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گن تك فرزندا البته بالنسبتا لوسن، تنها  يكه م ييبرعكس كسا. راد هستم نيتنها فرزند آرم ،يمعمار سانسيساله، ل كيو  ستيراد ب بهار

تا . هستم يدونم واقعاً ك يروز سگم، گلم، خانومم، خالصه خودمم نم هيروز آرومم  هيروز شوخم،  هي ميروز جد هي. نهيكه ندارم هم يتيخصوص

 .ستمين يميكس صم چيبا ه يدارم ول قيدلتون بخواد دوست و رف

 .يمل ميدر حد ت ميساله ورزشكارِ رزم هشت

 يپام تو كالسا هيشنا  يكالسا يبه بهونه  شهيهم. كارم يجاست كه پدر و مادرم خبر ندارن رزم نيجالب ا. جرات نداره نگاه چپ بهم كنه يكس

 .هاپ پيتا ه ريبگ يهمه جورشم بلدم از جواد. دنميعاشق رقص. دلتون بخواد، بود يو هر چتكواندو، كاراته، كنگ فو 

 .خودم ياز خود ب اديآهنگ كه ب يصدا

 .متوسط يو لبا هيعمل يهم خداداد ينيب شه،يرنگش عوض م قهيروشن كه دم به دق يقهوه ا يچشما ،يمشك يليخ يهشت يهم ابروها افميق

 .ميبه نظر خودم كه معمول. كنن يم فيتعر افمياز ق همه

 .رسه يدستمون به دهنمون م ييجورا هيو  ميجامعه هست يقشر متوسط رو به باال از

 .رسه ينم مييعموها و دا يكه به گرد پا يمتر صديدوبلكس س يخونه  هيولنجكه و  خونمون

 سيدختر دو ساله به اسم پارم هيعمو فرشاد . شونه و متاهلنو دو سال يبا حال دارم به اسم فرشاد و مهرشاد كه دوقلو هستن و س يتا عمو دو

 .كار يخواد چ يساله ازدواج كرده، بچه م هيداره، مهرشادم 

 .بچم تازه داماده، سه ماهه كه مزدوج شده. ثميو هشت ساله هم دارم، م ستيب ييدا هي

 !نُقلِ منه د،يسرش آ ديبدش آ زيهر كه از هر چ گنيم شهيهم

دوست . گهيد يالك ياليدل يليخ اي رهيگ يرو از آدم م يخوام مستقل باشم، ازدواج زندگ يكه بگم م نينه به خاطر ا. ندارم ازدواج كنم دوست

 :ندارم ازدواج كنم چون

 .اصال اعصابش رو ندارم يبلدم ول ؛يبه خاطر آشپز - كي

 .خونه؛ متنفرم ازش يكارا - دو

 .صفا يتيس د،يخر رون؟يب ميبر يك نه؟يبب يشوهر، منو ك گهيروزم تو باشگاهم؛ د شترينصف ب -  سه

 .رهيمنو بگ اديهم مغز خر نخورده ب يكس. ده ينم يازدواج برام معن پس

 .داده ما رو زود شوهر بده ريگ م،يبابا بزرگ پدر نيدونم چرا ا ينم

قرار  ييجمعه جا گهيم كيش يليزنگ زده واسه خودش سر خود، خ شيدو روز پ. ارهيدخترِ نداشتش رو سر من در ب يخواد تالف يم انگار

 .بهار يخواستگار انيخوان ب يدوستم برانوش م يخانواده  ن،ينذار

 .آدمم حساب نكردن! يرابيوسط منم كه س نيا

 !ارميسرش ب ييبال هي. ارنيب فيقرار كه تشر فردام

 .بود ومدهيبابامم هنوز ن. شب اومدم خونه ميهشت و ن ساعت
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 .ادي يشوورم داره م يناسالمت گهيبله د. زد يبرق م يزيهم ماشاالش باشه از تم خونه

 بلــــــــــــــــه، خانوم كجاست؟ دمياز در كه وارد شدم د. تلفنه يمامانم پا ياصل پاتوق

 ؟ياريذره نفس بكش هوا كم ن هيتلفن سوخت، ! سالم عشقم-

 .دستت يگوش زميعز - مامان

 :بهم كرد ثانهينگاه خب هي. يگوش يگذاشت رو دهنه  دستشو

 .رو حنجره اش بستن نيماش ستميانگار س ستيصدا كه ن. شنوه يم _دوست مامانم_مهناز . نييپا اريصداتو ب. سالم و درد -

 خو تن صدام باالس، مگه دسته منه؟ -

و رو كردن  ريرو برداشتم و شروع كردم به ز يو يكنترل ت. دمياومدم تو حال رو كاناپه دراز كش. ردملباسام رو عوض ك. رفتم تو اتاقم عيسر

 .ماهواره

 .داد و تلفن رو قطع كرد تيساعت مامان رضا مين بعد

 خوب بود؟ يخب چه خبرا؟ مهناز -

 ؟يكن يصداش م يجور نيمگه هم سنته كه ا. يده دفعه گفتم نگو مهناز - مامان

 گفتم؟ يحاال مگه چ ؟يش يزنه، شما جاش ناراحت م ينم ياون خودش حرف -

 .واال كشمشم دم داره! يجهنم و ضرر مهناز خانوم ،يمهناز جون ،يخاله مهناز هي - مامان

فكار بزرگونت منو ا نيا. يكنم واقعا فقط نوزده سال ازم بزرگ تر يكه شك م يد يم يليياسرا يبن يرايگ هي يگاه. گم ينم گهيباشه بابا د -

 .كشته

 !جنبه يمنم ب. آهنگ شاد قر دار پخش شد كيما،  يكل كال نيماب

 .WCرفت  يداشت م مامان

 .زدم غيج هيو  نيعادت خودم و از رو كاناپه انداختم زم طبق

 .مـــــــــــامـــــــــان -

 .كه دلم براش سوخت ديچنان از جاش پر يطفل

 شد؟ يخدا مرگم نــــــــــده، چ يوا - مامان

 .خواستم بگم تو دست بزن و من برقصم ،يچيهـــــــــان؟ ه -

 .نييرو مظلوم كردم و سرمو انداختم پا افميق

 .تو يبچه، منو كشت يريدرد نگ يا - مامان

 .دنيو شروع كرد به رقص ساديوا ميقدم هي يبه فاصله . گفتم االنه كه بكوبه تو گوشم. اومد سمتم عيسر

 .رقصم يدست بزن برا مادرت، دارم م االي. آهنگم نيعاشقه ا -

 .دميو پا به پاش رقص اوردميمنم كم ن. گرفته بود خندم
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 كنم؟ يو نگات م ستميميوا يفكر كرد! هه -

 :موهاش رو باز كرد پسيمامانم كل. يتو كار جواد ميآهنگ آخرم رفت. شانس ما سه تا آهنگ شاد، پشت سر هم پخش شد از

 .باشه يوحش ديموهات با. ياز موهات استفاده كن ديبا انيبه قول خرداد - مامان

 ميديدر اتاق رو نشن يكه صدا مياون قدر تو حال خودمون بود. حاال نه من ول كن بودم نه مامان. اومد يم يداد و جواد يموهاش رو تكون م يه

 .خندن يما م شيدارن هر هر به ر ثميم ييبابا و دا ميديو د ميبرگشت. خنده رفت هوا كيشل يدفعه صدا هيو 

 ؟يديرقص يم وشيحاال چرا انقدر مهوش پر ،يكرد يرو نم زميعز... ماشاا - بابا

 .خودمونه يهمون جواد وش،ياز مهوش پر منظورش

خب . يباهام برقص يايب ديگه با ينشده دست منو به زور گرفته، م ليبهار ذل نيا! نيهمون بهتر كه اومد ن؟ياومد يا شما ك - مامان

 تونم دلشو بشكنم؟ يبـــــــــــــــچمه م

 .ابرومو دادم باال يتا هي

 نا؟يباشه و ا يوحش ديآره خب، من بودم مو با -

 :كه فقط خودم بشنوم يآروم جور مامان

 !تو خفه لطفا -

 .كنن يم ميقهو يكه قربون صدقم برن، اساس نيعوض ا م؛يدونه هست هي يكيسرمون  ريخ

 .مـــــــايما تو خانواده رقاص نداشت ؟يد يهمه جا رو با هم تكون م يچه جور ست؟يتو استخون تو بدنت ن يبهار - ثميم

 .شه كرد يهم نم شيگرفته، كار گهيد ره،يآدمو جو بگ يوقت -

 .نينيبش نيايب ن؟يساديحاال چرا وا - مامان

 .منتظره - خانومش- مايس. رميبگ نيمدارك از آرم يسر هياومدم . برم دينه با - ثميم

 !هستن واسه خودشون يمهندس كن؛يبا هم شر ثميبابام و م يراست

 .جا نيا نيايخب برو دنبالش شام ب - مامان

 .ميقربونت، تعارف كه ندار - ثميم

 .جاست نيا يبچه رو بزن نيسر و ته ا گه،يراست م -

 كنم به فكرتم؟ يبرام تنگ نشه، بــــــــــد م اديكه دلت ز ماي يمن م - ثميم

 .قدمت رو چشم زمينه عز -

 !چشـــــت در آد - ثميم

 جــــــــــــــــان؟ -

 .كه خدا چشمتو نگه داره نيمنظورم ا! هــــــــــان - ثميم

گفتم و مسواك و  ريو شب به خ ميمن چرت و پرت بلغور كردم و مامان و بابا كل كل كردن، وقتو گذروند كمميو  ميتا شامو زد مييرفتن دا بعد
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 .الال

 :كه شماره رو نگاه كنم نيبدون ا. دميزدن بود، از جا پر غيج يكه صدا ميزنگ گوش يصبح با صدا سه

 هــــــــــــــان؟ -

 ؟يستيسالم بلد ن ه؟يهان چ - ثميم

 .نييدم و از تخت پرت شدم پادفعه هول كر هي

 شده؟ شيطور مايشده؟ سالم، س يچ -

 ؟يكن يكارا م يخوب چه خبر؟ چ. نه بابا، زنگ زدم حالتو بپرسم - ثميم

 .كم مونده بود سكته رو بزنم. پسر ختيوقت نبود؟ زهرم ر گهيد ييخدا يعني -

 .كن فيخب تعر ،يحاال كه سالم - ثميم

 از كجا؟ -

 .ينباش كاريحاال هر جا، حرف بزن ب - ثميم

 م؟يحرف بزن يكرد داريموقع ب نيمنو ا ا،يحوصله دار -

 ده؟ياالن خواب از سرت پر يعني ؟يا خواب بود - ثميم

 ؟يكار داشت يحاال چ ،ينگ يبگ يا -

 ؟يندار يكار ر،يبخواب و وقتمو نگخب برو . يزنده ا نميب يحالتو بپرسم كه م يعنيا  رم،يزنگ زدم حالتو بگ. زميعز يچيه - ثميم

 كنه؟ يتحملت م يسوزه؛ چه جور يم چارهيب يمايواقعا دلم به حال اون س -

 .رهيتو رو بگ اديمغز خر نخورده ب يدونم كس يهر چند م. اون شوهرته چارهيب. نداره يكه مشكل مايس - ثميم

 !ثـــــــــــميا م -

 .خوراك خودته. س هيطرف خرما. ايخواستگار رو رد نكن نيا گم؟يمگه دروغ م! و درد ثميم - ثميم

 به؟يچرا برم سمت غر رم،يگ يتو رو م امي يخب م -

 ؟!من خرم يعني ؟يچ - ثميم

 حرفو زدم؟ نيا يجون من ك يينه دا! هـــــــــــــان؟ -

 .رفته ادتيدو روز ولت كردم، ادب از  گه،يآره د - ثميم

 .و خواهر زاده ييخوره اال دا يبه هم م مونيمن و تو همه چ يتوجه كرد ا؟يجا بود نيا شيچند ساعت پ ؟يكن ياشتباه نم -

 شه كرد؟ يچه م يول ادم،ياز سرتم ز. يداشته باش يگريج نيبه ا ييدلتم بخواد دا يليخ - ثميم

 كجاست؟ ماياصال س ؟يبا من كل كل كن يزنگ زد. يگيتو كه راست م -

 .باباش يرفته خونه  - ثميم

 ا چرا؟ -
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 .باباش يادبش كردم بعد فرستادمش خونه  كمي. ريرو دست كم نگ تييدا - ثميم

 بهش زنگ بزنم؟ يخوا يم ؟يحاال مطمئن -

 .امشبو اون جا موند. مادر زنم حالش بد بود ا،يشه؟ زنگ نزن يسرت نم يا بچه شوخ - ثميم

 .يجراتا ندار نيدونم از ا يم. آهان، حاال شد -

 .كمتر حرف بزن، برو بخواب - ثميم

 !ريباشه، فعال سحر بخ -

 .خداحافظ! زرشك - ثميم

شد  يهم نم نييپا د،يد يچشمم كه نم. بودم كه برقا رفت ناياتاق مامانم ا نيماب. پا شدم برم آب بخورم. تشنم بود يليخ. رو قطع كردم يگوش

 .مامانم رفت هوا غير رو كه باز كردم، جد. نايبرم، ناخودآگاه دستمو بردم رو در اتاق خواب مامان ا

 .نترس بابا منم -

 .نيزم يخور يم. س ختهيجا به هم ر نيتو؛ ا ايدخترم ن -با ترس  مامان

 ...كردن كه يكار م يچ ستيدخترم؟ معلوم ن جـــــــــــــــــــــان،

 .خودمو كنترل كردم. شدم از خنده يمنفجر م داشتم

 .نيبد موقع مزاحم شدم، راحت باش ديخرمه؟ ببخش منظورت از دخترم همون دخ -

 .دميآب شدم و خواب اليخ يب. ها كارنيب ناميساعت چنده؟ ا. كردم از خنده هيرو بستم و آروم آروم اومدم تو اتاقم و خودمو تخل در

 .شدم داريدو تا عموهام از خواب ب يساعت نه صبح با زور كتك و لگد پرون ؛يدنيچه خواب اما

 .ادي ينم رشيكه آدم شوهر گ نيرو دار يكيزيف يبرخوردا نيهم! نيريبگ ليگلم كم تحو يبابا عموها رون؛يمن واقعا موندم ح -

 .بسه گهيد ،يديخرس خواب نيعروس خانم پاشو كه ع - مهرشاد

 جـــــــــــــــــــان؟ -

 .افتيق نيومده رو برگشته با اكنه، طرف راه ا يصورتت پف م يبخواب ياديپاشو جوجه، اگه ز - مهرشاد

مثل خانوما سراغ پوست و مو و مامانم  نيداد تيجنس رييتا حاال تغ يپروداكشن؛ از ك ينصرت نيآرم _شاد با فرشاد  يبـــــــــــــــــه همگ -

 .نيگريج ميجور نيشما هم نا؟يا

 .خواد يم يخدا چ مينيكن تا بب يمعرف ،يحاال اگه تو دوستات چند تا داف آس دار. شدم فيمن زود ح ؛يگ يآره راست م -  فرشاد

_ Okخــــــــــــــــــرم برات يآســـــــــــــش رو م هي _زنش_ بايفر ي، با هم فكر! 

 .ابيرو وللش ما رو در نيا. رقصه يهنوز نزده م نينه گلم، ا - مهرشاد

 .سپارم به زناتون يرو م تمياما مامور. شهيهم ازم گرم نم يشه، آب يشلوغ م كنم سرم يمن كه دارم شوهر م -

 .تو زحمتشون ننداز نياز ا شترياونا دورا دورم لطفشون شامل حال ما هست ب گه،ينه د - مهرشاد

 .اقدس هپل نهويشدم ع رم؟يدوش بگ هيآره خب معلومه، حاال اجازه هست برم  -
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 .داسياز وجناتت پ ،يكه راست گفت نويا -  فرشاد

 ن؟يكن يكار م يجا چ نياصال شما ا! ا عمو -

 .يچونيقبل بپ يها يمثل سر مينذار ميمامور شد -  فرشاد

 .رونيب نيبا زبون خوش بر ومدهيدر ن غميحاال تا ج. گم يباشه بهش م -

هم ارادت  يليخ ر،يهم سگ پاچه گ يبهار البته گاه گنيبه من م! يشده، حاال هر چ چيبابا بزرگم سه پ نيهم ا ياز طرف. نداشتم يراه فرار چيه

 .داشته باشن دلقك

 چيسمت ه. دور و برِ مسواك و آدامسم كه عمرا. خفه كردم يترش ريخودمو با س هيدور از چشم بق. پلو درست كرده بود ايمامان ناهار لوب ظهر

و منم  يكن يم يچه غلط يگفت دار يم يجز سه بار كه مهرشاد همش در اتاقمو زد و ه. آخر تو اتاقم بودم يتا لحظه . نشدم يكس هم آفتاب

 .چوندمشيپ يهمش م

 .ستيلباس تنم ن -

 .كنم يدارم مو اتو م -

 .كنم يم شيا دارم آرا-

مامان دوز و شلوار  يدار گل گل نيآست زيبا بل رشميز .ورش پاره بود هيالبته . خورد يم بيكه روش دو تا ج يسارافون ل هي! يخز باز يخدا پميت

 .ليهمون فس ش؛يدفعه شست صديانگار س. كه بدتر از همه بود غيگل دار زرد ج يروسر هيخفنا و  يِآب ؛يگشاد سرخاب

. ادي يبودم كه امشبم به كارم م دهيخر يبرا موارد اضطرار ينيذره ب يته استكان نكيع هي. قرمز كردم يا رهيلپامم دا. يرژ كالباس شمميآرا

 يغلطا؟ با سه سانتم م نيمنو چه به ا. گشاده كمميتازه  دم،يدوستم آرزو كه ازش قرض كردم رو پوش يسرخاب يمشك يكفش پاشنه ده سانت

 !يلنگم چه برسه به ده سانت

آخه برا دفعه اول . ده تا بودن يجانِ خودم باال. اني يآدم دارن م ليا هي دمياز پنجره د. زنگ خونه به صدا در اومد م،يساعت هفت و ن يطرفا

