشت بیشی 

 من یم ریخت. 

 تصویر دستان نصیر روی تن رومینا... 

 تصویر دست های کثیفش روی گلوی من... 

 ...
 

 فشار خفگ

 حق داشتم مثل بید بلرزم. 

 حق داشتم با تمان وجود زجر بکشم. 

ون نریخت. باز د  هان گشودم و باز آوای  بیر

 سمتم گام برداشت. 

 دست های توانمندش روی شانه هایم نشست. 

د.   شانه هایم را فرسر
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 محکم. 

 گرمای خوی  به تن رسمازده ام تزریق شد. 

روی صورتم خم شد و نگاهش را در جای جای چهره ام 

 به گردش درآورد. 

 . کنم  یم درستش من... کمند   بگو  ⁃ 

 هایش ، صورتم را محاضه کردند.  این بار دست

 . مواظبتم من کمند   ⁃ 

 دست های فلج شده ام را روی دست هایش گذاشتم. 

 این حصار را دوست داشتم. 

 این مامن عزیزی که بودنش خوب بود را دوست داشتم. 

؟  بغلم میشه ⁃   کتز

 نگاهش درون چشم های ترم ثابت ماند. 

 لبه تخت نشست. 

 کشاند. تنم را به میان سینه اش  

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 گونه به قسمت چروکیده سینه اش چسباندم. 

گذاشتم اشک های ترس و ضعف راه خودشان را پیدا  

 کنند. 

 روی موهایم را بوسید. 

 بوسید و باز با صدای پایینش ، غرید که : 

 کمند؟  ⁃ 

ون جهید.   هوم آرایم از میان لب هایم بیر

 . بگردم دلیلش دنبال من نذار ... چته بگو  خودت ⁃ 

 توانستم. نیم 

ز از رازی که حت  فکر کردن به آن ویرانم یم   من آدم گفی 

 کرد ، نبودم. 

دم.   صورتم را بیشی  به سینه اش فرسر

 . کن  بغلم فقط ⁃ 
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 چشای تو  که  کمندی  همون تو  صبح اما  کنم  یم بغلت ⁃ 

؟ ، کشیدی  نشون و  خط و  زدی زل من  مییسر

 نیم شدم. 

 من حاال حاالها آن آدم نیم شدم. 

ون یم رفت و کافه ها را در من آن کمن دی که با مهرداد بیر

 یم نوردید ، نبودم. 

 من آن کمندی که هوای رودابه را داشت ، نبودم. 

 من آن کمندی که پناه رومینای ویران بود ، نبودم. 

من در حال حاضز موجودی ترسیده در آغوش امن 

 مردی بودم که حضورش را با دنیا هم عوض نیم کردم. 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_هب_را_دلم_رس#

 452_پارت#

 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 

 .کن بغلم امشب فقط...میشم کمند همون ⁃  

 دروغ یم گفتم. 

من اگر تا انتهای ابدیت هم در آغوش این مرد یم ماندم ، 

و داشتم.  ه نیر  باز همچنان فضا برای ذخیر

 من تنها در آغوش این مرد ، آرام یم گرفتم. 

 تنها با حضور او. 

 نیم ، هستم االن که  آدیم این من وگرنه... امیدوارم ⁃ 

 ! که  متوجیه... کمند   مونم

دم و تا صبح در  صورتم را بیشی  به سینه اش فرسر

 آغوشش بدون ذره ای خواب ، جا خوش کردم. 

ترس و وحشتم کم شده بود و نگرایز برای رومینا و نکیسا 

اند.   دامن یم گسی 

ی من به شمار یم فردا و فرداهایش روزهای سخت  برا

 رفت ی  شک. 
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** 

رودابه دهان به گوشم چسباند و میان اعصاب خراب 

ی ی  فرهنگ و صدای منحوس شب 
من که میان مشی 

قبل ، در رفت و آمد بود ، گفت : مهرداد گفته جلو در 

 منتظرته...گفت فقط به رب  ع. 

فرصت  برای فکر کردن به حرف رودابه نداشتم ، چون 

 فحایسر شد. زن دیوانه مشغول 

فضا متشنج شد و فرانک خانم فرصت هرگونه ری 

اکشتز را از من گرفت ، با اشاره اش به رودابه جهت 

 دورسازی من از فضا. 

ز در رودابه من سنگ  چنگ انداخی 
 

شده ای را که آمادگ

چشمان بدرنگ زن ی  سلیقه را داشتم ، را عمال در 

 آغوش کشیده و همراه خود تا رختکن کشاند. 

 ا بود که به خود آمدم و غریدم که : آن ج
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ز  پولشو  ⁃   کثیفش  موهای از  و  جلوش میندازم سگ عیر

م ون کنم  یم پرتس میگیر ه کرده  فک... رو  زنیکه بیر  چخی 

 آشغالش؟ سلیقه اون با  من واسه

ی مدار بودم و نه ذره ای  به قول فرانک خانم ، نه مشی 

 سیاست کاری داشتم. 

ار بودم.  ز ز بیر  من از توهیر

ز و گاها تما ز یاسمن و سیمیر م سال های عمرم ، توهیر

ز آنقدری مشمول حالم شده بود که نتوانم دیگر  مهیر

 تحمیل برای حرف یامفت کیس داشته باشم. 

رودابه با ناراحت  و هیس هییس که به راه انداخته بود ، 

پافر را تن من کرد و کاله هودی ام را روی رسم کشید و با  

 نالید که : گشودن در مرا هل داد و 

جون رودی برو دو دقیقه پیش مهرداد تا فرانک خانم  - 

 این سلیطه رو آروم کنه...تو الگ حرص نخور قربونت. 

 نیم شد. 
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 نیم توانستم. 

 تمام جان من زهری بود. 

 و این شعله کوچک ی  اهمیت ، به قلبم گر انداخته بود. 

عصت  حیاط رسمازده را گذراندم و برای تمدد اعصاب 

ه رنگ تمام رس ب ه آسمان بلند کردم و به ابرهای  که تیر

ه شدم و چند  فضای آسمان را اشغال کرده بودند ، خیر

 نفس عمیق از هوای رسد برداشتم . 

در را که گشودم ، دویست و هفت مهرداد دقیقا آن 

 سمت خیابان بود. 

دلتنگ روزهای تقریبا ی  دغدغه ای بودم که با او به 

 خویسر یم گذشت. 

 گام برداشتم. سمتش  

 موتوری با رسعت از کنارم گذشت. 

 ترسیدم. 

 گام عقب گذاشتم. 
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 آسفال کوچه به پاچه های 
 

آب جمع شده در فرورفتگ

 شلوارم پاچید. 

 غر زدم. 

ز کوفتم.   پا زمیر

 مهرداد پیاده شد. 

 سمتم قدم برداشت. 

 برابرم ایستاد. 

 
 

اهن آی  همیشگ در این رسمای استخوان سوز ، تنها پیر

 کارش را به تن داشت. محل  

؟...تو شوهر داری؟تو  -   زنیسر
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یز صورت و سوال   که فحیسر  شد باعث ، اخمش از لی 

شوم خیال ی   را ، کنم موتورسوار فرد حواله خواستم یم

 .برانم لب به پوزخند و

 میان کوچه خلوت این محل به نسبت آرام برابر هم

ایستاده بودیم و مردی که روزهای نه چندان دور دوست 

 خوب من به شمار یم رفت ، برایم کمرنگ یم شد. 

 اون... دادنه؟ پس جواب آدم کمند   کردی  فک چطور  ⁃ 

 . رفته یادت منو  اخالق انگار ... تو  به هم

 عصت  دست به پیشایز اش کشید. 

 مهرداد پرس خوی  بود. 

ز و شسته پرسی بود که روابط برایش همیشه  ام آمیر
احی 

 رفته قلمداد یم شد. 

 او آدم روی  بود. 

 انتظار داشت من هم مثل خودش باشم. 
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 اما نبودم. 

ایط از هر کیس ، آدم متفاوی  یم ساخت.   رسر

او را خانواده تحصیل کرده و بافرهنگ و اپن مایندش 

ی که از اخم حشمت ها یم  بزرگ کرده بودند و مرا ، نیر

 ترسید. 

 کوتاه از تو میخوام.   جواب یه من ⁃ 

شست چشم های خسته ام را با دو انگشت سبابه و 

مالیسر نرم دادم و این میان جان کندم صدایم باالتر از 

 حدش مرود. 

به هر حال من و مهرداد ، نان و نمک همدیگر را خورده 

 بودیم. 

 ام هم امری اجتناب 
 

حذف شدن این مرد ، از زندگ

 ناپذیر بود. 

، درست و عادی و با خاطره ای برای اما من یم خواستم 

 او خوش ، راه جدایمان را جداتر سازم. 
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  ، گفتم  بهت بارها  ⁃ 
 

 خودم به من شخض زندگ

 حوصله نه زنم یم حرف خونوادم از  نه من... مربوطه

 برات خییل اگه اما ... بزنه حرف خونوادش از  کیس  دارم

 ، اومدی جا  این تا  کوبیدی  سوال این خاطر  به و  مهمه

رسدار ... مرد  اون... آره ، بگم باید  ان امیر  شوهر  میر

 . زنشم من... منه

اف  یتز در لحظه تلجز به شمار یم رفت. اعی   شیر

 مهرداد نگاهم کرد. 

 اش ، پنج ثانیه بود. 
 

گ  مدت زمان خیر

 چرخید. 

 سمت ماشینش حرکت کرد. 

و قبل از سوار شدن به اتومبیلش ، ی  نگاه به من گفت : 

حداقل درباره یگ از اعضا خونوادت با افتخار حرف 

 به. زدی...خجالت نکشیدی از بردن اسمش...این خو 

 و رفت. 
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ه شدم.   به آسمان خیر

 دل دل یم زد ، بارایز شود. 

** 
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 و رنگ تابلوی به و دادم فاصله گوشم از کیم را گویسر  

 روی رونده گیاه زیاد حجم زیر که آسایشگاه رفته رو

 .انداختم نگایه ، بود شده ناپدید تقریبا ، دیوار

 ؟ رو تابلو دیدی ⁃ 

 .اوهوم ⁃ 
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 به این روز 
 

از پله های به نسبت کثیقز که عدم رسیدگ

دم و  ه در را فرسر انداخته بودشان ، باال رفتم و دستگیر

وارد مکان ساکت  که مرد نگهبان با برخاستنش از روی 

 صندیل فلزی ، به آن پایان داد ، شدم. 

صدایش   مرد نگایه به رستا پایم انداخت و با صاف کردن

ز خانم؟  گفت : امری داشتیر

 درون گویسر لب زدم که : 

ز  زنم یم زنگ بهت ⁃   . بده جواب... سیمیر

تماس را پایان دادم و رو به مرد گفتم : اومدم خانم 

 مستوفیو ببینم. 

رس تکان داد و کیم بعد دوشادوش او راه پله های که 

ساختمان کوچک اما چند طبقه را به سمت باال در پیش  

 گرفتم. 

 محیط بار منقز وحشتنایک داشت. 
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 که نصیر در این 
فکر کردن به این چه سال های طوالیز

 یم کرده است ، هم یم توانست مزید بر علت 
 

مکان زندگ

 باشد. 

نگهبان چند تقه به در نواخت و من باز پا گذاشتم داخل 

فضای به نسبت کم نور اتاق کهنه ای که نیم دانم با این 

ز و خییل دیگر از حجم هزینه ای که سا لیانه سیمیر

ثروتمندان این شهر بابت گندکاری هایشان به این 

 آسایشگاه پرداخت یم کردند ، اینگونه بود . 

امم ایستاد و من به هیکل  زن به نسبت میانسال به احی 

 و صورت ی  روحش ، چشم دوختم. 
 استخوایز

تعارف زد بنشینم و من همان جلوی در از جایم تکان 

 نخوردم. 

 نگهبان که تنهایمان گذاشت ، مستوفز به حرف آمد که : 

 _ در خدمتم خانِم... 

م اقوام از ... نصیر  ⁃   . نصیر
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ز گفته بود که فامییل نصیر در این مکان به نام   سیمیر

 کوچکش ثبت شده است. 

 اخم های زن زیادی ی  حال ، در هم شد. 

 . نمیارم جا  به ⁃ 

ز  ⁃  ل سوا چندتا  اومدم... فرستاده منو  سیمیر

سم...مشکیل هم قرار نیست واسه شما ایجاد  بیر

ز که؟  بشه...ملتفتیر
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ز  به من ⁃    ایشون شدن ناپدید...گفتم هم خانم سیمیر

ز  اینجا ما...نبوده منطق   اصال  مداربسته دوربیر
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 حتما...بیمارامون خونواده تقاضای خاطر به...نداریم

ایطو ز  یم درک رسر  .کنیر

 آرام سمتش قدم برداشتم. 

ز ایستادم.   سمت دیگر میر

ز آوردم و   ام پاییر
 

صدایم را به طرز تهدید کننده همیشگ

با طمانینه و لبخندی که ی  شک او را یم توانست آزار 

دهد ، گفتم : حتما اون شب ، کیس بوده که این اتفاقو 

 دیده باشه...مگه نه؟

 . نمیشم متوجه منظورتونو  ⁃ 

ز خم شدم و با پوزخند ، نگاه لرزانش را به نظاره  روی میر

 نشستم. 

 مثه من چون... بگو  همینو ... دیدتش؟ گ  شب اون ⁃ 

ز   که  آدمای   اون از  کدوم  هیچ شبیه... نیستم سیمیر

ز   یم سکوت  . نیستم کیز
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ز از عقب رسم  صدای برخورد سیتز و محتویاتش به زمیر

 اند. با یکه ای که خوردم ، نگاهم را به عقب چرخ

نگاهم به زن فربه و قد کوتاه مستز ، برخورد کرد که 

ه بود.   ترسیده به ما خیر

 لب هایم انحنا گرفت. 

 قدم عقب گذاشتم. 

رو به مستوفز گفتم : باز میام...این دفعه دوس دارم 

 . ز  جواب داشته باشیر

از کنار زیز که به سخت  خم شده و ریخت و پاش هایش 

 را جمع یم کرد ، رد شدم. 

سایشگاه شدیدا آرام با آن انرژی منقز متصاعدش ، از آ

 خارج شده و راه گرفتم تا جای  حواله انتهای کوچه. 

 هوا رو به تاریگ یم رفت. 

 در پناه درخت  ایستادم و به در آسایشگاه چشم دوختم. 
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من باید یم فهمیدم چگونه یک مرد کامل فلج شده 

 آشغال از این مکان خارج شده است. 

اندازه ای که آن کثافت به من و رومینا نزدیک باید همان 

یم شد و برایمان تهدید به حساب یم آمد ، برایش خطر 

 ایجاد یم کردم. 

 باید حمله یم کردم. 

ین دفاع بود.   حمله بهی 
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 دست حد ی   کرخت   باعث ، ماندن رسما در ساعت دو 

 .بود شده پاهایم و
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دست ها را برابر دهانم گرفتم و با بخار دهانم سیع کردم 

 در گرمادیه ، کمک رسانشان باشم. 

ز عزیزم را به من بازیم گرداند تا من  کاش رسدار آن ماشیر

 بتوانم مثل روزهای سابق ، پادشایه کنم. 

ایستادن ماشیتز که هیبت و راننده اش زیادی آشنا بود ، 

د قلچماف  که شکل باعث شد به روح پرفتوت آن چن

 سایه مرا دنبال یم کردند ، فاتحه ای مرحمت کنم. 

ز داد و با اخم های درهمش که از شب قبل  شیشه پاییر

ز دو ساعت  هست اینجا  بهی  هم نشده بود ، گفت : گفی 

 وایسادی. 

ه ⁃   . کنم  فک بیشی 

 . باال  بیا  ⁃ 

 . دارم کار   ⁃ 

 ابرو باال انداخت و نیشخند به صورتم پاشید.  
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ز  تو  تویز  یم ⁃   ساختمونو  اون و  بشیتز  ماشیر

 . کوچیک  خانوم زیز  نیم یخ حداقل... بپای  

کلمه ای که آن اوایل باعث نفرتم بود ، حال به پوزخندم 

 منجر شد. 

ز جیپش را دور زدم و سوار شدم.   ماشیر

لیوان کاغذی  کاپوچینو را از بسته مقوای  جدا کرد و به 

ه در آسایشگاه ات   دستم داد و من خیر ز گفتم : با تجهیر

 اومدی. 

یک زنیت چوب سیاه زاغ تو  خواستم ⁃    یه باید ... بشم رسر

 . کردم  یم دلبازی و  دست کم

خندیدم و خنده ام با دیدن خروج زن فربه قدکوتاه روی 

 لب هایم ماسید. 

 . کنم  گم  نمیخوام زنو  اون ⁃ 

 و تا خانه اش ، که آن رس شهر بود ، زن را گم نکردیم. 

وزی خوی    بود. پیر
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 اما مشکل جدیدی به مشکالت من افزوده شد. 

 هم بدبخت معلومه که  زیز  این دنبال چرا  دقیقا  ⁃ 

 هست؟
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 تازه باران که خیابایز  به نگاه و کشیدم عمیق   نفس 

وع  .شدم ، بود کردنش خیس حال در ، شده رسر

 همرایه داشت چشم ی   همیشه که ممنون شاهپور ⁃ 

ا بعضز  واقعا اما ز   تو چیر
 

 راز یه باید من زندگ

 که؟ متوجیه...بمونه

 .رومینا قربایز ...کردن قربایز  رازات رو تو...نیستم نه ⁃ 
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دم و ی  توجه به غیظ آمیخته به صدایش 
لب به هم فرسر

 ، لحنم را کیم بشاش ساختم . 

 ورگل ترگل و  خوشگل دخی   یه... نشد  بد  که  یگ تو  برا  ⁃ 

 . زندگیتون تو  حضورم با  کردم  نصیبت

ز را کنار خیابان متوقف کرد.   ماشیر

 به سمتم چرخید. 

 مرد لوده همیشه نبود. 

او به حالت شاهپوری بود که دست راست رسدار 

 شناخته یم شد. 

 دویز  یم... نبود  خوب حالش امروز  رسدار  ، کمند   ⁃ 

ا؟...چون اون زنیکه باز دیوونگیش عود کرده از پله ها چر 

...بعد یم دویز قسمت جالبش  ز خودشو پرت کرده پاییر

چیه؟...داداش عوضیش اومده رسوقت آقام...تا زهرش 

خایل بشه...بعد این میون من نیم دونم نگران تو 

باشم...توی  که چشات خییل وقته نگرانه...یا نگران آقام  

 ن تو خونش تو چه حالیه. که نیم دونم اال
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 بزنم. 
ز
 دهانم را چندباری باز و بسته کردم تا حرف

 اما نیم شد. 

 چرا مشکالت تمام نیم شد؟

 چرا تکثیر یم شد؟

 نیم فهمیدم. 

 درک نیم کردم. 
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 چطوره؟ حالش ⁃  

 به زور گفتم. 
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ز  ز ماشیر
، زیرلب گفت :  و او در حال به راه انداخی 

 جفتتون موندین رو دستم ...آسایش ندارم از دستتون. 

 تا رسیدن به خانه و پیمودن پله ها انگار سال ها گذشت. 

 در خانه را گشودم. 

خانه نور اندگ به  ز فضا تاریک بود و تنها دیوارکوب آشیر

 سالن یم ریخت. 

 دیدمش. 

 روی کاناپه سه نفره دراز کشیده بود. 

پیشایز گذاشته و انگار به خواب عمیق  مچ دست را روی 

 فرورفته بود. 

ز برابر کاناپه نشستم.   روی میر

ز پا انداختم.   کوله ام را پاییر

 دکمه هایش را گشوده و بدنش زخیم نبود. 

اما انگار غم دنیا درون نفس های عمیق به خواب رفته 

 اش ، سنگیتز یم کرد. 
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م پاهایم را درون سینه جمع کردم و چانه به زانوی

ه منظره روبرویم ، تماس نکیسا را  چسباندم و خیر

 ریجکت کردم. 

 برایش نوشتم که : 

 ”به زودی پیداش یم کنم...مراقب رومینا باش. “ 

 من هم یم خواستم مراقب رسدار باشم. 

رس از گویسر که بلند کردم ، نگاه باز شده مرد دراز کشیده 

 اش به من ، باعث شد یکه بخورم. 
 

گ  روی مبل و خیر

 اومدی؟ گ  ⁃ 

؟... اومدم تازه ⁃   خوی 

 پاسجز به حرفم نداد. 

در جایش نشست و گوشه چشم هایش را با انگشتاتش 

 مالش داد. 

 توش از  تویز  یم ، است بسته یه هود  باالی کابینت  تو  ⁃ 

 بیاری؟ برام مسکن یه
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 رس تکان دادم. 

قرص را به راحت  پیدا کردم و از آب رسد کن یخچال 

 آب پر کردم و برابرش ایستادم.  لیوایز برایش از 

ز کنار دستش پاکت  قرص را با کیم آب خورد و از میر

سیگار و فندک را به دست گرفت و لحظای  بعد سیگار 

 آتش گرفته کنج لبش جا داشت. 

همیشه فکر یم کردم تصویر سیگار کشیدن تایم شلت  

ی است.   وقت  دردهایش را دود یم کرد ، تصویر کم نظیر

که رس روی پشت  مبل گذاشته و به سقف   اما این مرد 

ه یم نگریست و سیگار آتش گرفته را به حبیس ترین  خیر

ترین تصویر عمرم به  حالت ممکن دود یم کرد ، ی  نظیر

 شمار یم رفت. 

 تصویر مردی که قلبش آتش بود و نگاهش آب. 

 اومدی... بودی آرایشگاه چهار  ساعت تا  امروز  ⁃ 

ون ابون دیدی...یه موتوری از  خی وسط رو  پرسه اون... بیر

کنارت رد شده...آب گودال پاچیده به شلوارت...رفت  تو 
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یه خیابون خلوت...تو یه ساختمون قدییم...بعد هم با 

...حتما   داشت 
ز

ز شهر...روز شلوغ شاهپور رفت  پاییر

 خسته ای. 

جای ناراحت  ، یک جریان سیال آرامش درون قلبم اتفاق 

 افتاد. 

 س خوی  بود. حس مهم بودن ، احسا

 . بوده سخت روزت هم تو  ⁃ 

 . بوده سخت ⁃ 

 بره؟ یم شوره یم سختیو  این خر  ⁃ 

 . دونم نیم وقته خییل... دونم نیم ⁃ 

 کنارش نشستم. 

 رس به بازوی دراز شده اش روی پشت  مبل گذاشتم. 

 . بره بشه شسته سختیا  نمیخوای وقته خییل شاید  ⁃ 

 ... شاید  ⁃ 
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ه شدم.   به نیمرخش خیر

 ب تو بغلم کن کمند...امشب تو مرهم باش. امش ⁃ 

 دست گرد سینه اش حلقه کردم. 

 رس به سینه اش چسباندم. 

 و سینه داغ او کم کم از آن انقباض وحشتناک رها شد. 
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ز  لیوان چای را برابرش روی کانی  قرار دادم و در حال گرفی 

ز ، گفتم : من لقمه ای همان طور  ایستاده و بدون نشسی 

امشب دیر بریم گردم خونه ...باز اون لندهورا رو ننداز 

 دنبالم...من مراقب خودم هستم. 
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صورت خسته و ناراحتیش از همان لحظه ای که چشم  

گشودم و دیدم شب را تا صبح روی همان کاناپه رس به 

ی کرده ام ، درگیر درد بود.   بازویش تکیه داده سیر

 اهپور امروز همراته. ش -

ون فرستادم.   نفس پوف مانندم را بیر

 باز با شاهپور یم توانستم به یک طریق  کنار بیایم. 

اما تحمل آن آدم های گنده بک و عجیب ، شدیدا روی 

 اعصابم خط یم انداخت. 

م.  - م خونه ، یه دوش بگیر  من میر

 و کانی  را دور زدم که بروم سمت وسایلم. 

دستم را گرفت ، میانه راه مانع رفتنم دست او وقت  مچ 

 شد. 

 سمتش کشیده شدم. 

 روی پایش نشستم. 
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نگاه خسته و فکری اش ، باعث شد دلم به رحم بیاید و 

 دست به گونه ته ریش دارش بکشم. 

من یه وقتای  نیم تونم مراقبت باشم کمند...چون تو یه  -

مت زودتر  مایه هست  که هر خر محکم تر تو مشتم بگیر

ز  ی. لیر  یم خوری از دستم میر

 مگه االن تو دستاتم؟ -

ز بود چه  سوایل پرسیدم که برای خودم هم چالش برانگیر

رسد به مرد خسته و لهیده ای که روانش دچار تنش ی  

 پایایز بود. 

االن تو بغلیم...یعتز حداقل االن ، تو این لحظه یم  -

 تونم نفس راحت بکشم. 

 چالش برای او حل شد. 

 افزون تر... برای من اما 

برای پایان این بحث که مرا دامن گیر تر یم کرد ، از جا 

برخاستم و گونه اش را رسرسی بوسیدم و در حال 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز کوله و پافرم ، گفتم : همه خر درست میشه  برداشی 

...تینا رو رها   ز قدمو برداشت  رسدار...تو اولیر

...حل یم کنیم.  ز مهمه...بقیشو حل یم کتز  کردی...همیر

 چرا خودم را قایط اش کردم.  نیم دانم

 اما دلم با این قایط شدن ، گرم شد. 

ون آمد.   بیر
 

 نگاه رسدار هم از آن خستگ

ون زدم یم دانستم ، روز گندم را  از خانه اش که بیر

وع کرده ام.   حداقل با حضور این مرد ، خوب رسر

**** 
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ون آمدنم از خانه همراه  به  نوای  که لحظه آخر بیر

شاهپور ، خودش را همراهمان کرده بود ، از گوشه چشم 

 نگاه کردم. 

ه بود.   عصت  به اسکرین گویسر اش خیر

شاهپور هم انگار این رفتار نوا برایش عجیب بود که با 

ک نجیب و لطیفمان را چه  چشم و ابرو اشاره زد که دخی 

 شده است. 

 شانه باال اند اختم. 

شاهپور هم انگار جو را گرفته و از آن موزیک های مکش 

 مرگ مایش رونمای  نکرده بود. 

برای خروح از آن فضای عجیب و منحوس دست به 

 دامن خزعبالی  شدم که اصال و ابدا به وجناتم نیم آمد. 

 صبونه خوردی نوا؟ -

ف خنده بودنش  شاهپور فکش را جلو داد و کامال در رسر

 را به رخم کشید. 
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 رلب فحشش دادم و به مکث نوا ، کیم مشکوک شدم. زی

دقیقه ای اون کافه نزدیک  نه...میشه من بیست  -نوا 

 آرایشگاهت بشینم؟...تنها...بدون همرایه. 

 و اعصاب خرای  که در واو به واو جمله اش 
 

این هل زدگ

جاری بود ، نگاه من و شاهپور را باز به هم کشاند و 

 ند و گفت : من بیام دیگه؟شاهپور کیم اخم به هم دوا

من میگم حت  کمند نیاد اونوخ تو رو بخوام واسه  -نوا 

م؟  خر بی 

قیافه به تمسخر آغشته ام موجب شد ، شاهپور بیشی  

از حرف نوا داغ کند و علنا دل دخی  عزیزجانش را 

 بخواهد بشکند. 

 پس نمیشه تنها بری.  -شاهپور 

: بگو اذیتم نوا ی  توجه دست رس شانه ام زد و گفت 

 نکنه کمند. 
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 شاهپور را چشم غره رفتم و برای نوا رس تکان دادم. 

ز سیع یم   و در انتها من و شاهپوری ماندیم که در ماشیر

کردیم از کافه ای که پنجره آن چنایز هم نداشت ، 

 بفهمیم نوا با چه کیس قرار داشته است. 

شاهپور عصت  سیگار سوم را آتش زد و گفت : خب برو 

  و گ.یسر آب بده. یه رس 

 به من چه؟ -

؟  -  کوفت و به من چه؟...خانم کوچیک شدی واسه خر

 واسه این که بشم آینه دق تو یگ.  -

میان اخم هایش خندید و من با بهت به دویدن نوا یر 

ی تور نجوم را بر عهده داشت ،  همان پرسگ که رهی 

 شدم. 

ه؟ -  این جا چه خی 
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ون پریدم و توجیه به حرف شاهپور نشان  ز بیر ز ماشیر

 ندادم. 

 پرس سوار پژو به نسبت درب و داغانش شد و رفت. 

ز نشست.   و نوا همان وسط خیابان خلوت ، روی زمیر

ه  ز گذاشتم و به هجوم اشک هایش خیر برابر نوا زانو زمیر

 شدم. 

 نوا برایم عزیز یم شد. 

 مثل رودابه و رومینا. 

 نیم توانستم ناراحت  اش را تاب بیاورم. 

 رسش را در آغوش کشیدم. 

 او هق یم زد. 
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ه شاهپوری بودم که صورتش تا خرخره رسخ  و من خیر

 بود. 

ت و حساسیت دیوانه وارش روی نوا ، در  یم داسنتم غیر

 حال ویران کردنش است. 

به هر جان کندیز بود ، نوای پوشیده در لباس های ساده 

 ومبیل شاهپور کشاندم. اش را تا ات

شاهپور برای نوا ، بطری آب معدیز تهیه کرد و برابرش  

 گرفت. 

 ها توانسته بود ، طعم 
 

ک همیشه بیماری که تازگ دخی 

 را بچشد ، با هق های  که هنوز بند صدایش بود ،  
 

زندگ

 گفت : ر...ر...رفت. 

واری   رستکان دادم و به دور از هرگونه دلسوزی دخی 

 رفت. گفتم : آره 

 من...من...من دوسش...دوسش دارم.  -

 یم دونم.  -
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 شاهپور دست میان موهای کم ارتفاعش کشید. 

...خر کار...خر کار کنم؟ -  چ ...خر

-  .  هیجر

 هق هایش باز بیشی  شد. 

مانده بود این میان شاهپور رس روی کاپوت ماشینش 

 بکوباند. 

ان آرام کردن نوا و رساندنش تا خانه ، شاید دو ساعت  زم

 برد. 

 . 

 اما وقت  نوا رار روی تختش خواباندم. 

ک نیاز به تنهای  
وقت  سیع کردم به بانو بفهمانم ، دخی 

 دارد. 

 وقت  باز کنار شاهپور درون اتومبیل نشستم. 

ی روی مغزم سنگیتز یم کرد.  ز  چیر
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ی شبیه فکر به این که من زیادی به این خانواده  ز چیر

 مبتال شده بودم. 
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 شاهپور که ساندویجر  و شدم جا جابه جایم در کیم 

 ، کشانده آتش را زبانم ، بودنش تند زیادی و بود خریده

 .زدم دیگری گاز را

ه  شاهپور هم قلپ آخر بطری نوشابه اش را نوشید و خیر

ی تا ما  به در رنگ و رفته خانه ای که حدودا صد می 

گفت : االن دقیقا ما سه ساعته اینجا فاصله داشت ،  

؟  وایسادیم واسه خر

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ی تو  اینه حداقلش ⁃    تو  ، خونه نمیر
 

  دخالت نوا  زندگ

 . کتز 

 عصت  به سمتم چرخید و تقریبا توپید که : 

 . نوام عموی هم من ⁃ 

 به نه ، تو  به نه... مربوطه خودش به زندگیش... باش ⁃ 

شما مظلوم و ی   حاال ... بالغه ، عاقله... نداره ربظ رسدار 

 دست و پا بارش آوردین بحثش جداست. 

 خوبه؟ ، باشه هار  تو  مثه ⁃ 

 لحنش ، باعث شد باز لب هایش کش بیاید. 

 توی   امثال چون... جون شاهپور  افتخارمه بودن هار  ⁃ 

 . ندارن اضافه زر  اجازه

مزدیک شدن زن مورد نظر از آن سمت کوچه به خانه ، 

 د. باعث شد جوای  به حرفم نده

 تمامم به زن فربه کوتاه قد ،  
 

گ در را گشودم و با خیر

 . ز  گفتم : بمون تو ماشیر
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 و در را به هم کوبیدم و سمت زن قدم برداشتم. 

 هم زمان رسیدیم. 