 .همه آدم؟ باز صدا در اتاقم اومد نيا

 .اومدن، باز كن در رو ايب ؟يبهار چرا در رو بست - مامان

 ه؟يمشك ديكت دامن سف ايرو بپوشم  ياومدم مامان، فقط موندم كت شلوار قهوه ا -

 .نداشتم يارواح عمه  آره

 .ادي يبهت م يلياون خ. كت و دامن رو بپوش - مامان

 .سگ در صد -

 .بلندتر بگو ؟يگيم يچـــــ - مامان

 .برو، اومدم گميم -

سر  يب نه،يمنو بب يكه كس نيبدون ا. خودمم كه همه هستن ياوف، خانواده . بود ومدهيانگار شاخ شمشاد هنوز تو ن. نييآدم رفتم پا يبچه  مثل

 يپلك هم نم يبه هم، حت ميجفتمون زل زده بود. اما تا در رو باز كردم چشمام شش تا شد. ببره ضيف پميتا پسره از تدر  يو صدا رفتم جلو
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 .نبود ديپسره هم تو د ي افهيپشتم بهش بود، ق. گذشت كه مهرشاد اومد دم در قهيچند دق. ميزد

 تو؟ نياي يچرا نم ن؟ييجا نيا شما ا - مهرشاد

 :لكسير يليخ. خندم گرفته بود. اومد يچشماش داشت از كاسه در م ديتا مهرشاد ما رو د. رفتم كنار به خودم اومدم و عيسر

 .نيخوش اومد يليداخل، خ نييبفرما -

 .سالم، حال شما؟ شرمنده مزاحم شدم - پسره

 .خوان رد شن يم شونيا عمو جان برو كنار ا. كنم يخواهش م نييبفرما! نيدار ارياخت -

من  نيع نكيع هياونم . داغون بود يليپسره خ ي افهيآخه ق. اكتفا كرد دييبفرما هيكنار و فقط به  ديمات زده خودش رو كش يآدما نيع مهرشاد

جورابش همه جا رو گرفت  يتا وارد اتاق شد، چنان بو. داد يعطرم بو حشره كش م يجا. كه با لبخندش تو چشم بود اهيزده بود، دندوناشم س

برق  نيع دنمونيخانواده ها با د م،يتا وارد شد. دنبال پسره راه افتادم عيكه از طرف مهرشاد مواخذه نشم، سر نيا يبرا. آوردم يمباال  اشتمكه د

. اومد يدر نم يصدا از كس. شد يچ م،يخواست يم يگن خدا در و تخته رو خوب با هم جور كرده؛ چ يحتما با خودشون م. از جاشون بلند شدن

 .خودم دست به كار شدم آخر

 .نيشرمندمون نكن نياز ا شتريب گهيد ن؟يستاديچرا ا. دييكنم بفرما يسالم، خواهش م -

دو تا پدر . عروسشون شه ونيحتما توقع داشتن دختر شاه پر. اومد يخونشون در نم يزد ياگه به همشون كارد م ،يسالم و احوال پرس بعد

شروع  يكم كم همگ. با خودش كرده يآقا جون واقعا چه فكر نم؟يمن هم سطح ا ييخدا يعني. نبود الشونيخ نيجمع ع نيبزرگا، فقط تو ا

 :آقا، پدر بزرگ پسر يعل. به ما دو تا ديپاره كردن، بحث رس كهيبخور بخور و تعارف ت يبعد كل. زدن حرف گهيكردن با هم د

 .خواد يم يخدا چ مينيدو تا برن با هم اول حرف بزنن تا بب نيا نياگه اجازه بد -

 .كردن دييتا همه

 .نيزِراتون رو بزن نيپا شو عمو جون، پا شو با هم بر. كنن يسقف زندگ هي ريعمر با هم ز هيخوان  يدو تا م نيبله باالخره ا -  فرشاد

زر زر؟  ،يبا حال يب سوتعج. هيكم كم بق. دنيبعدش مهرشاد شروع كردن قهقه خند ثمياول م. شدم از خنده يداشتم منفجر م. ساكت بود جمع

 .فرشاد از خجالت سرخ شده بود چارهيب

 .پاشو دخترم - بابا

 .مامانم افتادم شبيد ادي

 .كن اتاقت ييپرهام جان رو راهنما -

پس اسمش پرهامه ا. 

 عيسر يول. نيبود با مخ بخورم زم كيفرش و نزد يكرد لبه  ريهنوز شش قدم نرفته بودم كه پام گ. پرهام هم اومد دنبالم. جام بلند شدم از

 ارفته، چند ت يراه م ابونيداشته تو خ ييبنده خدا هي. افتادم يجك هي ادي. لنگه كفشمم پرت شد بغل فرشاد هيو  كمينزد واريتو د دميخودمو كوب

باال و  رهيگ يپاشو م هيدست و  هينشه  عيكه ضا نيا يبرا. نيخوره زم يكنه لب جوب و م يم ريپاش گ. شه يو حواسش پرت م نهيب يدختر م

 ن؟يگه حـــــــــــركتو داشت يم
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 :ناخودآگاه رو به همه گفتم منم

 ن؟يهـــــــــــــــــه، حركتو داشت -

 يپسره  نيمنه؟ ا رهيكفش هم گشاد بود، تقص. كرد ريخب پام گ. بنفش شده بود تيمامانمم از عصبان. كه نخندن دنييجو يلبشون رو م همه

كفشمو برداشتم ! يرابيدارم برات س. ديخند يمن م ينداشته  شيو به ر نييسرشو انداخته بود پا. تا بناگوش باز بود ششيهم ن يريكبيا

رفته بود  ادمي يول. پهن كرده بودم رو شوفاژ خشك شه رمويلباس ز. دميتا در رو باز كردم، گرخــــــــــــــ. سمت اتاقم ميرفت مو با ه دميپوش

 .كردم ميرفتم برشون داشتم و پشت دستم قا عيكه برگردم به پرهام نگاه كنم، سر نيبدون ا .بردارم

 ن؟يكرد ميپشت سرتون قا يزيچ - پرهام

 .دهيحتما د يعوض. باز بود ششين نيا بازم

 .گهيد نينينه اصال، بش -

 نم؟يدستتو بب ،يكرد ميچرا قا - پرهام

 .بودا ييپررو عجب

 .گهيدادم د يخواستم، نشون م يداره؟ اگه م يبه شما چه ربط -

 .رفتم عقب ياومد جلو و من م يم داشت

 دستته؟ يچ نميبه زور بب ديحتما با - پرهام

 .بستم عيو درم سر رونيپرت كردم ب مويناموس يزايبه سرعت نور چ. باز بود مهياتاقم كه خوشبختانه درش ن يبودم دم پنجره  دهيرس

 م؟يصحبت كن مينيبش ستيبهتر ن. ستين دنيه دواس يزيدستم، چ نميا -

 .ارميخواستم چشماشو در ب يپوزخند مسخره زد كه م هي

 كوچولو؟ يحرف؟ مگه حرف زدنم بلد - پرهام

رفتم نشستم رو  عيسر. لب تابم زيرفت سمت م يداشت م. يفوتت كنم كه مرد هيآخه بدبخت اگه . گه براش سك و صورت نذارما يم طونهيش

 .ميديتو و جفتمون از جا پر ديپر ثميكه در به ضرب باز شد و م نهيدوال شد بش. مجبور شد بره سمت تختم. يصندل

 جــــــــــــا چه خبره؟ نيا - ثميم

 ؟يكن يم يجور نيچرا ا ؟ييشده دا يچ -

 .جفتمون نگاه كرد به

 ...پس اون كه از پنجره  - ثميم

 .برام نمونده بود ييآبرو گهيد شتر؟يب نياز ا ينه، بدبخت يوا

 .رونيب ايب قهيدق هي ييدا -

 :راحت شد گفت الشيخ يوقت. نميخوام بب يدستته و م يداده چ ريفقط نگفتم طرف گ. شده يدادم چ حيتوض يمجبور. رونيب ميهم اومد با

 .پرت شد رو كلم يچ هي دميبا تل حرفم بزنم، د اطيرفتم ح -
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 :ديخند

 ... گهيبله د دميكه د -

 .كرد كه مزاحم شده ياومد تو اتاق و از پرهام عذرخواه. هم مسخرم كرد يكل

 .راحت باش من رفتم ن،يپرهام جان بش - ثميم

. برگشت و دهنش باز مونده بود ثميم. ديچيتو فضا پ يتيترب يكامال ب يصدا هيپرهام نشست و  رون،ياومد پاشو از در بذاره ب ييكه دا نيهم

 :پرهام هم هل شد. دادم يو كلم رو با تاسف تكون م دميخند يم يمنم ه .پرهامم رنگ به رو نداشت

 .به جون خودم من نبــــــــــودم - پرهام

كه خودشو راحت كنه و پرهام پتو رو باال زد و  رونيرفت ب عيخندش رو نگه داشت و سر. از من نداشت يكار منه، اونم دسته كم ديفهم ثميم

تا اومدم به خودم بجنبم . نيپرت شد زم يكه صندل دميچنان از جام پر. با چند قدم بلند خودشو رسوند به من. سرش آوردم ييكه چه بال ديفهم

 !گهيد هيوحش وار؛يبه د دميگرفت و كوب ودستام

 چـــــــــــــته؟ يهــــــــــــو -

 :صورتم و با حرص كيآورد نزد صورتشو

 .شهينكن چون برات گرون تموم م يباز رياما با دم ش ؟يكن يبا اعصاب من باز يدوست دار يليخزبون نفهم، انگار  يدختره  - پرهام

تابلو . كليه ـــــــــوليا. داشتا يگريج يطوس يعجب چشما. و زل زده بود تو چشمام نييپا ديكش نكشويع كمياز چشمام برداشت و  نكمويع

 .ميكن يدندوناشم درست م. گم چشمشو عمل كنه و لنز بذاره ينداره م بيع. عهيضا يليخ نكيبا ع افشياما ق. بود ورزشكاره

 ؟يچ ــــــــــــــگهيد. نييپا ادي يم يچشاش داره ه. شهيم ياوه اوه، اوضاع داره ناموس. گم يدارم م يچ اَه

 .باز كردم و تو صورتش ها كردم دهنمو

 .ها ها ها ها. نيـشما بگــــــــــ يبلــــــــــــــــــــه هر چـــــــــ-

 خفه شد؟ يعني بسشه،

 .هم كرد يموزمار يخنده  هيبا تعجب نگام كرد و . ازم فاصله گرفت عيسر

 .ميرينگ گرانميوقت د نييپا ميپس بهتره بر. ميحرف بزن ميخوا يانگار نم - پرهام

 :گفتم يلب ريز

 .گمشو نكبت، َشرِت هم كم -

 :ابروش رو داد باال يتا هي پرهام

 ؟يگفت يزيچ -

 .مينه، گفتم بر -

 :پوزخند مسخره زد هي بازم

 ؟!طور نيكه ا -
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 .نشستم و پرهامم بغل باباش ثميمن بغل م. ميوستيهم به جمع پ با

 :بزرگم، احمد پدر

 شد؟ يخب پسرم چ -

 :صداش صاف كرد پرهام

 يرشتمم كه م. رانيا ميبرگرد ميتون يو بعد م ميكن يخارج از كشور زندگ ديچهار سال با يگفتم كه سه ال. راستش من باهاشون صحبت كردم -

كه  نهيا. شده شنهاديتو الس وگاس بهم پ يعال يشغل تيموقع هيسه چهار سال خارج رفتنم هم خب  نيا ليدل ه،يعمران و معمار يمهندس نيدون

هم  شونيا. رو بهشون گفتم طميمن شرا. جا افتادم ييجورا هيكردم،  يالبته چون سه سال اون جا زندگ. رو از دست بدم تيموقع نيا امخو ينم

و هشت سال سن، خوب تونستم  ستيبا وجود ب. امي يبر م مميو از پس زندگ ستميخودم با يپا يرو شهيكردم هم يسع. رفتنيمن رو پذ طيشرا

 .نييشما امر بفرما يهر چ گهيد. دخترتون فراهم كنم يبرا يخوب ي ندهيتونم آ يگم كه م يم تيو با قاطع شمخودم رو باال بك

كردم  يبودم به مبل و سع دهيچسب. سرخ شدم تيباهاش حرف زدم؟ از عصبان يبله دادم؟ اصال ك نيبه ا يمن ك. پنج متر باز مونده بود دهنم

تو  ديزدم كه بابا بزرگم پا برهنه پر يتو ذهنم داشتم پرهامو به قصد كشت م. نبود ميحال يزيچ گهيشدم د ياگه بلند م. خودم و كنترل كنم

 .ذهنم

 

 خب دخترم پس تو هم جوابت مثبته؟ -

 :يو اومدم بگم نه كه بابا بزرگ پرهام، عل دميكش قينفس عم هيو  نييسرمو انداختم پا. شد يكنم از كلم بخار بلند م فكر

 .مبارك باشه يبه سالمت! سرخ شدن و سكوت عالمت رضاست نيخب ا -

اون  يپاش رو انداخته بود رو. نگاه به پرهام كردم هي. زدن يكردن و دست م يخودمم با تعجب نگام م يخانواده . به دست زدن شروع كرد و

 :آروم در گوشم ييدا. ديخند يم زير زيپاش و ر يكي

 يبگم م ؟يگرفت يمنو جد ينكنه شوخ ؟يآدم سر كن نيعمر با ا هي يتون يداره؟ م افهيق نيآخه ا ؛يآبرومون رو برد! خاك تو سرت -  ثميم

 .هنوز نه به داره نه به بارها ؟يفكر كن يخوا

 :تفاوت زل زدم تو صورتش يب يليخ

 مشكل حل شد؟ نه؛يش يبه دل من م افشيآره ق. ادي يمنم ازش خوشم م. اديب نيريش يبه دهن بز ديعلف با -

هه، فكر . چشمكم برام زد هي. كرد يداشت با خنده نگام م. پرهام زل زدم يه چشماب. نميرو نب ثميم يبهت زده  ي افهيكردم اون ور كه ق رومو

واقعا  افشيق. بوسم براش فرستادم هيجواب چشمكش هم دادم و . لبخنده گل و گشاد بهش زدم هيو  يپررو باز يمنم رفتم رو دنده . كرده

 .تو دلم گفتم دارم برات آقا پرهام. ودب يدنيد

. شد يماه تموم م هي نيبرنامه ها تو ا يهمه  ديرفتن اون ور آب، با يم گهيماه د ديچون آقا با. قول و قرارا گذاشته شد يهمه  ام،يبه خودم ب تا

كه آخرم من  نيزدم و ا ياما من حرف خودمو م. خوام كه همه هم مخالف صد در صد بودن يجشن نم يطيشرا چيجمع گفتم تحت ه يجلو

 .موفق شدم
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 .ديآخرم بابا احمد به دادم رس. يمخ منم رفته بود تو قوط. جنگ دونيخونه شده بود م. نا، خانوادم شروع كردن به دعوا كردناز رفتن او بعد

 .نيكه بهار گرفته پس بهش احترام بذار يميتصم نيبچه ها، ا نيبس كن - احمد  بابا

 ...بابا  يول -  بابام

 .نيتمومش كن آرم - احمد  بابا

 .ومدين در يصدا از كس گهيد

اومدن كه من خونه  يم ييساعتا هياومدن،  ياگر هم م اياومدن  يخونمون نم ثميفرشاد و مهرشاد و م. باهام قهر بودن ييجورا هيانگار همه  كال

 .نبودم

 ن؟يكن يكارا رو م نيكه ا نيبهشون بگه مگه شماها بچه ا ستين يكيآخه . بودن نيمامان و بابام هم باهام سر سنگ يحت

 يباز ياقامت كه اونم با پارت هيموند  يچون پاسپورتم حاضر بود، فقط م. قهر باشن يجور نيطاقت نداشتم باهام ا. روال گذشت نيهفته به هم هي

از  منااو. شمال ميبر يمدت هيباشگاه تكواندو قرار گذاشتم  يرو جمع كردم و با سه تا از بچه ها لميوسا يواشكي كار،يمنم كه ب. دو سوته حل بود

 :مامان و بابام يمختصرم برا ينامه  هيرو برداشتم و  المونيو ديكل. خدا خواسته با كله قبول كردن

 شهيخاطرتون هم نيهم كه باش يهر جور. هممون بهتر باشه يبرا يطور نيا ديشا. رم شمال يمدت م هي. نيباش نيندارم باهام سر سنگ طاقت

 .تا بعد. بهتره يجور نيا. نيخواهشا بهم زنگ نزن. زهيعز

  بهـــــــــــــــار

اصال  يو پنج ساله از نوع دوقلوش ول ستيو مهسا خواهرن ب ميمر. يبر ييباهاشون جا يكن يحال م. نيخاك يليخ. بچه ها اومدن دنبالم صبح

 ...و سه سالشه، فنچشونم كه  ستيآرزو ب. ستنين هيشب

 !نيشرمندم نكن م،يچاكر

 .ميديرس يك ميديكه نفهم ميديو رقص دميو خند ميتو راه گفت انقدر

 .برو حالش رو ببر يعني ايدر كينزد نا،يدار يبا حال ياليعجب و - آرزو

 .تازه پشتشم جنگله. قابل نداره، بردار ببر -

 .تو ميبر ايبچه؛ ب هيتعارف هاتم خرك - آرزو

 سياُپن و سرو يآشپزخونه . شهيچهار تا پله از هم جدا م ي لهيسكه به و ييراياول هال و پذ يطبقه . شه يم يدوبلكسه، چهارصد متر المونيو

 سيسرو هيدوم هم چهار خوابه و  يطبقه . كامله زاتيآخه تجه اد؛ي يبه حساب م تييسو هيخودش  يو سه تا اتاق خواب كه به نوبه  يبهداشت

 ؟يرو و دار. مييهم داره، فقط آشپزخونش كمه اونم ما راض يهمه چ. خونه است نياتاق ا نياتاق منم بزرگ تر. مشترك يتبهداش

 نييخونه رو تز نيخودتون تو ذهنتون ا. رو ندارم هيجور نيا ه،يرنگ نيا م،يدار زيم م،يمبل دار فيتعر يحوصله  گهيد. رو گفتم ياصل كار من

 .با تشكر! ننمه ي هيزيهاشم نشكنه، جه ينيچ. نخوره ييبه جا نيها باش لهيمواظب وس ييفقط هنگام جا به جا. نيو دكور كن

 .ميتو اتاق خوابا و بعد به فكر صبحونه باش ميرو بذار لمونيوسا ميخب بچه ها بر -

 .دارم يرو بر م نييپا ياز اتاقا يكي. همه پله رو ندارما نيا يمن حوصله  -  مهسا
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 .مونم يم نييگه، منم پا يآره راست م - ميمر

 !ميمون يم نييخب همه پا - آرزو

 .نيمملكت نيا يسرتون ورزشكارا ريره؟ خ يكه حوصلم سر م ييتنها. اتاق من باالست گه،يد نيا لوس نش -

واضح  يليخ يعني. بمون نييحرفا پا نيا يجا. ييباشگاه و اون باشگاه ولو نيباشگاه، نه مثل تو كه چند ساله ا مياي يما همش سه ساله م - ميمر

 !گم خفه شو يدارم م

 .خود يو خدا ديمن كه رفتم باال، شمام خود دان -

 .ور دله خودمون ياي يآدم م ياون وقته كه مثل بچه . ياز ترس سكته رو زد يشبم كه باال باش هينترس،  - آرزو

 ؟يالنگوهات نشكنه، ترس از چ يگوگول -

 .يحاال هر چ - آرزو

 م؟يكن يشرط بند يخوا يم -

 .ندارم يمن مشكل - آرزو

 ؟ير چخب س -

 .يهر چ - آرزو

 .ساعت مارك دار هيسر  -

 ؟يچ گهيگذاشتم برات، د - آرزو

 ؟يجا زد يديد -

 !جا نزدم، قبول - آرزو

دووم آورد، اون  ميتا نيتو ا يبعد هر ك. ميجنگل و بمون ميساعت بر هي ،ييتنها ديهر كدوم با كيفردا شب ساعت  م،يخب امروز كه خسته ا -

 .برنده است

 .ميش يتو جنگل؟ خره گم م - آرزو

 .يكار رو ندار نيا گرِيدونم تو ج يم. ميذار يم ينشون -

 !قبوله - آرزو

 :و مهسا ميبه مر رو

 ن؟يشمام هست -

 .مايچند روز خوش بگذرون ميبابا اومد. نيش اليخ يشمام ب. ميغلطا كن نيكه از ا ميخورده باش ياضاف زِيقربونت، ما چ -  مهسا

 .زنن ين، جفتشون دارن واسه هم الف مولشون ك - ميمر

 .و تماشا كن نيبش -

 .ميزن يناهار م رونيب مير يخب م م،ياستراحت كن هيو  ميريناهاره؛ تا دوش بگ گهيگم دو ساعت د يحاال تا اون موقع، من م -  مهسا
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 :خاروندم سرمو

 .نون خشك كهيت هياز  غيدر م؛يتو خونه ندار يچيچون ه. ميكار رو كن نيهم دميبا -

 اه؟ينخود س يعني ميپس به فكر صبحونه باش - ميمر

 .ميخور يناهار توپ م هيعوضش  -

رستوران و از خجالت  ميرفت. رو گشتن، آماده شدن اليو يسوراخ سنبه  يبچه ها بعد از دوش گرفتن و كل. خودشون رو اعالم كردن تيرضا همه

. خونه ميعصرم اومد. بابام چارهيدن، ب يخودشون كه پول نم. زاديتا جون آدم ميمرغ گرفت رياز ش. ديخر ميو بعدشم رفت ميشكمامون در اومد

 .افتاد يور هي يهر ك يو از زور خستگ ميرو جا به جا كرد ليوسا

به  ميزد ما هم! فشهيبده غذا درست كرد؛ البته وظ رشيخدا خ مميمر. ميو پا شد ميمباركو از جا تكون داد كليباالخره ه ميهشت و ن ساعت

 .بدن

و  ميروشن كرد شيآت. ايلب در ميو رفت ميكم خرت و پرت برداشت هيساعت ده هم . ستين شتريراه ب نيپنج م اده،يپ ايما تا در ياليو از

 .برداشت و شروع كرد به زدن تارشويآرزو گ. دورش مينشست

 .گرفت يزد، آدم خوابش م يهم كه آهنگ آروم م دهيور پر يآرزو نيا. خلوت بود يليخ

 .اشكامو پاك كنما اوردميدستمال ن ه؟يچ نيآهنگ شاد بزن، ا هيبابا  -

 .خودت بزن ايب يناراحت - آرزو

 .ستميدونست بلد ن يم

 .نيكن يفقط بچه ها همراه ،يچ يعنيبده تا نشونت بدم آهنگ  -

 .رو بلدم نيحداقل ا. برش گردوندم و شروع كردم روش ضرب زدن. رو گرفتم تاريگ

 

 بتكونم يپشت بوم قال رفتم

 خاك نداشت خودم و تكوندم يقال

 دهيابروم و د هيهمسا پسر

 دهيخر نيبرا من مو چ رفته

 دهيورپر يوا دهيور پر يوا -  همه

 بتكونم يپشت بوم قال رفتم

 خاك نداشت خودم و تكوندم يقال

 دهيمژم و د هيهمسا پسر

 دهيخر مليبرا من ر رفته

 دهيور پر يوا دهيور پر يوا -  همه
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 بتكونم يپشت بوم قال رفتم

 خاك نداشت خودم و تكوندم يقال

 دهيلب هام و د هيهمسا پسر

 دهيرژ خر هيبرا من  رفته

 دهيور پر يوا دهيور پر يوا -  همه

 بتكونم يپشت بوم قال رفتم

 خاك نداشت خودم و تكوندم يقال

 دهيموهام و د هيهمسا پسر

 دهيخر يبرا من روسر رفته

 دهيور پر يوا دهيور پر يوا -  همه

 بتكونم يپشت بوم قال رفتم

 خاك نداشت خودم و تكوندم يقال

 دهيپاهام و د هيهمسا پسر

 دهيبرا من دامن خر رفته

 دهيغلط كرده خر دهيغلط كرده خر -  همه

 

چرت و پرتام اُسگل  نيملت رو با ا ييخدا. زنن يدارن دست م سادنيبه باال، پشت سر ما وا يده دوازده تا زن و مرد حدود س دميو د برگشتم

 :كانال آهنگم رو عوض كردم. ديشعرم نرس يناموس يجاها هيخوب شد به بق. كردم

 

 لبه دالون رفتم

 اون نم نم بارون تو

 الونيزد و يم برام

 در و ببندم هيبرم  آخ

 نخوره به دندم به دندم لگد

 دست دست شله حاال

 فروش يسبز عمو

 

ساعت  ييهنر نما يبعد كل گهيد. ميخوشحال بود يخالصه واسه خودمون الك. دنيرقص يزدن و م يهم دست م هيخوندم، بق يزدم و م يم من

 .خونه ميدوازده اومد
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 .خوش گذشت يليامروز خ - ميمر

 .گذره يكنم خوش م يمنم آمار باز گه،يآره د -  مهسا

 ؟يكارش دار يكنه، چ يم حيداره تفر - آرزو

 جنگل؟ نير يا دو تا امشب مشم يراست - ميمر

 خوبه؟ م،يفردا بر ميامروز خسته ا گميبهار م - آرزو

 .آره منم خستم، باشه فردا -

آرزو  يسر نيا. زد يساعت پرنده هم پر نم نيتو ا. ايلب در ميو رفت ميساعت چهار بازم كارامون رو كرد. مينرفت رونيتا بعد از ناهارم ب فردا

 .اعضا ريو سا يقر، جواد. يدلقك باز يرو دنده  ميما هم زده بود. زد يشاد م يآهنگا تارشيكرد و همش با گ رمونيغافلگ

 .خبر يو از دور و برمون ب ميحال خودمون بود تو

 .ملت يسوژه  ميش يپس فردا م رهيگ يم لميبچه ها اون جا رو؛ پسره داره ازمون ف - آرزو

 .پاكش كنه ميبگ ميبر! غلط كرده -  مهسا

 .سمت پسره ميرفت ييتا چهار

 ؟يگرفت يم لميجناب شما از ما ف - ميمر

 .گرفتم يم لميف اينه، من از در - پسر

 نم؟يرو بب تونيگوش شهيا جدا؟ م - آرزو

 :باال انداخت ييابرو پسرِ

 !شه ينُچ نم -

 .خودمون پاكش كن يخرد شه؟ پس با زبون خوش جلو تيكه گوش يخوا ينم اناياح - آرزو

 .كرد و به پشت سرمون نگاه كرد يخرك يخنده  هي پسره

 .دميترس يليخ يجد -

منظورم . كنن يو اون ورشون و قلمبه م نيا يكه ه انيآمپول نيتابلوئه از ا!ييكالياوف عجب ه. ميديدو تا نره غول رو د. پشت سرمون ميبرگشت

 :از اون دو پسر يكي! نيه؛ اگه فكر بد كرده باشخدا شاهد. دن جلو يهم م نهيس. بازو و سر شونس

 شده؟ يزيشهاب چ -

 .مينصف روز رو در جوارِ هم باش هيدادن  شنهادينه، خانوما اومدن پ -  شهاب

 .كنم يرو تو سرت خراب م ياون گوش اي يكن يرو پاك م پياالن اون كل نيهم ايبرو در جوارِ ننت باش؛  -  مهسا

 .چـــــــــــــــــــــه غلطا؟ برو رد كارت -  شهاب

 !يخود دان ok گه؟يد يكن يپاك نم -  مهسا

دعوا و نعش  يحوصله . سرم رو به چپ و راست تكون دادم و شونم رو انداختم باال. و بعد آرزو و در آخر هر سه به من مينگاه به مر هي مهسا
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 .ننيب يم يينمايس لميانگار دارن ف. باز بود ششونيهم ن گهيد ياون دو تا. سمت پسرهاونام بهم چشم غره رفتن و برگشتن . نداشتم يكش

 يحاال بزن ك. خوره، اومدن كمك دوستشون يداره كتك م قشونيرف دنيدوستاشم تا د.سمته پسره و شروع كردن به زدن دنيدو نايا ميمر

. شه ينم يجور نيا دميد. بود اديدم، زور پسرا ز يخب حق م. خوردن يزدن، چهار تا م ياگه دو تا م. من و بردن يسه تا هم كه آبرو نيا. بزن

مانتوم رو باز كردم كه وسط دعوا جر نخوره و منم باالخره  نييپا يمانتوم رو دادم باال، سه تا دكمه  ينايبستم پشت سرم، آست كمشالم رو مح

 .شدم دونيوارد م

رفتم . نيهر سه تا پسرا ولو شدن رو زم. خوردن زدمشون يتا م. كه عقب گرد كرده بودن ناميآرزو ا. راحت از پس سه تاشون بر اومدم يليخ

 :داد زدم. خواست يرمز م شيگوش. جر خورد بشيكه ج رونيب دميكش بشيو چنان از ج شيسمت پسره و گوش

 رمـــــــــــــــــــز؟ -

 .رو گرفتم قشيدوال شدم و . نداد جواب

 .ستين ينه؟ باشه حرف ،يآدم نشد ؟يكتك بخور يخوا يانگار بازم م-

 :گفت عيسر. مشت كردم و بردم باال دستمو

- 4412. 

خودم  ياول برا. آخر خنده بازار. هم ازمون گرفته يبا حال لميچه ف! بـــــــه بــــــــه. شيگوش پيرفتم تو كل. رو ول كردم و رمز رو زدم قشي

 .رفتم سمت بچه ها يحرف چيبدون ه. كردن يشدن و داشتن نگام م زيخ ميپسرا كم كم ن. بلوتوث كردم و بعد پاك كردم

 :قدم دور نشده بودم كه آرزو با داد ده

 .بهار پشت سرت -

. كنن يپسرا دارن فرار م دميد. سرمو بلند كردم. نيچنان دردم گرفت كه افتادم زم. زانوم حس كردم نييپا يبد يليسوزش خ هيبرگشتم  تا

 .تو ساق پام دنينامردا با سنگ كوب

 .سمتم دنيها دو بچه

 .سنگ برداشتا، شلوارت رو بزن باال يعوض دميچت شد؟ د -  مهسا

 .درمونگاه مشيتا ببر اريرو ب نيره، مهسا بدو برو ماش يشلوار باال نم. باده كيرو بزن باال؟ پاش خ يچ يچ - ميمر

تو  هيشكرش باق يباز جا. بود يبزرگ يليسنگ خ. ختمير يصدا از زورِ درد اشك م يفقط ب. زدم يحالم خراب بود كه اصال حرف نم يقدر به

 هاومد يطالب هيپام قد ! ـــــــــــاليخ يددم ب يوا. پاچه شلوارِ خوشگلم رو پاره كرد ديتا پام رو د. درمونگاه ميبا كمك بچه ها رفت. كلم نزدن

عجب . چرت و پرتا نيراه نرم و ا اديبسته باشه و ز ديهفته با هي.و خدا رو شكر نشكسته دهيگفت ضرب د يدك. و كبود شده بود اهيبود باال و س

 .از بس كتك خوردم و خودمو درب و داغون كردم، بدنم فوالد شده شهيهم. يآخر مجرد نيا يخاطرات خفن

 ؟يمون يخر زخم م نيكه ع يكن يكار م يگفت تو چ يبهم م شهيهم. مهرشاد افتادم ادي! هــــــه

 .ها تا نه شب معطل من بودن بچه

 .خونه ميو اومد ميهم سر راه گرفت شام
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 .يباال بر يتون ينم يچالقم شد. يبخواب نييانگار قسمته تو پا -  مهسا

 .داروهام رو برداشتم و رفتم سمت پله ها. غذام كه تموم شد آروم بلند شدم. ميرو تو سكوت خورد شام

 باال؟ يبر يخوا يپا م نيكجا كجا؟ نكنه با ا - آرزو

 .؟ تو اتاق خودم راحت ترم!كه از روم رد نشده يليتر -

 .ميبذار ما هم آرامش داشته باش. گهيبكپ د نييپا نينكن؛ هم يقدر لجباز نيبچه ا -  مهسا

 .نينيبب يرنگ يكابوسا. بايز تونيشب همگ. راحت ترم يجور نيآرامشت تو حلقم، گفتم كه ا -

خودم كردم  ست؛ين يراه برگشت گهيهمه پله برم باال؟ چه كنم كه د نيپا از ا نيمن با ا ه؟يچه كار. نيكرد ياصرار م گهيذره د هيبابا خوب  يا

 !كه دور از جونم لعنت بر خودم باد

شاخ شمشاد دراز  نيداروهامم خوردم و ع. خر كش كنون نرم دنبال آب يآب برداشتم كه نصف شب وانيل هي. لنگون از پله ها اومدم باال لنگون

 .دميكش

 .گرفتن ذوق مرگ شدم لميقدر تحو نيبه به، ا. و نگاه كردم ميگوش

 .ميا هم آدمم ميبفهم ن؛يكرد يبرام حواله م يزيچ يلنگه كفش ،يزونگ ،يزنگ هي حداقل

 .دارم يينداره، منم خدا يبيخجسته هم گفتم؟ ع يو اون دو تا عموها ثميگفتم زنگ نزنن، به م نايمامان به

 .زبانميمن م ينا سالمت! يمهسا صبحونه رو آماده كرد؛ چه كار سخت يسر نيا. ميديخرس خواب نهويع ازدهيتا  هممون

 .كنن ييرايچند چشمشون كور، خودشون از خودشون پذ هر

 م؟يامروز كجا بر -  مهسا

 جنگل؟ ميبر ميناهار درست كن - آرزو

 ام؟يپا شم ب يمن چه جور ؟يفكر كرد يينه بابا، خودت تنها -

 .ميش يدور نم اديز - آرزو

 .كنه يدرد م يليبه خدا پام خ. انصافا يدو روز بگذره ب نيحداقل بذار -

 ميكن يخودمون كمكت م گه،يلوس نشو د - ميمر

 .سمت جنگل ميچالقِ من رفت يبا پا كيساعت . نداشت دهيكردن فا بحث

 :با داد. بود دهيدرد امونم و بر. ميربع به كوب راه رفت هي. ارميرو نذاشتن ب يا لهيوس چيكرد بچه ها ه يپام درد م چون

 .اميتونم ب ينم گهيد د،يفكر برگشتم كن. مردم گه،يبسه د -

 .مياون سمت بتمرگ ميحداقل بر. به درخته تاب وصله ن،ياون جا رو بب. غر نزن - ميمر

 .انداز و پهن كردن، خودمو ولو كردم روش و چشمامو بستم ريتا ز. يرو ادهيپ نيسه م بازم

 .خسته شده يبا خودش آورده، طفل نيسنگ لهياز بس وس! يناز ،يآخ -  مهسا

 .يفتيهزار بار به غلط كردن ب يروز ارميسرت ب ييبال هيبذار پام بهتر شه،  -
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 .يآورد يدر م يدلقك باز يخودت داشت شتريب پيحاال خوبه تو كل. يكرد فهيجمع كن بابا، انجام وظ - آرزو