حواسش درن کیسه های خرید در دستش بود و کلیدی  

 که در در خانه گیر کرده بود. 

دست روی در گذاشتم و به این وسیله ، نگاه زن درگیر 

 صورتم شد. 

 صورتش به آیز رنگ باخت. 

 نشانه خوی  بود. 

 طور  این که  شناخت   نیم... بشنایس باید  منو ... سالم ⁃ 

 . کردی  نیم زرد 

** 
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 بود شده مجبور ، جدید قرارداد خاطر به که سیمیتز  

 حرف به وحشت با و نشسته برابرم بازگردد تهران به

 .داد یم گوش ، گفتم یم که های  

 تمام جانم درگیر عصیان و غضب بود. 

 عصبای  بودم از دست زن برابرم. 

 زیز که فروریخته بود. 

برابرش زانو زدم و دست های لرزانش را میان دستانم  

 گرفتم. 

ز  منو  ⁃  ز  ببیر  . سیمیر

 نگاه لرزانش ، در چشم هایم جا گرفت. 

 همه این... کردی  خریا ... نیست زدنت زار  وقت   االن ⁃ 

ز  پس ، خوردی بازی هم سال ای   همه آدم عیر
ز   که  چیر

 متوجیه؟... میدی انجام گفتمو 
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ه کرد.   رس تکان داد و باز اشک هایش رسر

 خوبه؟ حالش رومینا  ⁃ 

ز  خوبه ⁃   . خوبه خییل حالش شماها  بدون اون... سیمیر

ت هایش را رها کردم با این حرفم بیشی  هق زد و من دس

 و از جا برخاستم. 

ز از در اتاقش شنیدم که گفت : مراقب  در حال گذشی 

 خودت هم باش کمند...خییل مراقب خودت باش. 

 پوزخند زدم. 

ز دیرهنگام یادش افتاده بود ، مهر بریزد.   سیمیر

ز رفتم و  یاسمتز که برابر یحتر نشسته بود  از پله ها پاییر

وشسد را از گوشه چشم نگاه  و از فنجان قهوه اش یم ن

 کردم. 

 منتظر شدم. 

 یک ، دو ، سه ، چهار... 

 دلمون خوش شد پات از این خونه بریده شده.  -یاسمن 
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 خندیدم. 

 خنده ای آمیخته به تنسخر. 

 . حدودتو  و  حد  بره یادت نمیشه دلیل نیودنم ⁃ 

ز تو  یحتر ی  توجه به حرف های ما ، گفت : سیمیر

 اتاقشه؟

 که باید به سوالش یم دادم از در  ی  توجه به پاسجز 

 گذشتم. 

 فضای این خانه ، سم خالص بود. 
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 نرسیبده هم شده فرش سنگ حیاط میانه به هنوز 

ز  قرار که بودم ایط نdا در که آدیم گرفی   انتظار رسر

 .کرد متوقفم ، نداشتم را حضورش

بودم ، به مانند همیشه در آن لباس یحتر ای که برابرم 

ت و موهای خوش حالت جذاب یم نمود.   های اسیر

داشت که هیچ کس به ذهنش هم راه ندهد که من با  rح

ش باشم.   تشابهات فاحشم به این مرد ، دخی 

 Tسیگار روشنش را جلوی پا انداخت و با نوک کفش 

 آتشش را خاموش کرد. 

 ود. رفتار و حضورش همیشه مابه آزارم ب

 او مرا رها کرده بود. 

کنار آدم های  که ی  شک یم دانست بوی  از انسانیت 

ده اند.   نی 

؟ -  یم کتز
 

ان زندگ  هنوز تو خونه میر

 پوزخند زدم. 
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 دست هایم را درون جیب پافرم هل دادم. 

 رس به آسمان بلند کردم. 

 یم  
 

و گفتم : تو خونه شوهرم کنار خونواده شوهرم زندگ

که همه این ساال تو خونه عموم ، کنار کنم...همون طور  

 یم کردم...من بلدم خودمو با 
 

خونواده عموم زندگ

ایط تطبیق بدم...من استاد این کارم.   رسر

 چشم های خوش حالتش را بست. 

 حالت چشم های زیبای رومینا ، شبیه این مرد بود. 

 قدیم نزدیک شد. 

 دست دراز کرد و شانه هایم را گرفت. 

 س العمل شدیدی از خود بروز داد. به آیز بدنم ، عک

دست به سینه اش کوبیدم و تارهای صوی  ام به فریاد 

 درآمد که : 

 دست به من نزن.  -

 یکه خورده چند قدیم عقب رفت. 
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صدای یاور و آندره را از پشت رس شنیدم که نزدیک یم 

 شدند. 

ه؟ -یاور   این جا چه خی 

 ی  توجه خواستم سمت در بروم. 

 را کشید.  یحتر باز بازویم

این بار به خاطر تفاوت قد اندکمان ، صورت هایمان در 

 فاصله اندگ از هم قرار گرفت. 

 چشم هایش تر بودند. 

 دیدم. 

 خودم دیدم. 
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ون کشیدم.   بازویم را به سخت  از میان مشتش بیر

...میام  - دنبالت...خودم امروز وسایلتو جمع یم کتز

از یا هر گورستویز  یم شیر یم...میر عض میام دنبالت...میر

تو بخوای...دیگه تموم شد...دیگه این همه سال چشم و  

گوش بسته مطیع این خونواده بودنم تموم 

ان کنم برات...میخوام فقط خودم  شد...میخوام جی 

باشم و خودت...یم فهیم کمند؟...اسمتو من انتخاب  

...ازم گرفتنت...دیگه بسه...دیگه کردم..  .تو کمند متز

 خفه نمیشم...بسه. 

 خندیدم. 

 حرف های پر از مکثش. 

ز شدن صدایش.   باال و پاییر
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یاوری که چندبار میان حرف هایش ، او را بلند و پر از 

 تحکم صدا زد. 

 باعث خنده ام بود. 
 

 همگ

 این مرد ، فکر یم کرد تمام یم شود؟

 نیم شد. 

 چرا... 

 یم شد. 

 اگر یم مرد. 

 اگر یم مردم... 

 تمام یم شد. 

اما مشکل این جا بود که او در یک قدیم من ایستاده و 

ی به شمار یم رفت.  ز  جهان برایم جای نفرت انگیر

 هیچ وقت حرست این که پدرم باشد را نداشتم. 

 نخواستم که او را حت  در رویاهایم پدر خود بدانم. 
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محتاج یک تکیه   یک بزدل ترسو به درد متز که تمام عمر 

 گاه بودم ، نیم خورد. 

 او کوه کاه بود. 

 تکیه نداشت. 

 از کنارش گذشتم. 

ی  توجه به صورت درهمش ، رو به یاوری که نبود 

س  رومینایش از او آدم مسن تری ساخته بود ، گفتم : نی 

یاور...من هیچ وقت برنیم گردم...من به تو قول دادم 

ز یاور...قول دادم یه روزی  م...اما وقت  از سیمیر برم...میر

و رومینا خیالم راحت بشه...نگران یحتر نباش 

یاور...نگران هیجر نباش یاور...من دین این همه سال 

 بودنم تو این خونه رو پس میدم یااااااور. 

 صدایم رفته رفته کم یم شد. 

اما درونم پر از فریاد خفه شده ای بود که به آزاردهنده 

 ود نشان یم دادترین شکل ممکن خ
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ز  بوق که بودم نگذاشته کوچه پیچ از هنوز   ماشیر

 .بایستم ، شد باعث ، آندره آشنای

موهای ژولیده اش نشان همان وقت های  بود که 

خودش را از دست کارها و رفتار یاسمن در کتابخانه 

های خاص یاور یم حبس یم کرد و تا خرخره از شیشه 

 نوشید. 

 چند قدم برداشتم و در ماشینش را گشودم. 

 و راحت  اش 
 

اصال به اوی  که خط اتوی  ست خانگ

ون یم زد ، نیم  شلوارش جلوتر از خودش از در خانه بیر

 آمد. 
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باز خوب شد شاهپور را فرستادم و گفتم وقت  کارم تمام 

م.   شد ، تماس یم گیر

آندره ی  حرف راه کوچه دست به پیشایز ام کشیدم و 

 پس کوچه های همان حوایل را در پیش گرفت. 

عصت  دست به پیشایز ام کشیدم و نگایه به ساعت  

گویسر ام که شش عض را نشان یم داد ، انداختم و  

ز تر پیاده کن ،  گفتم : منو جلو دفی  آژانس دوتا کچه پاییر

 دیر شده. 

ز را گوشه ای نگه داشت.   ماشیر

 به سمتش چرخیدم. 

چشم هایش را بسته و رس به پشت  صندیل تکیه داده 

 بود. 

 آندره؟...گفتم دیرم شده.  -

 تو آدیم نبودی که هیچ وقت دیرت بشه.  -

 حق داشت. 
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 نبودم. 

اما خانواده ای که هیچ وقت نداشتم و حاال در آن یم 

 زیستم به من نشان داد ، زمان دیر یعتز چه. 

 دلم یم خواست بروم خانه. 

 بانو را به ریه بکشانم.  بوی خوش شام

با نوا صحبت کنم و حت  او برایم از پرسی که امروز صبح 

در کافه مالقاتش کرد ، بگوید و متز که اهل داستان های 

 عاشقانه نبودم ، دل به دلش دهم. 

یم خواستم از ماست و خیاری که دیگر انگار فقط 

مخصوص من در آن خانه تهیه یم شد ، بخورم و به 

ی  رس و ته شاهپور گوش دهم و گایه لب شوخز های 

 هایم کش بیاید. 

 یم خواستم بانو حواسش به خورد و خوارکم باشد. 

 پس حق داشتم که به زمان توجه کنم. 
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تو دیگه چته آندره؟...من االن خودم اونقدر اوقات  -

ی کردم که حوصله تو یگ رو نداشته  ناخویسر رو سیر

 باشم. 

بابای  نشان دادم و او میانه راه و با تکان دست حالت برو 

 دستم را گرفت. 
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 .افتاد خمارش و شده باز نگاه به نگاهم 

 آندره مرد خوش چهره ای بود. 

 خوش چهره و شدیدا با شخصیت. 

دستم را کشیدم و او محکم تر مچم را میان دستش 

د.   فرسر
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 دیوونه شدی آندره؟ -

 د کشیدم. دا

 داد کشیدم و او هم این بار داد کشید. 

 آره دیوونه شدم...دیوونم کردی...بسه دیگه.  -

 و دستم را محکم کشید و من به سمتش متمایل شدم. 

دست تخت سینه اش کوبیدم تا برخود نکنم به سینه 

 اش. 

؟...بسمه کمند...من  - واسه خر تمومش نیم کتز

لو تحمل کردم تا به بسمه...این همه سال او یاسمن آشغا

تو نزدیک باشم...تا هربار دلم هواتو کرد نگات کنم...ده 

ساله....ده سااااااال...از شونزده سالگلیت...از حموم 

ون...در اتاقت نیمه باز بود... با حولت  اومده بودی بیر

یم چرخیدی...آواز یم خوندی...من نگات کردم...یه 

نگات   نگات کردم...یه نگات کردم...عادتم شد 

...ده سال به خودم وعده  کنم....بعد تو االن رفت 

...به  دادم...گفتم راضیت یم کنم...گفتم راضز مییسر
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ز اون ور آب هم شده راضز  خاطر رفی 

...دستمو گذاشت  تو پوست گردو...دیوونم   ...رفت  مییسر

 کردی. 

 چشم های وق زده ام را از صورتش برداشتم. 

 دستم را محکم کشیدم. 

 . دستم رها شد 

ون پرت کردم.  ز خودم را بیر  از ماشیر

 دویدم. 

 تاکیس رد شد. 

 دست باال گرفتم. 

 ایستاد. 

 سوارش شدم. 

 آندره پیم یم دوید. 

 دست به قلبم گرفتم. 
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 درد داشتم. 

 دردی ویران کننده. 

 کاش زودتر به خانه یم رسییم. 

 کاش تمام یم شد. 

کاش صدای آندره که چسبیده بود به تمام باورهای این 

 سالم ، تمام یم شد. ده 

***** 
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 های   حشمت خانه از بازگشتم از بعد ، شب طول تمام 

 .بود خالص سم وجودشان که
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بعد از حرف های آندره که چسبیده بود به تارهای 

 عصت  شنواییم... 

بعد از این که نوا ، به بهانه های وایه که اخم های 

 پور را در هم کرده بود ... شاه

 بعد از شایم که بدون حضور نوا و رسدار خورده شد... 

 من در اتاف  که باید یم خوابیدم ، ذره ای خواب نداشتم. 

 هوا خفه بود. 

 هوا درد داشت. 

 هوا سیم ام یم کرد. 

 شاریر دور تن گرفتم و راه حیاژ را پیشه کردم. 

نیمه شب روی پله های ایوان در تاریگ ساعت یک 

 نشستم. 

 چراغ های خانه رسدار هم خاموش بود. 

 حتما باز درگیر بارهای  شده که در موعد نرسیده بود. 
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ی داشتم.   اگر رسدار بود ، شاید شب بهی 

 شاید حرف های آندره... 

 شاید اعتمادی که این همه سال داشتم... 

 شاید باورم به تنها آدم خوب آن خانه... 

 کیم التیام پیدا یم کرد. 

برای انحراف این مغز بیچاره به صفحه پیام هایم با 

 کشیدم. رومینا رسک

 آرومم کمند... “ 

 این روزا کنار نکیسا آرومم... 

 یم بوستم... 

 بغلم یم کنه... 

ام میذاره...   به حریمم احی 

 من آرومم کمند... 

 دلتنگتم اما... 
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 اما آرومم... 

 کاش تو هم پیشم بودی... 

 کمند... کاش ما از حشمتا نبودیم  

 کاش ما دوتا دخی  بودیم یتیم تو یتیم خونه... 

 ”یم کرد... کاش ما رو بانو بزرگ

 ی  جواب صفحه را بستم. 

 ذهمم بیشی  به هم ریخت. 

و گشوده شدن در باعث شد ، فکر کنم ، این مرد که در 

های   
ز تاریگ نزدیکم یم شد ، دقیقا یک تنه جای تمام چیر

 یم شد.  که آزارم یم داد باعث امنیتم
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 .آمد باال ها پله از 

رس عقب بردم و در تاریگ صورت خسته اش را نگاه  

 کردم. 

 روی صورتم خم شد. 

 لب هایش را به پیشایز ام چسباند. 

 صدای آندره کمی  شد. 

ز گذاشت.   برابرم روی پله ها زانو روی زمیر

 حلقه کردم. دست هایم را گرد گردنش 

 گونه هایم را در بر دست هایش گرفت. 

 انداخت حودشو  اتاقش تراس از ... کشت  خودشو  تینا  ⁃ 

ز   . کمند   شد  تموم... شد  تموم... پاییر

بهت زده چشم هایم را در نگاهب که در آن تاریگ نیم 

ه کردم.   شد خوب تماشایشان کرد ، خیر
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 صدای این مرد ناراحت نبود. 

 خوشحال هم نبود. 

 ن مرد ، تیه بود. صدای ای

 چرا؟... چ ⁃ 

 مهمه؟ ⁃ 

 مهم بود. 

 
 

آن زیز که یم خواست مرا بکشد ، نقطه تاریک زندگ

 این مرد بود. 

ش مهم بود.  ز  پس همه چیر

 . داشت   دوسش روزی یه ⁃ 

 . ندارم االن ⁃ 

 نسوخت؟ دلت ⁃ 

 نفس عمیق  از هوای رسد به سینه کشید. 
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م یم زنداداش واسه دلم هنوز  چون... نسوخت دلم ⁃ 

 سوزه که سوختنو با همه جونش تحمل کرد. 

دم.   لب به هم فرسر

 . شد  تموم که  شد  خوب... خوبه ⁃ 

 از ته دل گفتم. 

تمام شدن آن زن دیوانه هم برای خودش خوب بود و 

 هم برای مرد برابرم. 

 کینه ها آرام یم گرفت. 

ی یم شد.   و دنیا برایش جای بهی 

 . کمند   شد  خوب آره ⁃ 

 ن تر کردم و سوز هوا بیشی  شد. لب هایم را با زبا

سکوتمان به درازا کشید و او در میان بهت  که دامن گیر 

 بود به حرف آمد که : 

 کمند؟  غمگیتز  تو  چرا  ⁃ 
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ز  من ⁃   . نیستم غمگیر

 پیشایز به پیشایز ام چسباند. 

 آرامش بیشی  شد. 

 .  صدای آندره کمی 

 و نگاه همیشه مطیع یحتر ، محوتر. 

 . بیشی   امشب... غمگیتز  وقته خییل تو ... کمند   هست   ⁃ 

 . کثیفیه  جای دنیا  این فهمیدم بیشی   فقط من ⁃ 

 که  االن... کمند   نیست کثیقز   جا  جا  این و  لحظه این ⁃ 

 . ترینه پاک ، پیشونیم به چسبیده پیشونیت

دم اما قطره اشگ از گوشه چشمم  لب هایم را به هم فرسر

 بدون اجازه ام راه گرفت. 
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 عینک که اوی   رخ نیم و کردم حلقه بازویش گرد دست 

 ببینم را هایش هایش چشم حالت ، گذاشت نیم دودی

 .گذراندم نظر از را

 تعداد خییل کیم در حیاط امامزاده حضور داشتند. 

 شاید تعداد به ده نفر هم نیم رسید. 

 محافظان برادر تینا بودند. چهار نفرشان 

برادر تینا روی صندیل نشسته و به قاب عکیس که برای 

ه یم نگریست.   دوران طالی  خواهرش بود ، خیر

 زیبای  تینا ، ستودیز بود. 

 .  شبیه مدل های ایتالیای 

ی.   به همان ظرافت و دلی 
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دقیقا از  همان صبح که در اتاق سابق تینا و فعیل من 

ر همان طور که مرا در آغوشش بیدار شدیم ، رسدا

 داشت ، گفت : باهام میای؟

 یم دانستم کجا یم خواست بیاید. 

 یم دانستم که همراهش شدم. 

دم و گفتم که :   بازویش را باز فرسر

 بریم؟ ⁃ 

سیع کردم صدایم از آن حالت گرفته ای که ثمره یادآوری 

 مراسم خاکسپاری نیر بود ، خارج شود. 

 رومینا حضور داشتیم. برای نیر فقط من و 

 حت  نیم دانستیم باید قاری خی  کنیم. 

دیم و رایه خانه  ما در سکوت و باران ، نیر را به خاک سیر

 شدیم. 

 حت  اشک هم نریختیم. 
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ز لحظه دیدم که برادر تینا با  به سمتم چرخید و در همیر

 آن تیپ شدیدا مسخره اش سمتمان حرکت کرد. 

 . رسدار چرخید و رد نگاهم را گرفت

جلوی من ایستاد و من انگار شبیه مویسر پشت رسش به 

 سنگر نشستم. 

 هنوز خاطره پاشش آن بطری وحشتناک با من بود. 
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 حدتو نگفتم مگه...بدی؟ زجرش هم اینجا اومدی ⁃  

 .بدون

 داد زد. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 صدایش به مانند خودش مسخره بود. 

ون   آمدم. از سنگرم بیر

 باز بازوی رسدار را در دست گرفتم. 

 رگ شقیقه اش برآمده شده بود. 

یم خواستم با چش خودم ببینم که اینا  -رسدار 

 شده...اون خواهر آشغالت تموم شده. تموم

 سمت رسدار یورش آورد. 

 رسدار قبل از او مشت در صورتش کویید. 

 آدم های رسدار خییل دورتر بودند. 

 جنگ در گرفت. 

کردم میان تمام دفاع های رسدار از وجودم ، من   سیع یم

 هم دفاغ کنم. 

مشت و لگدهای  که به تنش یم خورد ، آزاردهنده ترین 

 صحنه ممکن بود. 
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ز سقوط کرد.   با زانو روی زمیر

روی رسش سنگر گرفتم و به کام خوردن آدم های برادر 

 ام ،توجیه نکردم. 
 

 تینا توسط محافظان همیشگ

تنها برای  برادر اینا که از مهلکه یم گریخت ، داد زدم  

 که : 

م  یم ازت تقاصشو  ⁃   . نیستم کمند   ، نکشمت... گیر

* 

 کنارش که روی صندیل نشستم ، چشم بسته بود. 

روی پنبه از بطری آب معدیز آب ریختم و پنبه را روی 

 زخم گوشه لبش کشیدم. 

 چشم گشود. 

 گردن به سمتم چرخاند. 

 را خون برداشته بود. چشم هایش 
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دم و تکه ای دیگر از پنبه را به آب آغشته   لب به هم فرسر

کردم و خواستم بگذارم روی زخم شقیقه اش که مچم را 

 قبل از رسیدن به صورتش گرفت. 
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ون انگشتانم میان از را پنبه   ام بیتز  زیر را آن و کشید بیر

د  .فرسر

تازه دردی که نیم دانستم اصال حضور دارد ، خود نشان 

 داد. 

 . خون قطره این واسه کشمش  یم... کمند   کشمش  یم ⁃ 

 لب گزیدم و صورتش را میان دستانم گرفتم. 

ز را به دوش یم کشید.   این مرد یک تنه بار همه چیر
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 بار نفرت خانواده اش را. 

 بار کثافت خانواده تینا را. 

م. دلم یم خواست در آغو   شش بگیر

دلم یم خواست ، جای تمام آدم های  که باعث تنفرم یم 

 را در آغوش بکشم.  شدند ، او 

 دست گرد گردنش حلقه کردم. 

 پیشایز را در گردنش پنهان کردم. 

 و حس کردم که شانه های این مرد ، لرزید. 

لرزید و من برای این حجم از استیصالش ، یم خواستم 

م.   بمیر

 ند یم ماند. این مرد باید قدرتم

ان من یم ماند.  رسدار میر  این مرد باید امیر

این مرد باید باز همان مردی یم شد که ترسناک ترین  

 کابوسم به شمار یم رفت. 
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ز  ⁃  ز ... کنه  یم دفاع من از  یگ باره اولیر  جای باره اولیر

 . کنه  یم دفاع ازم اون کنم  دفاع کیس  از  من اینکه

شد میان این حرفش با صدای بم تر شده اش ، باعث 

 حجم از بغض لبخند بزنم. 

 زن.... کوچیکم  خانم... زنتم من... نیستم هرکیس من ⁃ 

رسدار  دوم انم امیر  . نیستم کیس  کم... میر

 شانه هایش باز لرزید. 

 این بار اما با حالت  شبیه خنده. 

 . نیست   کیس  کم  واقعا ... متز  نمردن دلیل تو  ⁃ 

 لبخند زدم. 

 بغض رفت. 

 . ز راحت   به همیر

**** 
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 هم کانتور و پودر کرم با را لبم باالی و بیتز  زخم 

 از پر هم باز رودابه نگاه و دهم پوشش بودم نتوانسته

 .بود ها آن به پرسش

 .داشتم مسخره خییل خورد و زد یه -

حس کردم به این نگاه صبور که همیشه مهربانانه و دل 

 همراهم بود ، باید پاسخ دهم. نگران ، 

 خییل بد ورم کرده لبت.  -

شانه باال انداختم و سیع کردم به این فکر نکنم که زیر 

چشمم هم کبود است و با مهارت های میکاپ و گرییم  

 که فرانک خانم به من آمخته بود ، پوشاندمش. 

سم؟  - ز بیر  کمند ، من یم تونم یه چیر
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حاوی کافه الته ام را به شانه باال انداختم و فنجان برگ 

 لب بردم و او ادامه داد که : 

انه.  -  تو واقعا زن اون مردی؟...منظورم آقای میر

 خندیدم. 

 چقدر برای همه ، ازدواج من و آن مرد عجیب یم نمود. 

 برای خودمان هم عجیب بود. 

 قرار بود من همرس نکیسا شوم و چه خوب که نشدم. 

که خواهرم   چه خوب که حت  اسما هم همرس مردی

 عاشقانه یم پرستیدش ، نشدم. 

 چرا نباید باشم؟ -

ز گفت :  لب هایش را با زبان تر کرد و با شانه باال انداخی 

عجیبه ترکیبتون با هم...نمیگم به هم نمیاین...اتفاقا به 

تو ، یه مردی میاد همینقدر خاص...اما من فکر یم کردم 

....فکر نیم کردم ا هل ازدواج تو هیمشه تنها یم  مویز

 .  بایسر
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 باز شانه باال انداختم. 

 توضبح دنیای من... 

دنیای  که تا چندماه پیش برای آینده اش به هر ریسمایز 

 چنگ یم زدم. 
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 ...بود آرامش عدم و تالطم درگیر  همیشه که دنیای   

 یم رفت.  برای این دخی  ، سخت ترین کار دنیا به شمار 

 من هم که خب اهل هیچ گونه توضیج نبودم. 

تو بگو...از خودت...از شاهپور...تو که همیشه برام  -

 دردو دل یم کردی. 
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 پوزخند زد. 

 لپ هایش آب رفته بود. 

 دیگر آن دخی  تپل نبود. 

ی بود که در عرض چندماه ، چندسال   بیشی  شبیه  دخی 

تر شده بود.   پیر

 برات جذاب نباشه. فک یم کردم روابط من  -

ز گذاشتم.   فنجان را روی میر

رودابه برای من جزء همان دایره کوچک مهیم بود که 

ت داشته  شدیدا موجب یم شد ، نسبت به وجودش غیر

 باشم. 

ز گرفتم و پوست لطیف و  دستش را از روی همان میر

 زیبایش را نوازش کردم. 

-  . ز  تو و اون داستانای عشق  خرکیت همیشه برام جذابیر

از پوزخند زد و نگاهش را به حسابان از درس شیشه ب

 معلم داد. 
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 به حواسش شاهپور ... نیست خاض حرص خب ⁃ 

ز  هیچ به خواسم اما  من... منه  وقت   چون... نیست چیر

 حرف میگه... باشه حدی قضیه میخواد  میگه شاهپور 

 تازه... آرامشه حرف و  نیست عشق حرف ، اون و  من

 واسه این آرانش هم  حت   من فهمم یم و  میشه وا  چسام

کمم...من خونواده ای ندارم تا بانوی عزیز شاهپور بیاد 

 منو ازسون خواستگاری منه...من تنهام کمند. 

ز دستانش روی چشم های  حضور شاهپور و قرار گرفی 

شد میان شنیدن دل مشغویل های رودابه ، باعث 

 رودابه ، لبخند ناواضجز بزنم. 

 شاهپور یم گفت عاشق نیست؟! 

 پس این نگاهش چه بود؟! 

نگاهم را از که از خوش و بش و لبخندهای آن دو گرفتم 

ه  ، دیدم آن سمت خیابان مردی ایستاده است و مرا خیر

یم نگرد که واقعا دیگر ذره ای حوصله دیدارش را هم 

 نداشتم. 
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 اما محبور بودم. 

ی  هیچ جوای  برای سوال های شاهپور از بابت وجود 

 فتم. مشکل ، سمت مرد ر 

 برابرش ایستادم. 
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 نگاه ، بود ایستاده ام قدیم چند در که ای یحتر  به 

ون مانند پوف را نفسم و انداختم  .فرستادم بیر

 سمتش قدم برداشتم. 

 در یک قدیم اش ایستادم. 
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باز هم تیپ خییل جوان پسندش را زده و انگار نه انگار  

 پدر من بیست و شش ساله بود. که 

؟ نداره وجود  رایه هیچ که  فهیم نیم چرا  ⁃   یحتر

دست میان موهایش کشید و با همان دست های 

چسبیده به رس ، با استیصایل که در وجودش جریان 

 داشت ، گفت : کمند بیا تمومش کن...من تاوانشو دادم. 

 خندیدم. 

 به قهقهه. 

 دیوانه شده بود؟

 د؟او تاوان داده بو 

؟  چه تاوایز

 همه تاوان ها را که من دادم. 

 خنده ام آرام نیم گرفت. 
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یم خواستم همان میان خیابان ، بنشینم و میان خنده 

های عصت  ام ، مشت های عصیان زده ام را هم روی 

 آسفالت بکوبم. 

شاید از این حجم خشیم که گریبانم را گرفته بود ، رها 

 یم شدم. 

من توانستم بر این خنده  شاید دقایق طوالیز گذشت تا 

 لعنت  فائق آیم. 

 اصن... خندوندیم خییل... یحتر  بود  خوب خیلییتر  ⁃ 

 . اومدم حال

برابر متز که از شدن خنده روی آسفالت خیایان نشسته 

 بودم ، زانو زد و با تمام جایز که داشت نالید که : 

ز  تا  بیا ... بریم بیا  کمند   ⁃   کشور   این از  نفهمیده مهیر

ان میخوام... بریم   عذای   این کنم  تموم میخوای... کنم  جی 

 . بوده جفتمون واسه که
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 نداده غازش یک من صد های حرف به جوای   هنوز 

  خوش صدای میان نامم شنیدن که بودم
 

 در که آهنگ

 شد باعث ، نداشتم را انتظارش مکان این و لحظه این

 های مهره شوم باعث و بچرخانم چپم سمت به گردن

ین به جا در ، گردنم  .دهند صدا ممکن حد بیشی 

 که درگیر درد شده بود ، بند کردم و به 
دست به گردیز

نزدیک شدن اوی  که ی  شک لباس هایش را بعد از آن 

عوض کرده بود و نزدیکان یم اتفاقات مسخره صبح ، 

ه شدم.   شد ، خیر

 دست سمتم دراز کرد. 

 ناخودآگاه دستش را گرفتم. 
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 سینه به سینه اش ایستادم. 

 دست گرد کمرم حلقه کرد. 

صورتش زخم های چند شب قبل و زخم های تازه را به 

مانند یک تابلوی نقایسر ، خییل خوب و واضح ، همه 

 اتفاقات را گویاسازی یم کرد. 

  هم ایستاد. یحتر 

 از گوشه چشم دیدم. 

 حت  دیدم که به دست پیچیده شد گرد کمرم ، اخم کرد. 

 شاهپور گفت مشکیل پیش اومده.  -رسدار 

 منظورش از مشکل ، ی  شک یحتر بود. 

 و من به این خرف ، لبخند زدم. 

 . بربیام پسش از  تنها  ، نتونم که  نبود  مشکیل ⁃ 

 دوس داشتم کیم کمکت کنم.  -رسدار 

 ه حرف و حالت صورتش ، خندیدم. ب
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ز صبح زیز که تمام عذاب های عمرش را  این مرد ، همیر

یک جا به جانش ریخته بود ، تقدیم خاک کرد و حاال 

باعث یم شد ، خنده واقیع من میان بحران های ی  امان 

 ام ، رخ نشان دهد. 
 

 زندگ

م کمک  ازت نیست بد  گایه  ⁃   . بگیر

 

  ام_تهآویخ_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 477_پارت#

 

 

 .شناختم یم را نافذش های چشم من اما نزد لبخند 

ز بود.   این چشم ها غمگیر

ده شد.   از همان صبج که برابرشان ، تینا به خاک سیر

 از همان صبج که هر دو کتک خوردیم. 
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که من یم دانستم بعد از آن رسدار ، برادر تینا را ویران  

 کرده است. 

ز بود.   این چشم ها غمگیر

 چشم های من هم غم داشت. 

 چشم های من عادتشان بود ، غم داشته باشند. 

رسدار که مرا با کشیدن دستم ، به عقب رسش هل داد ، 

از دنیای چشم هایمان کنده شدم و نگاهم باز معطوف 

 یحتر شد. 

رسدار   از مزاحمش شدن خر عایدت شده مرد؟ -امیر

،  اخم های یحتر که با دیدن رسدار در هم شده بود 

 یافت. 
 

 بیشی  به هم کشیدگ

د.   سیع کرد رسدار را نادیده بگیر

یز از نفرت من گفت : درست  ه چشم های لی  پس باز خیر

ان میشه...همه این ساال...من و کوکب  میشه کمند...جی 

انش یم کنیم.   جی 
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 گوش هایم زنگ زد. 

 سوت وحشتنایک بود. 

های گوش هایم را در نوردید.  ز  دهلیر

 به قلبم رسید. 