 ن؟يديد يمن خواستم شما رو شاد كنم، وگرنه مظلوم تر از من كس -

 :چپ چپ نگام كردن كه يجور

 !گهيد نيدياا خب حتما د-

 ا؟يلب در ميعصر بر -  مهسا

 جــــــــان؟ -

 خونه؟ يگوشه  مينيبش يخوا يكوفت، نكنه م - آرزو

 .مونم يمن خونه م ن،يشما بر ؟يزن يخو چرا م -

 .مير يم ياي ينه، تو هم م - ميمر

 .بفهمه يزيچ يخوام كس يبهتر شم، نم ديمن تا قبل برگشتنم با -

 ؟يرو ند يكه شرط بند يكارا رو كرد نيا - آرزو

 .دادم شنهاديمن؟ خوبه خودم پ ؟يك -

 تو؟ ايحاال من جا زدم  - آرزو

 ؟يامشب حاضر -

 كرد؟ يمگه پات درد نم - آرزو

 .خورم يفوقش مسكن اضافه م. كنم يتا شب استراحت م -

 .باشه، تا شب - آرزو

 .بزنه، باختهامشب جا  يهر ك! امشب نه هـــــــــا. خستم يتو هم نگ. امي ينم رونياز االن بگم من عصر ب -

 

**** 

 

اسگال منتظر  نيع ديمن و مهسام با. گرده يهر كسم نتونست، برم. نيجا باش نيا ديجنگل و دو با نير يم كي. كهيبه  نيخب االن پنج م - ميمر

 ست؟ين يسوال. ميشما باش

 .نه - آرزو

 .چوب و چراغ قوه بهمون داد هي يكي مهسا

 .خواد يواقعا وجود م. سمت جنگل؛ اونم تنها هي ميكدوم رفت هر

 .و زهرِ ترك شدم دميساعت برا خودم چرخ مين

 .برگردم خونه گهيساعت د ميگوشه نشستم تا ن هي آخرم

 .ساعت تموم شه مين نيكال جون دادم تا ا. زوزه، خش خش برگا يصدا يگاه
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 آرزو ساعت مارك دار بخرم؟ يدم، برم برا ينم لييجون به عزرا من

 .خونه بودم كينزد

 .خلوته يليموقع سال خ نيمعموال ا. ادي يكردم داره سر و صدا م حس

 !يوا دم،يدرخت رو د هي. سر و صدا رفتم پشت يب

 .كرد يم كار مكمك بخوام، نه عقل يننه قمر هيهمراهم بود كه زنگ بزنم از  ينه گوش. و مهسا رو دوره كردن ميتا پسر، آرزو، مر هشت

 !ارن؟يرو در ب روزيد ينكنه اومدن تالف. نيروزيد يسه تاشون همون پسرا دميد. كردم دقت

 .كنم يكار اديتونم ز يبه خاطر پام نم. كار كنم يخدا چ يا اوردن؟يمگه ن خب

 .اديسه تا ب نيسر ا ييكه بال نهيبهتر از ا! چه بادا باد هر

 .با خودم گفتم دخلت اومده. جلو دهنم رو گرفت يكي هوياومدم برم سمتشون،  تا

 :آروم گفت يليخ

 .اينزن غيخوام دستم رو بردارم، ج يم. ندارم تينزن، كار غيج -

 .نقاب به چشماش زده بود هي. برگشتم سمتش. رو برداشت دستش

 :برنداشتم يموقع هم دست از لودگ اون

 عمو جون اسبت كو؟ ؟يچه قدر عوض شد ؟ييبذار فكر كنم؛ اوم، اا زورو تو. ادي يكه بهت نمهود هم  نيراب. نه بابا اون كه لخته ؟يتو تارزان -

 :تيبا جد. بود يخندش گرفته بود و هم عصب هم

 ن؟يكرد يم يجا چه غلط نيموقع شب ا نيا ن؟يك نايا يدون يتو م -

 بابام؟ اي يبه تو چه؟ ننم -

 ن؟يهست يتيتو چه وضع يفهم ينم -

 .مياي يما از پس خودمون بر م -

 .زنه تو صورتش يرو گرفته و داره چك م چارهيب يمهسا ياز پسرا موها يكي دميبرگشتم د. داد مهسا بلند شد يما، صدا يكل كال ونيم

 .كردم يقاط دميصحنه رو كه د نيا

 .ارميكه به مهسا زدن رو در ب ييتك تك چكا يخواستم تالف يخورم، فقط م ياگه منم برم كتك م. برام مهم نبود گهيد

 .نيتو كمرش كه در جا افتاد زم دميبا چوب چنان كوب. اول سراغ همون پسره كه مهسا رو زد رفتم. سمتشون دميتمام توانم دو با

 .شدن و شروع كردن به زدن ريمن ش دنيبا د ناميا ميمر! شياز اول نيا

 :مهسا غيج يما صدا يدعوا ونيم

 .بهار پشتت -

 .چوب آورده باال سرش كه بكوبه تو فرق سرِ من خوشبخت هيپسره  دميشتم دبرگ تا

 .نيدونم كجاش زد كه طرف شوت شد زم ياز پشت چوبش رو گرفت و نم يكياومد بزنه،  تا
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 .خودمونه يكه زورو نيا ا. نميو بب ميناج اومدم

 .تو خونه نياالن بر نيهم -  زورو

 .خونه نيبچه ها بر -

 .مايكن يم يكتك كار ميدار االن

 .مير يما نم - آرزو

 .نيگفتم بر -

 ديبا گهيد.و شش تا پسر ميحاال ما دو تا بود. از خدا خواسته فرار كردن خونه ييسه تا.سنيخوان تا آخرشم وا يزنن؛ م يرو م نايقشنگ ا يليخ

 يبا زورو جون م. تهيموقع نياالن بهتر. گهيد ضميرو به قصد كشت بزنم؛ مر يكيآرزوم بود  شهيهم. دادم يهشت سال زحمت و نشون م نيهنر ا

 .حرف نداشت شيرزم ياونم هنرها. مايدز

 يپاهامم افتضاح درد م. برام نمونده بود يرمق گهيد ايآخر.شدن يم نيزدم پخش زم يتا م. حساس و نشونه گرفته بودم يفقط جاها منم

 .چونديكرد و دستم رو از پشت پ رميبرگشتم سمت زورو كه غافلگ. اونام خدا رو شكر فرار كردن.كرد

 ؟يموند يمگه نگفتم برو خونه، برا چ -  زورو

 بابام؟ اي يگم ننم يبه تو چه؟ بازم م. دستم رو ول كن يآ يآ -

 دستتو بشكنم؟ عوض تشكرته؟ يدوست دار -  زورو

 .دستمو ول كن تا تشكر كنم نيكه، خب ا يصبر ندار -

 :مظلوم كردم افمويق. برگشتم سمتش. رو ول كرد دستم

 .خوام جبران كنم يلطفت م نياما به خاطر ا يدستم رو درد آورد -

 .رفتم جلو و اون عقب يمن م يه. قدم رفت عقب هياونم با تعجب . قدم رفتم جلو هيرو به حالت بغل كردن باز كردم و  دستم

 :كنار صورتش گذاشتم واريد يدستمو رو. واريد هيخورد به  آخر

 .تشكر ساده است هيفقط . نگام نكن يجور نيا -

صورتم باهاش  يفاصله . كرد ياونم هنوز با تعجب نگام م. آروم آروم صورتم رو بردم جلو. شه يكيپا بلند شدم كه قدم باهاش  يپاشنه  رو

دادش همه جا رو  يصدا. شكمش ريز دميگوشش رو گاز گرفتم و با زانو كوب دميزدم و پر يشخندين هي. چشماشو بست. كم شده بود يليخ

 .خنده داره واال. كنن يم ليآب قند دستشونه و م وانيل هيهر كدوم  نايآرزو ا دميتا وارد خونه شدم، د.زدم ميسوته ج سهمنم . گرفته بود

 .ميگرد يفردا بر م ست؛يامن ن گهيد جا نيا. نيتمام در و پنجره ها رو قفل كن عيبچه ها سر -

 .جا رو بستن همه

 شد؟ داشونياز كجا پ نايا -

 .دنيوانمود كردن انگار ما رو تا حاال ند يجور هي. مشونيديعصر لب ساحل د -  مهسا

 .كردن بياما ما رو تعق - ميمر
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 ه؟يك هينقاب اروياون  يراست. احمقا رفتن آدم آوردن - آرزو

 .شد داشيدونم از كجا پ يمنم نم ؟يگ يزورو رو م -

 االن كجاست؟ - ميمر

 .سوت زد اسبش اومد دنبالش، رفت خونشون ،يچيه -

 ؟!يگ يراست م -  مهسا

 .خره اسگلت كرده - آرزو

 .ميبرگرد ديفردا صبح با. نيبخواب نيپاش -

 .يگند زده شد به همه چ يشب آخر نيا -  مهسا

 .رفتم باال كه باز برگشتم ياز پله ها م داشتم

 ؟ياومد يآرزو ك يراست -

 .نشده برگشت نياحمق هنوز پنج م نيا - ميمر

 .نره ادتيپس ساعت  -

 .نگران شدم و برگشتم. زد يرو م ناينه، من دلم شورِ ا - آرزو

 .يبخر ديساعت رو با. نداره يبه من ربط -

 .عمرا - آرزو

 .ادي يدر نم يزيدونم از تو چ يم! سگ خور -

 يمبل گنده هم گذاشتم جلو هيدر رو بستم و . ستين يخبر دميد رونيرفتم ب. ببندم ينبود عصر ادمي يوا. در تراس بازه دميد. باال اومدم

 يخوندم و مو شونه م يآهنگ م. شميآرا زيم ينشستم جلو.لباس عوض كردم و مسكنامم خوردم. باال رو گشتم و رفتم اتاق خودم ياتاقا.درش

 .بازم دستش و گذاشت رو دهنم.رفت هوا غميج دميرو د نهيتا آ. خم شدم برس و برداشتم. از دستم افتاد سكه بركردم 

 .واشي ،يزن يم غياَه چه قدر ج -  زورو

 .چاقو در آورد و گذاشت رو گردنم هي بشياز ج. بزنم غيكردم ج يم يمن همچنان سع اما

 .ارمي يتر از خودت رو در م قهيعت يهم دخل خودت و هم اون دوستا ،يبزن غيج گهيبار د هياگه  -

 در و قفل كرد؟ يك نيا. به در اتاقم دنيكوب يم يبنفش من اومدن باال و ه يغايبچه ها از ج. الل شدم گهيد منم

 .ردشون كن برن -

 :سمت در و تا اومدم بازش كنم رفتم

 !يكن ياُاُ، در رو باز نم -

 :بستهاز پشت درِ  ناچار

 .نيچتونه؟ در رو شكست -
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 خانواده خوبن؟ ؟يسالمت ؟يخوش ؟يخوب ؟يزنده ا ؟يزد غيج يواسه چ ؟يكن يچرا در رو باز نم -  مهسا

 .دميترس دم،يسوسك د. آره خوبم! درد -

 .خب در رو باز كن - ميمر

 .سرشو به عالمت نه تكون داد. زورو نگاه كردم به

 .ومخوام برم حم يم ست،يلباس تنم ن -

 .در رو باز كن دورت بگردم. نظر حالله هيكنه؟  يم يمنم مثل پرهام جون، چه فرق! تيقربون اون تن بلور - آرزو

 ...كنه كه  ينگاه م نيهمچ. هم انگار خوشش اومده اروي نيا.چرت و پرت بگه يخواد ه ياالن م. رهيرو بگ نيا يجلو يحاال ك يوا

حاال ! مايتو جهنم نفرست ايخدا. بگذر راتميدوستام كردم، توام از سر تقص يمن خودم رو فدا. خودمو سپردم به تو ايخدا اره؟يسرم ب ييبال مال نكنه

 اون ايخدا. مردم يخوردم بعد م يكاش اول م يا. كرده بودما ايچند وقت بود هوس الزان ؟يچ رمياگه بم يوا. ميدر بهشتم بود من راض يجلو

چه . مهربانم برات نقشه ها داشتما يپرهام شوو يا. كنن، بلكه بهم برسه راتيكنم برام خ تياگر نه بگو وص ؟ميغذا سفارش بد ميتون يورم م

 .منو ريحاال دست دست، بگ. عاشقونه صدام نكرد. عمر وفا نكرد نيكنم كه ا

 .دميرقص يخوندم و م يآخرِ فكرمم شعر م. بافتم يم اليبسته بودم و تند تند برا خودم خ چشمامو

 .باز بود شممياومدم و ن يچشم و ابرو م يه. رفته بود ادميزورو هم از  وجود

 .واريبه د دميكنده شدم و چسب نيدفعه از زم هي

 .نداشت دهيخوردم از دستش خالص شم، اما فا يوول م يه. ديلبام رو بوس دهيند ريخ يزورو نيچشم باز كردم ا تا

 .كن ماجرا نبود هم ول يسوء استفاده چ نيا. بود دهيبر نفسم

 .عقب ديداد و صورتش رو كش تيرضا باالخره

 خواستم حالِ خوبت رو خوب تر كنم، خوشت اومد؟ -

 .آره كه خوشم اومد عشقم -

 :كرد كيكوچ يناله  هيزورو هم . ديكه مخ خودم سوت كش شيشونيتو پ دميبه ضرب كوب كلمو

 .اونم از نوعه خفنش. ييوحش يليتو واقعا خ -

 .هيك يولم كن تا نشونت بدم وحش -

 يجلو، جور اديتا اومد ب. صورتم رو بردم جلو. فيشه به عقب هلش بدم، ناچار دستم رو انداختم پشت كمرش؛ اونم خر ك ينم يجور چيه دميد

 .ضربه هامو ندادبارم جواب  هياما . كرد يخواستم بزنمش كه ضربه هامو دفع م يهمش م. كه افتادم روش نياز بغلم پرتش كردم زم

 .من و خودشو عوض كرد يحركت، جا هيكم خسته شدم كه با  كم

 .ميديكش يو تند تند نفس م ميكرد يجور نگاه م نيرو هم گريهمد. رو ازم گرفته بود ميكل انرژ. نداشتم شيكار گهيد منم

 تموم شد؟ تييهنر نما -

 ؟يهست يتو ك -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  خير نديده –  گفتي من كي ام ؟ اگه                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥ 

 .به قول تو زورو -

 ؟يخوا يم ياز من چ -

 !برگرد خونت -

 .رو بكش كنار، پرس شدم كليحاال اون ه. رفتم يهم فردا م يگفت ينم -

 .كنار و بازم بهم نگاه كرد ديخودش رو كش كمي

 ؟يخوا يبازم كتك م هيچ -

 :ديخند

 .ياعتماد به نفس يتو واقعا خدا -

 .زورم كم شده، از من بترس. دميمن االن ضرب د -

 .من يكوچولو يزميعز -

 .پررو شد نيز ابا ؟يچ

 ؟يبر يخوا ينم -

 :گفتم آروم

 .خورده بودما يزيچ ،يازيپ ،يريكاش س يا -

 .خنده يخوره، معلوم بود داره م يتكون م دميد. سرشو گذاشت رو شونم اونم

 .رميكردم ازش فاصله بگ يسع. شدم يجور هينفساش به گردنم خورد  يوقت

 .نگام كرد يجور هيكم سرش و بلند كرد و  كم

 .بودنته يفقط مشكلت وحش. يبر يآدم رو سر نم يحوصله ! يبانمك. ادي يازت خوشم م -

 .به خودم گرفتم يحالت تدافع. يبه من گفت وحش نيا باز

 .يگرگ ،يســــــگ، هاپـــــــــو، خرس. هاپ هاپ كن آقا سگه. يتو هم سگ مياگه من وحش -

 .كردم كه باز خفم كرد يم شيتيجور ترور شخص نيبودم رو مسلسل و هم زده

 .ارهي يچه قدر سوء استفاده؟ حرص آدمو در م آخه

كم كم . اونم فكر كرد خرش شدم. كردم يدست از تقال برداشتم و باهاش همراه. ديبه ذهنم رس يفكر هي. نداره دهينه، فا دميد. تقال كردم يه

موهاش رو كندم و سرش رو آوردم باال و با  يدفعه ا هي. موهاش كردم منم دستام رو آروم آروم آوردم باال و دستمو داخل. دستام رو ول كرد

 .دستم نقابش رو كندم يكياون 

 .نيياتاقم پرت كرد پا يازم فاصله گرفت و خودش رو از پنجره  عياون سر يول

 زد؟ ميج يفرز نيچطور به ا نيبا خودم گفتم ا. پا شدم با دو رفتم سمت پنجره. نمشيچراغ خاموش بود، نشد بب چون

 .دستم ينقاب تو هيمن موندم و  حاال
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 .ميديو رقص ميديو خند ميبا هم گفت يتو راهم مثل اومدنمون، حساب. سمت تهران ميصبح حركت كرد ميو ن هشت

 .بچه ها اول منو رسوندن. شد يخودش خاطره ا يسفرم برا نيا

 .نيديخوش گذشت بچه ها، زحمت كش يليخ -

 .ميرفت يوگرنه بازم با هم مسافرت م ير يم يكه دار فيح ،يديزحمت رو كه تو كش -  مهسا

 .ميكن ينم دايبهتر از تو پ يگارديآره باد - آرزو

 .يگرفت يم يجشن هيحداقل  سيخس يا - ميمر

 .گهيشد د يهول هول -

 .باشگاه ياي يچند روز و م نيا - ميمر

 .گذرم يبگذرم، از باشگاه نم يمن از هر چ يدون يتو كه م. امي ياگر فرصت شد حتما م. ميرفتن گهيدو هفته د بايتقر -

 .ميبله، مهمون دار دميكه انداختم د ديكل. اومدم خونه. كردم يبچه ها خداحافظ از

 .من اومدم! سالم! سالم-

 .ياومد يساعت قبل از پروازت م هي يذاشت يم! سالم كيعل - ثميم

 .شما هم خوش به حالتون نشد ستين -

 .يخسته ا ن،يبش زميعز ايب - مامان

 .ژهيحرف بزنه، مگر در موارد و يجور نيتا حاال باهام ا ادي ينم ادمي؟ !با منه جـــــــــــــان

 خب چه خبرا؟ خوش گذشت؟ - بابا

 شما چه خبر؟ ،يشما خال يجا -

 .گهيهفته د هيقرار محضرم شد . زايچ نيو ا شيواسه آزما نيبا هم بر اديزنگ بزنم پرهام فردا ب يراست. گذره يم ،يسالمت - بابا