 وارد شد.  شک

بایز را جا انداخت.   قلبم ضز

 و من سکته ای را پشت رس گذاشتم. 

 او هم فهمید. 

سست شدن زانوهایم فهمید که شنیدن آن نام ، باعث

 شده است که قدم جلو گذاشت. 

قدم جلو گذاشت و به دست رسدار که روی سینه اش 

ی کند ، توجیه  ش جلوگیر
وی بیشی  نشست تا از پیرسر

 نشان نداد. 

اون هم خییل میخواد ببیندت کمند...کوکب  - یحتر 

 خییل میخواد ببیندت. 
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 برای نیوفتادن ، به بازوی رسدار چنگ زدم. 

 گردن به سمتم چرخاند. 

نیم دانم اوضاع قیافه ام چگونه بود که دست گرد کمرم 

 حلقه کرد. 
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 ....چطور دانم نیم 

 زمان... چه 

 اما مرا تا ماشینش کشاند. 

ز شد.   حت  رودابه هم سوار ماشیر

 صندیل عقب نشست. 
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 او را به ساختمان ارایشگاه رساندیم. 

 نگرانم بود. 

 من اما باز کمندوار سیع کردم ، ارامشم را حفظ کنم. 

رودابه که از ما جدا شد و رسدار توانست سکوتش را کنار 

ز را   پارک کرد. بگذارد ، گوشه خیابان ماشیر

 به سمتم نچرخید. 

ه به خیابان گفت : کوکب همونه؟  همان طور خیر

منطورش همان زنیکه هرجای  که مرا پس انداخت و با 

ش ، بود.   های بیشی 
 

 پول حشمت ها رفت یر هرزگ

 . همونه ⁃ 

 با صدای گرفته ای گفتم که از ته چاه دریم آمد. 

 چاه خاطرات. 

 چایه که نصیر داشت. 

 یاسمن داشت. 
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ز داشت.   مهیر

 است؟ زنده مگه ⁃ 

 اسم ازش یحتر  وقت   تا  نبود ... نبود  مهم بودنش زنده ⁃ 

 چطور؟... رسدار؟ داره خی   ازش چطور  یحتر ... برد 

 لب هایم را با زبان تر کردم. 

 کف دست هایم را به صورت کشیدم. 

 تشییع واسه... بود  کرده  بزرگش... داشت اونو  فقط نیر  ⁃ 

 . داره خی   جاش از  یحتر  اما ... نیومد  هم جنازش

 خندیدم. 

 به قهقهه. 

 خنده ام بند نیم آمد. 

ام یم گذاشت.   رسدار به این حالم احی 

 نه حرف یم زد. 

 نه نگاهم یم کرد. 
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 حت  وقت  خنده هایم اشک شد. 

روی شانه هایش وقت  میان سینه اش کشیده شدم و 

 مشت کوبیدم و نالیدم که : 

 . بمونه یادت هام گریه  نداری حق ⁃ 

ام به شخصیتم از وجودش جدا نشد.   احی 

**** 
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ه و نشسته آن روی بانو که مبیل پای بودم نشسته   خیر

ز  نور تنها که شومینه آتش به  یم فکر ، بود حوایل همیر
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 یم گردن شاهپور ، بافد یم که را گردیز  شال مگر کردم

د؟ یم کار به ممارست و دقت اینقدر که اندازد  گیر

 .داره گرما کمی   چشمات تو آتیش از آتیش اون -

 نگاهم از آتش کنده و به صورت بانو کشیده شد. 

صورت خسته اش در تاریک و روشن نور آتش شومینه ، 

 ساخت. تمام بار غمش را عیان یم 

فهمید که منظور حرفش را نفهمیده ام که از باالی 

 عینک ، چشم هایم را نگاه انداخت و ادامه داد که : 

یه کینه بد لونه کرده تو چشات...یه کینه که از وقت   -

پاتو گذاشت  تو خونه بوش زد زیر بینیم....من یم فهمم 

آدم کینه ای چه شکلیه ایه...یه نمونشو بزرگ  

ز  رسدار هم کینه ایه...یم بیتز امشب رفته عیر کردم...امیر

آدم تو همون اتاق تینا که حالشو به هم یم زد گرفته 

خوابیده؟...چون کینش آروم گرفته...چون تینا رو زجر 

داده...کرده زیر خاک...رفته خوابیده...یم شناسم کینه 
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ایا رو...یم شناسم که میگم چشات از رسشب که اومدی 

 ر از آتیشه. خونه پ

ز کینه   - کینه رسدار حقشه...کینه من هم حقمه...همیر

هاست که آدمو زنده نگه یم داره...وگرنه یگ مثه من چرا 

 یم کرد؟...کینه بد نیست 
 

باس یم موند...چرا باس زندگ

بانو...کینه یه وقتای  دلیل نفسه...این همه سال نفس  

م...زجرشون ب دم...به کشیدم که فقط بتونم انتقام بگیر

اندازه همه ساال و روزای  که زجرم دادن...که پسم 

...میخوام درد بکشن بانو...میخوام اونقدر درد  ز انداخی 

بکشن...اونقدر حالشون بد باشه...میخوام اونقدر 

دلشون پر از غم باشه...پر از درد باشه...که مردن 

 آرزوشون بشه. 

 دست روی موهایم کشید. 

 . رسم را روی زانویش گذاشتم

 موهایم نوازش یم شد. 

 من دست نوازش هم هیچ وقت نداشتم. 
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 لعنت. 

 این هم به کینه هایم افزوده شد. 

-  .  شاید اگه ببخیسر خودت آروم تر بیسر

من وقت  آروم میشم که بدونم اونا هم مثه من زجر   -

 کشیدن. 

 شاید کشیدن.  -

 پوزخندم صدادار بود. 
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این زن ، انگار تمام عمرش را فقط به تمرین برای نوازیسر 

 آرامش بخش گذرانده بود. 

؟...شاید یه گوش شنوا بد نباشه   - میخوای حرف بزیز

 کمند. 

دم .   صورتم را بیشی  روی زانویش فرسر

 حرف زدن سخت بود. 

ی نیر و حرف زدن از زیز که تنها از میان صحبت ها

 یاسمن یم شناختم ، سخت بود. 

 اما یم خواستم بگویم. 

یم خواستم یگ بداند ، حشمت بودن و نبودن چه درد 

 عمیق  است. 

ز  ،  یم خواستم یگ بفهمد که در شناسنامه یاور و سیمیر

مادر و پدرت باشند و در واقعیت نباشند و نخواهند که 

 باشند ، چه زجر مسلیم است. 
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به اون زنیکه...همویز که منو پس بابای یاور...  -

 که تخم حروم یحتر رو تو دلش نگه 
انداخته...همویز

داشته...همویز که پونزده سالش بوده و رفته با یحتر ای  

که هفده سالش بوده تو اصطبل ویالی شمال اربابش 

 خوابیده...به همون...پول داده...منو ول کرده...رفته. 

 لب هایم را با زبان تر کردم. 

 ازش های بانو بیشی  شده بود. نو 

 قلب من سخت تر. 

...گفته نه...من این  - ز بی 
د...گفی  منو با خودش نی 

حرومزاده رو میخوام خر کار...پولو برداشته...منو بر 

نداشته...رفته...من موندم...موندم آویزون ریش یاور و 

...من موندم و 
 

...من موندم و مهر حروم زادگ ز سیمیر

از...من موندم...من نه بچه  یحتر ای که تبعید  شده شیر

...من بچه هیچ کس نبودم   یحتر
یاور بودم...نه دخی 

بانو...منو هیچکس قبول نکرد...مهم هم نیست...به 

 درک....گور پدر یگ یکیشون...اما... 
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 رس بلند کردم. 

 به سمت بانو چرخیدم. 

 چشم هایش تر بود. 

 دست های بانو را محکم گرفتم. 

 محکم گرفت. دست هایم را 

-  
 

حاال تو بگو...وقت  بفهیم این همه سال بوده...تو زندگ

...اون پشت مشتا...قایمگ...تو سایه...تو  یحتر

ی؟...نمیخوای بزیز به  ...نمیخوای انتقام بگیر خوشبخت 

 در و دیوار واسه زجر کشیدنشون؟...نمیخوای؟
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 با دست هایش قاب گرفت. صورتم را 

 روی موهایم را بوسید. 

 من اشگ برای بارش نداشتم. 

ز   سیمیر
من همان روزی که در کودگ فهمیدم دخی 

 نیستم ، باریدم. 

همان روزی که یاسمن در اوج نوجوایز مرا از موهایم  

گرفت و تا میان حیاط کشید و زیر مشت و لگد گرفت و  

مشت و لگدهایش کیس پا جلو نگذاشت تا مرا از زیر 

ون بکشد ، باریدم.   بیر

من همان روزهای  که دستم به جای  بند نبود تا رومینا را 

 از دست نصیر نجات دهم ، باریدم. 

؟ -  خر بگم بهت دخی 

ه...تو دعا   - فقط دعا کن زجر بکشن...دعای تو یم گیر

کردی نوا خوب بشه...تو دعا کردی نکیسا خوشحال 

 بکشن...خب؟ بشه...دعا کن اونا هم زجر 
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 روی موهایم را باز هم بوسید. 

؟ -  میخوای پیش من بخوای 

 نیم دانم چطور. 

 اما واقعا کنار او روی تختش خوابیدم. 

 او موهایش را نوازش کرد. 

 و من فکر کردم انگار این خانواده اعجاز دارند. 

 کنار رسدار هم که یم خوابیدم آرامش داشتم. 

 کار بانو هم. 

**** 

اعت  ، اما چشم که گشودم ، بانو کنارم نیم دانم چه س

ز ، باعث شد  نبود ، اما دست نوازش و بوی کالیو کریستیر

 لبخند بزنم. 

 لبه تخت نشسته بود. 

 مرا یم نگریست. 
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 با اخم. 

 و نوازش یم کرد. 

 ترکیب جالت  بود. 

 اخم و نوازش. 

؟ -  چرا جای این که کنار من بیدار بیسر تو تخت مادر متز

ز شدم و قبل از این که کامال  نیشخند زدم و نیم خیر

 بنشینم ، زیر گلویش را بوسیدم. 

 اخم هایش بیشی  در هم شد. 

؟ -  خوی 
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 .خوبم - 

 دروغ یم گفتم. 

 نبودم. 

 من پر از خشم و نفرت بودم. 

 باید هوار یم شدم. 

 باید جای  را ویران یم کردم. 

 ویران یم کردم تا اعصابم کیم آرام یم گرفت. باید آنقدر 

 من باید برم پایانه...تو برنامت چیه؟ -

 مثه همیشه.  -

 نبود. 

 برنامه من ویرایز بود. 

 به من؟ -
 

 دروغ که نمیگ

در حایل که بازویم را یم کشید و مرا به خود نزدیک یم  

 کرد ، پرسید. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 سیع کردم بخندم. 

 لب هایم کش آمد. 

 گردنش حلقه کردمدست هایم را گرد  

 به من که  -
 

؟....دروغ نمیگ
 

تو چطور؟...تو دروغ نمیگ

 آرویم؟

لب هایش را به پیشایز ام چسباند و بعد آن ها را از روی 

ز کشید و بعد لب هایم را عمیق بوسید.   تیغه بیتز ام پاییر

 بوسه ای که حس داشت. 

 حیس عمیق و عجیب. 

ز بار بود به این شدت در  ون رگ هایم حیس که شاید اولیر

 به جریان یم افتاد. 

وقت  رهایم کرد ، جان کندم تا اضار نکنم بیشی  

 ببوسدم. 

*** 
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ز تکیه زد و من با لبخند پله ها را باال  شاهپور به ماشیر

 رفتم. 

 کمند؟  -

 به سمتش برگشتم. 

 تو حالت خوبه؟ -

 خندیدم. 

 بلند. 

 داشتم یم رفتم که تخلیه روایز شوم. 
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 مگر یم شد که بد باشم؟

عاااالیم پرس...تا چند دقیقه دیگه خودت یم تویز  -

 .  ببیتز

ه در را کشیدم.   دستگیر

مرد از جا برخاست.   پیر

 هنوز حرف از دهانش خارج نشده ، از پله ها باال دویدم. 

 دنبالم دوید. 

 خانم خانم گفت. 

 راهرو برابرم بودند. چند پرستار و خدمه در مسیر 

 توجیه به صحبت هایشان نکردم. 

 در دفی  مدیر را گشودم. 

 از جا جهید. 

 به رویش نیشخند پاشیدم. 

 شما؟ -
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 آره من...  -

وع شد.   و کم کم مهمایز رسر

ز ریختم.  ز را پاییر  وسایل روی میر

 پرستارها ترسیده در آستانه در ایستادند. 

 صندیل را برداشتم. 

 شیشه ها خرد شد. 

ز ریخت. پرون  ده ها از درون قفسه ها پاییر

 زن مدیر گوشه ای سنگر گرفته بود. 

 سمتش قدم برداشتم. 

 به خود لرزید. 

 مقنعه اش را کشیدم. 

 صورتش را برابر صورتم ، نگه داشتم. 

...تاوان این که نگفت  اون  - ز تاوان دروغات به سیمیر

مرتیکه عقل داره...تاوان فرارش...بدتر رست میاد...یم  
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..داغونت یم کنم...هفت پشتتو حفظم...خونتو کشمت. 

آتیش یم زنم...خودتو آتیش یم زنم...یم فهیم؟...آتیش 

 یم زنم. 

 از کنار پرستارهای  که جرات نداشتند نه به پلیس 
وقت 

زنگ بزنند نه با من طرف شوند ، رد یم شدم ، واقعا 

ی داشتم.   حال بهی 

ی داشتم.   واقعا حال بهی 

* 
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ه   به و نشستم شاهپور کنار و کشیدم را در دستگیر

مرد مریز و دار کج دویدن ه خنده با نگهبان پیر  .شدم خیر

 تمام این آدم ها تاوان یم دادند. 

 که این همه سال به خورد وجود باور ما 
ز

تاوان دروغ

 داده بودند. 

 . ز  به خورد وجود باور و اطمینان و اعتماد سیمیر

 اوضاع خیته؟ -

-  .
 

 نگ
 

 یه بگ

د.   و کمربند را بستم و شاهپور پا روی گاز فرسر

 خندیدم. 

 نرم نرم. 

ز جان پیدا   و گذاشتم انعکاس خنده ام در اتاقک ماشیر

 کند. 

 نیم رخ شاهپور هم انگار خندان بود. 
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-  .  تو دیوونه ای دخی 

؟ -  شک داشت 

رسدارخان نه  واال...کیس که بیاد خانوم کوچیک امیر

ان بشه باید هم دیوونه باشه.   میر

باز خندیدم و این میان تماس افتاده روی اسکرین گویسر  

که از سمت رودابه بود ، باعث شد با رسخویسر گویسر 

 به گوشم بچسبانم و بگویم که: 

 بگو رودی.  -

 کمند....   -

 صدای لرزانش ، خنده ام را خفه کرد. 

 حرف هایش باز عصیایز ام کرد. 

و خشم انگار باید همیشه مهمان قلب بینوای من یم 

 ماند. 

 این بار اما تنها نبودم. 
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شاهپور هم ناراحت و عصت  بود و یم توانستم از رسعت   

که برای رسیدن به رودابه در پیش داشت ، این را متوجه 

 شوم. 

ال به محض رسیدنمان ، رودابه را دیدم که در حیاط وی

ز نشسته و با وحشت و ناراحت  از در نیمه باز  روی زمیر

ه بود.   به داخل ساختمان خیر

 سالن به علت شهادت یگ از ائمه تعطیل بود. 

 دست روی شانه رودابه گذاشتم. 

با چشم های بغضز و صوری  که زخم و کبودی جای 

 جایش را در نوردیده بود ، مرا نگاه کرد. 

 خم شدم. 

 کشیدم. تنش را در آغوش  
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 .کشید 

 جیغ زد. 

 میان آغوش من. 

و من از ورای شانه اش شاهپوری را دیدم که مستاصل 

ه اش بود.   خیر

 آسوده نداشت. 
 

 رودابه زندگ

 من هم نداشتم. 

 را خی  کردم 
کت خدمای  نیم دانم چقدر طول کشید تا رسر

 شکسته را بیایند جمع کنند. تا شیشه ها و آینه های 
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اما یم دانم این میان شاهپور ، تن ی  جان رودابه را تا 

 به اوی  شد که از 
 

طبقه اش کشاند و مشغول رسیدگ

 خجالت یم خواست رس به بیابان بگذارد. 

ات  زکاری که دوساعت  طول کشید ، برای تعمیر بعد از تمیر

 اقدام کردم. 

ر و رودابه طبقه باال و در تمام این مدت گذاشتم ، شاهپو 

 تنها باشند. 

دم غروب دیگر از پله ها باال رفتم تا از سالمت رودابه 

 اطمینان حاصل کنم. 

روی همان کاناپه سالن رس روی پای شاهپور گذاشته و 

 چشم هایش بسته بود. 

 زخم های صورتش دیگر زیادی زیاد بودند. 

ز نشستم و به شاهپوری که دست میان موهای  روی میر

ه صورتش بودم ، آرام گفتم : به رودا به یم لغزاند و خیر

 خاطر منه. 
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مهم یز به خاطر کیه...مهم اینه زجر کشیده...مهم اینه  -

ه دائم داشت حساب کتاب یم کرد چقدر  تا خوابش بی 

خسارت به سالن زده...مهم اینه تنهاست...خییل 

 تنهاست. 

 شاهپور جدای از تیپ غلط اندازش مرد باشعوری بود. 

 ه خدا که مرد باشعوری بود. ب

و همه این شعور را یم توانستم مدیون تربیت ی  دری    غ و 

 زیبای بانو باشم. 

 رودابه جز من کیس رو نداره.  -

جز تو کیس رو نداره اما اولویت تو هم نیست...اولویت  -

 تو فقط رومیناست. 

 هنوز هم از رومینا دلگیر بود. 

 هنوز هم برایش هضم نیم شد. 

اض مرا در نگاهم خواند که از میان دندان و انگار  اعی 

 هایش غرید که : 
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 یم کتز کمند....به خاطر  -
 

االن داری با یه کلیه زندگ

رومینا...رومینا االن کجاست؟...اونور دنیا...دقیقا پیش  

ز  کیس که عموش سالمت  تو رو به خطر انداخت...عیر

 یه چرخه...گ قربایز این ماجرا شد؟...فقط تو...بکش

 بیخودت بابت 
 

ون از این از خود گذشتگ بیر

 رو کمند...بقیه رو هم 
 

دگ رومینا...تمومش کن این رسسیر

...ما  ز رسدار رو...نوا رو...ما رو ببیر ...رودابه رو...امیر ز ببیر

از رومینا بیشی  دوستت داریم کمند...خییل بیشی  

 دوستت داریم. 

ودم به لب های خشگ زده ام را با زبان تر کردم و سیع نم

بغضز که حرف های شاهپور در تنم کاشت ، توجیه 

 نشان ندهم. 
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 گذر به و ویال پنجره به چسبیدم را بعدی ساعت یک 

ز  اندک ه خلوت کوچه در ها ماشیر  که رودابه و شدم خیر

اض به توجه بدون شد بیدار  با هایش اشک و اعی 

 .کردیم همراهش خودمان

 بانو بدون هیچ سوایل پذیرایمان شد. 

 در اتاق من سکنایش دادیم. 

نوا هم انگار به دیدن رودابه غم های خودش را فراموش  

 کرد که شبیه پروانه گردش یم چرخید. 

 شاهپور اما بعد از رساندنمان رفت. 

 ی  حرف. 

 با شانه های فروافتاده. 

 شانه اش انداختم. با رودابه که تنها شدم ، دست گرد 
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 رس روی شانه ام گذاشت. 

؟ -  میخوای حرف بزیز

حوصله شنیدن داری کمند؟...حوصله منو  -

داری؟...هیچ کس حوصله منو نداره کمند...تو هم حق 

 .  داری نداشته بایسر

دمش.   بیشی  به خودم فرسر

 بگو رودی...من هستم...من همیشه واسه تو هستم.  -

اید تو فقط منو نداشته من فقط تو رو دارم کمند...ش -

...اما من فقط تو رو دارم...شاهپور هم هست  بایسر

ز منو یم  اما...من فقط به تو اعتماد دارم...تو همه چیر

...دردامو...غماممو... خونوادمو... خونواده که نه  دویز

 دشمنامو. 

 به گریه افتاد. 

 بازویش را نوازش کردم. 
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ان یم - کنم   حواسم پرت بود...یم دونم...اما جی 

ان یم کنم کار اون زنیکه رو...کار داداشتو  رودی...جی 

م...یم  ان یم کنم رودی...کمند نیستم انتقامتو نگیر جی 

 فهیم؟

وقت  تنهایش گذاشتم باز از شدت گریه به خواب رفته 

 بود. 

 خواب برای دردهایش بهی  بود. 

در سالن خانه ، نوا و بانو با دیدنم جویای حال رودابه 

 شدند. 

شان را راحت کردم و روی مبل یک نفره ای نشستم خیال

و به بانو که کاموا را دور انگشت چرخاند و مشغول ادامه 

ه شدم.   بافتتز اش شد ، خیر

 پدربزرگ پدری نداره رودابه؟ -بانو 

 نه.  -

 اجازه ازدواجش پس با خودشه.  -بانو 
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 بله.  -

این جمالت را نیم فهمیدم که با جمله بعدی کامال 

 . فهماندم

 کجا باید بریم خواستگاری رودابه برای شاهپور؟  -بانو 
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 سیع را بانو ای دفعه یک گفته از ام شده باز دهان 

 این این از جدای که نوای   به میان این و ببندم کردم

 ، کشاند هایش لب تا را خنده موضوع این انگار ، مدت

 .انداختم نگاه
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چشم غره ام را گرفت که شانه باال انداخت و من با ذهتز  

که واقعا توان یک موضوع جدیدتر را نداشت ، خود 

 دست به کار شدم. 

ز که  - بانو اصال شاهپور و رودابه تو مرحله ای نیسی 

 . ز  بتونن ازدواج کیز

ز یم کتز کمند؟...تو نیاز آدما به تنها نبودنو  - تو تعییر

؟ ز یم کتز ...پرس من تنهاست...خییل تنهاست...از تعییر

وقت  شوهر خدابیامرزم به روش آورد که پرس تتز این 

خونه نیست تنها شد...تنهاییش باهاش موند...همه 

م رو چشمم جا داشت  ز امیر ساالی  که بزرگش کردم عیر

ی که واسه  اما باز تنها بود...رودابه هم تنهاست...دخی 

 تالش 
 

یم کنه حق طبیعیش ، یعتز زندگ

تنهاست...حقشونه از تنهای  دربیان...حاال تو برو باال 

...من  ز منی  برای من بگو اینا هنوز تو مرحله ازدواج نیسی 

هم عاقد نیاوردم این جا...گفتم میخوام برم 

خواستگاری...واسه پرسم...واسه شاهپورم...حواب 

 درست سوال منو بده. 
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صورت غرق دست به یقه ژاکتم کشیدم و در حایل که از 

خنده نوا کفری تر یم شدم ، گفتم : رودابه یه داداش و 

زن داداش داره...همونای  که این بال رو رسش 

 آوردن...رودابه در واقع کسیو نداره...فقط منو داره. 

 اش از ورای عینک به صورت 
 

گ بانو این بار دست از خیر

 من برداشت و به بافتتز اش پرداخت. 

ز کن قر  -بانو   ار خواستگاری کجا باشه. پس تعییر

 دهان باز کردم و باز بستم. 

نوا دیگر انگار کف خانه پهن شد از شدت خنده و 

 توپیدن بانو انگار جری ترش کرد. 

 خنده داره آخه؟ -بانو 

 این لحن و توپ پر بانو ، من را هم به خنده انداخت. 

 خییل ناخودآگاه. 

ز  داشته در لحظه ای که ذره ای حس نیم کردم بوی طیز

 باشد. 
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 من با این خانواده واقعا عجیب یم شدم. 

باز شدن در خانه نگاهم را به شاهپور و صورت هل زده 

 اش انداخت. 

نگاهم را دید و اشاره زد بدون جلب توجه بانو و نوا از 

ون روم.   ساختمان بیر

 از جا برخاستم. 

 قبل از خروج پالتوو کاله بافتتز ام را از جارخت  برداشتم. 

 یوان ایستاده و قدم رو یم رفت. روی ا

 شاهپور؟ -

رسدار...حالش خوب نیست زیاد.  -  بر پیش امیر

 ی  حرف دویدم. 

 برای من انگار عادی یم شد. 

 انگار عادت یم شد. 

ز ، آرزو یم شد.   انگار یک روز خوش داشی 
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 باز نیمه شاهپور را درش که ساختماین های پله از 

 .دویدم باال ، بود گذاشته

 در واحد را هل دادم. 

 باز تنها یک دیوارکوب روشن بود. 

رسدار در نشیمن نبود.   اثری از امیر

 در اتاقش دراز کشیده روی تخت پیدایش کردم. 

 با زخم تازه ای کنار ابرو. 

 تینا و خانواده اش تمام نیم شدند. 

 این مرد نیم رفتند. 
 

 از زندگ
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 های این مرد دائما تکثیر یم شدند. درد

 لبه تخت نشستم. 

 رسم را در دست گرفتم. 

احساس کردم که کنارم از حالت دراز کشیده به نشسته 

 تغییر پیدا کرد. 

 دست گرد کمرم انداخت. 

 کف هر دو دستم را محکم به پوست صورتم کشیدم. 

 از جا برخاستم. 

و ی  نگاه به چشم هایش دست به دیوار اتاق کشیدم 

 چراغ را روشن نمودم. 

بلند شو پیشونیتو یه چسب بزنم حداقل خونش بند  -

 بیاد . 

پالتو و کالهم را روی کاناپه اتاق انداختم و در رسویس ، 

 جعبه کمک های اولیه را برداشتم. 
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وارد اتاق که شدم ، دیدمش که با باالتنه برهنه ای که 

یم پوست چروکیده اش را در نور اتاق به خوی  نمایش 

ز توالت منتظرم نشسته بود.   داد ، روی پاف جلوی میر

 برابرش ایستادم. 

ه ام بود.   خیر

 پنبه را به بتادین آغشته کردم. 

محکم و با تمام فشاری که روی اعصابم بود ، به زخمش 

دم.   فرسر

 ابرو در هم کشید. 

 مشت روی شانه اش کوبیدم. 

 تکون نخور.  -

 شانه هایش لرزید. 

دم و  باز بتادین به پنبه زدم و باز بیشی  دندان به هم فرسر

دم.   به زخمش فرسر

 این بار صدای خنده اش کفری ترم کرد. 
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 با دست دیگرم با حرص و ناراحت  فکش را چسبیدم. 

نخند رسدار...نخند....نخندددددد....مردن که خنده  -

 نداره...یم کشتت...اون آشغال یم کشتت...یم خندی؟

 مچ دستم را با یک دستش چسبید. 
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 روی مرا و انداخت کمرم گرد دست دیگرش دست با و 

 .نشاند پایش

 کمند؟ چیه مشکلت -

 .توی   مشکلم -
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 با تمام ناراحت  ام گفتم. 

 رسدار بزرگ ترین نقطه ضعف من بود. 

 حت  قبل از رومینا. 

 عاشقیم؟ -

 عاشقتم.  -

 با درد نالیدم. 

اف کردم. با درد   اعی 

 و مشت به سینه اش کوبیدم. 

 مرا به سینه اش چسباند. 

 روی موهایم را بوسید. 

م.  ز تنش ، آرام بگیر  گذاشت در میان بوی کالیو کریستیر

خییل حس خوبیه که یگ نگرانمه کمند...شاید تو  -

محتاح این حس نبایسر اما من هستم...محتاح این 

نم باشه...یگ که حسم...محتاج این که یگ جز بانو نگرا
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ز  ز پوست...با همیر ز زخم دیده باشه...با همیر منو با همیر

 ضعف...حس خوبیه کمند...حس خوی  هست  کمند. 

 و دقایق  بعد با حرکت مسخره اش از جا جهیدم. 

 دستش را از زیر پلیورم رد کرد. 

 دست های داغش کمر یخ زده ام را باال رفت. 

 لب گزیدم. 

ه شدم.   به چشم هایش خیر

شخند زد و گفت : به نظر شما که امشب پرستارم نی

 که مانع هم خوای  با زنم نمیشه؟
 شدی ، زخم پیشویز

 دهان باز کردم که حرف بزنم. 

 نگذاشت. 

 لب هایش نگذاشت. 

 دهانم مهر شد. 

 دست هایش به تکاپو افتاد. 
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 پلیور را از تنم کند. 

 لباس گوشه ای پرت شد. 

ل جریان سیال خونم در رگ  هایم را به دست  تمام کنی 

 گرفت. 

 لب هایش شانه و گردنم را در نوردید. 

 دست هایم را مشت کردم. 

 من با این مرد قهر بودم. 

 نباید یم شد. 

 رسدار بسه.           -

ز را فریاد یم زد ، نالیدم.   با صدای  که خواسی 

 باز نیشخند زد. 

ز تر رفت.   از گردنم پاییر

 رسش را به سخت  از روی گردنم برداشتم. 

 از جا برخاستم. 
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بان قلبم باال بود و با فاصله از او با لبایس که به تن  ضز

 نداشم ، ایستادم. 

 نیم فهیم ناراحتم؟...دیووونه ای؟          -

با آن چشم های لعنت  اش نگایه به رستاپایم انداخت و 

باز نیشخند زد و من دیگر توان مبارزه نداشتم ، وقت   

 نه لمس تنت. گفت : آره دیوونه ام...دیوو 

 لعنت به این لحن و صدا و نگاهش. 

 فاصله را برداشتم. 

 روی پایش نشستم. 

 این بار نوبت من بود. 

 بوسیدمش. 

 تمام تنش را. 

 سمت سوخته سینه اش را با بوسه هایم رج انداختم. 

...تو لعنت  ترین  و صدایش را شنیدم که گفت : دخی 

 .  اتفاق قشنگ دنیای 
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 سیگار با که نیمرخش به و گذاشتم اش شانه روی چانه 

 ساخته دیوارکوب نور روشن و تاریک در بدییع صحنه

ه ، بود  .شدم خیر

بعد از عشق بازیمان ، نه او چشم روی هم گذاشت و نه 

 من نتوانستم بخوابم. 

 امروز؟ کردی  ویرون رو  کجا   ⁃ 

 امروز؟ شدی ویرون چطور  تو  ⁃ 

 سوالش را با سوال جواب دادم. 
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ز بود.  ین راه حل همیر
 بهی 

ز  ⁃  ز  زدن....  پایانه تو  ریخی   تونستم فقط... بسی 

 ، بیچاره زن... بره بفرستم رسویس قسمت از  حسابدارمو 

 . بود  ترسیده بد 

ون کشیدم و در حال پوشیدن  خودم را از پشت تنش بیر

اهن بافتم ،  ز پای آویزان از تختش زانو زدم. پیر  پاییر

 صورتش را با دست هایم قاب گرفتم. 

 یم خواستم حس کند ، تنها نیست . 

 رسدار؟ میشه تموم گ  ⁃ 

 . کنم  یم تمومش... میشه تموم ⁃ 

لب هایم را با زبان تر کردم و او با پک محکیم به سیگار ، 

 خم شد و لب های تر شده ام را عمیق بوسید. 

و قلب من ایل که لب روی لبم داشت و در همان ح

 داشت آب یم شد ، آرام نجوا کرد که : 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

  عقدت که  خوبه بگم میخوام اما  ، نه یا  گفتم  دونم نیم ⁃ 

 . جای   این که  خوبه... متز  مال که  خوبه... کردم

لب هایم کیم کش آمد و قلب آب شده ام کف اتاق 

 ریخت. 

  باید  اینا  همه با  اما  ⁃ 
 

 ویرون کردی.  رو  کجا   رفت   که  بگ

 در همان حایل که قلبم را آب کرد ، گفت. 