 پس زنت كو؟ ،يباز كه خودت تنها اومد ييدا يراست. تو زحمت، دستت درد نكنه بابا نيافتاد -

 .رفتن سفر يبا دوستاش مثلِ تو مجرد ابونه،يتو كوه و ب - ثميم

 حاال كجا رفتن؟ ،يا به سالمت -

 .انيم گهيسه روز د ش،يك - ثميم

 گه؟يد نايآره و ا يديچشمشو دور د ا،يكن يحال م يحساب يدار -

 .ميندار ميكار چيكه فرصت ه ختهيقدر كار سرمون ر نيا! نه بابا - ثميم

 .وقت هي يتلف نش ،يناز ،يآخ -

 .ناهار حاضره نيايب نيپاش - مامان

آوردن  فيگلم همراه با خانواده تشر يوهاعصر هم عم.از قبل زدم نه اونا ينه من حرف. اخالق خانوادم به حالت اولش برگشته بود خوشبختانه

 .خونمون
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 م،يكرد يكل كل م م،يزد ياز بس همه با هم حرف م.ميديرو ند گهيكنه پنجاه ساله هم د يفكر م نهيما رو بب يهر ك. ساختمون رو هوا بود كال

پرهام و  نيخدا من ا يا. يو خودمون لهيپ لهيش يگن؛ ب يم نيخانواده به ا.برا خودمون ميهم زدن، خالصه داستان داشت يتو سر و كله  ،يشوخ

 .هيليجون سالم به در ببرم خ اد،ي يبر نم نيمادر فوالد زره هم از پس ا. تر كاتش كنم عيسر ديدلم بذارم؟ با ياكج

جلو مردم آبرو . بزنم يگل منگل پيشد ت يجا نم نيا گهيد. رونياومدم ب كيش يكامال ساده ول پيت هيمن با . صبح پرهام اومد دنبالم ميو ن هشت

 .دارما

 .نبود شيته استكان نكيهم از ع يخبر. اسپرت دختر كش اومده بود پيت هيبا تعجب فراوان  پرهامم

 نه؟يب يواقعا چه طور جلوش و م نيبا خودم گفتم ا. قد قابلمه ميزده بود يآفتاب نكيع جفتمون

 .هداشت، خدا بهم رحم كن نيكه ا ينكياون وضع ع با

 مسافرت تنها تنها؟. نيشد ليسه يسالم خانم، ستاره  - پرهام

 !درد

 .گهيد هيآخر مجرد باز ه؟يچه حرف نيسالم، نه بابا ا -

 :نگام كرد يجور خاص هي

 خب حاال خوش گذشت؟ - پرهام

 .ميوقت سر خاروندنم نداشت گهيد. ميبود حيهمش در حال گردش و تفر. بود يعال يليخ -

 :لبخند زد عيكم اخماش رفت تو هم اما سر هي

 .به سفر شهيهم... شاايا ،يخب به سالمت - پرهام

 .يسالمت باش -

 نيجالب ا.تا نوبتمون شه مينشسته بود م،يچونديكالسش رو كه پ. شلوغ بود بايتقر. شگاهيآزما ميرفت. رد و بدل نشد نمونيب يحرف خاص گهيد

. فتهيتولد م كيك ادي دنشيخفن كه آدم با د يشيآرا هيدختر مو بلوند با  هياون جا  ياز پرسنل ها يكي.پرهامو برداشتم نه  نكميجا بود نه من ع

برا من كه اصال مهم . من يكرد به پرهام نخ بده اونم جلو يم يسع يليخ. تولد يصورتشم خامه  شيآرا نيفرض كن ياسفنج كيدختر رو ك

 .نبود

 .رو زدم باال و زل زدم تو صورت دختره نكميع. تابلو شورش رو در آورده بود يليخ گهياون د يول

 !رو مهمون ما باش يسر نيا. قابل نداره، بردار ببر اد؟يازش خوشت م -

اون رفت تا  يول. نشد داشيزد و تا رفتن ما پ ميهم به طور كل از اون جا ج هيدخ. كردن يما بودن داشتن دختر رو نگاه م كيكه نزد ييتا چند

پسره همش با دستش عالمت تل در . تابلوان يليواقعا خ ايبعض.داد يداشت با چشاش درسته قورتم م. تو نخ من بود گهيد شيريس هي يسر نيا

اسگال نشسته  نيا نيما هم ع.پسره رو صدا كرد و رفت يكيخدا رو شكر . پرهامم كه تو باغ نبود. گفت تل بدم؟ كال رو مخم بود يو م ردآو يم

 .گذشت، خوابم گرفته بود يا قهيچند دق. ميپروند يو مگس م ميبود

 .گردم ياالن بر م رونيمن برم ب - پرهام
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 .ها شهياالن نوبتمون م. ايزود ب يباشه برو ول -

 .زود اومدم - پرهام

 .بعد هم پرهام اومد و نوبتمون شد نيم سه

 ريز يكبود. تابلو بود كتك خورده. گذاشته بود رو گونش خي هي. داد يچراغ م يكه ه دميهمون پسر رو د رون،يب ميرفت يم ميكه داشت يوقت

 .زد يچشمش داد م

 .در آورده، حالش رو گرفتن يباز زيالبد باز ه! حقشه

 .رونيلباسام رو عوض كردم و بازم آماده شدم برم ب. و من رو رسوند خونه ميتپل زد يصبحونه  هي ميپرهام رفت با

 .شهيكه فرصت نم گهيكنم، د يرم از دوستام خداحافظ يمامان دارم م -

 .ايپس ناهار زود ب - مامان

 .در خدمت شمام گهيهشت خونم، بعدشم د. امي ينه، ناهار نم -

 ور دل دوستات؟ يبر يخوا يم ،ييما شيچند روزم كه پ نيحاال ا - مامان

 باشه؟ ام،يكنم زودتر ب يم يسع ،يزميعز -

 .ومدهيبهت ن يبرو گمشو، خوب - مامان

 ؟يا باز كانال اخالقت و عوض كرد -

 .كه رو هوا بود ييحركت برگشتم و با پشت پا ضربه زدم به دمپا كيمنم اصال حواسم نبود با . رو در آورد و پرت كرد سمتم شييدمپا

 .داشتدوستش  يليكه مامانم خ يياز گلدونا يكيمحكم خورد به  ييشانس من دمپا از

 :سرم رو خاروندم طه،يخ يلياوضاع خ دميد. كرد يبا تعجب نگام م مامانم

 !نگاه نما،ياكشن رو بب يلمايف نيا نميگم نش يم ياا ه -

 :غيبا ج مامانم

 .رونيفقط برو ب -

 .هم قرض كردم گهيپا داشتم چهار تا د دو

كه اصل  امياز مرب يكي يكردم و در آخر رفتم خونه  يو دوستام خداحافظ اميمرب يكردم و با همه  يكه توش كار م ييتك تك باشگاها رفتم

 .بود يكار

 .كنگ فو يمرب يساجد خانوم

 تايمو يرزم يداد اگر عالقه دارم داداشش بهم هنرها شنهاديپ نيبه خاطر هم. من بودم ش،يگر يشاگردش در طول مرب نيگفت بهتر يم شهيهم

 !منم از خدا خواسته. رو آموزش بده

 .ميخصوص ياصرار و خواهش من و خواهرش، قبول كرد بشه مرب يداد، بعد از كل يآموزش نم يچون داداشش به هر كس اما

 .از جنازه نداشتم يكالس داشتم دسته كم يساجد يكه من با آقا ييروزا
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 .به داداششم گفته بود و اونم اون جا بود ام،ي يدارم م يخداحافظ يدونست برا يم يخانم ساجد چون

 .نيش يرم، شما هم از دستم راحت م يدارم م گهيد -

 .شهياتفاقا دلمونم برات تنگ م ه؟يچه حرف نيا زمينه عز - يساجد بايز

 .دل به دل راه داره ن،يشما لطف دار -

 .گم عمو يم يساجد يمن به آقا نكته،

 ؟يبر يخوا يحاال كجا م - عمو

 .الس وگاس -

 .داره هيا شهر پول دارا؟ معلومه شوهرت ما - عمو

 !گن خر پوله يم -

 :خودم و جمع كردم عيسر

 .وضعشون خوبه يعني -

 يورزش رو به صورت فوق حرفه ا نيا يكنه، اگه دوست دار يم يكه اون جا زندگ شهيم ياستاد من پنج سال. خبر خوب دارم برات هي - عمو

 .كنم تيتونم بهش معرف يم ،يكار كن

 .شهيم يكه عال يكار رو كن نيعمو؟ اگه ا يگ يم يجد-

 .باال يرو ببر تيقدرت بدن ديها، تو هنوزم با رهيگ يالبته اون مثل من بهت راحت نم - عمو

 ن؟يگرفت يسخت نم نيگ يتازه م. شدم يم هوشيرفتم خونه، ب يشما م شيمن هر موقع از پ -

 .يهنوزم كار دار يباهات كار كردم ول ياستعداد دار دميچون د. دم يآموزش نم يدمبت يمن به آدما - عمو

 .فتميخوام عقب ب ينم. ششيرم پ يالس وگاس م دهيهنوز پام نرس -

 ؟يشركت نكرد يمسابقه ا چيدونم چرا تو ه ينم. يشد يصد در صد اول م ،يكرد يتو اگر تو مسابقات شركت م - بايز

 .كماندو شده يپا فاط هيبفهمن دخترشون دور از چشمشون،  نايمونده بابام ا نميدلم گفتم هم تو

 .شركت كردم يروز هي ديشا ن،يديخدا رو چه د گه،يقسمت نبود د -

 .يموفق باش دوارميدر هر صورت ام - بايز

 .كاغذ داد دستم هي عمو

 .كنم يارش مزنم و سف يآدرس و شماره تلِ استاد جم هستش، خودمم بهش زنگ م نيا - عمو

 .شمام يزحمتا ونيكه هستم، مد يمن االن هر چ ن،يكن يلطف م -

 .تالش خودتم بوده - بايز

 .برگه به در اتاقم زده بود هيمامان . نبود يكس. ساعت شش از ترس مامانم رفتم خونه. ساعتم اون جا بودم هي
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خونه رو به  دهيور پر. اديم ريباباتم د. غذات رو گرم كن و بخور. ستيهم خونشون ن يمهناز حالش بد شده، كس! كنه يبهار اربابت صحبت م هو

 .يمواظب خودت باش، قربونم بر. گردم يفردا برم. كردم زيتازه تم ايزيهم نر

 .ميمر گرتيج

 

 .خونه ميزود اومد يرو باش به خاطر ك ما

وجب  هيكوتاه كه كال  يدامن ل هيقرمز جذب با  يتنه  ميتاپ ن هيخونه نبود،  يچون كس. ساعته هم گرفتم ميدوش ن هيرو عوض كردم و  لباسام

و ماست آوردم  پسيخودم چ يبرا! شدم يگريعجب ج. ختميدورم ر سيطور خ نيموهامم هم. كردم شيآرا كممي. دميقدش بود رو پوش ميو ن

 .يو يت يو نشستم پا

اشهدم و  ديجا بود با نياگه مامانم ا يعني. نيزم ختيكه دستم خورد به ظرف ماست و ر هيك نميپا شدم بب. اف اف بلند شد يساعت بعد صدا مين

رفتم تو  عيدر و زدم و سر ه،يك نميكه نگاه كنم و بب نيبدون ا. پشت دره يك نميبب ايو جمع كنم  ميدوستم اول خراب كار ينم.گفتم يم

 .هيك نميبلند شدم برم بب. رو برق انداختم زيفرش و م يحساب.رو جمع كنم ميدستمال برداشتم و اومدم خراب كار. نهآشپزخو

زنگ زدن و در . ختنيكوچه باز كرم ر يبچه ها نيالبد ا. گاراژ باز بود نيع اطيدر ح. نبود يخبر رون،ياتاق رو باز كردم و سرم رو بردم ب در

 ئمدو يوللش، م.حال از پله باال اومدن و هم ندارم يول. اطيبرم تو ح شهينم يجور نياست ا عيلباسم ضا دميد.ستياولشون ن يآخه دفعه . رفتن

 .و در رو بستم اطيبا دو خودم رو رسوندم به در ح. نبود يها خبر هياز همسا. دور و برم رو نگاه كردم.گهيد امي يبندم و م يدر رو م

 .دميبنفش كش غيج هي. شهيبه خاطر باد داره بسته م يدر ورود دميدبرگشتم برم خونه كه . در تا ته باز بود ستيخود ن يب. اومد يم يباد عجب

 !نــــــــــــــــــــــــ ـــــه -

 ميقدم هي يبه فاصله .نداشتم ديمنم كه كل. ديبا كل رونميو سمت ب شهيكه از داخل باز م ييدرمون از اونا يآخه دسته . تا نذارم بسته شه دميدو

با . ميشونيپ دميكوب يكيبه در و  دميكوب يكي.يو لباس لخت سيخ يموها نيباد، با ا نياونم تو ا.كنم يحاال چه غلط! داد يا. در محكم بسته شد

 .كردم يها با خودم دعوا م وونهيد نيا نيبلند ع يصدا

. يريبزن كه بم خيحاال بتمرگ از سرما  ؟يدلت خنك شد؟راحت شد ،يافتاد يتو چه دردسر نيبب ه؟يچه وضع نيا ؟يدختر تو عقل ندار آخه

 حالش بده؟ يبه ما چه ك م؟يما پرستار مردم رون؟مگهيمامان رفته ب نيدونم چرا ا يمن نم

دستشو گذاشت . جلوت سبز شه يكي هويو  ييفكر كن تنها. دميخفن كش غيج هي. دميد ميقدم هيكه پرهام رو تو  اطيو برگردوندم سمت ح روم

 .رو دهنم

 .دمتينه، برگشتم د يو گفت يزد غيج. كردم يبا تلفن صحبت م اطيداشتم اون ور ح ديببخش. آروم، منم س،يه - پرهام

 .و از رو دهنم بر داشت دستش

 .يمنو كه سكته داد ؟يايم يا خب چرا خبر نداد... زهــــــرِ -

 .يديمنو د ديگفتم شا يآخه در رو زد - پرهام

 .فكر كردم مامانه دمت؟يكجا د -
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 منم خوبه، بچمون چه شود؟ پيعطرشم خوبه، ت. دوست دارم پشميت. ميخور ينه، به هم م! نازه ها يليخ نكيشوهر منه؟ بدون ع گريج نيا يوا

 .پرهامم متوجه لباسام شد. و نگاه به لباسام كردم نييسرمو انداختم پا هوي. پيمنم كه خوش ت پ،يخوش ت اون

 .سادمياد جلوش واكرد انگار لخت مادر ز ينگام م يجور

 .باال رو ايرو بپوشونم  نييدونستم پا ينم. گرفتم جلوم دستمو

 .روت رو كن اون ور -

 .صورتش تكون دادم تا به خودش اومد يآخر دستم رو جلو. چند بار صداش كردم، جواب نداد. حواسش نبود اما

 .گم روت رو كن اون ور يم م،يخورد. يبپا غرق نش ؟ييعمو كجا يهو -

 .رو كرد اون ور روش

 كنه؟ يم يچه فرق گهيد م؛يكن يرسما عقد م گهيما كه چند روز د - پرهام

 .من داره ينداشته باشه اما برا يتو فرق يبرا ديشا -

 ؟يساديوا رونيخب چرا ب - پرهام

 در بسته است؟ يديزدم نفهم غيهمه ج نيمن ا يعني -

 .يبمون رونيكه ب شهينم ؟يكن يكار م يحواسم نبود، حاال چ - پرهام

 ؟يكن يكار م يجا چ نياصال تو ا. اديصبر كنم بابام ب ديبا. رميگ يخودم رو م يعزا نميش يكار كنم؟ م يچ -

 .به باباتم زنگ زدم رون،يب مياومدم دنبالت شام بر - پرهام

 .گهيوقت د هيخونه؛ باشه  يبهتره تو بر. اميب ييتونم جا يحاال كه نم -

 ولت كنم؟ يجور نيهم يخوا ينكنه م - پرهام

 .رو بده تيخونه، فقط گوش اديگم زود ب يم. زنم بابا يبرو منم زنگ م ابونم؟يبابا مگه تو خ يا -

 .زنگ زدم به بابا. داد ويگوش

 الو؟ بابا؟ -

 .زنم يسرم شلوغه بعدا بهت زنگ م. يدونم با پرهام يم ،يسالم بهار - بابا

 الـــــــــــــــــو؟. الو؟ قطع نكن -

 .يشدم حساب يكفر. شماره رو گرفتم، خاموش كرده بود دوباره

 .ده يجواب نم ايب -

 ؟ياز اون جا بر ستيباز ن ييجا ،يپنجره ا ،يدر - پرهام

ما كه چند  گهيراست م. تنمه يپرهام چ مهم نبود جلو گهيد.اتاق خودم باز بود يدوم پنجره  يفقط طبقه . همش بسته بود. سمت پنجره ها دميدو

 يكياگه .كنم يولت نم يجور نيگه ا ينشده مواظبمه و م يچيهنوز ه نيننه بابام ولم كردن به امون خدا، اون وقت ا.ميبه هم محرم گهيروز د

 .خودم رو بكشم باال يجور هيشد  يگرفت م يم بقال
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 .خوام برم باال يم ر،يقالب بگ ايپرهام ب -

 :و گرد كرد چشماش

 ؟يمطمئن - پرهام

 .گهيد ايبجنب ب االي رم؟يمن برا تو قالب بگ يخوا ينكنه م -

 .قميباز زوم كرده رو  دميد. شونش و پام رو بردم باال يدستم رو گذاشتم رو. اتاقم و قالب برام گرفت يپنجره  نييپا اومد