چشم های بسته ام را گشودم و با فاصله اندک نگاهمان 

 به هم ، به حرف آمدم که : 
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  درگیر  نیست قرار ⁃  
 

 با حالمون...رسدار بیسر  من زندگ

 در یعتز ...رسدار نمیخوام اینو از بیشی  ... خوشه هم

 که موضوع این با تونم نیم...ندارم عادت بهش من واقع

ز ...بیام کنار کنه دخالت کارام تو کیس  که همیر

 کالتو ندادی پس بهم ماشینمو نمیارم روت به چندماهه

 .رسدار ، عرش بنداز

شوخز آخر را پراندم و از حجم تنش فاصله گرفتم و برابر 

شیشه های عطر و ادوکلن  آینه اتاق ایستادم و به ردیف

ه شدم.   خیر

 ... کمند   میدم عادتت ⁃ 

 . رسداااااار  تویز  نیم ⁃ 

 سمتم قدم برداشت. 

 عقب رسم ایستاد. 

ه شدم.   از آینه به تصویرمان خیر

 کنار او ، امنیت داشتم. 
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 ترس هایم تمام یم شد. 

 بزرگ ترین ترسم ، عظیم ترین کوه امنیتم شده بود. 

ز توالت تکیه زدم.  به سمتش چرخیدم و به لبه  میر

 . کمند   تونم یم ⁃ 

 . رسدااااار  تویز  نیم ⁃ 

 نامش را کشدار گفتم. 

 نیم خواستم فضای بینمان سیم شود. 

 من به این مرد ، نیاز داشتم. 

 به بودنش محتاج بودم. 

   یم چرا  تو ... امیر  میگن همه ⁃ 
 

 رسدار؟ گ

 سوالش را انتظار نداشتم. 

 اما جوابش را به خوی  یم دانستم. 

ه در چشم  دن لب هایم به هم ، خیر پس با مکث و فرسر

 های نافذش پاسخ دادم که : 
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 ممکنه... متز  ضعف نقطه تو ... رسدار  متز  دار  تو  چون ⁃ 

 واست دلم چون....  هچل تو  بیوفتم تو  خاطر  به روز  یه

 هم نخوام من چقدر  هر  چون... رسدار  متز  دار  تو .... رفته

  رازای همه باز 
 

...تو دار  فهیم یم منو  زندگ ...یم دویز

...یم تونم دست بندازم تو طنابت و نیوفتم ...ممکن  متز

هم هست طناب دارت رسمو بکشه تو کام خودش...پس 

...رسدار من.   تو رسدار متز

وقت  میان تنش کشیده شدم ، یم دانستم این مرد را با 

 حرف هایم فکری کرده ام. 

 خودم هم فکری بودم. 

 اما سبک هم بودم. 

 حرف های مانده روی دلم. سبک از 

 

 #رس_دلم_را_به_رس_دارت_آویخته_ام 
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اف با که شاهپوری به   از لیوان و بشقاب کامل ارسر

 یم کانی   روی را صبحانه بساط و داشت بریم ها کابینت

ه ، چید  .بودم خیر

حدود یک رب  ع پیش خییل شاد و خرم و انگار نه انگار که 

شده بوده ، در خانه را زده و با  دیروز شبیه یک مرد ویران

قابلمه ای حاوی کله پاچه ، خودش را میان خلوت من و 

رسداری که هنوز هم در تخت خواب به رس یم بردیم و 

 شاید ساعت  بود به خواب رفته بودیم ، پرت کرده بود. 

ز چای در لیوان ، گفتم : مشکالت روخ  در حال ریخی 

 روانیت زیاده ، نه؟

بلند رو  شده ای از کنار دستم برداشت و  لیوان چای پر 

به رسداری که لباس پوشیده پشت کانی  مستقر شده بود 

، گفت : مشکالت روخ روایز که مختص شما 
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تو خلوت ماشاال و ال  دوتاست...جلو همه شبیه وحشیا 

 حول و ال قوة اال باهلل. 

ه به اسکرین  به متلکش چشم غره رفتم و  رسدار خیر

: تو روابط شخض من هم باید رسک گویسر اش گفت 

بکیسر پرس؟...زبون شلتو یم تونم تحمل کنم اما این یکیو 

 نه. 

نیشخندی حواله شاهپور کردم و لیوان چای رسدار را  

کنار دستش روی کانی  گذاشتم و در حایل که حواسم بود 

ز آبگوشت در کاسه های سفایل  ، شاهپور رسگرم ریخی 

 دم و کنارش جا گرفتم. باشد ، شقیقه رسدار را بوسی

لبخند خییل نامحسوسش را از نیمرخش حس کردم و 

شاهپور کاسه ها را برابرمان گذاشت و در حال جاگیر 

شدن برابرمان گفت : اوال که دلیل نداره فقط تو بدبخت  

 و بزن بهادر بازیاتوت یاد شاهپور 
 

و بیچارگ

...دوما این که من برا خواستگاری باس خر  ز بیوفتیر

 م؟بپوش
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 ابروهایم باال رفت و رسدار رس از گویسر اش برداشت. 

نافهیم موضوع کامال در صورت رسدار عیان بود که 

شاهپور در حال تیلیت کردن نان در آبگوشتش کفری ،  

 مشت روی کانی  کوفت و توپید که : 

 که  عجیبه کجاش  من شدن دوماد ... المصبا  آخه ⁃ 

 میارین؟ رسم به اینجور  همتون
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 .لرزید خنده با هایم شانه 

 مردک دیوانه. 

ه صورت شاهپور گفت : چه  اما رسدار خییل جدی خیر

دلییل داره یگ بخواد با تو بدبخت بشه 
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شاهپور؟...دوباره هوس دو روزه زده به رست؟...از 

ز باره خواست   هجده سالگیت تا حالت باالی چهلمیر

...دوست کمند هم دخی  خوبیه....آدم باش دوماد  بیسر

 نذار دخی  بیچاره بشه چهل و یکیم. 

 ابروهایم باال رفت و غضب جای خنده ام را گرفت. 

از روی صندیل برخاستم و روی کانی  خم شدم و یقه 

هودی شاهپور را میان مشت هایم گرفتم و با تمام 

 عصبانیت  که کم کم در جانم یم نشست غریدم که : 

 به رودی اگه کشم  یم... شاهپور  کشم  یم رو  تو  من ⁃ 

 ... خاطرت

شاهپور دست هایم را با اخم از یقه اش کند و رو به 

رسدار با ناراحت  و عدم انتظاری که در صورتش به 

وضوح مشاهده یم شد ، گفت : داشتیم 

داداش؟...رودی برا من فرق داره...همتون هم یم 

...فرق داره چون مثه خودم ز ه...دوسش دونیر
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دارم...عاشقشم...اما فرقش با اون به قول تو چهل تا اینه  

 که مثه خودمه...برام ارزش داره. 

کم کم به حالت نشسته برگشتم رس جایم و با ابروهای 

 خفت و هشت شده ، قبل از رسدار به حرف آمدم. 

 دارم زندگیم تو  من که  آدماییه معدود  جز  رودی ⁃ 

ست خورده...اگه به تو شک اگه... فهیم؟ یم... شاهپور 

وعشه...برا  ...رسر اعتماد کرده...آدم باش...ازدواج تهش یز

ای  که تا حاال 
ز وع همه چیر وعشه...رسر رودی رسر

 نداشته...پس اگه یم خوایش آدم باش. 

ز کاپشنم از لبه کاناپه ، رفتم  و از جا برخاستم و با برداشی 

 ساختمان بانو تا رودابه تنها نباشد. 

 
 

د. تا غربت همیشگ  نگاهش ، دوباره جان نگیر

*** 
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 داداشش زن و داداش رساغ ، بود داده قسمم رودابه 

ار آن از که روزی برای خودم، دل برای من و نروم ز  بیر

  حال برای ، بودم
 

 رویت محص به که عبت   و دلتنگ

 را خود ، بود آمده رساغم به ، ام گویسر  درون تاری    خ

 .بودم کرده شهر کور و سوت و خلوت نقطه این مهمان

روی نام نیر روی سنگ دست کشیدن و با پوزخند  

...از تو و اون خواهرزاده هرزت  ارم نیر ز گفتم : ازت بیر

ارم...اما جز این سنگ کوفت  تو هم انگار تو این شهر  ز بیر

 .
 

 جای  ندارم برم خودمو خایل کنم تو این روز سگ

 برخاستم ، نزدیک غروب بود.  از جا که

ی هم به آن صورت امروز نداشتم که خود مجبور  مشی 

 باشم ، پس بند شده بودم به این نقطه شهر. 
 

 به رسیدگ
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ز از عرض خیابان برای رسیدن به اسنتر   در حال گذشی 

 نگاه انداختم. که گرفته بودم ، به پیام رسدار 

 ”یم تویز بیای پایانه؟“ 

و ی  حوصله ، لوکیشن رسیدنم را تغییر  ابرو باال انداختم

 دادم و غر و لند زیر لت  راننده را به جان خریدم. 

دقیقا از وقت  نگاهم به تاری    خ امروز برخورد کرد ، حال 

 روخ ام شدید دست خوش تغییر شد. 

 فضای خانه را نیم توانستم تحمل کنم. 

 حت  ماندن پیش رودابه هم سخت بود. 

ا ، بابت این تاری    خ لعنت  ، نفرت پیام پر از مهر رومین

ترین اتفاق به شمار یم رفت.  ز  انگیر

 من نیاز داشتم این تاری    خ لعنت  را حذف کنم. 

رسیدنم به پایانه یک ساعت و نیک با حجم ترافیک ، 

 طول کشید. 
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ابتدای ورودی پایانه روی نیمکت  نشستم و به رسدار پیام 

 دادم که رسیده ام. 

 خواستم هیچ کس را ببینم. من انگار جز رسدار نیم 

 سال های قبل را به هر رویسر بود ، تحمل یم کردم. 

 اما امسال از توانم خارج بود. 

های  فهمیدم که باورهایم را هم از من  
ز من امسال چیر

 گرفت. 
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 که بارایز  نم نم زیر برابرم ایستاده هامر خوردن بوق 

وع  میان از شد باعث ، شد یم تر تند داشت و شده رسر

ون به ای لحظه افکارم  .شوم پرت بیر
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ز داده مرا یم نگریست.   رسدار از ورای شیشه پاییر

متز که کاله پافر روی رس داشتم و در ی  میکاپ ترین 

ه اش بودم.   حالت ممکن ، خیر

 ؟ نمییسر  سوار  ⁃ 

 از جا برخاستم. 

ز را دور زدم.   ماشیر

 سوار شدم. 

ز را به راه انداخت.   ماشیر

 موزیک راه گرفته میانمان ، خوب بود. 

 برای دل من خوب بود. 

 باب دلیم بس که تو رو خوب کشیدن“ 

 چشمای تو تهرونو به آشوب کشیدن

ه نگاهت ز  باب دلیم بس که دل انگیر

 “خطایط ابروتو چه مطلوب کشیدن 
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دست زیر چانه زده به گذر خیابان ها از برابر نگاهم ، 

 ه بودم. خیر 

ار کشیدن“  ز  دور منو موهای تو نیر

 نای منو موهای تو بر دار کشیدن

 هم موی من و هم قد و باالی تو رعنان

 “همسایه و همزاد سپیدار کشیدن 

ز در کوچه ای خلوت ، در پناه درخت  بزرگ از  ماشیر

 حرکت ایستاد. 

ه شدم که به سمتم چرخید.   به رسداری خیر

 ن هلهله برپاستاز دسِت تو توو سینه ی م“ 

 انگار درخت  رو ُپر از سار کشیدن

 دسِت منو به موی تو محتاج کشیدن

 “چشماتو شبیِه شِب معراج کشیدن 

 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 496_پارت#

 

 

 ای صبحانه کوچک کیک بسته داشبورد از و شد خم 

ون  .کشید بیر

 بسته را گشود. 

ز صندیل ها ، شمع سفید  ساده ای درونش  از فضای بیر

 فرو کرد. 

 با فندک زیپوی طالیش ، شمع را آتش زد. 

 کیک به شمع روشن مزین شده را برابر صورتم گرفت. 

کارهایش از ورای نور شمع به چشم های   و من محو 

ه بودم.   نافذش خیر

 هاشورر لبت قنِد فریمان“ 
یتز  شیر
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 خلخال و خط و خاِل لبت خطه ی گیالن

 ور کشیدنانگار که بابلرسو تا ن

ازه ی چشماتو سیاه نور کشیدن   “شیر

 مضع آخر را همراه چاویسر زیرلب خواند. 

ز گفت : تولدت شاید واسه  و بعد با همان ولوم پاییر

 خودت مبارک نباشه ، اما واسه من هست. 

 اشکم چکید. 

 بدون اجازه من. 

ز باری بود که این مرد اشک مرا یم دید.   دومیر

؟  نیم فوت شمعتو  ⁃   کتز

یان قطره اشکم ، شمع ناخودآگاخ فوت شد و او  در م

 گفت : تولدت مبارک کمند. 

دم.   لب هایم را به هم فرسر

 او خم شد. 
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قطره اشک راه گرفته روی گونه ام را با لب هایش 

 متوقف کرد. 

شان  لب هایش را روی گونه ام نگه داشت و کم کم مسیر

 داد به سمت لب های لرزانم. 

 لب هایم را بوسید. 

 از همیشه. عمیق تر 

 تب دار تر از هر لحظه. 

 و من کیک را روی پایم گذاشتم. 

 کیک کوچک ساده ای که عجیب عزیز بود. 

 دست گرد گردنش حلقه کردم. 

 صورتم را در گردنش پنهان ساختم . 

 و نالیدم که : 

 . مرد  دارم دوستت ⁃ 

د.   و مرد مرا به بیشی  به تنش فرسر
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 .بود من باور ورای هم شب بقیه 

من در خانه بانو برای تولدم کنار آن های  که عزیز یم 

 شدند ، یک تولد سوپرایز داشتم. 

 ...  کیک زیبای شکالی 

 بادکنک ها... 

ی  شک توسط رودابه  نوای خییل زیبا لباس پوشیده و 

 میکاپ شده ... 
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 ش... شاهپور با آهنگ های مسخره و رقص چاقوی

ه به من...   بانوی لبخند به لب و خیر

 رودابه خندان و انگار نه انگار دردمند... 

 نوید یک شب زیبا را یم دادند. 
 

 همگ

ز رس و متز که با هودی و  شلوار خایک شده ثمره نشسی 

مزار نیر شمع دوباره کیکم را فوت کردم و جای نگاه بسته 

ه به خودم.   ، چشم دوختم به رسدار آرام و خیر

موهایم را پشت گوش گذاشتم و کیک را برش زدم و در 

حال تقسیمش ، به رقص مسخره شاهپور که نوا را هم 

همراه خود کرده و زوری دست هایش را در هوا تاب یم 

ه بودم و  داد و خنده را مهمان جمع کرده بود ، خیر

لبخندی که هیچ نزدیگ با حال امروزم نداشت ، به بن 

 . لب هایم چسبیده بود 

بانو که کنار دستم ایستاد ، به بسته ای که نزدیکم روی 

ز گذاشت ، نگاه انداختم و  او با نوازش دستش پشت  میر
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کمرم ، آرام گفت : نیم دونستم تولدته ، رودابه گفت ، 

 نشد بهی  برات هدیه ای تهیه کنم. 

تشکری آرام به لب راندم و با تردیدی که شاید به یک 

 آغوش گرفتم .  دقیقه کشید ، تنش را در 

او هم دست پشت کمرم زد و حس خوی  به جانم 

 ریخت. 

 با حرف شاهپور از آغوش بانو جدا شدم . 

شوخز شوخز دارم واسه تولدت یم  -شاهپور 

ه قراره پا  ز این دخی  رقصما...یعتز چند ماه پیش یم گفی 

بذاره تو این خونه با مشت یم کوبیدم تو 

 ه ما لطیفا؟دهنشون...اصال توئه وحیسر رو چه ب

نوا مشت به شکم شاهپور کوفت بابت جمله اش و بانو 

 چشم غره ای اسایس رفت. 

 من هم نیشخند زدم. 

 حق هم یم گفت . 
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 ما را چه به هم؟

ان شدن؟ رسدار میر  من را چه به زن دوم امیر

من همان دخی  غرق در دنیای خود بودم که حت  به 

برود تا خودش زحمت نداد به مراسم نامزدی عزیزجانش 

 نکند باز یاسمن ی  شعور آبروریزی راه بیندازد. 

 ما را چه به هم؟
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 رودابه تنها و بودم عاشقش که کیگ تکه خوردن برای 

 لبخندی با او و نشستم رودابه کنار ، بود واقف آن به

 کرد یم وفر  هایم چشم در بیشی   را لبش گوشه زخم که
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 ذره دیدم ، گرفتم تولد سالن تو برات پارسال : گفت ،

 خونواده شاید کردم فک امسال... نیومد خوشت ای

 ، داشت فرق هم انگار...باشه داشته فرق موضوعش

ی...کمند خنده یم داره چشات ز  ندیده حاال تا که چیر

 .بودم

 دست روی دستش گذاشتم. 

دم.   دستش را نرم فرسر

ه به اتصال  دست هایمان روی شلوار جینش ،  خیر

گفت : خونواده تو رو عوض کرده کمند...من نیم دونم 

 تو چطوره اما خوشحالم که االن تو این خونه 
 

زندگ

 ای...خییل خوشحالم. 

ز شاهپور نزدیکش باعث شد ، نتوانم به حرفش  نشسی 

 پاسجز دهم. 

از جا برخاستم و از خدا خواسته ، با اشاره ریز رسدار ،  

 پوشیده رایه حیاط شدم.  کاپشن

 روی ایوان سیگار دود یم کرد. 
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 دوشادوشش ایستادم. 

ه شدم.   به نیم رخش در نور چراغ ایوان خیر

ار  شب این از  هرسال من ⁃  ز  . میشم بیر

 . شناسمت یم ⁃ 

 خندیدم. 

 مرا یم شناخت. 

 من پیچیده ای که هیچ کس نیم شناختم را یم شناخت. 

کردم و برای فرار از دست هایم را در جیب کاپشنم فرو  

رسما روی پنجه های پا تاب خوردم و با بخاری که از 

ون یم زد ، گفتم : اونوخ چطور؟  دهانم بیر

 در  جیبات از  دستاتو  االن دونم یم که  طور  همون ⁃ 

 کتز   یم فک چون... من جیبای تو  کتز   یم فرو  و  میاری

 . تره گرم  من جیبای

ز را یم خواستم ، انجام دهم.   دقیقا همیر

 نیشخند زدم. 
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 سیگار را زیر پا انداخت و لهش کرد. 

 دست گرد کمرم انداخت. 

 مرا به خود نزدیک کرد. 

ه به چشم هایم با نیشخند متصل به کنج لبش   خیر

 گفت : به شاهپور گفته بودی اف خ  کروز دوس داری. 

 خندیدم. 

 . بخرمش خودم که  دارم دوس وقت   بودم گفته  ⁃ 

 خندید. 

ون پراید عروسکت پیدا کنم ، ا لنگه نتونستم من ⁃ 

 نمیشه کوتاه بیای؟

 . بگم بعد .... رنگیه چه ببینم باید  ⁃ 

 و خندیدم. 

 او هم خندید. 

 لخت  میانمان سموت شد و نگاه. 
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 رسداااااار؟ ⁃ 

 با نگاهش انتظارش برای ادامه حرفم را بیان کرد. 

 مررررررررد؟ دارم دوستت بودم گفته  ⁃ 

فراموش کردم...من  گفت    هم اگه... نمیاد  یادم ⁃ 

فراموشکارم....یه یادم بنداز...یه بگو...نذار تو فرامویسر 

م.   بمیر

 این بار بلندتر خندیدم. 

و او خنده های بلندم را با چسباندن لب هایمان به 

 همدیگر ، خفه کرد. 

** 
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 تقریبا صوری   با شاهپور و رفته باال ابروهای با رودابه 

ز  به متعجب ه جدیدم ماشیر  .بودند خیر

 شانه به شانه رودابه کوفتم و با چشم غره توپیدم که : 

ی تا  دوازده امروز  بجنب ⁃   . داری مشی 

شاهپور با چشم های  که نیم توانست از ماشینم جدا  

ی، بعد نق زدنت واس  کند ، گفت : شما کادوهاتو یم گیر

 خانوم ماس؟

 زده بود.  چه سند هم

با دست راست پشت گردن شاهپور زدم و از روی جوی 

 .  پریدم

 تو  میاد  عروست اصن ببینیم بزن چونتو  و  چک شما  ⁃ 

 خونه؟

فحیسر که بدون ذره ای خجالت به لب راند و کوبیده 

شدن دست در صورت رودابه را به همراه داشت ، ی  
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تفاوت رد کردم و سوار ماشیتز شدم که همرسم برایم 

 یده بود. خر 

 همرسی که انگار هر لحظه واقیع تر یم شد. 

م  ز از همان دیروز عضی که برای تولدم ، تولد نفرت انگیر

 ، ماجرای ویژه ای رقم زد ، واقیع تر شد. 

 مرا متفاوت کرد. 

متز که جز آن ویال تمام داشته هایم دست رنج زحمت 

هایم بود ، کادوی زیادی گرانش را با عالقه قبول کرده و 

 نگار وظیفه همرس واقیع شده ام بود ، قبول نمودم. ا

صندیل های نرم و اتاقک جذای  که بارها در صفحات 

 مجازی دیده بودم ، حال تمام اطرافم را تشکیل یم داد. 

رودابه هم درگیر جو ، کمربندش را بست و گفت : 

دوستت داره هااااا....بد هم دوستت داره...بعتز باید بگم 

 خرابته بیچاره. 

 پوزخند زدم. 
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؟ ز  دوست داشی 

 گمان نیم کردم. 

ز بودم.   را مطمی 
 

 اما وابستگ

 من و رسدار به هم گره خورده بودیم. 

 از کجا و چطورش را نیم دانم. 

 اما واقعا دنیایمان به هم گره خورده بود. 

ایط ما را به هم  شاید زیادخوایه من برای رهای  از رسر

 متصل ساخت. 

 و حض او. شاید هم انتقام جوی  ی  حد 

 اما به هرحال موقعیت کنویز برای من عزیز بود. 
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 کیم شد باعث ، شدن مشغول و آرایشگاه به رسیدنمان 

 نکیسایش درگیر  حد ی   که رومینای   به کردن فکر از

ده فرامویسر  دست به مرا عمال و شده  کم برایم ، بود سیر

 .شود رنگ

 روز پرکاری بود. 

فرانک خانم ، اشاره زد از ترکیب رنگ موی آخر که آزاد 

م.   شدم ، زیرسازی میکاپ ها را به دست بگیر

خسته از این سمت سالن به آن سمت یم رفتم و رودابه 

از من ی  نوانر در حایل که به غر زدن مادر عروس آخرش 

ه ، گوش یم داد ، چشم و ابرو برایم آمپ که اگر زن ادام

ه موی  را در چشم هایش فرو یم نماید.   دهد ، گیر

نیشخند زدم و صبورا لیوان چای را به دهانم چسباند و  

 گفت : بخور قربونت برم ، خسته ای. 

رسی برایش تکان دادم و به منیسر جدید سالن که سمت 

دیگرم خم شد ، نگاه انداختم و او آرام گفت : کمندجون 
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ز شما بد جا ، همسایه زنگ آرایشگاه رو زد  ، گفت ماشیر

 پارک شده. 

ز من ، سوپرایز   رودابه همه سالن را با نشان دادن ماشیر

 کرده بود و از صبح حرف دهانشان اتومبیل من بود. 

ز را کم داشتم.   همیر

با غر زیرلت  از جا برخاستم و کاپشتز که منیسر به دستم 

 داد را تن زدم و کاله روی رس کشیدم. 

 از در گذشتم. 

های رسدار که روی نیمکت های در کوچه کافه به نوچه 

 نشسته بودند ، نگاه انداختم. 

ز شدم.   سوار ماشیر

ز جای بدی نبود.   ماشیر

 عروسک عزیز و جدیدم را روشن کردم. 

 دست به فرمان گرفتم. 

 و... 
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 صدا... 

 درد... 

 سوزش... 

 تنها حرکت  که یم توانستم انجام دهم ، جیغ بود. 

ز دست هایم جلوی   صورتم. جیغ و گرفی 

 کذای  قوت یم گرفت. 
 خاطرات آن اسیدپایسر

 صدا ها که پایان یافت . 

 دست از روی صورتم برداشتم. 

 تمام شیشه ها خرد شده بود. 

 دست هایم زخم. 

 موتورسیکلت ها دور یم شدند. 

 چشم های ناباور اطرافم را یم نگریست. 

ز عزیزم را.   ماشیر

 هدیه ام را. 
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ز هدیه عزیز نابود شده ام   را. ماشیر

 نوچه ها به ماشینم رسیدند. 

 نگاه ترسیده ام را به صورتشان دوختم. 

 صدای  نیم شنیدم. 

ون دویده بود.   رودابه بدون رورسی بیر

ز را گشود.   در ماشیر

 مرا میان تنش جان داد. 

 یم لرزیدم و به حد مرگ ترسیده بودم. 
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 .نداشت مشکیل هم زیاد هایم دست 
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 صورتم هم حت  یک خراش برنداشته بود. 

ز عروسکم ، درد اصلیم بود.   فقط ماشیر

 و شاید کیم ، تریس که به جانم افتاده بود. 

 رعشه ای که با تمام استقامتم از تنم جدا نیم شد. 

رودابه که بطری آب پرتقال را برابر صورتم گرفت ، به 

ه شدم.   چشم هایش خیر

 همیشه بود. نگران تر از 

حت  فرانک خانم بیچاره هم تا دقایق  پیش در بیمارستان 

ی ها رهسپار  مانده بود و به اضار خودم برای خیل مشی 

 آرایشگاه شد. 

بطری را از دست رودابه گرفتم و در حایل که به لب یم 

س ، من بادمجون بمم انگار...آفت  بردم ، گفتم : نی 

 ندارم...هیچ مرگیم نمیشه. 

از بازویم نیشگون گرفت و روی صندیل کنارم لم  ناراحت

 داد و نالید که : 
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 کمند؟  کنم  چه تو  ی  ... کمند؟  کنم  چه تو  با  من ⁃ 

دست گرد شانه اش انداختم و همان تکه های  که شیشه 

 خراشش داده بود ، به سوزش افتاد. 

ی  توجه به سوزشم ، شقیقه رودابه را بوسیدم و آرام دم  

 که بادمجون بمم.   گوشش گفتم : گفتم

ز رسدار برابر نگاهم ، باعث شد هم رودابه  و قرار گرفی 

ی داشته باشم.   جوای  ندهد ، هم من احساس بهی 

 دست روی شانه هایم گذاشت. 

ه در صورتم با چشم های  که رنگ خون داشت ، با  خیر

نفیس که انگار دویدن خراشش داده بود ، گفت : خوی   

 کمند؟

 چشم روی هم گذاشتم. 

 او را دیدم. 

 بهی  شدم. 

ز  فقط... خوبم ⁃   ... ماشیر
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 کجان؟ دوتا اون : گفت رودابه به رو و بست چشم 

 منظورش مثال محافظ های من بود. 

رودابه با رس به سمت دیگر راهرو اشاره زد و رسدار در 

حس را داد که حایل که از جا بر یم خاست ، به من این 

 نفس عمیق  از هوای اطرافم برداشت. 

 نگرایز اش زیبا بود. 

 زندگیمان اما به شدت نازیبا یم نمود. 
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ان بودن او ، تمامش با  کال حشمت بودن من و میر

 مشکالت و وحشت همراه بود. 

ما را انگار وسط فیلم های سینمای  اکشن رها کرده بودند 

بات ی  حدی یم 
 شدیم. و هر روز متحمل ضز

ه به راه رفته رسدار ، شانه به شانه ام کوفت و  رودابه خیر

با ابروهای باال رفته و لبخندی که صورت گرفته اش را به 

ی درآورده بود ، گفت : خیلیییتر ازش خوشم  حالت بهی 

 میاد کمند...بد المصبه شوهرت. 

 ، همایز که افرسده نبود. 
 

 رودابه همیشگ

 رف ها بود . همایز که مقاوم تر از این ح

همان رودابه که بعد از رومینا ، عزیز و نزدیک من بود ، 

 خود نشان داد. 

 . خودمه شوهر  هست حواست خوبه ⁃ 

گردن تاب داد و با چشم و ابروی آمده اش ، لبخند به 

 لبم نشاند. 
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 خود  اصن... المصبه بدتر  ، داریم شاهپور  به ما  واال  ⁃ 

 . گرفته  ازش معنیشو  المصب... المصبه

 ت  انگار از ذهنش رفته بود. مجت

 مجتت  انگار اصال از ازل نبود. 

 و چقدر خوب که نبود. 

 بعد از دقایق  با بازگشت رسدار ، سمت ماشینش رفتیم. 

تمام طول راه دستش را به کمرم چسبانده و این گونه مرا 

 آرام همرایه یم کرد. 

 حضور حمایت وارش را به رخم یم کشاند. 

 و من عاشق تر یم شدم. 

** 
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 موضوع از داشت نوا با که تمایس طریق از رومینا 

 .زد یم زار برایم تلفن پشت حاال و شده مطلع

 گریه های رومینا را نیم توانستم تاب بیاورم. 

او تنها کیس بود که برایم در گذشته ای نه چندان دور ، 

 همه کس بود. 

 جهت نماییسر  حرکت یه ضفا ... خوبم من رومینا  ⁃ 

ز ... بس و  بود  رسدار  ترسوندن  . همیر

باز هق های رومینا و متز که ، مردمک در کاسه چشم 

 چرخاندم. 

نمودن رومینا ، بعد از نیم ساعت تالش مداوم برای آرام

تماس را به بهانه عدم اتصال قوی قطع نمودم و به 

و بعد دستش را روی  رسدار که روی تخت دراز کشیده

 چشم هایش قرار داده بود ، نگاه انداختم. 
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 شب سخت  را گذرانده بود. 

 همه ما شب سخت  را گذراندیم. 

 من ترس را باز هم حس کرده بودم. 

 نصیر باز پررنگ شده بود. 

 لبه تخت نشستم. 

 دستم را نوازش گونه روی سینه اش کشیدم. 

 نوازشم را تا گردنش امتداد دادم. 

 ازشم دامن گسی  شد و گونه هایش را هم رد کرد. حت  نو 

لب هایش را که لمس کرد و انگشتانم بوسیده شد ، جای 

تمام دردهای امروز ، لبخندی واقیع و تلخ روی لب هایم 

 نشست. 

دست از روی چشم هایش برداشت و با نگاه خون 

برداشته ای که حامل یک رسدرد عصت  وحشتناک بود ، 

ه ام شد.   خیر
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به که  بار  هر  کمند   ⁃   من بینم یم که  هربار ... بیتز  یم ضز

ز ... باعثشم  تو ... کشم  یم درد  من بارو  هر  عیر

ی اون همه... خونوادیم ز  تنهای   تو  که  چیر

  ازت رفتنو  ساز .... بمویز  باید ... بایسر  باید ... محتاجشم

 ساز ... کنم؟  کوک  چطور  سالمتتو  ساز ... کمند   گرفتم

 ... امنیتتو 

 اال کشیدم. خودم را از روی تخت ب

 روی شکمش نشستم. 

 خم شدم. 

 پیشایز به پیشایز اش چسباندم. 

ه چشم هایش ، لب و با همان فاصله زیادی نزدیک ، خیر

 زدم که : 

 که  کیس... دارم ایمان بهت... رسدار  کتز   یم درستش ⁃ 

 یحتر  که  کیس... کرد   پیدا  کلیه  نوا  واسه موعد  از  زودتر 

ز  حشمتو  ز همه مهم تر  ا و ... ترسوند  سوخته پا  سگ عیر
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کیس که منو عاشق خودش کرد...یم تونه...درستش یم  

 کنه...بهت ایمان دارم مرررررد. 
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  ی   با 
 
 کرده گرم را رسم ، که این جهت ضفا و حوصلگ

 ، بانو دست به نگاه با و گرفته دست به را چاقو ، باشم

ازی خیارهای  .شدم ، کردن خرد مشغول را ساالدشیر

 کمند؟ چیه تصمیمت ⁃ 

از سوال یک دفعه ای بانو ، آن هم بعد از شوک عظییم  

ه صورت  که از رس گذرانده بودم ، ابرو باال انداختم و خیر

 زیبا اما شکسته اش گفتم : در چه رابطه ای؟
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خیار و چاقو را درون کاسه انداخته و با جدی ترین 

 نگاه دوخت.  حالتش ، در چشم هایم

  تو  موندمت واسه ⁃ 
 

 من... چیه؟ تصمیمت... پرسم زندگ

 قراره اگه... کمند   شناسم یم بیشی   عالم همه از  رسدارمو 

 جون هم... برو  االن بری کتز   ولش بعد  کتز   وابستش

 به کنه  یم خوش دل کمی    من پرس  هم... تره امون خودت

 کمند؟  تصمیمت چیه.... اتاقت روشن چراغ

بان تر کردم و کمر به پشت  صندیل لب هایم را با ز 

چسباندم و با دید همان کمندی که پا به این خانه  

 گذاشت ، به جوابش در آمدم. 

 من که  این اما ... نیست بعید  بشه وابستم رسدار  که  این ⁃ 

 منطق  ... کنم  فکر  خییل باید  بمونمو  مرد  یه دوم زن

 دوسش هم احسایس... دارم دوسش ، بگم بخوام

ه ته خوشبخت  من این باشه که برم اگ اما ... دارم

م...اگه یه درصد حس کنم موندنم فقط درده،  میر

ز باشه  م...اگه هر اتفاف  بیوفته که یه دلیل واسه رفی  میر
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م...اما فعال هستم...هستم چون حالم خوشه...تو  من میر

 امنیت نیستم...اذیت میشم...اما حالم خوشه. 

 نگاه جدی بانو ، درگیر لبخند شد. 

 ت چشم هایش را توانستم حس کنم. رضای

 بانو تنها کیس بود که مرا خوب درک یم کرد. 
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ز  قرار  ون لباس نوا و رودابه گرفی   در قاب در پوشیده بیر

خانه ز  خارج هوایمان و حال از بانو و من شد باعث آشیر

 .شویم

ین شما؟بانو کیم ابرو به هم دواند و    گفت : کجا میر
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س در جایش جا به جا شد و کاله بافتش را  نوا با اسی 

ز تر کشید و رودابه خود را وسط  روی رس کیم پاییر

 انداخت که : 

اگه اجازه بدین من و آقا شاهپور میخوایم بریم  -رودابه 

یم شاید  ون یه هوای  بخوریم ، گفتیم نوا رو هم بی  بیر

 یکم روحیش بهی  بشه. 

به تایید رس تکان داد و من نیشخند به روی جفتشان  بانو 

 پاشیدم. 

با بانو که خداحافظز کردند برای بدرقشان از جا 

 برخاستم. 

دم در ورودی خانه هم که هر دو مشغول پوشیدن بوت 

س زدم و  هایشان شدند ، دست روی شانه نوای پر اسی 

 آرام توپیدم که : 

ه...که ی  ندار  لیاقتتو  کردی  فک درصد  یه اگه ⁃ 

ز گاوه خودش و احساساتش ...این بار  شعوره...که عیر

 آخری باشه که یم بینیش. 
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 در آغوشم گرفت.  ایستاد و 

 هیچ که  نمونه دلم به که  ببینمش برم میگه رودی ⁃ 

 . نکردم عشقم واسه تالیسر 

 هم شاهپور ... برو ... وقتای   یه زنه یم خوی   زرای رودی ⁃ 

 سه. بر  حسابشو  رودی خود  بگو  زد  نق

 لبخند زد و با چشمک من به رودابه رایه شدند. 

حاال من مانده بودم و قرنطینه موقت  که التماس رسدار 

ز صبح مرا به آن مجبور ساخته بود.   همیر

 رسدار داشت تمام ذهن مرا تسخیر یم کرد. 

ز بار از این تسخیر شدن ، خوشم یم آمد.   و من برای اولیر

ا را بگذارم روی شانه  از این که یک بار هم شده نگرایز ه

 کس دیگری ... 

 که یگ باشد حواسش به من باشد ... 

 بیس خرسند بودم. 

 و زمان من برای موارد دیگر خییل زیاد و غتز یم شد. 
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*** 
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ین از یگ یوتیوب کانال از   موی و رنگ بالگرهای بهی 

 ، گویسر  اسکرین روی افتاده تماس به و شدم خارج دنیا

 .دادم پاسخ

ی های خاص فرانک خانم بود که  احتماال یگ از مشی 

 شماره اش را نداشتم. 

 بله؟ ⁃ 

 ⁃  ... 

 الو؟ ⁃ 
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 ⁃  ... 

 دارین؟ منو  صدای ⁃ 

 صدای هق هق  زنانه به گوشم رسید. 

با ابروهای  که در هم شد ، به تصویر خودم در آینه اتاق 

ه شدم.   خیر

ز   اشتباه انگار  ، کنم  یم قطع من ⁃   . گرفتیر

 کمند؟  ⁃ 

صدای لرزان و التماس گونه ای که تا به حال به گوشم 

نخورده بود ، باعث شد ، گویسر که از گوشم فاصله داده 

 بودم را به جای سابق برگردانم. 

 شما؟ ⁃ 

 باز هق هقش به گوشم رسید. 

 و تماس پایان یافت. 

ه  شدم.  به تصویر خودم در آینه خیر
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 حدس این که چه کیس تماس گرفته ، سخت نبود. 

اما فکر کردن به این موضوع که این زن بعد از سال ها 

چطور به خودش این جرات را داده که نزدیک من شود ، 

 باعث تعجب و ناباوری ام یم شد. 

ز رسدار در چارچوب در ، را  باز شدن در اتاق و قرار گرفی 

 از آینه دیدم. 

 . به سمتش چرخیدم

 صورتش کیم رنگ پریده بود. 

 سمتش گام برداشتم. 

 نگرایز به جانم ریخت. 

 رسدار؟ خوی   ⁃ 
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 .زدم کنار را بودم پهلویش بند که دست   

 در او  چاقو و خون جریان داشت. 
 

 روی پلیورش پارگ

ون  کت را از تنش با اعمال زور و به مدد ناتوایز ا و بیر

 کشیدم و کف اتاق انداختم. 

ون کشیدم.   پلیور را از تنش بیر

 پانسمان روی بخیه اش را کیم کنار زدم. 

 چند قدم عقب رفتم. 

 دقیقا پانزده بخیه... 

 با 
 

پانزده بخیه روی باف  ردهای به جامامده از زندگ

 تینا... 

 زیاد بود.. 

 هضمش درد داشت. 
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 موهایم را عصت  کشیدم. 

 سقف بلند کردم. رس به سمت 

 اشک هایم نباید یم ریخت. 

به های  که این مدت متحمل شدم ، 
من هنوز بابت ضز

 حساس بودم. 

 نباید یم شکستم. 

 اما شکستم. 

 و او سمتم قدم برداشت. شکستم 

 دست باال گرفتم به نشانه عدم نزدیگ اش. 

 ایستاد. 

 رنگ پریده اش ، عذابم یم داد. 

 بانو به او دل خوش بود. 

 نوا... 

 شاهپور... 
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 حت  نکیسا... 

 من هم بودم. 

 من عاشقش بودم. 

 . کمند   خوبم... نباش نگرانم ⁃ 

ناباور ، با چشم های  لبالب از اشک پر ، گفتم : به این 

 من 
 

 خوب؟...خوب این نیست رسدار...خوب زندگ
 

میگ

 با ترس 
 

و تو نیست...خوب حال ما نیست...خوب زندگ

 ب با ما خییل فاصله داره. و هر روز تنش ما نیست...خو 

ز آرایش تکیه داد.   به کنسول میر
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 چشم بست و خسته گفت : تو چرا نگرانیم؟...من که... 

 نگذاشتم ادامه دهد. 

 اصال نباید ادامه یم داد. 

 چرا نگرانتم؟ ...خب دلیل دارم...نه بیکارم...نه 
 

_ میگ

 فقط... عالف... 

 چشم های باز شده اش را باز بست. 

ز کوفتم که :   ناراحت پا به زمیر

نم حرف دارم نبند، چشاتو  ⁃  ز ز  منو ...  میر  کن،  نگام... ببیر

ز ! ... کن  باز  چشاتو   دوست بگم... بگم... بگم خوامیم ببیر

ی ندارم  . بمیر

 نالیدم این جای حرفم را. 

 سمتش قدم برداشتم. 
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 کشت.   تنش ها و ترس ها ، داشت مرا یم

 به فاصله کیم از حجم بودنش ایستادم. 

 خاطر  واسه نه... نوا  و  شاهپور  خاطر  واسه نه ⁃ 

 ! خودم خاطر  واسه بار  این! ... نه... بقیه

 اشکم چکید. 

 بدون هیچ اجازه ای از من. 

  حس حالمو ! ... کردنیه  حس... نیست دیدیز  من، حال ⁃ 

 ! کن

 دست هایش را گرفتم و گفتم. 

 من بود.  با تمام کمندی که در 

 کمندی که کمند همیشه نبود. 

 رومینا ... رفت نیر  وقت   که  بفهم و  کن  حس ⁃ 

 ولم تو ... نرو  تو ! ... بری نداری حق تو  دیگه... رفت

 سوم بار ... تونمنیم سوم بار ... شکستم دوبار  من... نکن

 ... آخره بار  همیشه
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 مرا به آغوش کشید. 

 دست به زخم پهلویش کشیدم. 

 حنجره اش به گوشم رسید. آخ نریم از میان 

 به بانو دروغ گفته بودم. 

ز از این مرد نبودم.   من آدم گذشی 

ی بود که من از نداشته هایم یم  ز این مرد ، تمام چیر

 خواستم. 

 این مرد ، مادرم بود. 

 پدرم بود. 

 همرسم بود. 

 من این مرد را رها نیم کردم. 
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 گاز که حایل در من و بود نشسته حمام سکوی لبه 

یل  های   اخم با ، گذاشتم یم ، اش تازه زخم روی را اسی 

 : گفتم ، بود شده ماندگار صورتم روی دیشب از  که

احت امروز ؟ یم اسی   کتز

 .نه ⁃ 

با پوف کالفه ام سمت روشوی  چرخیدم و دست لبه 

 اش قرار دادم. 
 

 های سینک سنگ

ه آینه ، دیدم که ایستاد و دست گرد تنم پیچید و مرا   خیر

ه چشم هایم ،  به سینه اش تکیه داد و از همان آینه خیر

لب به گوشم چسباند و گفت : چون میخوام امروز با تو 

 باشم. 

 لب هایم را با زبان تر کردم. 
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 در آغوشش چرخیدم. 

 دیشب را تا صبح در آغوشش کابوس دیده بودم. 

 کابوس نصیر را. 

ی   که دست گرد گلویم انداخته و با خنده کابوس نصیر

 های وحشتناکش ، مرا خفه یم کرد. 

 یم خواستم حالم خوب شود. 

 یم خواستم از این حال بد دامن گیر رها شوم. 

 . ز  یم خواستم رها شوم از همه چیر

 خلوت که  بخورم جای   یه ، دارم دوس صبونه من ⁃ 

  تو  با  ازدواج قبل تا  من... باشه دم خوش چاییش باشه،

 کافه گرد خوی  بودم...منو بد عوض کردی مرد...بد. 

 نیشخند زد. 

 صورتم را با دست هایش کادر گرفت. 

ی تنها  دیگه تو  حاال ... کردم  عوضت خوب ⁃    نمیر

 . نیست   تنها  دیگه... پنجره پشت تنها  شیتز  نیم... کافه
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 لبخند زدم. 

 لب گزیدم. 

 و او لب های گزیده ام را نرم بوسید. 
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 .شدیم آماده 

 بانو به دیدنمان کنار هم ، لبخند زد. 

 رسدار خم شد و پیشایز بانو را بوسید. 

 نوا برعکس روزهای پیش ، لبخند داشت. 

 تا حیاط همراهیمان کرد. 

 دست گرد بازوی رسدار انداخت. 
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رسدار روی موهایش را بوسید و آرام گفت : بگو فردا بیاد 

کت...باید باهاش حرف بزنم.   رسر

 لبخند زدم. 

ز بود.   حواسش به همه چیر

ز زد.  مگیر  نوا لبخند رسر

ز شدیم.   سوار ماشیر

نکیسا در آغوش هم رومینا عکس جدیدی از خودش و 

 در قایق  تفریج برایم فرستاد. 

 لبخند زدم. 

رودابه تصویر دستش روی دست تتو دار شاهپور را در 

اک گذاشته   بود. اینستا به اشی 

 لبخند زدم. 

 رسدار دستم را گرفت و من باز هم لبخند زدم. 

 روز خوی  بود. 
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م شب قبلش را با کابوس گذرانده باشم.   حاال گیر

 اما به هرحال روز خوی  بود. 

 . رسدار  برام بزن حرف ⁃ 

 بگم؟ خر  از  ⁃ 

ی از  ⁃  ز  با  که  همویز ... بگو  اینا  از ... بگو  چشاته تو  که  چیر

 . بگو  کرده  اللت مردنش

 من رسدار را شناخته بودم. 

 همه وجودش را. 

 حرف نگاهش را. 

پس یم دانستم ، گوشه حلقومش نایم به وسعت 

 تینا ، گیر کرده است. 
 

 دیوانگ
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 .گرفت تر محکم را فرمان 

ون را چک کرد.   از آینه ، بیر

 دست روی فرمان را نوازش کردم. 

 طوالیز شد ، اما تمام شد. مکثش 

 یم مرگشو  باید ... کمند   شد  یم تموم اینطور  نباید  ⁃ 

ز  که  طور  همون... دیدم  داداشمو  زن و  داداش سوخی 

 . دیدم

دم و ناراحت گفتم : یم تونست  تحمل   لب به هم فرسر

 کتز دیدن مرگشو؟

 . بود  بهی   االنم مسخره حال از  شاید  ⁃ 

 لب هایم را با زبان تر کردم. 
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قام مثل یه باتالقه رسدار...من تا ته رفتم انت ⁃ 

...اما نه تا  ون بیام...تو هم رفت  توش...نیم تونم بیر

ته...پس یم تویز نجات بدی خودتو....رسدار من خییل 

وقته وقت  نگات یم کنم فقط یه مرد یم بینم که خودشو 

فراموش کرده...شده یه اسم واسه بقیه...تمومش کن 

 این درد...تو هم تمومش کن. این دردو...تموم شده 

 سکوت کرد. 

و کیم بعد ما دوشادوش هم از در ساختمایز بازسازی 

 شده و زیبا یم گذشتیم. 

ی داشت ، کافه منتخب رسدار.   فضای ی  نظیر

 همه یم شناختندش. 

ی زیر یک درخت در اختیارمان قرار گرفت.  ز  میر

 نشستیم برابر هم. 

 دم. و او گفت : خییل ساله با کیس کافه نیوم
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آمدم لبخند بزنم که پیام آمده روی اسکرین گویسر ، روز 

 خوبم را به کابویس زنده بدل ساخت. 

 

 رس دلم به رس دارت آویخته

 

 رس دلم به رس دارت آویخته

 

😁 
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 صدای رسدار ، نگاهم را از اسکرین کند. 

سیگاری منبت کاری شده روی سیگارش را داشت در جا 

س نگاهم ، اخیم اش   ز خاموش یم کرد و انگار اسی  میر

 کرده بود. 

ه در چشم  دست های لرزانم را به هم چسباندم و خیر

م رسویس و بریم گردم.   هایش گفتم : من یه دو دقیقه میر

و بدون توجه به دست  که روی دستم گذاشت ، راه  

 گرفتم تا انتهای حیاط. 

 ستم لرزید. گویسر درون د

 به گوشم چسباندم. 

 صدای منفورش در رگ و پیم جان گرفت. 

 ترکیبت با شوهرتو بیشی  دوست داشتم.           -

؟          -  خر میخوای از من عوضز

 صدایم یم لرزید و قلبم درد داشت. 
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خندید و میان خنده بد صدای لعنت  کثیفش پاسخم را 

 داد که : 

رو بهت بگم کمند ...تو خییل بذار یه واقعیت            -

خوشگیل...حت  از کوکب هم بیشی  خوشگیل...حت  از 

 رومینای من. 

 چنگ به قلبم زدم. 

 نام رومینا را به زبان راند. 

 زبانش را قطع یم کردم. 

 این بار ، کار ناتمامم را تمام یم کردم. 

 این بار تمامش یم کردم. 

...این بار یم           - یم کشمت نصیر

ی ازت بمونه...نصیر ، کمند  ز سوزونمت...نمیذارم چیر

 نیستم اگه آتیشت نزنم. 

 باز خندید. 

 خنده هایش ، یم توانست جنون زده ام کند. 
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کمند این بار نوبت منه...نوبت من...منتظرم            -

 باش. 

 تماس را قطع کرد. 

 از همان لحظه که پیامش را دیدم. 

 از موقعیت  که یم دانست در آنم. 

 ز ریز جزئیات لباس های من و رسدار که خی  داشت. ا

من یم توانستم بفهمم این مرد ، آمده است تا مرا ویران  

 کند. 

 ام. 
 

 تا آتش بیندازد به جان زندگ

 نفس عمیق کشیدم. 

 خوب نیم شدم. 

 باید صدای رومینا را یم شنیدم. 

 زنگ زدم. 

 جواب نداد. 
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 نکیسا را گرفتم. 

 جواب نداد. 

 . لبه دیوار نشستم

 قامت بلند آشنای  سایه انداخت روی رسم. 
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 .شد خم قامتش 

ز گذاشت.   برابر پایم ، زانو روی زمیر

 دست هایم را گرفت. 

 نباید اشک یم ریختم. 
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 بود. 
ز
 برای رسدار مشکالت خودش کاف

 من نباید بار دیگری یم شدم. 

 من کمند بودم. 

 کس نیم شدم. بار هیچ  

 بار روی دوش عزیزم که اصال. 

 گونه هایش را با دست هایم گرفتم. 

د ، را به  لبخندی که جان کندم تا روی لب هایم پا بگیر

 صورتش پاشیدم. 

 و گفتم گه : 

یه کم بابت مشکالت رودی و سالن           -

س چون بیشی  از این نیست.  ...نیر ز  ناراحتم...همیر

 پوزخند زد. 

 ایستاد. 

 مرا گرفتم.  دست
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ز کشاندم.   تا رس میر

 نشستیم. 

 صبحانه خوردیم. 

 او حرف نزد. 

 سکوت داشت. 

یس که  و این سکوتش ، به تلجز لحظای  که داشتم ، اسی 

 در جانم بود یم افزود. 

ز که نشستیم.   در ماشیر

 به دل جاده که زدیم. 

 هم چنان سکوت داشتیم. 

 دست به صورتم کشیدم. 

 سیستم بردم. برای خاتمه این سکوت دست به 

 موزیک موردعالقه ام میانمان پا گرفت. 

ی  " دستمو باال گرفتم ، تو ضیافت اسیر
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ی  تا تو تا آخرر دنیا ، رستو باال بگیر

م  دستمو باال گرفتم ، تا تو قلبت پا بگیر

 تا ببیتز با چه عشق  ، این شکستو یم پذریم"

شکست من ، گذشته آدم های  بود که برای نابودیشان 

 همه کار یم کردم. باید 

شکست من ، قفل دهانم بود برابر مردی که هر دم 

 عزیزتر یم شد. 

 من عاشق شده بودم. 

 عاشق مردی که هیچ شباهت  به من نداشت. 
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 دزیره تو ناپلئون من ، جزیره من طوفان یه تو "

ه "جز تو گ یم تونست از من ، همه   دنیا رو بگیر

 همه دنیایم شده بود ، خانه اش. 

 خانه بانویش. 

 همه قلبم شده بود ، خودش. 

 خود ویران کننده اش. 

سم از از دست دادنش.   حق داشتم ، بی 

حق داشتم ، نخواهم در منجالب دردهایم بیشی  فرو 

 رود. 

ز محضم ، نقطه ی آرامشم بود  " نقطه ی تسکیر

  شورشم بوداسمتو زمزمه کردم ، این تماِم 

 تو هوایر تو که باشم ، صاحب کِل زمینم
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ر تو بشینم"
 من همه دنیامو دادم ، زیرر چی 

 داشتم بهی  یم شدم. 

 هوای هوای او خوبم یم کرد. 

 هوای  ام یم کرد. 

 مرا از هوای خودم یم کند. 

ز و کنت نعناغ اش  ن کالیو کریستیر ر به هوای غرق اکسیر

 یم کشاند. 

 بودن ، لحظه لحظه تو تنم بود" شوِق تسلیِم تو 

ین تصویرر عمرم ، عکسر زانو زدنم بود"
 بهی 

 تسلیم این حال یم شدم. 

 چشم روی هم گذاشتم. 

 بوی خوش جریان دار در اتومبیلش را به تن کشیدم. 

 دستم را گرفتم. 

 با لب هایش رد انداخت روی پوست دستم. 
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و آرام گفت : من هستم کمند...روم حساب کن...همه 

ه هستم...بذار باشم...بذار یه بار واسه دلم...واسه جور 

 خودم باشم. 

دم.   لب به هم فرسر

 بغض داشتم. 

 لبخند داشتم. 

 من احساسای  داشتم که هیچ وقت نداشتم. 

  

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 515_پارت#

 

 

 .گرفتم را دستش 
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ز   داشت.  نگاه جاده گوشه را ماشیر

 چرخید.  سمتم به

ه  بگو.  من کمند؟...به چته :  گفت آب دارم نگاه در خیر

-

م...درگیر  یکم فقط من           یحتر  گذشته...درگیر  درگیر

 سیمینم...رومینا...  ..درگیر 

 باش.  صادق من با          -

 بازگشت.  هایش چشم به ام داده گریز نگاه

هم   برای این قدر گ از ، او و من

 بودیم؟ شده دست کف

 انداختم.  باال شانه

جاده میان مغازه چند تا و کندم هایش چشم از را نگاهم

 کردم.  پرت 

 خری؟ یم رشته آش برام          -
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پاسخ شد  سکوتش

ز  شدن بسته صدای ، بعد ای دقیقهو  رس گوش به ماشیر

 ید. 

دست  به آش کاسه دو ، هیبتش آن با کهدیدم 

 آمد.  یم سمتم ،

ز  در  کردم.  باز شبرای داخل از را ماشیر

 نشست. 

 از ، بود افتاده جانم به که هویس با را خودم سهم کاسه

 گرفتم.  دستش

ز یم دید که من چگونه برای یک کاسه آش در  اگر سیمیر

چشم هایم شکوفه نشسته است ، خودش را قبل از پیدا 

 شدن نصیر یم کشت. 

چشم هایم را بستم و میان افکار ناراحت کننده ای که در 

بود ، سیع کردم با عالقه ای که همیشه  ذهنم شناور 

نسبت به این آش داشتم ، قاشق  لذت بخش به دهان 

 بگذارم. 
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تو چرا اینقدر عجیت  کمند؟...تو چطور یم تویز           -

؟  خواهر رومینا بایسر

 چشم گشودم. 

 سوالش نیازی به پاسخ نداشت. 

 مزه خوش پیازداغ را به جان کشیدم. 
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 .چرخیدم سمتش به 

ز را به راه انداخت.   او ماشیر

 کاسه دیگر آش را روی پایم گذاشت. 

 نیم خوری خودت؟          -

 دیدن آش خوردن تو خییل خوشمزه تره.           -
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 لب گزیدم. 

ش خوب بود.  ز  مردک لعنت  ، همه چیر

 بوی تنش... 

 بوی عطرش... 

 بوی سیگارش... 

 باالیش... قد و 

 هیکلش... 

 پوست سوخته تنش... 

 و حرف هایش... 

 آخ که حرف های همراه صدایش... 

؟          -  تو یم دونست  خییل خوب مخ یم زیز

 نیش خند زد. 

 جاده برفز یم شد. 

 کاسه اول را تمام کردم. 
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وع کاسه دوم ، قاشق  پر کردم و جلوی دهان  قبل از رسر

 رسدار گرفتم. 

 مکث به دهان کشید.  قاشق را با لحظه ای

یم؟           -  کجا میر

احت.           -  دو روز اسی 
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 .انداختم باال ابرو 

 مشورت؟ بدون اونوخ          -

 .میشه حساب زیز  مخ جز هم این          -
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رسدار به...غلطا چه...اوه          - ان امیر  این نمیاد میر

 .کارا

 این بار نوبت او بود که ابرو باال بیندازد. 

 دلم ریخت با حرکت ابرویش. 

 دلم ریخت. 

 و ایمانم وصل سلول به سلول تنش شد. 

** 

با حرکت انگشتان آشنای  روی صورتم ، چشم هایم را 

 نیمه باز کردم. 

ز ، توانستم  هوا تاریک بود و من از نور چراغ اتاقک ماشیر

دهم که در سمت مرا گشوده و روی رسداری را تشخیص 

 تنم خیمه زده و در حال گشودن کمربندم بود. 

 کجاییم؟           -

 پیاده شو.           -

 پیاده شدم. 
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نور کیم محوطه باغ مانندی که صدای دریا را انعکاس یم 

 داد ، روشتز بخش بود. 

ویالی برابرم ، اکی  دیوارهایش را شیشه های پهناور 

 پوشانده بود. 

 قدم برداشتم. 

ز خانه ای را همیشه دوست داشتم.   این چنیر

 پر از نور... 

 پر از پنجره ... 

 کنار دریا... 

 دست دور تنم انداخت. 

 همرایه ام کرد تا پله ها. 
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 هوای از و کردم آزادتر کیم را افتاده گردنم دور شال 

 .برداشتم نفس ، اطرافم دلپذیر اما رسد

من داشتم کمندی یم شدم که انگار دقایق آخر عمرش 

 بود. 

ف وقوع است.   کمندی که یم دانست ، اتفاق بدی در رسر

ی که یم توانست  ز کمندی که داشت ، از تمام چیر

 خوشحالش کند ، بهره یم برد. 

 اینجا خییل خوشگله.           -

 لبخند زد. 

 ته ریشش را یم خواستم ببوسم. 

 جیتایل ویال را با کارت گشود. در دی

وارد فضای  شدم که سالن بزرگش تنها یک ناهارخوری 

 شش نفره شیشه ای داشت و یک کاناپه ال پهناور سفید. 
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 دیوار های سفید... 

 رسامیک سفید... 

 که به طبقه باال منتیه یم شد... 
 

 پله های سفید رنگ

خانه با کابینت و وسایل سفید...  ز  و حت  آشیر

 شبیه یک رویا در خوای  زیبا بود. تمامش ، 

 قدم برداشتم. 

پرده های پنجره پشت کاناپه کشیده و تصویری تاریک از 

 دریا را زیبا و با تمام جان به دیده ام یم کشید. 

 من از دریای شمال یم ترسیدم. 

 از همان روزهای تلخ کودگ. 

از همان روزهای  که نصیر ، من و رومینا را در ساحلش 

 د. آزار یم دا

 اما االن... 

 ویال...   در این
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 ام کودگ تصاویر از کدام هیچ شبیه که ویالی   این 

 .نبود

 حس متفاوی  داشتم. 

 حیس شبیه آرامش... 

 شبیه عشق  به ریشه نشسته... 

 بال و پر گرفته... 

 میوه داده... 

 به سمت رسدار چرخیدم. 

 دیوار کنار در ورودی تکیه داده بود. شانه به 
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 سمتش گام برداشتم. 

 دست گرد گردنش حلقه کردم. 

 نوک بیتز ام را به بیتز اش چسباندم. 

 و گفتم که : 

ار           - ز شاید یه روزی مثه روزای گذشته که ازت بیر

بودم ، باز حالم ازت به هم بخوره ، اما بهت قول میدم 

اینقدر امشب برام عزیزتری هیچ وقت این ویال و توی  که 

 رو فراموش نیم کنم. 

 خندید. 

 دست گرد کمرم انداخت. 

 بلندم کرد. 

 پا گرد کمرش حلقه کردم. 

 روی کاناپه نشست. 

 پیشایز به پیشایز اش ساییدم. 
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 با دست هایش کمرم را نوازش کرد. 

 دریا از پس رسش پیدا بود. 

  

ونو یم دیدی...           - ساعت تو ایروان از پنجره بیر

ها...بدون وقفه...لبخند یم زدی...وقت  ایمیل فروش این 

ویال رو دیدم گفتم ، حتما از پنجره های رو به دریاش 

 خوشت میاد. 

 .  ناباور دهان گشودم برای حرفز

 اما آوای  نبود. 

 این مرد ، داشت در تمام رگ و یر تن من ریشه یم دواند. 

 شد. مرا مبتالی خود یم کرد و خود مبتالی من یم 

 تو دیوونه ای رسدار.           -

 موهای آشفته ام را با انگشت کنار زد. 

ه چشم هایش بودم.   خیر
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چشم های لعنت  خوش حالتش ، همان های  که به بانو  

 کشیده بود. 

؟          -  طبقه باال رو نمیخوای ببیتز

ون جهیدم.   از آغوشش بیر

را من برای ویالی  که حال آرایشگاهم بود ، کلیه ام 

 بخشیده بودم و برا این ویالی  که رویایم ، قلبم را. 

 پله ها را باال رفتم. 

نیم طبقه روشن طبقه باال ، با سقف شیبدار شیشه 

ایش ، تنها کنسول شیشه ای و تخت  از جنس گرم مشگ 

را در خود جای داده بود و دیوار سمت چپ پنجره ای  

ویری بود  که باز هم تمامش روی به دریا بود ، حاوی تصا

 که برای ذهن من شبیه سوی  ممند به شمار یم رفت. 

 

 رس دلم به رس دارت آویخته
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دم هم به را هایم لب   .فرسر

به دانه دانه عکس های شایس شده که دیوار را پر کرده 

ه نگاه کردم.   بود ، خیر

 هیچ کدام را خودم نداشتم. 

ار بودم. از تک  ز  تکشان بیر

من تنها تصاویری را در گویسر ام نگه داشته بودم که 

 شامل چند سال اخیر یم شد. 

سال های  که به مدد کار و دوستان رهگذرم ، از حشمت 

 ها دور شده بودم. 

که در هیچ کدام از عکس های جدیدم ردی از زخم های 

 همیشه در نگاهم نبود. 
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ون چندبار دهان باز کردم ، اما آوای    از میان حنجره ام بیر

 نیم جست. 

تصاویر عمری که روی دیوار به دار کشیده شده بود ، 

 شبیه کمند نبود. 

 کمند حقش نبود آن کودگ. 

 آن پدر و مادر. 

 آن دردها. 

 کند. 
 

 کمند یم توانست جور دیگری زندگ

 خسته نباشد. 
 
 در بیست و چندسالگ

سد.   اینقدر نی 

 رده نباشد. کمند یم توانست اینقدر زخم خو 

دست های رسدار که گرد تنم پیچیده شد ، خودم را به 

 سینه اش تکیه دادم. 

چانه روی شانه ام گذاشت و هرم نفس هایش را مهمان 

 وجودم کرد. 
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 . بندازم رو  رومینا  به شدم مجبور  ، عکسا  این خاطر  به ⁃ 

 پوزخند زدم. 

 . بودم ندیده کدومو   هیچ وقت هیچ من ⁃ 

 . دونم یم ⁃ 
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 .چرخیدم آغوشش در 

 و رویای  که 
ابرو باال انداختم و گفتم : یم دونست 

 داشتمو با حضورشون خراب کردی؟

 مرا سمت تخت خواب هدایت کرد. 

ز بود.   لبه تخت دراز کشیدم و پاهایم روی زمیر
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ه شدم.   از سقف شیشه ای ، به آسمان خیر

 ام چسباند.  او لب به پیشایز 

 ، تو  دارر  رسر ... تو  رسدار ... من بگم بهت خواستم یم ⁃ 

ز  با ... میخوادت جور  همه ز  با ... عکسا  همیر  همیر

ز  با ... خاطرات  بایسر  قوی... دردا  همیر

 کمندو   من... میخوامت بایسر  ضعیف.... میخوامت

 ذهن های الیه همه من فقط که  کمندی... دخی   میخوام

 . میخوام ، دیدم قلبشو  و 

اه از آسمان تاریک پس شیشه برداشتم و به ناباور نگ

 چشم های او دوختم. 

 باز پشایز ام را بوسید. 