 .ستادميو برداشتم و صاف ا دستم

 .يدون يخودت م ،ياريدر ب يباز زيه گهيبار د هيبار، فقط  هياگه  -

 ؟يديلباس پوش يجور نيا يخودته، برا چ ريتقص - پرهام

 .ياريب فيتشر يخوا يكف دستم رو بو نكرده بودم شما م -

 .من برم باال يخوا يم - پرهام

 .زدم شخندين هي

 .برو يتون ياگه م -

باال  واريوگرنه خوراك من از د. شد برم يبود، نم عيچون لباس من ضا. باال ازش رفت يالبته به سخت يجور هيشد  يپا داشت و م يجا واريد

 .واريرو د ديپرهام رفت عقب و با دو پر. رفتنه

هم اومد  چارهياون ب. خنده ريزدم ز دم،يصحنه رو د نيتا ا. خـــِــــــــــرش و شلوارش جر خورد يصدا هيكه پاشو بلند كرد  نيهم اما

 .دميخند يخورد و من م يحرص م چارهياون ب يحاال ه.نييپا

 .سرم اومد ييبه خاطر تو چه بال نيبهار، بب گهيبسه د - پرهام

 .باال يبر يبه من چه؟ خودت خواست -

 .يهمونم ندار يباز خوبه من خواستم برم، تو كه عرضه  - پرهام

 .و اون چشماتم ببند ريقالب بگ ايحرفا ب نيا ي؟ جاكنم ييتونم مثل تو هنرنما يوضع م نينگاه به لباس من بنداز؟ با ا هي -

كم برو  هياومدم به پرهام بگم .خودم رو بكشم باال عيكه سر واريد يدستم رو گذاشتم لبه . پاهام رو شونش بود. برام قالب گرفت و رفتم باال باز

شست  دپام رو بردم باال و از قص كمي. كنه يم تيفعال ياديچشمش داره ز زيه يآقا! بــــــــــــــله دميو د نييسرم رو آوردم پا. سمت راست

 .چشمش رو گرفت و خم شد هوياونم . پام رو زدم تو چشمش

 ؟يذار يپات رو كجا م ينيب ينم ؟يدختر مگه كور. چشــــــمم يآ - پرهام

 .گفت يبودم و اونم چرت و پرت م واريد زونيمن آو حاال

 .پرهام با توام شما،يداغون م فتمياالن م. ريپرهام بلند شو من رو بگ -

مونده در و  نميشد، هم ينم يجور نيا يول. باال دميكش يكردم و خودم رو م ياگه دامن پام نبود قشنگ پام رو بلند م. داد يپرو جوابم رو نم بچه

 .ننيمنو بب ياون جور هيهمسا
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 .ريمنو بگ ايب فتم،يبابا دارم م يا -

 .دارم برات. اون ورتر نشسته و چشمش رو گرفته كميآقا . روم رو برگردوندم. نداشت يا دهيفا

 .بود اديز كميارتفاع . بودم واريد زونيآو يمرخيدستم رو ول كردم و حاال ن كي

 .حقته اديسرت ب ييبه امون خدا، هر بال يدلم گفتم حاال كه من رو ول كرد تو

 .مرو كمر پرها دميرو ول كردم و پر دستم

 .كه پرهامت رو كشتن ييكــــــــمرم، ننـــــــــــــــــــه كجا يآ - پرهام

 .خودم رو زدم به اون راه منم

 .پام يآ. بود ومدهيبال سرمون ن نياالن ا ،يريمن رو بگ يتوئه، اگه اومده بود رهيهمش تقص. دســـــــــــتم يآخ آخ پاهام، وا -

 رو كمر منِ بدبخت؟ يافتاد يم ديحتما با. يكرد يپرت م گهيجا د هيخودت رو  - پرهام

 كار رو كردم؟ نيمگه من مخصوصا ا ؟يدونستم تو كجا نشست يمن چه م -

 .ميزد يو به جون هم غر م واريكنار د مينشسته بود جفتمون

 .خونه يدر از تو هيداشت و  اطيتو ح رونيدر از ب هيبود كه  يساختمونمون استخر و سونا و جكوز ريز

 .درش رو باز كردم و رفتم تو. شهيباز م رونيكه از ب يشدم رفتم سمت در بلند

 .قفل نباشه شه،يكه از خونه باز م يكردم در يدعا م همش

 .ادي يبرات م وارياز در و د يجور نيهم ،ياريب يكه بدشانس يامان از اون روز اما

 .دياومد تو و در رو د پرهام

 در رو باز كرد؟ نيبشه ا يندار يزيچ نتيتو ماش -

 .نه ندارم - پرهام

 .داد زدم سرش

 ؟يدار يپس تو چ -

 .داد زد اونم

 داره؟ يبه من چه ربط - پرهام

 :رفتم سمتش و دستم رو زدم به كمرم. بود سادهياستخر وا لب

 ؟يزن يسرِ من داد م -

 ؟ينه پس بذارم تو سر من داد بزن - پرهام

 .رماينذار حالت رو بگ -

 .بپا حالت گرفته نشه - پرهام

تو آبم ول كن .تو استخر ميافتاد ييمچ دستم رو گرفت و دو تا عياونم سر. كه پرتش كنم تو آب نشيس يتا دستم رو فشار دادم به قفسه  دو
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و از  ميسته شدقدر كارمون ادامه داشت تا جفتمون خ نيا. خواستم خفش كنم يمن م ايآب كنه  ريخواست سر من رو ز ياون م. ميماجرا نبود

 .رونيب ميآب اومد

 يرفتم تو جكوز. روشن بود يشانس آوردم جكوز. سردم بود يليخ.بلند شدم قهيبعد چند دق. مينگفت يزيكدوم چ چيه. نيرو زم ميشد ولو

 .نشستم

 .اومد پرهامم

 .تو اميمنم سردمه، اجازه دارم ب - پرهام

 !گهيبابا، دل رحمم د ايب-

 كارا نكردم؟ يچ ندتيبا داماد آ ينيكه بب ييكجا بابا

 .پرهام افتادم يكفشا ادي.پامه يياما جاش دمپا. شكستم يپام بود، با لگد در رو م يكفش درست و حساب هياگه . گذشت نيم پنج

 كفشت كجاست؟ -

 لب استخر، چطور؟ - پرهام

 .ايبلند شو ب -

 .شميكجا؟ تازه دارم گرم م - پرهام

 .گهيبلند شو د! عجبا -

 .لب استخر ميرفت ييتا دو

 .كفشات رو پات كن -

 ؟يچ يبرا - پرهام

 .گميپات كن، بهت م -

 .رو پاش كرد و بردمش سمت در كفشش

 .كنن؟ تو هم همون كار رو كن يدر رو با لگد باز م لمايتو ف يديد -

 .كنه يپاش چند تا لگد زد به در؛ انگار داره توپ شوت م با

به در باشه، پاهات رو تو شكم جمع  مرختين. كنن يكار م يچ دميد لميمن تو ف. گم بكن يم يهر كار. رهيگ يبدتر پات درد م يجور نينه، ا -

 .چند بار زد اما نتونست. گفتم رو كرد يهر كار.كن و بعد با كف پات ضربه بزن به در

 كار كنم؟ يچ شه،ينم - پرهام

اگه من بودم . در باز كردنم نداره هي يعرضه  ه؟يك گهيد نيخدا ا يا. رو بستم دستام رو گذاشتم رو سرم و چشمام. سر خوردم واريلب د آروم

. سادهيدر بازه و پرهامم وا دميسرمو بلند كردم و د. تـــــــــــــــــق. در باز شه نيكن ا يو خوب ايخدا جون ب.ضربه بازش كرده بودم هيكه با 

 .بلند شدم عيسر! دمت گرم خدا

 ؟يدر رو باز كرد -
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 .يمنو دست كم گرفت ؟يپس چ - هامپر

 .تو بغل پرهام دمينبود، دو ميقدر خوشحال شدم كه حال نيا

نشد  يزيسر اون چ. نخوره، دستم رو گذاشتم پشت سرش نيكه سرش زم نيبرا ا. نيتعادلش رو از دست داد و افتاد زم يكه طفل دميپر يجور

 .دست من داغون شد يول

 ؟يدختر تو قصد جون منو دار - پرهام

 ن؟يعوض تشكرته كه نذاشتم كلت بخوره زم -

 .تونستم جم بخورم يدستشو انداخته پشت كمرم و نم دمياز روش بلند شم كه د اومدم

 .خوام بلند شم يدستتو بردار، م -

 تو بغلم؟ ياومد يم يتو كه داشت - پرهام

 .دستتو بردار! نبود مياون موقع حال -

 مگه جات بده؟ - پرهام

 !يليآره خ -

 .استفاده كن تتيتو باشن، پس از موقع يدخترا آرزوشونه جا يهمه  - پرهام

 .شكنم يرو م يمن گردن اون سوء استفاده چ يتو باشن ول يپسرا آرزوشونه جا يهمه  -

 .يستيحرفا ن نيمال ا - پرهام

 .يخور يبه ما نم -

 .كنم يآدم حسابت نم يعني

 .كرد يپرهامم داشت ناله م.استفاده كردم و بلند شدم تيمنم از موقع. پرهامم دستاش شل شد. زدم د،يكه نبا ييپام به جا با

 .كنم يم اهيدعا كن دستم بهت نرسه، روزگارت رو س - پرهام

 .ومدهين يلباساتم خشك كنم تا كس. باال بهت لباس بدم ميبر ايب. زميجنبه داشته باش عز. دميترس يوا -

 .كنن اجاق تو كوره يبدبخت، اگه من بچه دار نشم همه فكر م - پرهام

 .ادهايشد، بابا م ميبدو هشت و ن. و سالم يحاال كه زنده ا -

بابا هم كه ماشاالش . يكليالغره، پرهامم ه يليبابام خ.شد يپرهام نم يكدوم اندازه  چيبابا، ه يرفتم سراغ لباسا. تو خونه ميبا هم رفت. شد بلند

 .ششيبرگشتم پ. جذب شرتاشيت يمه باشه، ه

 بدم بهت؟ يقدت، چ ميلباس ندار -

 .هيكاف يحوله بد هي - پرهام

 .تا منم برم لباسم و عوض كنم رونيب اديمنتظر شدم ب. رفت تو اتاقم عوض كنه. آوردم براش حوله

 .كه بهش دادم رو دور كمرش بسته بود يفقط همون حوله ا رون،ياومد ب يوقت
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 .ايراحت باش، خجالتم نكش -

 .ندارم يمن مشكل - پرهام

 .منم برم لباست رو خشك كنم ن،يبب يو يتو برو ت -

 .زدم به برق تا داغ شه ييراياتو هم بردم پذ. رو عوض كردم لباسم

 .پرهام يشربتم درست كردم بردم برا هي. كه مامان درست كرده بود رو گذاشتم گرم شه ييغذا

 .كرد يو رو م ريهواره رو زما يكاناال داشت

 .برو از آشپزخونه بردار يخواست يزياگه چ. كنم يدارم لباست رو اتو م -

 .يكن ييرايازم پذ ديمثال من مهمونما، با - پرهام

 .كنم يكارا نم نيشرمنده من از ا -

 .رهنشيسراغ پ رفتم

 .اول شلوارم رو بدوز بعد خشكش كن - پرهام

 .ابروم رو دادم باال يتا هيكردم و  نگاهش

 .يد يدستور م يكه دار ستماينوكرت ن -

 .يجورشو بكش ديپس خودتم با ،ييمقصرش تو زايچ نيا يهمه  - پرهام

 .زنم ينم يچيجوره، منم دست به ه نياحاال كه ا -

 .ارهي يكم م يك نميبب نم،يش يپس منم لخت لخت جلوت م - پرهام

 .رو انداختم رو پامنشستم و پام  نهيدست به س يصندل رو

 گه؟يد يكن يدرست نم - پرهام

 .انداختم باال ابرومو

 !نچ -

 .يباشه، خودت خواست - پرهام

 .شد اومد رو به روم بلند

 .ارماي يدر م - پرهام

دفعه  هي. كردما يوقت خر شه و باز كنه؟ عجب غلط هينكنه . دل تو دلم نبود.دستشو برد سمت حولش. نگام كرد كمي. هام رو انداختم باال شونه

خواست دستامو  يدستشو گذاشت رو دستم و م. خنده اش بلند شد يصدا.چشمامو بستم و دستمو گذاشتم رو چشمام عيسر. دستشو حركت داد

 .برداره

 .اما چشمامو باز نكردم. به زور دستمو برداشت. چشمام يمن محكم دستمو گرفته بودم رو يول

 ؟يچرا چشماتو بست - پرهام
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 .حولت رو تنت كن ،ييايح يب يليخ -

 .كنم، حاال چشماتو باز كن يخب تنم م - پرهام

 .كنم يباز نم يتا حولت رو نپوش -

 .يكن يخودت باز م ،يش يباالخره خسته م - پرهام

 .درصد، دستمو ول كن حاال هيفكر كن  -

 جلو چشمات؟ يريكه باز بگ - پرهام

 .اديپرهام جونمم ب سايفضولو بردن جهنم گفت وا -

 .به سكوت گذشت قهيدو دق. جوابمو نداد گهيد

 ...باشه بابا حولت رو  ؟يزن يالـــــــــــــــــو؟ چرا حرف نم ؟يمرد نميبب -

 .حوله تنشه دميد. نييآروم سرمو بردم پا. ديهر هر بهم خند. چشمامو باز كردم عياز ترسم سر. شدم تو بغل پرهام دهيكش هوي

 ه؟يكارا چ نيدرد، ا يا -

 كنم؟ يپرم بوست م يم يفكر كرد ؟يذوق مرگ شد ه؟يچ - پرهام

 .رونياز بغلش اومدم ب. بهم برخورد يليخ

 .يزن يواسم بال بال م يكه دار ييفعال تو -

سوختت رو جمع  ياول برو غذا يول ست،ين يمشكل يكل كل كن يخوا يم. يهستش كه واسه خودت ساخت يهمش توهمات ذهن نايا - پرهام

 .كن

حرفو بهم زد،  نيخواستم براش غذا بكشم اما چون ا يم. رو خاموش كردم رشيز.نسوخت يكم ته گرفته بود ول هيغذا . تو آشپزخونه دميدو

 .رونياومدم ب. دم بخوره يحناقم نم

 .خودت غذا بكش بخور ياگه گشنته برو برا -

برداشتم  رهنشويپ.خورد يخودش رفته بود آشپزخونه غذا م يپرهامم پررو پررو برا. اول شلوار رو دوختم بعد اتوش كردم. و سوزن آوردم نخ

 .اف اف رو برداشتم. بود ميساعت و نگاه كردم، نه و ن. اتو كنم كه زنگ در رو زدن

 بله؟ -

 .منم باز كن - مامان

 .دنبال پرهام دميدر رو بزنم دو كه نيبدون ا. دميمتر از جا پر ده

 .شو ميبجنب لباسات رو بردار و برو تو اتاقم قا. مامانم اومد. ميبدبخت شد -

 .اومد ياون كه نم - پرهام

 .دونم، فقط برو ينم -

 .اتو رو هم دادم دستش. رو برداشت لباسش
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 .ها يياين رونيب ام،يبرو تو حموم اتاقم درم ببند تا من ب -

 .ظرف غذا رو برداشتم و خودم و مشغول ظرف شستن كردم. در رو زدم و رفتم تو آشپزخونه. زدم ديم همه جا رو دمن. باال رفت

 .اومد تو مامان

 ؟يمگه قرار نبود بمون ؟يسالم، چطور -

 .مونن يسالم، چرا، داداشش و زن داداشش اومدن گفتن م - مامان

 حاال بهتره؟ -

 .كم بهتره هيآره،  - مامان

 ؟يوردغذا خ -

 !يشست يقبال ظرف نم ؟يكن يم يزيناپره يآره خوردم، چه عجب دار - مامان

 .زميخونه رو به هم نر يخودت سفارش كرد -

 !يچقدرم تو حرف گوش كن - مامان

 ؟يندار يخوام بخوابم، كار يم. من خستم -

 .نه برو - مامان

 .رو برداشتم و تا برگشتم مامان اومد جلوم يگوش. مامان هنوز آشپزخونه بود. دميد زيم يپرهام رو رو يرفتم باال كه گوش يم داشتم

 ؟يتو كه هنوز نرفت - مامان

 .رفتم يداشتم م -

 ؟يكرد ميچرا دستتو پشتت قا - مامان

 .رونيرو گذاشتم پشت كش شلوارم و دستم رو آوردم ب يگوش. بگم يچ موندم

 .يجور نيهم -

 !آهان - مامان

 :كه خواستم از پله برم باال نيهم. نهيرو برداشتم كه اون رو پشتم نب يگوش عيسر. بغلش آروم رد شدم از

 بهــــــــــار؟ - مامان

 .كه برگردم نيا بدون

 بله؟ -

 كنترل كجاست؟ - مامان

 ؟يتو روحت پرهام، كنترل رو كجا گذاشت يا

 .گهيدونم، خب سر جاشه د ينم -

 .نميبه من؟ برگرد بب يپشتت رو كرد يبرا چ. ستينه اون جا ن - مامان
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 .ميكن يفردا صحبت م ست،يحالم خوب ن -

 وا مثال چته؟ - مامان

 .دستم رو گرفتم جلو دهنم و شروع كردم به عق زدن يالك. خوندم يم ديفاتحم رو با د،يد يرو م ياگه گوش. كمياومد نزد يم داشت

 .برگشتم، پرهامم بود. راست رفتم تو حموم اتاقم و در رو از داخل قفل كردم هي. اومد از شانس گلم مامانم دنبالم. سمت باال دميدو

 !جا؟ نيا ياومد يبرا چ - پرهام

 .ستينندازه ول كنه ماجرا ن ريتا ما رو گ نيا. از دست مامان فرار كردم ؟يرو چرا برنداشت تيگوش -

 ؟يزنده ا ؟يبهار چت شد؟ نكنه غش كرد - مامان

 .وع كردم به عق زدنشر يالك باز

 .شم يخوبم مامان، تو برو االن بهتر م -

 .صاحاب رو باز كن يدرِ ب نيگم ا يبهت م - مامان

 .صاحبش منما! وا -

 .در رو هم بستم. رونيب دميدادم و در رو باز كردم و پر لشميموبا. رونيشه تا من برم ب ميپرهام گفتم پشت در قا به