 چشم هایم را هم. 

 گونه های ترم را با بوسه هایش ترتر کرد. 

لب هایم را که با لب هایش لمس نمود ، دست گرد  

 گردنش انداختم. 
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 اشک هایم یم ریخت و یم بوسیدمش. 

 با تمام جانم. 

 با ذره ذره وجودم. 

 با همه کمندی که در خودم یم شناختم. 

 کمند رسخورده. 

 کمند ترسیده. 

 کمند عصبان زده. 

 .  کمند یاغز

 کمند حایم. 

 کمند محتاج. 

 و کمند عاشق. 
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 .بردم فرو گردنش در رس آوردم، کم که نفس 

 از هوای بودنش ، نفس برداشتم. 

د.   و او دراز کشیده  کنار تنم ، مرا بیشی  به خود فرسر

 . رسدار  عاشقتم من ⁃ 

 . میدونم ⁃ 

 خندیدم. 

 میان اشک های  که داشت ، خشک یم شد. 

 . باشمت نداشته روزی یه ممکنه میدونم من ⁃ 

 خب؟ ⁃ 

 اینبار خنده ام کم صدا بود. 

 خییل حالش تو  با  کمند   بدون ، رسید  روز  اون اگه ⁃ 

 ر من. رسدا... من دار ... بوده خوب
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 باهات بد  هم من حال... بغلم تو ... اینجای   که  فعال  ⁃ 

 . کمند   خوبه من حال ها  سال از  بعد ... خوبه

 لبخند زدم و گذاشتم ادامه دهد. 

 تینا  نه... نبوده خوب حالم زیز  هیچ با  وقت هیج من ⁃ 

 برام تو ... اومدن اون بعد  و  قبل که  اونای   نه

شگاه یم اومدی ارای از ... دور  از ... دیدمت بارها ... عجیت  

...تا نیمه شب  ون...با نگهبان ساختمون بحث داشت  بیر

نیم رفت  خونه...دائم با اون پرسه مزلف بودی...نگات یم  

کردم...تو دلم یه جای  یم گفت حیقز واسه  

...اما...به هرحال شدی زنم...نمیگم عاشقت  گروکیسر

شدم...اما...نگرانت یم شدم...نگرایز کم کم جاشو به 

ز  داد...حاال تو مهیم...مهم تر از همه دنیای  خواسی 

من...شاید نتونم حرف خوب بهت بزنم...شاید مرد ایده 

آیل نباشم....حت  نصف تنم سوخته...پوست وحشتنایک 

دارم و فقط تو اینو دیدی...اما میخوام بگم تو حق نداری 

...تو بغل  بری...حاال که اومدی...حاال که این جای 
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من اینطور پر از آرامش یم کوبه ، حق من...حاال که قلب 

 نداری بری. 

 

 رسدلم به رس دارت آویخته
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 .کشید تن به مرا او و بردم فرو گردنش در رس 

 من کنار این مرد ، حال بدم عجیب خوب یم شد. 

 قلبم تند یم زد. 

 در چشم هایم ستاره نشسته بود. 
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ای ، آسمان شب را به چشم های ستاره سقف شیشه 

 نشانم ، سنجاق یم کرد. 

ز حال دیگری داشت.   همه چیر

 من عاشق تر شده بودم. 

 و تمام دردها را پشت در این اتاق گذاشته بودم. 

احت کند.   امشب قرار بود ، روحم اسی 

د.   قرار بود ، قلب من آرام گیر

 و من کمندی باشم که هیچ وقت نبودم. 

. بدون ذره ای   نگرایز

 فقط برای خودم. 

حت  امشب رومینا و نگرایز برای وجودش را پشت در 

 اتاق گذاشتم. 

**** 
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ی که در یخچال جسته بودم ، صبحانه روی   ز از تمام چیر

 کانی  پهناور رو به دریا ، چیده بودم. 

 دو لیوان 
 
ی برف صدای قدم هایش را که شنیدن از کی 

 سمت کانی  قدم برداشتم.  چای ریختم و 

 در میانه راه به هم رسیدیم. 

پوشیده در روبدوشامی  حوله ای سیاه رنگش ، مرا در بر  

 گرفت. 

روی پنجه پا  لیوان های چای را با خنده باال گرفتم و 

 در حال بوسیدن چانه اش ، لب زدم که : و ایستادم

 . شما  جذای   چه ⁃ 

ون کشید و   را بیر
در حایل که صندیل پایه بلند پشت کانی 

یم انداخت گرد کمرم ، تا مرا روی پایش بنشاند ،  دست 

 گفت : حت  با این تن سوخته؟
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 یادم چون ، رسدار دارم دوست رو سوخته تن این من ⁃  

 دردی   من مثه ، نقطه این به رسیدن واسه تو که میندازه

 از من...متفاوی   هم تو میندازه یادم...کشیدی زیادی

 .نمیاد خوش ساده آدم

در حایل گفتم که لیوان های چای را روی کانی  گذاشتم و 

روی پایش نشستم و دست هایم را گرد صورتش قرار 

 دادم. 

 . زیز  یم حرف خوب اینقدر  که  بهت لعنت ⁃ 

 با نیشخند گفت و من خندیدم. 

 به قهقهه. 

ه بود ، و او از گلویم که به واسطه خنده ام پدیدار شد

 بوسه برداشت. 
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مشغول خوردن صبحانه که شدیم ، گفت : چند روزی 

 اینجا باشیم؟

 شانه باال انداختم. 

کارهای سالن را یم توانستم روی دوش صفورا و صبورا 

 بیندازم. 

 . بمونیم ⁃ 

 هم رومینا  به فکر  حت   نمیخوام... کن  خاموش گوشیتو   ⁃ 

ه لحظاتو  این  . بگیر

لزیل زدم.  ز  لبخند می 

 دانست ، رومینا نقطه ضعف بزرگ من است. یم 

 خودت واسه بدم یادت میخوام... کمند   روز  چند  فقط ⁃ 

  هم
 

 . چطوریاست کردن  زندگ

به ای به نوک بیتز اش ، گفتم : تو  نیشخند زدم و با ضز

 میخوای به من یاد بدی؟

د و رس من در گودی گردنش فرو رفت.   مرا به خود فرسر
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 . میدیم یاد  هم به دومون هر  ⁃ 

 لب گزیدم. 

این مرد یم خواست ، روی دیگر سکه این دنیا را نشانم 

 .  دهد ، گوی 

 و من مشتاق بودم. 
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 رسدار از زودتر و انداختم تنم گرد پتو ، صبحانه از بعد 

 لبه به که فریسر  سنگ نقطه ترین انتهای   به را خودم

 .رساندم ، شد یم منتیه ساحل

 هوا بارایز بود و سوز رسدی یم وزید. 
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 نیر اهل شمال بود. 

 خانه اش را قبل از مرگ به نامم زده بود. 

 شاید یم خواست به این واسطه حاللش کنم. 

 خودش را... 

 فرزند ناخلف خواهرش را... 

 دنیای که داشتم را... 

زیاد به آن خانه که مدی  مامن رومینا شده بود ، پا نیم  

 . گذاشنم

 دوستش داشتم. 

اما جای  در بطن وجود من ، به این یم رسید که این خانه 

محل رشد و نمو آدیم پست و فرومایه چون کوکب بوده 

 است. 

 ، نگاهم را از دریا کند. حلقه شدن دست  گرد شانه ام

ه شدم.   به نیمرخ رسدار خیر
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م من هرجا  اصال ... کنیم  سفر  زیاد  بیا  ⁃   هم تو  میر

 به رو  ، بودیم دور  هم از  که  روزای   فرصت سفر ... بیا 

 ، بشناسم بهی   کمندمو   تونم یم من.. گردومه  یم بر  همون

 . بشنایس بیشی   رسدارتو  تویز  یم تو 

 کمندش بودم. 

 رسدارم بود. 

 .  چه تماک زیبای 

 . انگار  کرده  مزه بهت ⁃ 

 مزه کرده که یه ساعته چسبیدی به این بیشی   تو  به ⁃ 

 نقطه و تکون هم نمیخوری تو این رسما. 

 جواب متلک پر خنده مرا با حرفز پرمغزتر داد. 

ی درست نیست.  ز  رسدار یم فهمید یک چیر

 و درست هم نیود. 

 اما گفتتز هم نبود. 

ه چمدونم همیشه من ⁃   . حاضز

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 گونه ام را با لب هایش لمس کرد. 

 گذاشتم.   رس روی شانه اش

ه شدیم.   یم شد ، خیر
 و به دریای  که طوفایز

ه یم کردم.   ذخیر
 کاش آرامش این روزها را بیشی 

 کاش... 

* 
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 دهان به را پروده زیتون دلپذیر مواد به آغشته انگشت 

ه و کشیدم  ، رساند یم تهران به را ما که ای جاده به خیر
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احت روز دو از بعد  مورد در نظرت: گفتم دلپذیر اسی 

 چیه؟ نوا و پرسه این

 .بزنم حرف باهاش باید          -

 که؟ نمیذاره پیش پا چرا دویز  یم          -

به خاطر مسائل مادی اش پا پیش نیم گذاشت و این از 

 نظر من ، منطق  به شمار یم رفت. 

کنه من لنگ اینم که چون عقلش کمه... فک یم            -

پول داره یا نه...آدم باشه ، نوای منو خوشبخت کنه ، 

 بقشه باد هواست. 

 ابرو باال انداختم و با ناباوری گفتم که : 

 بهت نمیاد آرمان گرا بودن.           -

-           . ز  میاد...بقیه نیم بییز

 خندیدم. 

 و او آینه ها را چک کرد و اخم هایش به هم دوید. 

 چیه ؟...نگرایز چرا؟          -

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز را کیم بیشی  کرد.   رسعت ماشیر

 بچه ها پیداشون نیست.           -

منظورش ماشیتز بود که دو محافظ در آن حضور 

 داشتند. 

 خب شاید تو ترافیک موندن.           -

 رس تکان داد و اخم هایش بیشی  به هم دوید. 

ز از اول جاده پشت رسمونه.           -  یه ماشیر

 هل و والی بدی به جانم افتاد. 

ی شبیه ترس...  ز  یک چیر

 ...  شبیه صدای نفرت بار نصیر

 شبیه نگاه های کثیفش ، در جانم ریشه کرد. 

به نیم رخ عصت  رسدار نگاه انداختم و دست روی 

 بازویش گذاشتم. 
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 با تینا در جانش بود را 
 

یس که از قبل زندگ باید این اسی 

 دور یم کردم. 

 ای این مرد تمام یم شد. باید حداقل بر 

 حساس شدی رسدار...گ به ما کار داره؟          -

 اخم هایش دم به دم بیشی  یم شد. 

 نزدک پیچ خطرناک جاده بودیم. 

دم.   بازوی رسدار را بیشی  فرسر
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 دست به پیشایز اش کشید. 

 رسعتش کیم کمی  شد. 

 و.... 

پیچده شدن همان ماشیتز که رسدار را به وحشت 

 . ز  انداخته بود ، جلوی ماشیر

 ترمز وحشتناک رسدار. 

 کوبیده شده من به شیشه جلو . 

 رسداری که میان ایربگ باز شده پیدا نبود. 

 باز شدن در سمت من. 

ون.   کشیده شدنم بیر

 عدم توان هر حرکتم. 

 لت جاده. کشیده شدنم روی آسفا

 حس سوزش پا و کمرم. 

 ناله های ی  جانم. 
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 مایع گریم از روی صورتم جریان داشت. 

 شبیه یک کابوس وهم آور تاریک بود. 
 

 همگ

 مواظب باش ، خانم گفت زنده میخوادش.           -

 سگ جون تر ازاین حرفاست.           -

 مکالمه را یم شنیدم. 

 این بار از موهایم گرفت. 

 ناتوایز ام بلند شد.  دادم با تمام

رد نورغروب را از میان چشم های نیمه بازم یم توانستم 

 تشخیص دهم. 

با پاهای  که انگار گرز به جانش بسته شده بود ، در پهلوم  

 کوبید. 

 دادم این بار بلند تر بود. 

 این بار همراه شیونم ، فریاد زدم که : 

 رسدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار....           -
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 اویلن بار که از کیس کمک یم خواستم. 

 از تنها مامنم. 

ی در صورتم و فقط تاریگ.  ز  و بعد کوبیده شدن چیر

 تاریگ درد آور. 

 . وع درد های بیشی   رسر

 . وع مواجهه با تمام ترس های بیشی   رسر

* 
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. 

. 

 سوخت. دست هایم یم

 ام درد داشت. شقیقه

 و جان در دست و پایم نبود. 

 ردهای شالق، روی تنم به خون ریزی افتاده بود. 

ام داشت به سمت و حالم انگار با تمام سخت جایز 

 رفت. وخامت یم

 ود. باز شدن در انباری، چشم های کم رمقم را از هم گش

زیز که در آستانه در ایستاده بود، پشت به نور راهروی 

 عقب رسش، تنها یک حجم بلند و کشیده تاریک بود. 

 سمتم قدم برداشت. 

ین و لعنت  اش، به درد شقیقه ام یم  بوی ادکلن شیر

 افزود. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 نزدیک شد. 

 کنارم زانو زد. 

 انداخت. بوی عطرش، داشت مرا به تهوع یم

 ام جا داشت و من تهوغ که انگار سال ها 
 

در زندگ

 منکرش یم شدم. 

دستش را به زخم کنار لبم کشید و با صدای ریز و لعنت   

 که یم توانست، تهوعم را به عق زدن تبدیل کند، گفت: 

ز با صورت خوشگلت خر کار کرده  _ نوچ نوچ...ببیر

 آخه...حیفش نیومده؟...آخز عزیزم. 

ز روز بود.   سومیر

ز روزی که یم آمد و با  صدای منحوسش ، گوش سومیر

 هایم را آتش یم نشاند. 

 صورتم را به سخت  عقب کشیدم. 

 خندید. 
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ز شب قبل ، با ریش تراش کهنه ای از ته  موهای  که همیر

ز چنگ زد و برابر چشم هایم   تراشیده بود را از روی زمیر

 گرفت. 

 رسدار موهایم را دوست داشت. 
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 موهای بلندم را هم به خاطر رسدار کوتاه کرده بودم. 

ز بار به دلم   که اولیر
 

به خاطر گریز از حس شیفتگ

 نشسته بود. 
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 همه تو  اصن... دخی   داشتم دوست موهاتو  چقدر  ⁃ 

 هم خون و  زخم همه این با  حت  ... خوشگله چیت

 . خوشگیل

 و خندید. 

یک روایز اش ، موجب شد پوزخند زنم.   خنده هیسی 

 زن ، نابودترین انسان این سیاره به شمار یم رفت. این 

 بدبخت ترینشان.  نابودترین و 

 رقت بار بود وجودش. 

ز طور فکر یم کردم.   همیشه درباره اش همیر

 حت  بخواهم صادق باشم ، دلم هم برایش یم سوخت. 

 برای این حجم حقارتش. 

پوزخندم به مذاقش خوش نیامد انگار که دسته مو را 

ز  پرت کرد و انگشت شکسته دست راستم را  روی زمیر

د.   گرفت و فرسر
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دادم با تمام تالشم برای سکوت ، از میان لب هایم 

ون جست.   بیر

 رس به دیوار سیمایز عقب رسم کوبیدم از شدت درد. 

 و او باز خندید. 

 از همان نوغ که اوج حقارتش را به تصویر یم کشید. 

د د ، من لب به هم فرسر م و زجری  انگشتم را که باز فرسر

که یم کشیدم را با تمام وجود ، منکر شدم تا او کمی  شاد 

 شود. 

 فک... داره؟... کمند؟  داره دوستت هم مو  بدون رسدار  ⁃ 

 به هم دلشون... چششونه به مردا  عقل... کنم  نیم

 . من بیچاره کمند ... دیگه نداری مو ... چششونه

ون یم  نفس نفیس که از شدت درد از میان دهانم بیر

ل کردم و از الی درز چشم هایم جست را ب ه سخت  کنی 

 ، صورتش را در تاریگ برانداز کردم. 

 . نیستم تو  مثه... کنه  نگام کیس  نیستم این لنگ من ⁃ 
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 .خندید باز 

و یک دفعه خنده اش خییل ناگهایز قطع شد و با لب 

گفت : شاید مثه من   های  که به گوش هایم چسباند ،

ز باش تا چند روز دیگه آرزو یم کتز جای  نبایسر اما مطمی 

...آرزو یم کتز همون رسدار که کاش کارشو  تموم   من بایسر

کرده بودم ، میومد دنبالت...شاید حت  به این باور بریس  

 که تو هیچ ارزیسر حت  برای همون رسدار هم نداری. 

ز بو  یز از تمسخرش، نفرت انگیر  د. لحن لی 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

دستش را که پس کشید و از جا برخاست، توانستم از 

میان چشم های  که کبودی و تورم اطرافش، سبب دید 

 نامناسبم بود، صورت کری  هش را ببینم. 

ز در، گفت :   قدم سمت در انباری برداشت و قبل از بسی 

...تو رو همیشه  _ شوهرت هم نیومد دنبالت....آخز

...کاش دنیا نیومده  ز بودی کمند...تازه داره همه ول یم کیز

ی...هیچ   ز انباری یم میر دلم برات یم سوزه...گوشه همیر

کس هم به یادت نیست...هیچ کس....گرچه من میگم 

 واسه مردن...کمته مردن...اما چکنم که نصیر نظر 
حیقز

 تو هم قولیه که من به نصیر  متفاوی  داره....مرگ و 
 

زندگ

 دادم. 

 و در پشت رسش بسته شد. 

 ط تاریگ بود. دیگر فق

ز سه روز.   دقیق مثل همیر

سه روزی که از ابتدای حضورم در این دخمه ، فقط درد 

 و کتک برایم به ارمغان داشت. 
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 من هیچ گ را نیم توانستم ببینم. 

 چشم هایم بسته بود. 

اما شب اول که میان خون و زخم هایم رهایم کردند ، 

ز زن آمد.   همیر

ز زن با صدای دهشتناک و بوی  عطر منحض به همیر

 فردش. 

 من 
 

آمد و من فهمیدم ، این دخمه ، آخرین دخمه زندگ

 است ی  شک. 

 از این دخمه ، با این زن ، رهای  امکان نداشت. 
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 این زن، نمود وحشت تمام آدم
 

 ام بودهای گذشته زندگ

یاور قبول   به خاطر این زن و ترس از وجودش بود که

 اش بکشاند. کرد، نام مرا میان شناسنامه

 
 

ز به خاطر این زن و زندگ ز ننگ داشی  اش بود که سیمیر

 مرا به دوش کشید. 

 و همه دروغ گفتند. 

 به خاطر این زن، ناف مرا با دروغ بریدند. 

درو غ گفتند تا وقت  این زن برای ازدواجش با یحتر پا به 

 وجود نداشته باشد.  گذارد، هبچ مشکیلایران یم

 این زن آمد. 

 ها دروغ شنید. سال

 مرا دوست داشت. 

 خرید. برایم هدیه یم

 شدند. د، همه با من مهربان یم«آوقت  او یم
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 …اما

 من دیگر دروغ نماند. 
 
 این دروغ در هشت سالگ

 فاش شد. 

 این زن دیگر پا به تهران نگذاشت. 

های گویسر رومینا تا به این لحظه این زن را جز در عکس

 ندیدم. 

 این زن همیشه در سکوت ماند. 

 …و حال

 من همیشه برایش دل سوزاندم. 

ترین آدم این دنیا بود. برای این که ی    تقصیر

 برای این که حرست بچه دار شدن داشت. 

 برای این که همه گولش زدند. 

 برای این که عاشق مردی بود که عاشقش نبود. 

 …و حال
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 …این زن

 شد. این زن، قاتلم یم

به سخت  دست  که درد داشت را باال کشیدم و یقه پلیور 

 ام را کیم آزاد کردم. پاره شده

 نفس کشیدن سخت بود. 

 هایم درد داشت. دنده

  هایشای که مرا سیر کثافت کاریو قلبم انگار با یاد یحتر 

 کرد. کرده بود، بیشی  درد یم

 رس به دیوار تکیه دادم. 

 توانست مرا پیدا کند. هیچ کس نیم

 مردم. یم

 شد. جسدم هم پیدا نیم

حرکت به کتک اش، ی  نصیر وقت  روی آن ویلچر لعنت  

 نگریست، گفته بود. خوردنم با لذت یم
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 سوزاند. گفته بود، جسدم را یم

* 
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  .شدیم کوبیده امسینه قفسه درون که بود ششم لگد 

 با پوزخند به رسفه افتادم. 

ز ریخت از دید نصیر دور نماند.   خویز که کف زمیر

 با رس اشاره زد، مرد از کتک زدنم دست بردارد. 

ه –نصیر  باید جای رومینا رو …نمیخوام اینقدر زود بمیر

 هم بگه بهم. 
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 هایم این بار بر اثر خنده بود. رسفه

 این مرد دیوانه بود. 

من تمام این دردها را به خاطر رومینا به جان کشیده 

 بودم. 

 .  مرد از انبار خارج شد و من ماندم و نصیر

 حت  توان تکان دادن ویلچرش را هم نداشت. 

 من با او این کار را کرده بودم. 

 کردم. شاید باید خودم هم او را چال یم

ز یم  گذاشتم. نباید به عهده سیمیر

ز و دل رحیم اش برای این مرد کثافت، ما را به این سیمیر

 جا رسانده بود. 

شاید …شاید نکشمت اگه بدونم رومینا کجاست –نصیر 

 مجازاتتون نصف بشه. 

ز عقب تر کشیدم تا تنها روزنه نور هم تنم را روی زمیر

 د. روی تنم نماند تا او زجرم را نبین
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ز مقدار تمام تالشم برای عدم ذاللتم جلوی این مرد، همیر

ز توان نداشت.   ناچیر

؟  –نصیر   چرا خفه خون گرفت 

هایم آرام گرفته بود و به سخت  توانستم لب باز  رسفه

 کنم. 

ه؟  - ده سال ادا خفه خونا رو …چیم از تو کمی  ز تو سیر

 یه کم هم من. …درآوردی

ز در چهارچوب در خواست دهان باز کند که حضور  مهیر

، باعث شد ساکت شود.   آهتز

ز  ؟  –مهیر  چرا هنوز این جای 

 روی صحبتش با نصیر بود. 

ز بردند، باز من و وحشت  نصیر را که به اشاره مهیر

 عظیمم تنها شدیم. 

 ترسیدم. من از این زن یم

 ترسیدم چون دلیل تمام خشمش من بودم. یم
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 دم. ترسیمن از نصیر هم به این شدت نیم

 این زن را سیاه کرده بودم. 
 

 من تمام زندگ

 …خودم هم که نه

 مادر و پدری که نداشتمشان سیاه کرده بودند. 
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  .نشست صندیل روی 

ینش باز زیر بیتز   ام زد. بوی عطر شیر

ز یم  خواست. دلم بوی کالیو کریستیر

 خواست. دلم بوی کنت نعناغ یم
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به هرحال رومینا از  …نمیذارم دستش به رومینا برسه -

خواهرمه…گوشت و خون خودمونه  دوسش دارم. …دخی 

 ها هیچ وقت مرا دوست نداشتند. حشمت

بان قلبم را   که زد، ضز
ز
بعد از مکثش یک دفعه با حرف

 دست خوش تغییر نمود. 

من هم …بود خونه یاوراومده …گردهرسدار دنبالت یم -

خوردیم که داشتیم ناهار یم…امروز اونجا بودم

یک …باکالس…خوش استایل…واقعا مرد جذابیه…رسید

ان واقیع برام عجیبه چطور حاضز شده با توئه …میر

اصال این که تو رو درشان خودش …حرومزاده ازدواج کنه

 مگه نه؟ …دیده عجیبه

 سالم بود. 

ون  امهای شکستهاز میان دنده نفس راحتم به سخت  بیر

 جست. 

 رسدارم سالم بود. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

ز بس  …همیر

البته …واقعیت شوکه شدم…کردم بیاد پیتفکر نیم -

ز و یاور هم برات نگران  انتظار هم نداشتم سیمیر

شاید اگه تو واقعا دخی  من …واقعا عحیب بود…بشن

من هم …حرومزاده یحتر عزیز من نبودی…بودی

اول دروغ بهم شاید اگه از …دوستت داشتم

ز نیم من …دادن خودم بزرگ کنمشاید اگه تو رو یم…گفی 

 هم یحتر رو یم
 

بخشیدم و هر سمون راحت زندگ

 مگه نه؟ …کردیمیم

شد درد های هذیان وارش، باعث یمذهن بیمار و حرف

 بیشی  به جان تنم بنشیند. 

ز بار دیدم؟ یم -  کوکبو گ اولیر
 دویز

 گفت؟ زاییده را یمگفتند مرا آن زنیکه که یم

میون تخت خوابم …دقیقا پونزده سال پیش -

غرق کثافت  …با شوهر من. . با یحتر عزیز من…دیدمش

ذاتش …تو ملحفه من…تو تخت من…کاری بود
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ز تو …صدامو بلند نکردم…پاپتیه گذاشتم فک کیز

ز …زودتر نرسیدم…مسافرتم پونزده سال گذاشتم فک کیز

پونزده سااال خفه خون  …من خی  ندارم با هم رابطه دارن

باید …باید بفهمن کارشون اشتباست…اما نمیشه…گرفتم

گرچه …بچشویز …خب تو براشون عزیزی…بفهمن

با زجر …اما وقت  بفهمن با درد مردی…بزرگت نکردن

 مگه نه؟ …یم فهمن تقاص کاراشونه…مردی

 هایش درد داشت. حرف

 سوزاند. دلم را یم

 زد. حالم را از کوکب و یحتر به هم یم

 شد. و من کم کم جای ترس، ترحمم به این زن بیشی  یم

 درد کیم نبود. 

 …خیانت دیدن

 …ساده فرض شدن

 …دروغ شنیدن
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 سخت بود. 

 برای هر کیس سخت بود. 

خان بابام برا …مگه نه؟ …من هم خوشگلم کمند -

ز خوشبخت  من این همه پول ریخت تو دست و  تضمیر

 ی   چیم کمی  بود از اون…بال یحتر 
ه داهای  سواد دخی 

 شعور تن فروش؟ی  
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 .نداشتم زدن حرف توان 

 توان نداشتم. 

. وگرنه  ز کم نداشت   یم گفتم ، تو هیچ چیر
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 .  فقط یحتر را نباید روی داشته هایت یم خواست 

 یحتر ای که کم بود. 

 که خانواده اش هم حسابش نیم کردند. 

ش بودم از وجودش حالم به هم یم  که متز که دخی 

 خورد. 

ز تو دیوانه ای...   یم خواستم بگویم ، مهیر

 دیوانه بینوای  که همه عمر دلم برایش سوخته است. 

یم خواستم بگویم ، من تاوان کاری که با نصیر کردم را به 

راحت  پس خواهم داد اما تاوان گناه نداشته ام در مقابل 

 تو ، سخت است. 

 اما  توانش نبود. 

 بود هم راه به جای  نیم برد. 

 این زن قریب به بیست و هشت سال درد داشت. 

 عمر و جوایز اش تباه شده بود. 
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 قلب رئوفش ، سنگ شده بود. 

؟ نیم حرف چرا  ⁃  ؟ یم... زیز  بهی   کشتنت  با  حالم... دویز

ون یگ چون... میشه هم  برات بد  که  یگ... منتظرته بیر

ه...التماس کن...شاید نکشتمت  کن  یم ولز  و  جلب

 کمند...شاید دردتو کمی  کنم...شاید... 

 . برو  ⁃ 

ون جهید.   از میان لب هایم تنها این سه حرف بیر

 نیم خواستم باشد. 

 نیم خواستم صدایش را بشنوم. 

این زن دیوانه باعث یم شد ، لحظات آخر عمرم سخت 

 تر بگذرد. 

 کاشته شود. این زن باعث یم شد ، بیشی  در دلم نفرت  

 باعث یم شد ، من بیشی  عاشق شوم. 

 و دل کندن سخت تر یم شد. 

 دل کندن از انتقام... 
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 عشق... 

 رسدااااااار... 
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 .برخاست صندیل روی از 

 کنارم زانو زد. 

 دست به زخم های دلمه بسته صورتم کشید. 

 صورتم را عقب بردم. 

 نوازشم کرد. بیشی  

 در چشم های خوش رنگ زیبایش ، اشک بود. 

 اشتباه نیم کردم. 
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 به دادنت یم باید ... بایسر  من دخی   تونست   یم تو  ⁃ 

 . همشون... کردن  اشتباه همشون... من

 این زن دیوانه بود. 

 رفت. 

و من ماندم و دردی که دم به دم در تمام تنم بیشی  یم 

 شد. 

 هوای انبار رسد بود. 

ز پخش  دسته های مو  تراشیده ام کیم دورتر روی زمیر

 شده بود. 

 کاش موهایم را یم دادند رسدار. 

 یم دادند او تا هر روز به بیتز بچسباند و زیر لب بخواند : 

 ”موهاش دریا بود ، دنیامو زیبا کرد“ 

ز وار جمع شدم.   در خودم جنیر

 دلم یم سوخت. 
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 ... ز  برای مهیر

 برای عذاب وجدان رومینا... 

...  برای اعصاب و  ز  روان سیمیر

 برای کمند... 

 کاش زودتر تمام یم شد. 

** 

 سطل آب یخ را برای بار دهم روی رس و صورتم پاشید. 

 دندان هایم بدون اراده من به هم یم خورد. 

 نصیر قهقهه زد. 

ز گوشه ای ایستاده بود و سیگار دهمش را دود یم   مهیر

 کرد. 
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 هیچ ، رنگ زیتویز  شیک شلوار و کت آن در پوشیده 

 .نداشت گر شکنجه یک به شباهت  

ز چشمای   -نصیر  ز ؟...چشماش عیر یم بیتز مهیر

ز چشمای کوکب.   کوکبه...عیر

ز انداخت و با  ز سیگار به نیمه رسیده را روی زمیر مهیر

 نوک کفش پاشنه بلند چرمش ، آن را خاموش کرد. 

ز  ش.  -مهیر  بی 

 بازویم انداخت و مرا از صندیل کند. مرد دست زیر 

ز کشیده یم شدم.   دنبالش روی زمیر

زانو و پاهای ی  جانم روی تن پله های سیمایز کشیده یم 

 شدند. 

 صورت خیسم تازیانه یم زد.  سوز وحشتناک روی رس و 

 عض زمستایز بود. 
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 روی سنگ فرش های باغ افتادم. 

 مج دستم را گرفت. 

 کشیدم. 

 فغان در آمد. مچم از شدت درد به 

 کف ون مشگ رنگ پرتم کرد. 

 در کشوی  را بست. 

 در خودم جمع شدم. 

به معجزه اعتقادی نداشتم اما همه آن لحظات دلم 

 وجود یک معجزه را یم خواست. 

ز به راه افتاد.   ماشیر

ز ، باعث شد به خواب فرو روم.   تکان های ماشیر

نیم دانم چقدر گذشت اما با کشیده شدن بدنم روی 

ز   ، از خواب پریدم. زمیر

ز پیاده یم کرد.   مرد ، داشت مرا از ماشیر
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 هوا تاریک بود. 

ی را تشخیص  ز جز نور ماشیتز که برابرمان پارک بود ، چیر

 نیم دادم. 

ایط اضافه شده  بدنم از شدت درد و تت  که به این رسر

 بود ، در حالت کرخت  به رس یم برد. 

ی سخت بود.  ز  تشخیص هرچیر
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دو مرد که تشخیص چهرشان میان ورم چشم هایم 

 سخت بود ، زیر بازوهایم را گرفتند. 

ز کندند.   مرا از زمیر
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ز باز کشیده یم شدم .   روی زمیر

اما شنیدم که شکنجه گر سابقم گفت : خانوم گفت ، 

 فیلمشو میخواد...حواستون باشه. 

 چشم بند روی نگاهم را پوشاند. 

 صندوق عقب یک سمند مشگ رنگ فرو رفتم. در 

و باز شنیدم که یگ از دو مرد گفت : اینا روایز ان...فیلم  

ه رو میخوان چیکار؟  کشته شدن دخی 

 و آن یگ خندید. 

صدای خنده هایش یم آمپ و مرا باز ی  هویسر در بر یم  

 گرفت. 

 من دیگر هیچ تقالی  نیم کردم. 

 فقط یم خواستم ، تمام شود. 

 ها...  شکنجه

 دردها... 
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 حروف... 

ز و  ... و نام حشمت ها و یحتر و مهیر  کوکب و نصیر

 من حت  دیگر نیم خواستم نام رومینا را بشنوم. 

 من فقط یم خواستم تمام شود. 

**** 

 صورتم نوازش یم شد. 

 نوازیسر نرم. 

 کشیده. با انگشتایز ظریف و 

 به سخت  چشم گشودم. 

 . سقف با نقایسر فرشته ها به نگاهم نشست

نور تمام اتاف  که به سخت  یم توانستم با چرخش 

 مردمک هایم ببینم را فرا گرفته بود. 

به صاحب دست که در سمت چپم نشسته بود ، نگاه 

 انداختم. 
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 .بود رویا انگار 

 شاید هم کابوس... 

 ی  شک این چشم ها... 

 این نگاه... 

 . این صورت.. 

 و این موها... 

 فقط یم توانست ، کابوس باشد. 
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گلوی  که از شدت درد ، نفس هم نیم توانست به خود 

راه دهد را از شدت وحشت به فرو دادن آب دهانم 

 مجبور ساختم. 

 نوازش دستش را قطع نکرد. 

 فقط خندید. 

یک...   هیسی 

 مثل همیشه... 

وع شد.   بعد جیغ هایش رسر

 از لبه تخت برخاست. 

 زد. خودش را 

 به معنای  واقیع جیغ یم کشید و خودش را یم زد. 

 آینه اتاق را خرد کرد. 

 نیم توانستم بدن پر از دردم زا تکان دهم. 

 سمتم دوید. 
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 از شدت ترس ، چشم بستم. 

 و بعد صدای خنده هایش... 

 خنده های  عادی... 

 مثل هر انسان متمدیز به گوشم خورد. 

 چشم گشودم. 

 بق نبود. چشم هایش دیگر چشم های سا

 جنون نداشت. 

 تمام این نگاه هوشیاری بود. 

 هوشیاری و خشم... 

 هوشیاری و نفرت... 

 هوشیاری و درد... 

 باالخره... خانوم خوشگل... حشمت کمند ... کمند   وای ⁃ 

 شدی؟ بیدار 
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 .بستم چشم باز و کشیدم نایک درد نفس 

 عذاب مسلم بود. دیدن چهره اش ، 

 . جون خوشگل کن  باز  چشاتو  ⁃ 

 دیدن چهره اش عذاب داشت. 

 اما من کراهت زده چشمانش بودم. 

 چشم های فریب کار کثیفش. 

 چشم های  که برایشان دل هم سوزانده بودم. 

 . کن  نگام گفتم  ⁃ 

 داد زد و بعد درد وحشتنایک به جان فکم ریخت. 

 کاش یم توانستم دست هایش را قلم کنم. 
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ز دست های  که اتش جان خییل ها شده بود.   همیر

 چشم نگشودم. 

 ناخن های بلندش روی پوست پلکم خط انداخت. 

 لعنت به وجود نحسش. 

وع شد.  یکش رسر  باز جیغ های هیسی 

 دست هایم را به سخت  به گوش هایم رساندم. 

 کاش حنجره اش هم آتش گرفته بود. 

 م. صدای باز شدن در اتاق را میان جیغ هایش شنید

 نگاهم گشوده و به آن سمت رفت. 

مردی که یک بار بیشی  ندیده بودنش ، سمتش قدم 

 برداشت. 

دست هایش را که باز داشت به خود زیز یم افتاد را  

 گرفت. 

 او را زوری و به سخت  همراه خود تا در کشید. 
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 همچنان جیغ یم زد. 

نگاهم در نگاه اوی  که هوشیار و ناراحت و عصبایز مرا 

 ست ، گیر افتاده بود. یم نگری

 او هم یم دانست. 

 یم دانست... 

 لعنت... 

 من فقط درگیر یک دور باطل انتقام بود. 
 

 زندگ
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 هم با هزار زحمت خودم را به 
ز
اف روی همان تخت ارسر

 درآوردم. حالت نشسته 

 و بعد... 

دیوار های پر از قاب عکس برابر چشم هایم به تصویر  

 کشیده شد. 

 رسدار عزیزم بود. 

 رسداری که رس دلم را رس دارش آویختم. 

 رسدارم در تمام عکس ها بود. 

 یم خندید. 

 در تمام عکس ها شاد بود. 

ه رنگ نبود.   لباس هایش تیر

 موهایش بلند بود و حالت داشت. 

 از طراوت بود. چشم هایش پر 

 شبیه وقت های  که من دیده بودمش ، نبود. 
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 درون تصویر خنده هایش جریان داشت. 
 

 زندگ

صدای گشوده شدن در ، نگاهم را باز به آن سمت  

 کشاند. 

 اوی  که زنک دیوانه را برد ، در قاب در ایستاده بود. 

 در را پشت رسش بست و سمتم قدم برداشت. 

 اد. دو قدم مانده به تخت ، ایست

 دست ها را عقب رسش به هم گره زد. 

 چشم های کثیفش روی تمام تنم رد انداخت. 

 لباس های پاره و بدن زخمم را با لذت تماشا کرد. 

و گفت : عجیبه برام اینقدر واسه خودت دشمن 

تراشیدی....گذشتت که زیادی گند بوده...حداقل یه 

 شوهر پیدا یم کردی اون دشمن نداشت. 

 پوزخند زدم. 

خیالم راحت بود ، مرا هم که یم کشت باز آرام نیم  

 گرفت. 
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 سکوتم را که دید ، ادامه داد که : 
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 تمام و...کرد پیدا منو...اومد...داری بانمگ نامادری ⁃ 

 هرحال به...داشت نیاز کمکم به...ریخت رو ها نقشه

 کیس هر کار آسایشگاه اون از برادرش دزدیدن

 با مخصوصا...نبود کیس هر کار هم تو دزدیدن...نبود

 ...عوضیت شوهر اون وجود

ه شدم و توپیدم که :  ه در نگاهش با تمام نفرتم خیر  خیر

 خواهر  اون و  قرمساخ خود  نحس هیکل عوضز  ⁃ 

 . هرجاییته
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ابرو باال انداخت و تک خند زد و دست های  که عقب 

بود را به نشانه تشویق برایم به هم   رسش به هم گره زده

 کوبید. 

ز  تو  واقعا  ⁃  ی تحسیر ز ز  خییل... برانگیر  تحسیر

ز    هیچ بدون واقعا ... برانگیر
 
ایط تو  اگه... اغراف ی رسر  بهی 

 یم خوشم ازت شک بدون ، بودیم شده آشنا 

ایط حت   تو  که  زیز  واقعا .... اومد   پشت اسفنایک این به رسر

 . کمه  واقعا  باشه آدم

ش تا تصویر  نگاهم را از  ز تصویر چشم های نفرت انگیر

 چشم های خندان رسدار کشاندم. 

 دلتنگ بودم. 

 دلتنگش یم شدم. 

 وجود داشت؟
 

 بعد از مرگ هم دلتنگ

 یعتز روحم هم عاشقش یم ماند؟
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 با  واقع در  یعتز ... ماست با  مردنت روش انتخاب ⁃ 

 تو  کثیف  و  عوضز  شوهر  اون چون خب ویل... خواهرمه

خواهر منو خدشه دار کرده من  روان سالمت یکم

م...و خب چون تو دل منو بدجور  تصمیم آخرو یم گیر

بردی انتخابشو میذارم به عهده خودت 

عزیزم...چطوره؟...این حد جنتلمن بودن منو دوس 

 داری؟

 خندیدم. 

 با تمام جایز که در تنم باف  مانده بود. 
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  حجم این 
 

 بودنشان خل با که خوی   حال و دیوانگ

 .بودم خریدار واقعا را داشتند

 گذاشت راحت بخندم. 

 حت  به خنده هایم لبخند زد. 

و به محض اتمام خنده های من گفت : چقدر خوشگل 

...چقدر حیفم میاد که  یم خندی...چقدر زیبای  دخی 

بذارمت با دستا خودم زیر خاک...چقدر حیفم میاد روی 

 سد قشنگت خاک بپاشم. ج

 این مرد، دیوانه تر از خواهرش بود. 

 خییل خییل دیوانه تر... 

اف باید  ، ترسوندمت که  هربار  ⁃   ناراحت کیم  کنم  اعی 

 مردک اون خاطر  به ترسات بیشی   البته... شدم

ه  شدن منحرف برای خب اما ... سادیسمیه یکم... نصیر

ان امیر  ذهن یم کنم یم  نگات که  االن ویل... بود  نیاز  میر

 بینم واقعا تو ی  گناه ترین آدم این داستانا بودی. 
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 پرش ذهتز اش از میان حرف هاش هم پیدا بود. 

دم.   پتوی روی پاهایم را میان مشت فرسر

ان امیر  حداقل کاش  ⁃    بشه ناراحت مردنت از  میر

 از  وقت اون من چون... بشه ناراحت کیم  کاش... کمند 

ی خودم دفن کردم دستا با  رو  تو  زیبای   همه که  این

 دیوونه میشم. 

 اون از  تر  دیوونه خییل... ای دیوونه هم االنش تو  ⁃ 

 . جاییت هر  خواهر 

 باز خندید. 

و سمت در اتاق که یم رفت ، گفت : تا شب فرصت 

داری به سبک مردمت فکر کتز کمند...نظر تینا اینه از 

...البته اون دروغز پرید ویل تو  ز ز طبقه بندازتت پاییر همیر

ی...نظر من ویل اینه که تالشت واسه قرار  ه واقیع بیر

 زنده موندن توی آب خییل زیبا یم تونه باشه. 

 و رفت. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

و انگار من را میان یک فیلم خنده دار و مضحک با ژانر 

 وحشت ، رها کرده بودند. 

* 
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 .شد یم تمام داشت 

صندیل کنار استخر بسته شده بودم را با تینا متز را که به 

 خنده نوازش کرد. 

 صورتم را کنار کشیدم. 

نصیر کیم دورتر ی  حرکت روی صندیل چرخ دارش ، با 

 نگاه کثیف مختص خودش مرا یم نگریست. 
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 داشتم فکر یم کردم. 

 به این که حق من این مدل مردن نبود. 

 بودنم که قشنگ نبود. 

 اینقدر بد یم شد. نبودنم هم حداقل نباید 

 کرد. 
 خدا ی  انصافز

 خدا این لحظات آخر هم ی  انصافز کرد. 

 شاید باید در آغوش رسدار یم مردم. 

 یا رس گذاشته روی پای بانو. 

م اشک یم ریخت.   باید کیس رس قی 

 باید عزای  برپا یم شد. 

داری که کیم دورتر روی سه پایه قرار  ز فیلمی  به دوربیر

در حال ثیت و ضبط بود ،  داشت و لحظات مرگ مرا 

نگاه انداختم و صدای تینا که لب به گوشم چسباند در 

های گوشم راه یافت.  ز  دهلیر
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خییل دوستت داره...دیوونه میشه...واسه تو           -

دیوونه میشه...من یم دونم...خودش بهم گفت...گفت 

وقت  نگات یم کنه دلش آروم میشه...آرامششو ازش یم  

م...خوشگلشو  م...همونطور که اون  گیر ازش یم گیر

نذاشت من دیگه خوشگل باشم...همون طور که اون 

منو زندویز اون اتاق کرد ، من هم تو رو زندویز آب یم  

کنم...یم خواستم بسوزونمتا...اما...اما دیدم حیفه...تو 

ی تالش نیم کتز  ...وقت  آتیش بگیر باید خییل تالش کتز

...اما وقت  واسه موندن...بیشی  واسه مردن  تالش یم کتز

ون...امید داری...این  تو آب بیوفت  جون یم کتز بیای بیر

 قشنگه...این طور مردنت قشنگه. 

 لب های زخیم ام را با زبان تر کردم. 

 بدنم تب داشت. 

 گلویم متورم بود. 
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 .بزنم حرف توانستم نیم 

 داشتم ، نه قصدش را. نه جانش را 

 من فقط یم خواستم تمام شود. 

 این فکرها. 

 این امید وایه نجات پیدا کردن. 

 تنها دلم یم خواست ، پایان یابد. 

دلم یم خواست ، یه نگاه ندوزم به در که مثال شوالیه 

د و تمام  وار ، رسدارم از در وارد شود و مرا در آغوش گیر

 دردها تمام شود. 
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 از تینا ، سمتمان آمد. برادر دیوانه تر 

 دست گرد شانه های تینا انداخت. 

صورت کریه تینا از البه الی موهای وحشتناکش ، نمایان 

 شد. 

شعف دیوانه واری درون نگاه خون نشسته اش هویدا 

 بود. 

 واقعا داشت ، تمام یم شد. 

 من یم خواستم بروم. 

 کنم. 
 

 بروم با رومینا گوشه ای از این دنیا زندگ

رودابه را از دست برادر و گذشته تلخش  یم خواستم

 فراری دهم. 

 من هنوز آرزو داشتم. 

 لعنت. 

 چرا امیدم تمام نیم شد؟
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 چرا چشم هایم را نیم بستم؟

برادر تینا با حرفش باعث شد ، نگایه که به هیچ طریق  

 آرام نیم گرفت ، بسته شود. 

 آماده ای؟ –برادر تینا 

 سکوت کردم. 

 نصیر خندید. 

 . تینا خندید 
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 .بود کرده پر مالیخولیای   مشت یک مرا دنیای 

 سقوط کردم. 
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 چشم هایم را با هر جان کندیز بود ، بسته نگه داشتم. 

 نیم خواستم زیر آب بودن را تماشا کنم. 

 مردن تماشای  نبود. 

 مردن کمند ، تماشای  نبود. 

 پر کرد.  آب تمام گوش و دهانم را 

ز شد.   ریه ام سنگیر

 چشم نگشودم. 

 نیر دستم را گرفت. 

ونم کشید.   از انباری خانه یاور بیر

 زانوهای زخم و خایک ام را با دست مالش داد. 

باز مثل همیشه توپید که : تروخدا تو مثه اون مادرت 

ه رس نباش...لجباز نباش...تو باعث خفتم نشو.   خیر

 رومینا گریه یم کرد. 

 گرفتم. در آغوشش  
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 کنار گوشش آرام گفتم : من مواظبتم. 

 دست گرد کمرم حلقه کرد. 

ز را رس چنگال زد و  زکیک هوس انگیر ز تکه ای از چیر سیمیر

با چشمک اشاره زد ، نزدیکش شوم و آن را دور از چشم 

 یاسمن و یاور درون دهانم گذاشت. 

ز صبحانه   آندره با لبخند کیک تولدی برابرم روی میر

 گذاشت. 

، اما من شمع را با    و داد یاسمن یم آمد صدای جیغ

 کمک رومینا فوت کردم. 

رودابه خسته رس روی شانه ام گذاشت و گفت : کاش 

 من مثه تو قوی بودم. 

 دست گرد شانه اش انداختم. 

 نوا دستم را گرفت و با اشک معذرت خواست. 

 گونه اش را بوسیدم. 
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ز شاهپور ، قفل فرمان به دستم داد و من به روی پر ا

ارتش خندیدم.   رسر

ز برابرم گذاشت و   بانو ، کاسه ماست و خیار را روی میر

کفگیر دیگری از برنج درون بشقابم ریخت و گفت : 

ی.   بخور یه کم جون بگیر

 رسدار... 

 آخ رسدار.... 

 چشم گشودم. 

 دیگر نیم توانستم نفس بکشم. 

 تمام جانم را گرفت. 
 

 خفگ

 تصویر چشم های رسدار برابرم بود. 

 یم شد. دیگر ن

 نیم شد. 

 و نشد.... 
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 .نشستم کنارش 

 شانه به شانه اش. 

ه بود.   به دریای برابرمان ، خیر

اهن مردانه سفیدش ، به تنش خوش نشسته بود.   پیر

 رس روی شانه اش گذاشتم. 

 کجاست؟  حواست... مررررد  یه ⁃ 

 نگاهش همچنان به دریا بود. 

 رسدم بود. 
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 کشیدم.   خودم را در آغوش

 . رسده هوا  چقدر  ⁃ 

 . رسده تو  بدن ⁃ 

 . خیسم انگار  ⁃ 

 . خییس چون ⁃ 

 نگاهم نیم کرد. 

 دست به بازوهایم کشیدم. 

 واقعا تنم خیس بود. 

 نگاهم را باال کشیدم. 

 تو  باشم رفته نیستم بلد  شنا  که  من... خیسم؟ من چرا  ⁃ 

 . ترسم یم آب از  اصن من... دریا 

 اهش را از دریا گرفت. نگ

 چشم هایش را به من داد. 

 چشم های  که به وضوح خیس بود و اشک داشت. 
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 کمند؟  کیسر   نیم نفس چرا  ⁃ 

 رسما بیشی  شد. 

 . کمند   بکش نفس داری دوس گ  هر  جون ترو  ⁃ 

 رسما آنقدر زیاد بود که توان لرزیدن هم نداشتم. 

 . من خاطر  به... کمند   بکش نفس من خاطر  به ⁃ 

 کشید. داد  

 صدای دادش در تمام جانم جریان پیدا کرد. 

 گلویم سوخت. 

 آتش گرفت. 

 هجوم آب به دهانم  ، چشم گشودم. با رسفه و 

 آب باال آوردم. 

 دیگر دریا نبود. 

 اما رسما بود. 

 رسدار هم بود. 
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 رسدار با چشم های پر از اشکش بود. 

 رسدار با لباس های خیسش بود. 

 چشم هایم باز و بسته شد. 

 داد یم شنیدم.  صدای

 صدای جیغ. 

 صدای آژیر. 

 همهمه بود. 
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ز  از را الجانم تن های   دست   .کند زمیر

ز روز بود.   هفتمیر
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 در این دنیای کثیف. 
 

ز و شاید آخرین روز زندگ  هفتمیر

 مردم! من داشتم یم

 کرد. این را سلول به سلول تنم، درک یم

 مردم و دیگر انگار ناله هایم ته کشیده بود. داشتم یممن 

 منو  و  کن  باز  لعنتیتو  چشای... کمند   بمون... بمون من با  ⁃ 

 . کن  نگاه

 چشم هایم امکان باز شدن نداشت. 

 اما... 

 صدای او خوب بود. 

 صدایش خوب بود. 

 مانند بویش... 

 خواستم بنالم که: با عدم امکان صحبتم، یم

 ن اومدی. م دنبال... اومدی ⁃ 

 به سینه گرمش، بیشی  چسبیده شدم. 
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، قرارم داد.  ز  درفضای ماشیر

 آمد. صدای شاهپور یم

، حالم را یم  پرسید. با داد و ناراحت 

 خواستم به حالش بخندم. یم

 خواستم بگویم، مراقب رودابه باشد. یم

 خواستم... یم

 کنارم نشست. 

ز را حس کردم.   حرکت ماشیر

 ت گرفت. ام را در دسانگشتان شکسته

 جانم به تکاپو افتاد و آوای  از درد ازمیان لبانم خارج شد. 

 دستم را به لب برد. 

 انگشتانم پر از درد شد. 

 . کردم  پیدات دیر ... کردم  پیدات دیر  ⁃ 

ی بود که توانستم درک کردم....  ز  و فریادش، آخرین چیر
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 .گشودم چشم وحشتنایک های رسفه با 

 باز کابوس این دو روزه رهای  ام به رساغم آمده بود. 

 بانو ، لیوان آب را به لب هایم چسباند.  

ی به تنم  تنم را کیم باال کشیدم و به این واسط درد بیشی 

 ریخت. 

 به سخت  آب را فرو دادم. 

ه انداخته  ذات الریه وحشتنایک روی تمام درهایم چنی 

 بود. 
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ا آن رورسی مشگ رنگ و قیافه خسته و بانو که ب

ی به گلویم بنشیند  غمگینش ، باعث یم شد بغض بیشی 

، دست روی پیشایز ام گذاشت و با غصه میان صدایش  

 . م من واسه دردات آخه دخی   گفت : بمیر

 چشم بستم. 

 نیم خواستم این حالش را ببینم. 

 این زن احساس عذاب وجدان ی  حدی داشت. 

  که نداشتند. جای تمام آن های  

این زن فکر یم کرد بودن او و خانواده اش باعث تمام این 

 دردهاست. 

 در حایل که تمام مساله بودن من بود. 

 بودن متز که نباید یم بودم. 

صدای باز و بسته شدن در ، باعث شد درز میان چشم 

 هایم را بگشایم. 
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شاهپور و نوا با کیسه های خرید وارد شدند و رودابه ای  

نگار وزنش به نیمه رسیده بود ، کیسه ها را از که ا

 دستشان گرفت. 

 نوا سمتمان قدم برداشت. 

ه  با همان حایل که روز اول در بیمارستان دیدمش ، خیر

 جشم هایم ماند و نالید که : 

 خوب شو دیگه .  –نوا 

 هم نداشتند. 
 

 لب هایم جان کشیدگ

 شاهپور هم خودش را به من رساند. 

ن لحظه ای که چشم گشودم و چشم هایش ، از هما

باالی رسم کشیک ایستاده بود ، هم چنان رنگ خون 

 داشت. 

 خون و ترس. 

د.   ادغام وحشتنایک که دلم را یم فرسر
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من هرگز نیم توانستم ، ترس شاهپور ار هم متصور 

 شوم. 

اما انگار اوضاع ظاهری و سالمت من زیادی اسفناک یم 

ز آزار داده بود.   نمود که او را چنیر
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 یم دردی چه به مسکن همه این پس – شاهپور 

 .داره درد هنوز که چشاش از معلومه...خوره؟

ون  به سخت  از میان لب های زخیم ام ، صدایم را به بیر

 پرت کردم. 

 خو...خوبم.           -

 نبودم. 
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 اما نیاز بود ، باشم. 

پر لیوان را هم نگاه یم کردم ، یم  به هرحال من اگر نیمه

 که مرا 
 

فهمیدم که این حال و اضواعم در مقابل با مرگ

ز حادی نیست.   در آغوش گرفته بود ، خییل هم چیر

رودابه به گریه افتاد با صدایم و نوا دست روی شانه اش  

 گذاشت. 

 لعنت... 

 برایم عزاداری هم یم کردند. 

؟...  –شاهپور   نمرده که. چرا یه تو گریه یم کتز

 اما انگار چند ثانیه مرده بودم. 

 و بازگشت معجزه آسای من. 
 

 ایست قلت  در اثر خفگ

ز کیم نبود.   چیر

ون برد و شاهپور روی   ها را از اتاق بیر
بانو به سخت  دخی 

 کاناپه کنار تخت نشست. 

 رسدار نیامده بود. 
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 تمام این چند روز را. 

 نیم دانستم کجاست. 

 چرا نیم آید؟

 مع کردم و حرف زدم که : جانم را ج

 چطور...چطور پیدام ...کردین؟          -

 دست به پیشایز اش کشید. 

 انگار تداغ آن خاطرات برایش سخت بود. 

 سخت بود اما برای من از همه مشکل تر قلمداد یم شد. 

...دم خونه یاور کشیک یم           - نیم دونستیم کجای 

گذاشته بودیم...تا   دادیم...دم خونه داداش تینا هم بپا 

دار شد که یه ون نیمه شب وارد  این که شستمون خی 

خونه برادر تینا شده...دوازده ساعت بعد ریختیم تو 

...داری  خونه که...تقریبا دیر رسیدیم...ویل...االن هست 

...این مهمه.   نفس یم کیسر

 درد داشتم. 
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 زخم هایم یم سوخت. 
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 .داشت آتش ام گونه روی تینا برادر سیگار ته جای 

 و من زنده بودم. 

 رسدار نیم آمد. 

 ته سیگار صورتم چندشش یم شد. 
 

 شاید از سوختگ

 را نیم توانست ، تحمل کند. 
 

 او رد سوختگ

 رومینا هم هچ تمایس نگرفته بود. 

 نیامده بود. 

 مرا دور انداخته بودند. 

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 ...  مثل یحتر

 . مثل کوکب.. 

 مثل حشمت ها... 

شاهپور که از جا برخاست ، فهمیدم هوای خفه اتاق او 

 را هم آزار یم دهد. 

 از در گذشت و در بسته نشد. 

حضور مردی که بوی عطرش آشنا بود ، نگاهم را تا در 

 اتاق کشاند. 

 کشیده اش ، شلخته بود.    قامت

 در را پشت رسش بست. 

 کاش نیم بست. 

 هوای اتاق خفه تر شده بود. 

ی ام ایستاد.   در فاصله یک می 

ه ام  شد.   خیر
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 دست میان موهایش لغزاند. 

با درد کیم در جایم جا به جا شدم تا این حجم شوکه 

 بودن از حضورش را بتوانم هضم کنم. 

 تو...           -

ز به اتاق ، نگذاشت ادامه حرفش را  وارد شدن سیمیر

 بگوید. 

ز با قیافه ای که انگار از گور  ونش کشیده بودند سیمیر بیر

 ، سمتم قدم برداشت. 

لزلش ، رسیعا به من رسید.  ز  با قدم های بلند و می 

 مرا در آغوش کشید و تنم را آماج درد احاطه کرد. 

 مرا به تن گرفته بود و زار یم زد. 
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 .بود مضحک واقعه این 

ز  ز دلم در این دنیا بعد از مهیر  از همه برای سیمیر
 بیشی 

 یم سوخت. 

 او را خواهر و برادرش بد جای  گیر انداخته بودند. 

 میان خانواده اش و میان خانواده اش. 

کنار گوشش آرام در حایل که جان یم کندم ، گفتم : 

 . ز  خوبم سیمیر

کیم از من فاصله گرفت و موهای  که انگار روزها بود 

 شال هدایت کرد. شانه نخورده بود را کیم به زیر 

چشم های متورم و صورت رنگ پریده اش ، گویای این 

بود که او روزهاست ، قرص های اعصابش را مضف 

 نکرده است. 

 دستم را گرفت و به لب برد. 
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ز دست مرا یم بوسید.   سیمیر

 متز که حشمت بودم و نبودم. 

 متز که باعث بدبخت  خواهرش بودم و نبودم. 

 نبودم.  متز که قاتل برادرش بودم و 

ما رو ببخش کمند...ببخشمون...من چه کنم           -

 ببخشیمون؟

 نیم توانستم حرف بزنم. 

ز با نگاهم اشک یم ریخت.   سیمیر

 ی  حال یم شد. 

ون  و مرد خوش قامت بازویش را نرم گرفت و او را به بیر

 هدایت کرد. 

ز کنارم بود ، سیع کردم ذهنم را از   که سیمیر
تمام مدی 

 منحرف کنم. حضور او 

 اما... 
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ز ، بازگشت.   اما او بعد از ترک اتاق همراه سیمیر

 در را پشت رسش بست. 

 سمتم قدم برداشت. 

 روی کاناپه نشست. 

ها را از گوشه چشم یم دیدم ، چون نگاهم  ز همه این چیر

 را به سقف دوخته بودم. 

 سکوت کرده بود. 

سکوتش باعث یم شد ، احساس معذب بودنم بیشی  

 شود. 

دقایق  طول کشید تا دست از این حالتش شاید 

 برداشت. 
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 تو درصد یه اگه که کنم یم فک این به هربار          -

 یم غلظ چه من ، کشیدی نیم نفس االن

 هربارب  هش...بکشم؟ نفس تونستم یم چطور...کردم؟

 وسط درست میشینه میاد عجیت   درد یه کنم یم فکر

 .سینم

 نگاهم را از سقف گرفتم و به پنجره اتاق دادم. 

دوست داشتم ، به شاهپور بگویم بیاید کمک دهد ، حت  

 شده به سخت  تا لب پنجره بروم. 

 باید نفس یم کشیدم. 

ز بود.   هوای این اتاق زیادی سنگیر

از وقت  از خونه رفت  این درد باهامه...اما این           -

ی ازت نداشتم...که هر احتمالیو یم دادم مدت   که خی 
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این درد بیشی  بود...خییل سخته بایسر و نداشته 

 باشمت...خییل سخت تره نبایسر و نبینمت. 

ز یم شد.   سنگیر
 هوا بیشی 

 کاش یم توانستم ، بگویم این حرف ها را تمام کند. 

 عذاب دادن مرا پایان دهد. 

ر و اعتماد مرا کاش یم توانستم هوار بکشم که تمام باو 

 خدشه دار نکند. 

کاش یم شد حایل اش کنم ، من خییل زخیم ام ، جای 

 مرهم نمک نباش. 

 لعنت... 

 لعنت به این هوای خفه. 

 دستم که لمس شد ، به خود لرزیدم. 

 از حس عذای  که در تمام تنم رخنه کرد. 

 عذای  که تمام دردهایم را در برابرش هیچ کرد. 
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 هایش ، لمس شد. دست لمس شده ام با لب 

کاش ساطوری داشتم که دستم را همان لحظه قطع یم  

 کردم. 

 دستم را به سخت  و با درد خواستم از دستش جدا کنم. 

 که نشد... 

 نشد و در اتاق گشوده شد. 

 و... 
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ز  کالیو بوی   .کرد نوازش را ام شامه ، کریستیر

 شدم. همه تن چشم 
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ه به قامتش.   خیر

اهن یقه دیپلمات چروک  قامت  که پوشیده در آن پیر

 خورده ، ی  نهایت عزیز یم نمود. 

 این مرد وفادارترین آدم دنیایم بود. 

 حت  به رویاهایم دودست  چسبیده بود. 

 مرا رها نیم کرد. 

 ام شده بود. 
 

 این مرد دهشتبار وارد زندگ

 معجزه وار عاشقم کرده بود. 

 ه وار از بودنم محافظت یم کرد. و شوالی

دست  که میان دست آندره مانده بود ، هچنان عذاب یم  

قدم جلو گذاشت و با نگاه خسته ای که  کشید که او 

ه دست من میان دست آندره بود ، گفت : خانم  خیر

ه بری کمکش. …حشمت حال زیاد خوی  نداره  بهی 

 روی صحبتش با آندره بود. 

 بود. بعد از روزها آمده 
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 با بوی خوبش. 

 با قیافه لهیده اش. 

 با نگاه پریشانش. 

 و فقط با آندره صحبت کرد. 

 دستم از میان دست آندره رها شد. 

 آندره ایستاد. 

ه صورتم شد و گفت : مراقب عزیز من باش تنها …خیر

 عزیز من. 

 از کنار رسدار رد شد. 

ه بود.   رسداری که این بار به رسامیک های کف اتاق خیر

شت رس آندره بسنه شد ، تمام اتاق را سکوت پر  در که پ

 کرد. 
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 .بود ایستاده همانطور رسدار 

ه اش بودم.   و من خیر

 …لعنت

ز ، فغان یم   تمام تن من داشت برای در آغوش او فرو رفی 

 کرد. 

آندره با حرف هایش فقط درد اعتماد ی  جا به جانم 

 رفت.  ریخت و 

و من ی  اندازه نیاز داشتم ، رسدار بفهمد که بودنش نیاز 

 من است. 

 قدم برداشت. 

 آرام. 
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 بدون نگاه به من. 

 تخت را دور زد. 

 چشم بستم. 

 مرا نگاه نیم کرد. 

 شاید تمام شده بودم. 

 مهم نبود. 

بود اما کمند نباید یم گذاشت که رسدار بفهمد مهم 

 است. 

به جان غم  احساس حجم تنش کنار تنم ، شوک

 برداشته ام نشاند. 

 چشم نگشودم. 

یم خواستم جای چشم هایم ، سلول های تنم حسش  

 کنند. 

 بیتز به گردنم چسباند. 
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دم.   لب هایم را به هم فرسر

 مرا نفس کشید. 

 …عمیق

 …با تمام جان

 اشک های من راه خود را برای پیموندن هایم یافتند. 
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 .شد لمس هایش لب با هایم اشک 

 لب هایش ، گونه هایم را رد کرد. 

 تیغه زخیم بیتز ام بوسیده شد. 