 .رو انداختم رو تخت خودم

 ؟يخورد يچ نميبب - مامان

 .چم شد هويدونم  ينم ،يچيه-

 .نيبخور كه حال و روزت بشه ا رونيب يچرت و پرتا نياز ا يه - مامان

 ساعت چنده؟ گه،يشو د اليخ يب -

 .نگاه كرد ساعتشو

. من كار دارم. يريبخور نم يزيچ يآب قند هيپا شو . يوقتم رو گرفت يه. دميرو ند اليسر نيخاك تو اون سرت كنن، باز ا. ده شد يوا - مامان

 .نميرو بب لميف ي هيحداقل برم بق

 .پرهام آبروم رو برد يطرز حرف زدنش جلو نيا با

 برس لمتيبرو به ف زم،يباشه عز -

 !به افتخار دختر گلم يافتخار نميا - مامان

 .كرد يتيترب يكار صدا دار ب كي و

 .شد يداشت از تعجب گرد م چشمام

 .يخفن از مادرت داشته باش يخاطره  هيخواستم . ستيدست آدمم كه ن. ره يو م ادي يباده، م ؟يكن ينگاه م هيچ - مامان

 .يدوست دار يخاطره شو، جون هر ك اليخ يمامان فقط برو، حاال امشب رو ب -

 .ارميحال و هوا درت ب نيخوام از ا ينه، تازه م - مامان
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 .گونه نگاهش كردم التماس

 ؟ينيبب لميف يخواست يمگه نم. ه خدا خوبمبرو، ب-

 .نميب ينداره، تكرارش رو م يبيع - مامان

 .اتاقم يرو صندل نشست

من كه اون جا بودم، صد . رهيحقشه ترتر بگ. كنه يم يبود؟ باز اسهال گرفته، بتركه از بس تو هم خور ضيمهناز چرا مر نيا يدون يم - مامان

 .وزن كم كرده ييلويك ستيده ب هيفكر كنم . دفعه رفت خال

 ؟يحالم رو خوب كن يخوا يم يجور نيا. ميراجع بهش صحبت كن ستين يحرف قشنگ تر گمايم -

 هات تموم شد؟ يبزن، خداحافظ يزر هيخب تو  - مامان

 .راحت التيآره، خ -

. در اتاق رو بستم و در حموم رو باز كردم.برام نمونده بود ييآبرو گهيگرچه د. دمينفس راحت كش هي. نييبابا اومد و مامان رفت پا خوشبختانه

 .خنده ريزد ز ديگوشه نشسته بود و تا منو د هيپرهام 

 .دونه س هي ييمامانت شدم، خدا نيعاشق ا يعني - پرهام

 .ريمن بگ يمامانمو جا ايا خب ب -

 .يصاحاب يفعال كه تو ب. اون صاحب داره زم،ينه عز- پرهام

 .مامان و بابا هم زمان اومدن تو. در حموم رو بستم و در اتاقم رو باز كردم. در اتاقم اومد يبدم كه صدا جوابشو اومدم

 رون؟يب يمگه با پرهام نرفته بود ،يسالم بهار - بابا

 .مياومد، زود برگشت شيبراش پ يكار فور هيسالم بابا، چرا رفتم اما  -

 دكتر؟ ميبر يخوا يم ؟يخورد يچ - بابا

 .شميكم بخوابم خوب م هينخوردم،  يچيه -

 .كنه يعشق چشماش رو كور كرده، داره خودش رو لوس م! زميعز لمهيهمش ف نايا - مامان

 هيگزه و با  يندازن ككم هم نم يم كهيهمه آدم بهم ت نيا. گفت درد، مرض، خاك تو اون سرت يبهم نم زميمن اگه لوس بودم، مامانم جا عز -

 .كنم يباال چشمت ابروئه، قهر نم

 .كنه يم يداره باهات شوخ - بابا

 .بابامم كه رو تخم چشمام جا داره. دونه س هيمامانم  ،ييبنده خدا هيبه قول . دونم يم -

 .كنه يم فيكنه داره از باباش تعر فيكه از من تعر نيجا ا! نكن يپاچه خوار - مامان

 .من غلط كردم -

 .يدونم، الزم نبود بگ يم اون رو كه - مامان

 .خستم يليبرو بخواب، منم برم بخوابم خ - بابا
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 .در رو قفل كردم و پرهام رو آروم صدا زدم. گفتم ريو شب بخ دميرو بوس شونييتا دو

 .رفتن رون،يب ايب -

 .دستش بود رهنشميفقط شلوارش پاش بود و پ. رونياز حموم اومد ب پرهام

 رون؟يبرم ب يچه جور ديمن با - پرهام

 .بخوابن، بعد برو نايصبر كن ا -

 .هم بمونم گهيدو ساعت د يكيكه بخوام  نيرسم خونه، چه برسه به ا يم ريهم د يجور نيهم ؟يساعتو نگاه كرد - پرهام

 .يبمون ياالنم مجبور. يكار كنم؟ صد دفعه گفتم برو، خودت لج كرد يچ يگ يم -

 .رم يم مونم، صبح يجا م نيپس امشب ا - پرهام

 .صدام رفت باال كمي

 ؟!يچـــــــ -

 .رم ياالن م نينداره هم يبيع ،ياگرم ناراحت. مونم يگفتم م ؟يدينشن - پرهام

 .اومد در رو باز كنه كه رفتم جلوش. قفلشم باز كرد. سمت در اتاق رفت

 .بميگذاشتم تو ج دميرو قفل كردم و كل در

 .رميگ يكمر درد م. بخوابم نيتونم رو زم يمن نم ا،يبخواب نيرو زم ديفقط با. بمون، فردا برو. يكن يچقدر ناز م -

 .بخوابم نيتونم رو زم يمنم اصال نم - پرهام

 .نداره يبه من ربط-

 نه پس به من ربط داره؟ - پرهام

 بايتختم تقر. بود يليروش، تخت نشكست خ ميديه ما پرجور ك نيا. سمت تخت ميديهمزمان با هم دو. مينگاه به هم كرد هينگاه به تخت و  هي

 يم گهيسر هم د ريبالشتو از ز. ميپروند يهمش به هم لگد م.ميريجا رو بگ نيشتريب ميداشت يو سع ميبود دهيجفتمون خواب. بزرگ بود

 يما، صدا يريدرگ ونيم.بنشونن يخوان حرف خودشون رو به كرس يتخس كه م يبچه ها نيا نيع ميشده بود. بدتر گهيد توامسر پ. ميديكش

برگشتم پرهام رو صدا كنم . جا نياومد ا يمامانم باز داشت م يوا.رو تخت نشستم و با دقت به صدا گوش دادم. مامانم از پله اومد ييتق تق دمپا

 .شمشكه انگشتم رفت تو چ

 .يآ - پرهام

 يمن همه  يزد كه دستم رو كنار بكشه ول يزور م. خواست دستم رو برداره يهمش م. فشار دادم دو تا دستم و گذاشتم رو دهنش و عيسر

 .در اتاقم اومد يصدا. حواسم به صدا بود

 .من يِخانم كوچولو، گامبال، اسبِ آب ؟يديكپ ؟يبهـار خواب - مامان

 :لتماسدستم رو برداشتم آروم و با ا. قرمز شده بود چارهيب. و كردم سمت پرهام روم

 .نگو يزيجون مادرت چ -
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نفس راحت  هيمنم . دم، رفت يجواب نم ديد يوقت. صدام كرد گهيد نِيريمامانمم دو سه بار با الفاظ ش. ديكش يفقط تند تند نفس م بدبخت

 .دميكش

 .گذشت ريبه خ ش،يآخ-

 كنم؟ يخوام با تو زندگ يواقعا من م - پرهام

 ؟يخوشحال يليخ هيچ -

 .سوزه ينه، دلم به حال خودم م - پرهام

 :گفتم آروم

 .دلت به حال عمت بسوزه -

 رو؟ تيمعذرت خواه دمينشن - پرهام

 معذرت بخوام؟ ديبا يواسه چ اه،يصد ساله س-

 خواد؟ ينم يعذر خواه نايا ؛يلباسام داغون شده، خونه هم نرفتم، جامم كه تنگ كرد ،يچشمم رو ناكار كرد - پرهام

حد فاصل خودتم . خوام بخوابم يحاالم بكش كنار م... كنم، استغفرا يدرصد بخوام عذرخواه هيفكر كن  م،يحرفا رو ندار نيم اما كه با ه -

 .كن تيرعا

 .ينش كيحواست رو جمع كن به من نزد. به تو گفت ديرو با نيهه ا - پرهام

 .يوقت حامله نش هيبخواب،  نيا پس پاشو رو زم -

 .ها ييايح يب يليخ - پرهام

 ؟يمشكل دار شيكه هست، با چ نهيهم -

 .رو دارما شيخواد من آمادگ يندارم، اگه تو دلت بچه م يمن مشكل - پرهام

 .گمشو نكبت -

 .نيبهش كه پرت شد زم دميكوب يكيپام  با

 ؟يجنبه ا يقدر ب نيتو چرا ا - پرهام

 ؟يبهت رو دادم، پررو شد -

 .گم ينم يچيه گهيبخوابم، د اميبذار ب - پرهام

 .قدر خسته بودم كه زود خوابم برد نيا. ميديتخت خواب يگوشه  هيكدوم  هر

پرهام بود، اونم كه بغلم كرده بود،  ي نهيسرم رو س. بودم دهيخواب يتيتو چه وضع! چشم ننم روشن. صبح كم كم چشمامو باز كردم ميو ن ده

 .رفته بود باال... هم ماشاا زميبل. پاهامون قفل هم شده بود

 .آروم صداش زدم. نهيرو نب تيوضع نيجا به جا كردم كه حداقل پرهام ا خودمو

 .عمو يهــــــ ،يهــــــــو، هــــــــوششش، هــــــ. پرهام پا شو، صبحه -
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 .ديشش متر از جا پر. تو دلش دميمشت كوب با

 كردنه؟ داريچه طرز ب نيچته؟ ا - پرهام

 .يبر ديپا شو با. رفته بود بپرم ماچت كنم دماي يوا -

 ستن؟ين نايبابات ا - پرهام

 .يرو ادهيره پ يموقع م نيبابا سر كاره، مامانمم معموال ا -

 ؟يكن يكار م يتو چ ؟يچه خانواده فعال - پرهام

 !يزندگ -

 .يمنظورم به جز زندگ! يخسته نباش - پرهام

 .چرخم يخودم م يعار، برا يكار، ب يب. ندارم يكار خاص -

 .اديز تياز فعال يرينم - پرهام

 .غمت نباشه -

تا چشم رو هم گذاشتم عقد هم تموم شد و شوهرمون . گذشت يم يگريروزها پس از د.روزيبود د يعجب روز. ببره فيشد تشر يراض باالخره

 .دادن رفت

چند  نيتو ا. نكرد يپرهام خوشبختانه مخالفت. ميخودمون باش ي مدت رو من و پرهام هر كدوم در كنار خانواده نيمن قرار شد ا يخواسته  به

 .كردم ديو خر دميپاساژا واسه خودم چرخ نيمونده، تا تونستم تو ا يروز باق

بود؟ به  يكنم واقعا هدفت چ يبا خودم فكر م يگاه. يدور باش زانتيسخته از عز يليخ. قراره از خانوادم جدا شم. ميدوازده ظهر پرواز دار فردا

 شهيهم يمنم كه از بچگ. كه آدم طمع داشته باشه يدور شدن از خانوادت؟ ارزشش رو داشت؟ اما امان از روز متيق ؟بهيبرس يخوا يكجا م

 .خواستم ياز حدم م شتريبلند پرواز؛ ب

كه چراغ رو  نيبدون ا. جام بلند شدم از. كار رو كردم نيبودم كه چرا ا مونيسگ پش نيع يواقع يبه معنا. برد يخوابم نم. نصف شب بود سه

رو  اطيداشتم ح. رفتم دم پنجره. ادي يباز صدا م دميد يفكر كردم توهمه ول.اومد ييصدا هي. غرق فكر بودم. رفتم يروشن كنم، تو اتاق رژه م

 .نييپا ادي يداره م گريخونمون سه تا دزد خوشگل مشكل ج واريبلــــه؛ از د دميد. كردم يم هنگا

خواستن  يبودن و م اطيداخل ح. باز نگاه كردم.ادي يبر نم ناياز پس ا ييبابا هم تنها. كنم يتونم كار يكه نم نايمامان ا يمسلح باشن؟ جلو نكنه

 .هم باشه نوبته منه يحاال نوبت. رسونن يخودشون و م عياونام گفتن سر. و گزارش دادم سيكه كردم زنگ زدم پل يكار نياول. تو انيب

لبم رو با مداد  نييپا. گذاشتم تو چشمام.بودم رو در آوردم دهيكه خر ياز تو كشوم لنز مشك. كنم تيخوام از خانوادم حما يبار م نيرآخ يبرا

 .كاله كردم هيموهامم داخل . و نقاب زورو هم زدم به چشمم دميهم پوش يمشك يكتون. زدم يسر تا پا مشك پيت هي. خال گذاشتم هي

داره از پله  يكي دميد. كردن يم فيبرا خودشون داشتن ك.سر و صدا وارد خونه شدم يب. برادران دزدم رفته بودن تو خونه. نييپنجره رفتم پا از

 .ره باال يها م

 عمو كجا؟ يهو -
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 :از اونا يكي. كردن گهينگاه به هم د هيبرگشتن سمتم و بعد  ييتا سه

 .نصف نصف ميبرداشت يهر چ. شن يم داريب واش،ي سيه -

 .اديب سيكنم تا پل يفكر كردن من دزدم؟ چه بهتر، سرشون رو گرم م نايا ايد ب! هــــــه

 .از االن بگم پنجاه پنجاه -

 .شهيبر چهار م ميتقس يهمه چ! زرشـــــــك -

 .پنجاه پنجاه ستم،ين -

 .كه هست نهيچرت نگو، هم -

 ؟!جا چه خبره نيا - بابا

 .نييپا دياز پله ها دو كسيبارف ي لهيم هيشد؟ بابا، با  داتيتو از كجا پ يوا

رن  يدارن م ييسه تا دميد.از اونا رو بزنه كه از دستش فرار كرد يكياومد  ؟يچهار نفر بش فيحر يخوا يم يبگه چه جور ستين يكي آخه

 ي لهيكه م يرفتم سمت اون ن؟يزن يمنو م يبابا ؟يچـــ.مشت خوابوندن تو صورتش هيرو ازش گرفتن و  لهيم. بود دهيگرخ چارهيسمت بابا، ب

 .حركت، تـــق تموم شد هيگردنش رو گرفتم و با. بود شدست كسيبارف

 يچرخش پرش هيهم  يكياون .شونيكيتو شكم  دميكوب لهيبا م. به خودشون اومدن و حمله كردن سمت من. كردن يدو تا با تعجب نگام م اون

 .ارويو پام كجاست؟ تو صورت 

جور دهنش باز بود و  نيهم. برگشتم سمت بابا.بودن نيهر سه تا پخش زم. از خجالت همشون در اومدم يو حساب يجان يبودم تو حس جك رفته

 .رفتم سمتش. كرد يبه من نگاه م

داشتم نگاهش .رت بابامكنار صو وار،يدستم رو گذاشتم رو د يكيبود، اون  لهيدستم م يتو. ما رو يهه، بابا. واريقدم رفت عقب و خورد به د هي

هنوز ازش . دميلپش رو بوس. چشماش چهار تا شد. صورتش آوردم كينزد ارم؟صورتمويچطور طاقت م نمت؟يب ياز فردا نم يعني. كردم يم

گلدون پرت كرده تو كمر منِ  هياز اون جا . سادهيمامان دم پله ها وا دميبرگشتم د. بودم كه حس كردم كمرم خرد شد تهفاصله نگرف

 .بود يعصب يليصورتش خ.بدبخت

 ؟!يكن يكثافت آشغال، شوهر من رو بوس م - مامان

 .اومد سيپل ريآژ يصدا. از بابا فاصله گرفتم عيسر. قدر درد داشتم كه هنگ مونده بودم اون

 ريتو اتاق و با همون لباس رفتم ز دميدو.رفتم باال واريو از د اطيرفتم تو ح. رو پاك كردم تا اثر انگشتم نمونه و با تمام سرعتم فرار كردم لهيم

 .بعد در اتاقم باز شد و چراغ روشن نيم هي. پتو

كمرم داشت . دميمسكنم خوردم و باز خواب هي. لباسام رو عوض كردم.رونينفسم رو با صدا دادم ب. باز چراغ خاموش شد و در بسته. ومدين ييصدا

 .دادم كال تا صبح جون. شد از درد يمنفجر م

 .مامان و بابا تو آشپزخونه بودن. نييآماده كردم و اومدم پا لمويدوش گرفتم، وسا هي. ساعت نه از جام بلند شدم 

 .ريسالم صبح بخ -
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 .صبحونه بخور نيبش زم،يسالم عز - مامان

 .خودم شيپ نيبابا بش ايب - بابا

 .چپ يخودمو زدم به كوچه عل. كم كبود بود هيرو گونش . كردم نگاهش

 ؟!بابا صورتت چرا كبوده -

 .ستين يزيچ - بابا

 ؟!سرت اومده ييخب؟ چه بال يچ يعني -

 .دزد اومده بود شبيد - مامان

 .كم به ُتنِ صدام جو دادم هي

 ؟!يچــــــــــ -

 .دزد اومده گميم - مامان

 دم؟يپس چرا من نفهم ؟يكن يم يشوخ -

 .يچون تو خواب ناز بود - مامان

 شده؟ يچ نميكن بب فيتعر -

 لهيم. دزد اومده ديرفت دم پله ها و د. رو صدا زدم نيآرم. ادي يصدا م دمياز خواب پا شدم آب بخورم، د. بود ميسه و ن _دونم، سه  ينم - مامان