 لب هایم را مهر زد. 
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 من به هق هق افتادم. و 

 استیصال وحشتناکم در جای جای صدایم جاری بود. 

 من اینجام کمند.           -

 طغیان کردم. 

 …با فریاد

 نیازی نیست .           -

 دردی جانکاه که در نقطه به نقطه تنم ، جاری بود. با 

 دست های او گرد تنم پیچید. 

کمند من داشتم یم مردم....یم مردم تا پیدات             -

 کنم. 

 صپای خسته و درمانده اش ، قلبم را داغ زد. 

 لب گزیدنم هم از هجوم یک باره اشک هایم نکاست. 

 قلب من درد داشت. 
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ا به تجربه نشسته بودم و این من بزرگ ترین دردهایم ر 

 مرد که درد بود ، درمانم یم شد. 

 درمایز که با همه انکارم پذیرای حضورش بودم. 

 پذیرای بوسه هایش. 

وع کرد و تا گونه ام   بوسه های نرمش را از گوشم رسر

 کشاند. 

پیشایز به گودی گردنش چسباندم و او مرا تنگ تر وصله 

 تنش کرد. 

 چشم گشودم. 

از پشت شیشه های اتاق ، شهر رسدارم و  از ورای شانه

 برابر نگاهم بود و دست های 
 

شب زده ، با نورهای رنگ

 او در حمایت کننده ترین حال ممکن ، مرا در بر داشت. 

 با بغضز که به صدایم نیم آمد ، نالیدم که : 
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من منتظرت بودم....خییل منتظرت بودم....من           -

 کوفت  به
 

تو ایمان آورده بودم...دیر  فقط تو این زندگ

 اومدی...خییل دیر...من ایمانمو از دست دادم. 

گونه ته ریش دارش را به گونه ام سایید و در پاسخم با 

همان صدای خسته گفت : اگه من اون آدیم ام که 

باعث ایمانت شدم...مومن ترت یم کنم....به خودم...به 

عد از سال این قلب...به این عشق...به این باور که تو ب

 .  کوفت 
 

 ها ، تنها دلیل موندیز تو این زندگ
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 .داشت درد قلبم 
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 اما آرام هم بود. 

ز و کنت نعناغ اش رسیده  به بوی خوش کالیو کریستیر

 بود. 

 حق داشت ی  جنبه باشد. 

 . کمند   کردم  پیدات اما  کردم  پیدات دیر  ⁃ 

پیشایز زخیم ام  ، از هوا پر و خایل شد و  سینه سنگینم

 به گردنش چسبید. 

دقیقا به رگ گردنش که نبض ی  نهایتش را فریاد یم  

 کشید. 

 . بودی…باهام…تو…تو ⁃ 

 نفهمید چه گفتم. 

 و صورتم را بوسید. 

 …تمام صورتم را

کنارم با آن هیکل بزرگش ، روی تخت شب تا صبح 

 خوابید. 
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ز کوتاه شده   ام را بوسید. موهای با ماشیر

 تمام تنم را نفس کشید. 

 جای زخم هایم را نوازش کرد. 

 به ناله هایم با جانش پاسخ داد. 

 من بعد از مدت ها شب آرایم داشتم. 

 درد داشتم اما خوب بود. 

 امنیت بود. 

و این حس برای متز که دیگر عمال از سایه ام هم یم 

 محسوب یم شد. 
 

ز بزرگ  ترسیدم ، چیر

 من خوابیدم. 

 آغوش کردی که حت  در رویاهایم هم امنیتم بود.  میان

 مردی که تا لحظه مرگ هم رهایم نکرد. 

 چشم روی هم گذاشتم. 

 شاید باز کابوس رساغم یم آمد. 
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 اما مهم این بود که بیداری ام ، رسدار را داشت. 

**** 
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ی روی قتد با را ام بسته آتل پای شاهپور   که میر

 درهیم های اخم با و داد قرار ، گذاشت برابرم رودابه

 ، بود چسبیده صورتش جان به روز چند این در که

؟ : گفت  راحت 

 
 

در کاناپه مخصوص بانو فرورفته بودم و به مدد رسیدگ

های ی  حد و حض بانو و رودابه و نوا مگر یم شد ، 

 راحت هم نباشم؟

 رسدار را یم خواست. ققط دلم این میان ، 
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رسداری که از موقع مرخص شدنم از بیمارستان ، ندیده 

بودمش و االن که ساعت یازده شب بود ، دلم بودنش را 

 یم خواست. 

صدای زنگ آیفون ، بانو را بعد از پاسخ دیه با یک 

 مکث خاص ، تا دم در کشاند. 

و کیم بعد صدای بحث ، شاهپور و رودابه و نوا را هم به 

 سمت کشاند.  همان

 ترس باز به جانم نشست. 

 بیشی  در کاناپه فرورفتم. 

لب های سوزناکم را با زبان تر کردم و به هجوم یک باره 

آدم های  که اصال توان رویای  با وجودشان را نداشتم ، با 

ه شدم.  بهت و   چشم های  وق زده خیر

شاهپور عصیان زده ، یقه مردی که همراه بهت مرا یم 

 در دست گرفت و داد زد که : نگریست ، 

 مگه بانوم نگف گم یسر بری، هان؟ -شاهپور 
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اض به ی   بانو اسم شاهپور را به زبان راند به نشانه اعی 

 ادی  اش. 

 اما شاهپور واقعا حرف حق زد. 

 این مرد باید گورش را گم یم کرد. 

 خانه بانو حرمت داشت. 

 این مرد نفس هایش هم نجس بود. 
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 …زن پشت رسش و 

تر از او بود.  ز  نفرت انگیر

 کاش گورشان را گم یم کردند. 
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 کاش نبودند. 

 کاش یم رفتند. 

 ام گم بود. 
 

 کاش مثل همه این سال ها ردشان در زندگ

اومده تن و بدنشو بیشی  …خر بانو؟ -شاهپور 

 غلط کرده. …بلرزونه؟

من نگاه از چشم برداشت و بانو ناراحت سمت من قدم 

 های یحتر برداشتم و به صورت ناراحت او دادم. 

صورتم را نوازش کرد و آرام گفت : اگه تو بخوای 

ونشون یم کنم.   بیر

 نگاهم باز به چشم های یحتر اصابت کرد. 

 نیم خواستم کوکب را ببینم. 

ز بود.   دیدن کوکب نفرت انگیر

 اینجا؟ اومدی خر  برا  ⁃ 

 یحتر بود. روی صحبتم با 
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شاهپور رهایش کرد و او سمتم قدم برداشت که من با 

 بلند کردن دستم فرمان توقفش را دادم. 

 از حضورشان ، مسموم بود. 
ز
 هوا به قدر کاف

 بشه؟ تکمیل کارنومت  ببیتز  حالمو  این اومدی ⁃ 

 یحتر روی زانوهایش نشست. 

 به فاصله دومی  از من. 

 چشم هایش از اشک پر بود. 

اث او و کوکب بود.  زیبای  من  میر

ز عاشقش شود.   حق داشت ، مهیر

 …حق داشت ، زن بینوای بداقبال

دیگه از اسارت …اومدم بگم دیگه آزاد شدم -یحتر 

مت…حشمتا آزاد شدم  با مامانت. …با خودم…اومدم بی 

 لب هایم همراه سوزیسر وحشتناک کش آمد. 

 کم کم لبخند ناباورم ، خنده شد. 
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 قهقهه زدم.  و با رسفه های وحشتنایک
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نوا به رسعت لیوان آب به لب هایم چسباند و بانو با 

 ماساژی نرم ، کمرم را مورد لطف قرار داد. 

بهی  که شدم ، نگاهم را با تمام زجری که به تنم یم 

ریخت ، دادم به صورت آرایش شده زیز که مادرم بود و 

 نبود. 

 ن را انگار اجبار کرده بودند که بیاید اینجا. این ز 

 در نگاهش مهر نبود. 

 مادری نبود. 
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یف نبود.   این زن اصال رسر

ز بود.   این زن باعث تمام دردهای من و مهیر

 پوزخند زدم. 

 من؟ دنبال اومدی زنیکه این با  ⁃ 

 اخم های کوکب درهم شد. 

 زیبا بود. 

 و گوی  هیچ گاه مرا نزاییده است. 

 مامانته. …کمند!   -یحتر 

 معلوم بابام ننه…ام حرومزاده من آخه…زنیکه؟ این ⁃ 

ز  ز …کرده  بزرگ یاور  منو …نیسی   نیر …کرده  بزرگ سیمیر

 رو  دست   یه رسید  راه از  گ  هر  بودم یتیم من…کرده  بزرگ

؟ که  اومدی…کوبید  رسم ی بری باید  تو …خر  بری…بمیر

 آروم یکم من شاید …بزیز  آتیش رو  زنیکه این و  خودت

برو آتیش بزن خودتو …شاید نفرتم کم بشه…بشم
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ز ببخشتت…یحتر  دیوونه …یم بخشتت…شاید مهیر

 حداقل بذار اون ببخشه. …است

 کوکب ناراحت سمت در رفت و من باز پوزخند زدم. 

 یحتر از جا برخاست. 

 صورتش را اشک برداشته بود. 

چرخید تا برود و من گفتم : فقط یم تونم آرزو مرگتو 

 مرگ تو و اون زنیکه هرجای  رو. آرزو …داشته باشم

د.  وقت  رفت ، بانو   شانه ام را فرسر

و من اندیشیدم دنیا به من ، یک مادر مثل بانو بدهکار 

 است. 

** 
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 سنگیتز  گشودن چشم محض به که مردی به ناباوری با 

ه ، بودم کرده حس شکمم روی را رسش  .نگریستم یم خیر

با باالتنه ای بدون پوشش ، دست هایش را گرد کمرم 

حلقه کرده و صورت به شکمم چسبانده و در خواب 

 عمیق  به رس یم برد. 

ز یحتر و کوکب هم نبامده بود. 
 بعد از رفی 

تا نیمه های شب روی همان کاناپه منتظرش ماندم و 

آخر رس بانو با توپ پری که ی  شک رسدار را مورد 

قرار یم داد ، با کمک شاهپور مرا وادار کرد تا در عنایت 

ز روی تخت دراز بکشم.   اتاق طبقه پاییر

 و من میان افکار درهمم به خواب رفتم. 

ف طلوع بود ، چشم گشوده و  و حال که آفتاب در رسر

 که گوی  
اوی  را یم دیدم که چسبیده به من ، با حالت 
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ست ، ترس از دست دادنم هر لحظه با وجودش همراه ا

 مرا در بر گرفته بود. 

 دست میان موهایش لغزاندم. 

 حضور این مرد ، دردهای مرا کاهش یم داد. 

زخم های سطج ام را مرهم یم شد و زخم های عمیقم 

 را بخیه. 

ان تمام دردهای من بود.   این مرد انگار جی 

 مردی که خودش روزی درد بزرگ من بود. 

مرا با نگایه نوازش موهایش باعث شد ، چشم یگشاید و 

ه شود.   خسته و خمار خواب ، خیر

 به رویش لبخند زدم. 

 از کجا به کجا رسیده بودیم. 

 چرا بیداری؟          -

 صدای بمش ، یم توانست قلبم را بار دیگر عاشق کند. 
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 کمند رس سخت و لجباز را رام کند. 

و گوی  تمام این مسیر بیست و هفت ساله را دویده بودم 

 برسم.  تا به این لحظه

 به این حال خوش. 

 به این امنیت. 

 به این مرد. 

 چقدر دوستت دارم رسدار.           -

 خودش را باال کشید. 

صورتش را برابر صورتم گرفت و با همان نگاه خسته و 

خمار و این بار کیم شادتر ، گفت : چقدر مهربون شدی 

 این وقت صبح. 

 خندیدم. 
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 .مردم یم داشتم من 

 و االن یم خندیدم. 

 مضحک بود. 

 اما واقیع... 

من داشتم یم مردم رسدار...فهمیدم خییل مهمه           -

قبل مردنم به اونای  که دوسشون دارم بگم دوسشون 

دارم...به رومینا...به رودی...به بانو...یه شاهپور...به 

 نوا...مهمه بگم. 

 به پیشایز ام چسباند.  لب هایش را عمیق ،

ی کمند...اگه االن هم پلیس           - من نمیذارم تو بمیر

اون برادر آشغال تینا رو گرفته و دست من کوتاست ، 

ز  ز باش یه طریق  پیدا یم کنم واسه ریخی  مطمی 
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زهرم...بقیشون با خودته کمند...انتخاب خودته چکنم 

م هم نمیذارم  باهاشون...اما مخلص کلوم اینکه من بمیر

...از جون  ...از قلب من کم بیسر تو از این خونه کم بیسر

...هممون...ی  دعوت  ...تو وصله مای 
من کم بیسر

اومدی...بدون خواستنمون...اما وصله شدی...وصله 

 قشنگ جونمون...وصله قلب من. 

ز بلد نبود.   این مرد دوستت دارم گفی 

 اما حرف هایش زیادی خوب بود. 

 و مرا... 

ز کمندی   ز خییل ها خندیده همیر که به دوستت دارم گفی 

 بود ، اشگ یم کرد. 

 میای بریم سفر؟          -

 از سوال ی  جهتم ، ابروهایش درهم شد. 

 کجا؟           -

 تو یم بری منو؟          -
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 یم برم.           -

 و لب هایم را عمیق بوسید. 

 گردنم را بوسید. 

 نبض باید بزنه.  هنگام بوسیدن شاهرگم ، آرام گفت : این

 قلبم بیشی  یم نواخت. 

 و او با من... 

 با تن زخیم زشتم... 

 با صوری  که رد های عمیق زخم داشت... 

 با موهای  که دیگر نبود... 

 عجیب عشق بازی یم کرد. 

 با تمام جان ، عشق بازی یم کرد. 

 با تمام قلب ، عشق بازی یم کرد. 

** 
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ه ، چید یم مرتب را چمدانم که نوای   به   در و شدم خیر

موزبستتز  دوم لیوان تناول حال  دستم به بانو که شیر

؟ چه : گفتم آرام ، بود داده  خی 

منظورم را یم دانست که لبخند خجولش را به رویم 

 پاشید. 

امیر گفته یه مدت بریم بیایم بعد اگه مشکیل           -

بیان خواستگاری...البته خب موقعیت مالیش نبود اونا 

 یکم... 

 برای هیچکس فک نیم کنم مهم باشه.           -

 نه نیست...برا خودش مهمه.           -
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 نیشخند زدم. 

 چه پرس باجنم بانمگ. 

 بچسب بهش.           -

 خندید از لحنم و من شانه باال انداختم. 

 ها و ناز کشیدن ها ، حسای  به
 

مذاقم خوش  این رسیدگ

 نشسته بود. 

و در این یک هفته ای که عمال زخم هایم هم ترمیم شده 

 بود ، تا یم توانستم تازانده بودم. 

ی داری؟          -  از نکیسا و رومینا خی 

 در این مدت ، تمایس نگرفته بودند. 

 و من نیم دانم که چرا دلم آرام بود. 

 ام بود. من چند هفته ی  خی  از رومینا بودم و دلم آر 

نوا لب گزید و با ناراحت  که در چشم هایش اصال قابل 

 چشم پویسر نبود ، پاسخم را داد. 
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رومینا تو دوره درمانش محبوره تمام روابطش با            -

گذشته رو فعال حذف کنه...حت  تو...نکیسا هم هیچ 

ی از این مدت بهش نداده.   خی 

 نیشخند زدم. 

 م. پس من هم جز گذشته رومینا بود

 توقیع نداشتم. 

 هیچ گاه... 

 اما دل نازک شده بودم. 

این که رومینا بداند من چقدر درد کشیده ام ، برایم مهم 

 بود. 

نیم خواستم درد بکشد اما یم خواستم حس کند که 

 نییم از این درد ها برای اوست. 

 مهم نیست.           -
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 .دانست یم نباید خودم جز کیس اما ود 

 عذاب رومینا جای اینقدر نشدی خسته          -

 کشیدی؟

 .دخی   نمیاد بهت خواهرشوهربازی          -

 زدم به در شوخز تا تمام کند این بحث را. 

فهمید و با اخم های درهیم که غیظ رومینا را در خود 

 داشت ، مشغول ادامه چیدن چمدانم شد. 

 ه بود ، شب حرکت یم کنیم. رسدار گفت

بانو اندازه دو لشکر آدم برایمان آذوقه در راه گذاشته 

 بود. 
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رودابه چپ یم رفت و راست یم آمد از کارهای زیاد سالن 

وی کاربلد برای  شکایت یم کرد و در حال انتخاب چند نیر

 الین کاری من و خودش بود. 

ز تمایس که در یک ساعت  و حال فارغ شده از پنجاهمیر

ز دیروز  اخیر داشت ، کنارم نشست و موهای  که همیر

خییل ابلهانه رفته بود و پرسانه کوتاهشان کرده بود و من 

یم دانستم تنها به خاطر من بود تا فقدان موهایم را حس 

 نکنم ، را از روی چشم هایش کنار زد و نالید که : 

 نشد که ما داریم...دم عیدی  –رودابه 
 

واقعا این زندگ

ن خرید ما یه رسه کار و کار و کار...حاال تو خوش مردم م یر

ی ددر دودور بحثت جداست...من  خوشانته داری میر

بیچاره که باید تا بوق سگ کار کنم این حقم 

تم یه  ه بی  نیست...االن باید یگ بیاد دست منو بگیر

ی بگه رودی هر خر دلت میخواد  ز مجتمیع چیر

 بخر...گور پدر مال دنیا. 
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جم غر زدن رودابه عادت داشتم ، اما انگار من به این ح

 داشت که با خنده گفت : وای چه 
 

نوا برایش تازگ

 عروس غرغروی  داره نصیبمون میشه. 

 رودابه این بار با تمام وجود غر زد که : 

کو عروس؟...اصن کو خواستگار؟...شما از این   –رودابه 

 صدای  بشنوی که از اون قزمیت خاک 
دیوار یم تویز

دراز گنده بک نیم تویز حرفز بشنوی...آخه آدم  بررس 

 اینقدر گاو؟...اینقدر خر؟...اینقدر ی  شعور؟

 خنده تا پشت لب هایم رسید. 

مخصوصا که قیاقه ناباور شاهپور پشت کاناپه ای که 

رودابه روی آن نشسته بود ، صحنه واقعا خنده داری را 

 رقم یم زد. 

ز شده بود.   نوا که دیگر پخش زمیر

ه و من  همچنان به چشم های ناباور شاهپور با خنده خیر

بودم که خییل یک دفعه ای از پشت روی صورت رودابه 

خم شد و در فاصله ای زیادی نزدیک و هالیوود طور 
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شده ، گفت : یکم تخفیف بدی تو فحش دادن رس یه 

 ساعت درسش یم کنم. 

ه هم شدیم و به آیز صدای  وقت  رفت ، من و نوا خیر

 ان در تمام خانه ، منفجر شد. خنده هایم

رودابه هم با یک کوفت ساده که ثمره شوکه بودنش از 

حضور شاهپور و برخوردش بود ، باز درگیر تمایس شد  

 که روی اسکرین گویسر اش افتاد. 

 و یک ساعت بعد... 

 خییل مضحکانه... 
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ان خانواده همه   ...میر

https://t.me/vip_roman


مر دلم را هب سر دارت آویخت س   اهنیه وطن خواه  

EXCHANGE GROUP کاری  از 

 من... و 

 و رودابه... 

خییل جدی در سالن خانه گرد هم جمع شده و من 

یتز نیم  چشم از دویست شاخه رز قرمز و جعبه شیر

 توانستم بردارم. 

 واقعا در یک ساعت این غلط ها را کرده بود؟

 چه جالفت ها. 

 یگ نبود بزند در گوشش بگوید... 

 آخر مرد حسای  دویست شاخه؟

 کوتاه بیا. 

 فالفل دونان سق زد.  با تو فقط باید 

 این قری  بازی ها اصال برازنده ات نیست. 

 از همه بدتر آن کت و شلوار و کراواتش بود. 

 مثال که چه؟
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ز لجتز در خانه  ما تو را با شلوارک چهارخانه و رکای  سی 

دیده ایم که شبیه گراز وحیسر برابر ی  وی فوتبال یم 

 دیدی و نعره یم کشیدی. 

گفت این مرد گاو است ، خر اصال رودابه درست یم  

 است ، ی  شعور است. 

خودش رفته بود این حجم قری  بازی به جان وجناتش 

ریخته بود و ما آن وقت دسته به دسته با نظم و ترتیب و 

ه نگاهش   برابرش نشسته و با بهت خیر
 

لباس های خانگ

 یم کردیم. 

و تنها کیس که انگار ، مشکیل با این اتفاقات نداشت و 

ز را هضم کرده بود ، رسدار بود که خییل  راحت همه چیر

رس در گویسر اش فرو برده و ی  تفاوت به موقعیت باز  

 کارهایش را درست یم کرد. 

 خب؟ –بانو 

 خب...  –شاهپور 

 بانو هم انگار خنده اش گرفت و که لب گزید و توپید که : 
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 حرفتو بزن شاهپورجان مامان.  –بانو 

 خر باید بگم؟ –شاهپور 

یگر خودش را روی من انداخت و هر دو از خنده نوا د

 مردیم. 

 رودابه را کارد یم زدی ، خونش کف سالن نیم ریخت. 

 بگو این بساط واسه چیه؟ –بانو 

؟...بابا دست مریزاد...اومدم  –شاهپور  معلوم یز

 خواستگاری دیگه...خواستگاری رودی. 

 

  ام_آویخته_دارت_رس_به_را_دلم_رس#

 567_پارت#

 

 

 .خانوم رودابه – بانو 
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این دیگر قهقهه من و نوا را در یر داشت و چشم غره 

 شدید رودابه را. 

ون کشیده و مرا با لبخندی نرم  رسدار هم رس از گویسر بیر

 یم نگریست. 

 ...  لعنت 

 چطور یم توانست اینقدر خوب نگاه کند. 

 طوری که قلبم آب شود. 

...میخوام جلو همه بهش –شاهپور 
 

 همون که شما میگ

م...چون وصلم  بگم...اگه زنم بشه...من از این خونه نمیر

به این خونه و آدما و آجراش...میخوام بگم جای روزای   

که خونواده نداشته قراره پر بشه...میخوام بگم شاید 

ین مرد دنیا نباشم اما عوضش با درک ترینم برای  بهی 

اون...میخوام بگم شاید عاشق ترین نباشم براش ویل 

ترینم باهاش...میخوام بگم مهم نیست  خوشبخت 

گذشتمون خر بوده...مهم ذاتمونه...ذات 

بامراممون...جفتمون جون میدیم واسه آدمای 
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زندگیمون...پس یم تونیم واسه همدیگه هم جون 

بدیم...میخوام بگم نیم تونم قول بدم بهش که دیگه 

اشک نریزه ویل یم تونم قول بدم که بیشی  از اشکاش 

یخوام بگم من با همه بدیام دوسش دارم...یه بخنده...م

وقتای  هم ممکنه گاو و خر و ی  شعور هم باشم...ویل 

 دوسش دارم. 

؟ ز  همیر

 تو که ما را کشت  پرس. 

 اصال ما شاهپور را اینطور نیم شناختیم. 

 اینقدر خوش کالم. 

 اینقدر عاشق. 

اصال اینقدر من و نوا محو حرف های شاهپور بودیم و 

یک بار کنار گوش من یم گفت ، خاک  نوا دوثانیه

بررسمان ، که من نفهمیدم چطور بانو از رودابه بله را  

گرفت و شاهپور هم چطور یکهو دست رودی اش را  

 گرفت و حلقه درون انگشتش انداخت. 
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 صحنه ای از این بدیع تر نیم شد با گویسر نوا ثبت شود. 

ت گشاد و شلوار بگ و موهای کوتاه  رودابه با ی  رسر

 پرسانه و شاهپور اتوکشیده و باکالس شده. 

با تمام این اتفاقات مضحک و آن دویست شاخه رزی  

که از جلوی چشم های من کنار هم نیم رفت ، باز 

 خیالم از رودابه راحت شد. 

 رودابه ام خوشبخت یم شد. 

رودابه ام جای تمام این سال های تنهای  ، خوشبخت یم 

 شد. 

 بردش در مجتمع های و یگ دستش را یم گرفت و یم

تجاری و یم گفت ، هرچه دلت یم خواهد بخر خانم ،  

 گور پدر مال دنیا. 

ازز این شاهپور با دویست شاخه رز رسخش ، این زن 

 ذلیل بازی ها بعید هم نبود. 

*** 
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 من ، شد یم باعث ، بودم گرفته پیش شب در که رایه 

 .باشم فکری

 آرام بودم. 

ز گذشته را در همان استخر خفه کرده بودم.   همه چیر

 حشمت ها را از ذهنم شسته بودم. 

من توانسته بودم ، دغدغه هایم برای رومینا را هم در 

 همان آب حل کنم. 
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ز زنده  رسدار که همچنان بعد از چند روز دلخور نگفی 

به لب  بودن نصیر بود ، دستم را از روی پایم برداشت و 

؟  برد و گفت : تو فکر اون آشغاالی 

 …نه ⁃ 

 فکری؟ چه تو  پس ⁃ 

، برم میخوام مدت یه که  این فکر  ⁃   باز  برم خریددرمایز

،  بیاد  بلند  قد  مرد  یه بعد  اتاق، همون هتل، همون دوی 

 . یشه مرهم زخمامو  دونه دونه

 خندید به شوخز ام. 

فکر …میکنم اوگ هفته اون اخر  تا  که  موردو  این ⁃ 

 اصلیت چیه؟

 این حل کردنش خوب بود. 

 همیشه خودم حل یم کردم. 

 همیشه باید و به هر طریق  بود ، حل یم کردم. 
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اما حاال این مرد خواسته های کوچکم را با حواس جمع 

 حل یم کرد. 

استقاللم را نیم گرفت اما تکیه گاه بودنش را هم به رخ 

 یم کشید. 

ز  همه میکنم فک دارم ⁃  سخت بود اما …شد تموم چیر

ز االن …تینا واقعا جلو چشات مرد…تموم شد مهیر

یم بیتز …نصیر تو فرار پرت شد از پله ها…بازداشتگاهه

 کمند هم انگار تموم شد. …. تموم شدن همه…؟
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 چند مکت   با و انداخت راه به دستم پشت نریم نوازش 

ز  همه…خوبه : گفت ای لحظه  کمند اما…شد تموم چیر
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 داداشم وقت  …هستم من…هست کمند…نشد تموم

 اما…شدم تموم کردم فک…مرد داداشم زن وقت  …مرد

 یه االن تو…مونیم یم…هستیم.…هست  …هستم…نشدم

ز  که داری آدم عالم  به چشمش رودابه…نگرانی 

  مرد شاهپور هم هرچقدر حاال…تويه
 

 باز باشه زندگ

 به نوا چشم…خونوادیسر  چون…توئه به رودابه چشم

 یم مادری یگ واسه داره نو از انگار بانو…توئه قدرت

 اون از وقت  …باتوئه من دل همه اینا همه کنار…کنه

ز  ون کشیدنت ماشیر  شنیدم یم دادتو صدای بیر

 انگار…کنم کاری تونستم نیم…جیغاتو صدای…کمند

 خونواده تو چون موندم…موندم اما مردم یم داشتم

م حاال…توام خونواده من چون…متز   جالب خییل گیر

 .باشیم نکرده ازدواج

 لب هایم کش آمد. 

ده شد.   قلبم فرسر

 …این مرد
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 همیتز که خوب حرف یم زد. 

 صدایش دیوانه کننده بود. 

ز مرد المروت  …همیر

 هربار عاشق ترم یم کرد. 

 به قول او زیاد جالب ازدواج نکردیم. 

دیوانه و کینه ای من آن وقت ها شدیدا کمند حشمت 

ایط را یم خواست.   بودم که فقط کندن از این رسر

ایز بود که تنها دلیل زندگایز اش ،  رسدار میر او هم امیر

 خرجشان یم  
 

دگ حمایت از خانواده ای بود که رسسیر

 کرد. 

من اقامت در کشوری دیگر یم خواستم و این مرد ، 

کت ترابری در دوی  داشت.   رسر

ز عجیب به هم گر   ه خورد. همه چیر
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 .دادم را ام کلیه من 

 او صفحه دوم شناسنامه اش را. 

ز کوچک عزیزم را دادم .   من ماشیر

 او تمام چی  حمایتش را. 

 من ترس هایم را دادم. 

 او عشقش را. 

 ما معامالت خوی  داشتیم. 

 تا به این جای قضیه راضز بودم. 

ز را در  ز رایه نگه ماشیر احت گاه های بیر یگ از اسی 

 داشت. 
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 یم خواستم بروم پیش محیا. 

د.   محیا در آغوشم بگیر

 ماهور با تارش بنوازد. 

 محیا برایم از التیام زخم هایم بگوید. 

 ماهور برایم چای بریزد. 

یم خواستم به محیا و ماهور نشان دهم ، اگر عشقشان 

 زیباست ، مرد من هم عجیب مرد است. 

 خواستم ببینند ، التهاب من ی  مورد نبوده است. یم 

ز نصیحت هایش ،  یم خواستم محیا برای به ثمر نشسی 

 به خود ببالد. 

ز پیاده شد.   رسدار از ماشیر

بهار نزدیک بود اما سوز هوای رسد نیمه شب جاده به 

ز راه پیدا کرد.   ماشیر

دلم یم خواست پیاده شوم تا کیم کرخت  پاهایم التیام 

 . پیدا کند 
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 رسدار سمت هاییر رفت. 

ون یم زد ،  با دو لیوان کاغذی که بخار از جانشان بیر

 سمتم آمد. 

ز زغایل ، دلم  پوشیده در آن پولیور یقه اسگ و  شلوار جیر

 را یم لرزاند. 

 سینه اش سوخته بود. 

 گردنش سوخته بود. 

 بازویش سوخته بود. 

 اما جذاب بود. 

 برای من با تمام دردهایش جذاب بود. 
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 من و داد تکیه کاپوت به کنارم و داد دستم به را لیوان 

 .زدم لبخند ای کیسه چای عطر به

 من را گوی  عوض کرده بودند. 

 …کمند ی  توجه به تمام زیبای  ها

 …کمند ی  حوصله

حاال یم نشست ، موهای زیادی کوتاه شده اش را بانو با 

 خشک کند. حوله 

 از عطر چای کیفور یم شد. 

 و دلش تنگ برای خانواده تازه اش. 

 …مثال اگه ⁃ 

شد نگاهم را به نیم رخش دهم و او ادامه حرفش ، باعث

 داد که : 

سم ازت االن مثال  اگه ⁃   مسخره سوال ، خوشبخت   بیر

 ایه؟
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 خندیدم. 

 واقعا سوالش خنده دار بود. 

 حالم االن دویز  یم خودت چون…است مسخره آره ⁃ 

 . خوشبخت   یعتز  این و  خوبه

 لبخند زد. 

ون   از جیب شلوارش بسته ای مخمیل و کوچک بیر

 کشید. 

 روی کاپوت گذاشت. 

 میان خودم و خودش. 

 . انگشتت بندازش پس ⁃ 

 جعبه مخمیل رسمه ای رنگ را برداشت. 

 گشودمش. 

ز سفید رنگ ، باعث لب به هم شد حلقه تک نگیر

 بفشارم. 
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 کارهایش دل یم برد. 

 حق داشتم عاشقش شوم. 

؟ تک ⁃  ز  نگیر

ز  تک ⁃   . نگیر

ز  تک من کردی  فک چرا  ⁃   پسندم؟ یم نگیر

 خندید. 

 حلقه را به انگشتم انداختم. 

 زیادی زیبا بود. 

 ریباتر از تمام حلقه های  که تا کنون دیده بودم. 

 . نیستبدک ⁃ 

 ام را بوسید.  دست گرد شانه ام انداخت و شقیقه

 . نداشت   حلقه ⁃ 

 . جمعه هم حواست ⁃ 

 خندید به متلکم. 
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 و من فکر کردم ، حال دلم خوش است. 

 کنار این مرد. 

 …شاید تا ابد

 . 

 . 

 . 

 پایان

 

 ۱۴:۰۳ساعت 

 ۱۴۰۱ششم و فروردین سال 
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