 چرادونم  ينم يكياون . سه تاشون افتادن به جون بابات. المصبا چهار تا بودن. كردم يمنم از باال نگاش م. نييرو برداشت رفت پا كسيبارف

 نيسنگ يگلدون گنده  هي ن،يياومدم پا ؟يگيمــــــــــنو م. ماچش كرد ديپر. آخر سرم رفت سراغ بابات. شروع كرد به زدن هم دستاش

 دميهم كلش رو كوب يپنج بار _چهار  هي. رفتم سمتش دو تا چك زدم تو صورتش. ديكش يخجالتم نم دهيند ريخ. تو كمر طرف دميبرداشتم كوب

 .خبر داده، اونا هم اومدن بردنشون سيبه پل يها انگار هياز همسا يكي. خالصه انقدر التماس كرد تا ولش كردم. واريتو د

لبخند گلِ  هيبابا رو نگاه كردم، اونم . لبمو از داخل گاز گرفتم تا نخندم!دمياز مامان ند يا گهيد ييگرفته بود، جز پرتابِ گلدون، هنرنما خندم

 :كنم يدارم نگاش م ديمامانم براش چشمك زد، تا د. كرد يه بود و داشت مامان و نگاه مگشاد زد

 ؟يآماده كرد لتويوسا. گهيا زود بخور د - مامان

 .بـــــله -

 .فرودگاه ميبر عيسر ديبا - بابا

 .فرودگاه يبه سو شيو پ نيگذاشت تو ماش لمويبابا هم وسا. صبحونه كارامو كردم بعد

 .كردم يبا همه دست دادم و روبوس. يعجب استقبال گرم وليا. همه اومده بودن بايتقر

 .ميراه انداخته بود يهند لميمن و مامان و بابا چه ف يموقع خداحافظ. پرهام فقط دست دادم به

 .كردم هيرگ يبه خاطر شاهكارت من به اندازه كاف شبيد ،يكن هيخواد گر يخواستم بگم نم يم. كرد هيگر يكه حساب مامان

 .رم ها ينم يكارا رو كن نينكن قربونت برم، ا هيا گر -
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 .ها يمراقب خودت باش، پرهام جان دختر منو تنها نذار يليخ - مامان

 .راحت التونيتنهاش بذارم؟ خ شهيمامان؟ مگه م هيچه حرف نيا - پرهام

 .يباش يامانت دار خوب دوارميسپارم به تو، ام يدخترمو م - بابا

 .كنم يم مويتمام سع - پرهام

 

**** 

 .ميديبهار بلند شو، رس - پرهام

 .مير يبخوابم، بعدا م گهيد كميبذار  -

 .رو بخوابم؟ پا شو همه رفتن يچ يچ - پرهام

 .ميگرفت ليرو تحو لمونيوسا. رونيب ميرفت. نبود مايكس تو هواپ چيه. دمياز جام پر هوي

 .دنبالمون انيقرار ب - پرهام

 ؟يك -

 .از دوستام يكي - پرهام

 .باشه! آهان -

 .س وونهيبا خودم گفتم طرف د. سمت ما ديدو يدختر مو بلوند قد كوتاه الغر، داشت م هيكه  ميرفت يراه م ميداشت

بغل پرهام و دستشو انداخت  ديدختره پر.ومديكه چشمام داشت از كاسه در م يجور. به تعجب شد ليتبد شخندميزدم اما در جا ن شخندين هي

 .نيبود كف زم دهيدهنم چسب. ديدور گردنش و لباشو بوس

 .دختره هم منو نگاه كرد و اومد جلوم، دستشو دراز كرد.پرهام دختره رو از خودش جدا كرد و با ترس به من نگاه كرد. زده بودم بهشون زل

 .يپرهام باش يدختر عمو ديتو با. يكنصدام  يكيو يتون يم. نامزد پرهام هستم ايكتوريسالم من و -

 .جوابشو دادم يسيانگل يفارس. به دختره دست دادم.نيي؟ به پرهام نگاه كردم؛ سرشو انداخته بود پا!؟ نامزد!يچـــــــ. رونيچشمام زد ب باز

ـِلو نكبت خانوم-  !كنم سيپرهام سرو نياز تو و ا يدهن كي. ويهاو آر . هــــ

 ؟يچـــ - يكيو

 ؟!فهمه يم يفارس نيا !داد يا

 ؟يبلد يا تو فارس -

 .يلينه خ كم،ي - يكيو

 .تونم فحشت بدم يم شتر،يبه نفع من ب! بهتر

 !زرشــــــــــك

كرد نگاهش  يم يپسره هم سع. كرد ينگاهش م تيپرهام با عصبان!خواد بپره منو ماچ كنه يم نميسمت ما، البد ا ادي يداره م يپسر هي دميد
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 .دستشو آورد جلو. نكنه

 .هستم دوست پرهام جان ريام ن،يخوش اومد يليسالم خانوم، خ -

 .باهاش دست دادم يمجبور

 .سالم، ممنون -

 :كه خودم بشنوم يجور آروم

 .گم يم كيدر ضمن تبر -  ريام

 :گوشم كيپرهام اومد سمتم و نزد. چپ نگاهش كردم كه حساب كار دستش اومد چپ

 .دم يم حيبعدا بهت توض - پرهام

 .زدم تو چشماش زل

 .خوره يخفه شو، حالم ازت بهم م -

! هـــه. نكردم رونيب ييبايبه ز يهوو؛ چه شود؟انقدر اعصابم داغون بود كه توجه كيدر كنار  دميجد ياز زندگ نميا. جلوتر از اون راه افتادم و

 .اومدن دنبالمون نيموزيهم گذاشتن با ل يچه كالس

 .شيسرش تو گوش رميپرهام بود، ام زونيكه آو يكيو. زد ينم يكس حرف چيراه ه تو

 .ميشد يم ادهيپ ديتوقف كرد و ما با نيماش. اصال متوجه گذر زمان نشدم. كردم يرو نگاه م رونيمثال داشتم ب منم

 .پرهام اومد كنارم.خونه كه چه عرض كنم، قصر جلوم بود. بود يدنيواقعا د افميق امروز

 .يخودت خوش اومد يبه خونه  - رهامپ

 ؟!جا مال توئه نيا -

 .آره - پرهام

به سرم  يخـــــدا چه گل يا. ازش بزنم، بازم داره يبزنم؟هر چ غيت نويا يآخه من چه جور. اردرهيليكه م نيبابا ا. منو جمع كنه اديب يكي حاال

 !هوو هياونم با  رم؛يبگ

دور و برم انقدر جور واجور بود كه  يفضا. بود يزيعجب چ.زدم ديرو د اليكه اون سه نفر رو آدم حساب كنم، رفتم دور تا دور و نيا بدون

 .اونو دور زدم. حالت صخره مانند بود يِسنگ واريد هي نشينخل و ماب يپر بود از درختا يقسمت هي. محوش شدم يحساب

 هياز . خانوادم شيبرگردم پ ييبا چه رو. كار كنم يخـــــــــــدا چ يا.دستمو گذاشتم رو سرم. ستم رو زانونش. هيچ گهيد نيا! جـــــــــــان يا

 رمكار كنم؟دست رو دست بذا يچ يگ يم. نشون بدم ليكنه خودمو خوار و ذل يقبول نم رتميطرفم غ هيجا منو گرفته، از  نيطرف زرق و برق ا

 كهيت هي نيخدا جون ا! اومـــــم، من كه بچه ندارم. تو شكمم چه كنم يبچه  نيبا ا شه؟منيم يمن چ فيدلش خواست بكنه؟ پس تكل يهر غلط

 ه؟يچ يدون ياصال م.اشتباه شد

 .كرد يداشت نگاهم م. جلوم سبز شد ،ياز نژاد گرگ يسگ بزرگ مشك هي.زدم فيخف يسكته  هينباشه  يشما خال يجا. بلند كردم سرمو

از نفس . اومد يكرد و دنبالم م يسگم پارس م. دميدو يزدم و م يم غيج.و الفـــــــــــرار دميچه عرض كنم، فراتر كش بنفش كه غيج. سادميوا
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 :زدم غيج. دمياز دور پرهام و د.افتاده بودم

 .پرهــــــــــــام كمــــــك -

 .رفتم پشتش و لباسشو گرفتم و پرهام رو سپر خودم كردم. بهش دميرس

 .داد خفن سرش زد هيآخر پرهام . ول كن نبود سگم

 .نيركس بشــــــــــــ - پرهام

 .زدم يبود و نفس نفس م دهيپر يرنگم حساب ن؟يبود دهيهم خـــــــــــرِ حرف گوش كن نشست، تا حاال د سگ

 .رو نگاه افشيق. يكن يباهاش باز يخوا يفكر كرده م. نداره تيكه كار ني؟ بابا ا!چته - پرهام

 .پارم كرده بود كهيبودم كه ت سادهي؟ اگه وا!كنه يخواد باز يخنده، م يبه قبر ننش م -

 .نداره تيكار نيجلو، بب ايب ،يازش بترس دينبا - پرهام

 .برش دار ببر، من از سگا متنفرم. نه من جام راحته -

 .تو ميبر ايخب ب - پرهام

 .امي يجا نم چيمن ه -

 .بهار ستين ياالن وقت لج باز - پرهام

 دور سرم حلوا حلوات كنم؟ يانتظار دار ؟يلجباز! هـــــه -

 .ميبر ايدم، ب يم حيگفتم بعدا توض - پرهام

 .قدم رفتم عقب هي. باز سگ بلند شد. سادميجور سر جام وا نيكرد بره، منم هم حركت

 .اشارمو گرفتم طرفش انگشت

ـِـــر. مكن يم سيزنم دك و دهنتو سرو يخدا شاهده م. ايجلو ن -  .يِچخه، ه

 :اومد جلو كمي

اصال بذار . من شو اليخ يب ت،ييزن دا ت،ييجونِ ننت، دا. المصب ايشه؟ د ن ينم تيحال زاديزبون آدم. چخه چخه. ايجلو ن گميهــــــو، م شته،يپ-

 .يشيبابا، خرم كه نم يا. دلت خواست بكن يهر غلط ايچاق بشم چله بشم، بعد ب

 :داد زدم هي. رو پاش بلند شد. سمتم ديدو د،يسگ تا توپ رو د.آروم آروم رفتم توپ رو برداشتم. دميد سيتوپ تن هي. و برم و نگاه كردم دور

 .سادات يجــــــــده  اي -

 .دنبالِ توپ ديرو با تمام قدرتم پرت كردم، سگ هم دو توپ

دك و دهنمو جمع كردم كه . بزرگ بود يليخ.ميشد اليوارد و. يرو آب بخند. ديخند يداشت بهم م. پرهام شيرفتم پ. استفاده كردم تيموقع از

 .ده متر باز نشه

 .سالن فرش كرم پهن شده بود ياز قسمتا يبعض. شده بود نييتز يو دو دست سلطنت ياول با سه دست مبل راحت ي طبقه

 .خورد سمت باال يقسمت سالن از دو طرف پله م هي. كنم يم ينداره بعدا فضول بيع. در داشت هي ،يديد يكه م ييجا هر
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 .از سالن نشسته بودن يگوشه  ريو ام يكيو. نيباال منو بب ايگفت ب يم. زد يچشمك م يبدجور

 .ناياز باال دل كندم و نشستم ور دل ا يمجبور. ششونيپ ميرفت ييدستمو گرفت و دو تا پرهام

 ن؟يكن يكارا م يگذره؟ چ يخب خوش م -  ريام

 گذره؟ يتو مگه بدم م يبه لطف شاهكارا - پرهام

 .خودشو جمع و جور كرد ريام

جلوتر از من  نميب ياومدم م. چونمشيبه اصطالح خواستم بپ. فرودگاه امي يبه من كه منم م دهيكنه چسب نيكار كنم؟ از صبح ع يچ يگ يم - ريام

 .تو فرودگاهه

 .ديصحبت كن يسيلطفا انگل. شم يمن متوجه نم ن؟يكن يصحبت م يچرا فارس - يكيو

 :آروم

 ه؟يوسط عرعر كردنت واسه چ نياالغِ خر ا يخفه، تو -

 خر؟ يبه من گفت يچ - يكيو

 .زيت يگوشا نيبه ا... ماشاا

 يليخ يچشماش َخــر داره و تو هم چشما ميگ يداشته باشه، م ييبايو ز رايگ يليخ يبه هر كس كه چشما م؛يدار ياصطالح هيما  زم،ينه عز-

 .يدار ييبايز

 .تا بناگوش باز شد ششين

 .چشماش سگ داره گنيبودم م دهياما من شن - يكيو

 !خر داره گنيتو داهات ما كه م -

 !جونه عمم آره

 .ييبايز يليتو هم خ زم،يممنون عز - يكيو

 ؟يچند وقته با پرهام آشنا شد زميخب عز! يمرس -

 يليو خ ميدل نه صد دل عاشق هم شد هيو همون جا بود كه به قول شما  ميديرو د گهيهم د يمهمون كيما تو . شهيم يحدودا هشت ماه -  يكيو

 .ميرو دوست دار گهيهم د

 :يلحنِ كش دار هيپرهام نگاه كردم و با  به

 .يكيو ديا ببخش. يويك ،يكيو ،يكيما رو اون جا كچل كرد از بس گفت و. تو بود شيفكر و ذكرش پ يهمه  رانيآره؟ اتفاقا پرهام تو ا -

 كچل كرد؟ يچ يعني - يكيو

 :يفارس به

 .كنم يحال زيزبون نفهم چ نيبه ا دياَه حاال دونه دونه با -

 .هم زل زده بود به من يكيو. گرفت يلبشو گاز م يپرهام ه. ديخند يم زير زيو ر نييسرشو انداخته بود پا ريام
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 .كرد يم فيهمش از تو تعر يعني _

 .خستن، تازه از راه اومدن نايا. ميره ما بربهت يكيو -  ريام

 .كرد يپرهام با تعجب نگام م. بلند شدم و شروع كردم به بشكن زدن و خوندن. افتادم نيشعر اگه اشتباه نكنم، مع ادي

 

 از راه اومدم من

 از راه اومدم من

 گاو اومدم كي با

 

 .سمت پرهام آوردم يواشكي دستمو

 

 گاو اومدم كي با

 يتو باز كجا رفت آخه

 ياالغ كجا رفت نيا با

 دست تو خوندم خوب

 باهات نمونـــدم من

 

 يقاه قاه م ريام. داد يهم قر م يگردن هي يگاه.زد يكرد و دست م يم قيتشو. خونم يم يدرست و حساب زيچ هيكرد دارم  يفكر م يكيو

 .از دستم شكار بود يپرهامم حساب. ديخند

 .يهنرمند يليبهار تو خ! واو - يكيو

 .يشوهر رو داشته باش ليفام يخواد هوا يتو خرت از پل گذشته نم ز،ينداره عز يبه من ربط ؟يكن يم يپاچه خوار يدار -

 .سختمه يصحبت كن، من فارس يسيكنم انگل يبهار خواهش م - يكيو

 .خونم يتو م يفقط برا يبعد سفارش يگفتم دفعه  زميعز -

 .يمهربون يليتو خ يمرس! واو - يكيو

 .كه قدر بدونه هيك -

 م؟يبر يكيو -  ريام

 .امي يمن خودم بعدا م ،يبر يتون يم ياگه عجله دار ؟يكار دار يتو به من چ - يكيو

 .خواد استراحت كنه يخسته س، م. اون به خاطر تو نشسته. بهارم كن يا مالحظه  -  ريام

 .بهار برو استراحت كن، من راحتم - يكيو

 .تو صورتشا اميجفت پا ب گهيم طونهيش! پررو بچه
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 .خب من ناراحتم يجور نينه ا-

 .مينيب يباشه پس فردا هم رو م - يكيو

 :باز اومد پرهام رو ببوسه كه يكيو. ميكرد شونييراهنما يبا پرهام تا در ورود. شدن بلند

 .عشقم يش ضيترسم مر يكم سرما خوردم م هيمن  ،يكينه و - پرهام

 :لب گفتم ريز

 ؟يكش يارف نكن، جلو من خجالت متع -

 .كردن و رفتن يخداحافظ. ازش فاصله گرفت زونيآو يبا لب و لوچه  يكيو

 اد؟ي ياز خونه خوشت م. ميباالخره تنها شد - پرهام

 .قابل تحمله -

 ومده؟يخوشت ن يعني - پرهام

 .يكرد يقشنگ ترش رو انتخاب م هيحداقل . افتضاحه قتيسل -

 ؟يزن يطعنه م يدار -پرهام

 !هم چه عرض كنم افشيق. هم مشكل داره ياز نظر عقل. ستيزانو منم ن ري؟ قدش تا ز!ستيمشخص ن -

 .خوام باهات صحبت كنم يم نيبش - پرهام

 ؟يكجا گذاشت لمويوسا. خوام بخوابم ياالنم خستم، م. تو رو ندارم يها ييچرت و پرت گو يمن حوصله  -

 .باال نشونت بدم ميبر - پرهام

دو تا . حالت اتاق اتاق رو داشت شتريب. نبود نييپا يباال به بزرگ يطبقه . ديخورد، به آرزوش رس يكه تو وجودم وول م يحس فضول نيا خرهباال

 .چرك يصورت واريرنگ د. كرم بود ليوسا يزيرنگ آم. اتاقو باز كرد و منتظر شد برم داخل هيپرهام در . سالن بزرگ هيجدا از هم و  يراهرو

 .كوفتش بشه. در كل خوشم اومد

 جا بخوابم؟ نيا ديمن با -

 .ميجا بخواب نيا ديما با - پرهام

 .ابرومو دادم باال يتا هي

 .يمنو روشن كن فيتكل ديبا. ستيخبرا ن نيبهت نگفتم، اللم؟ نه جونم از ا يزيچون چ يكن يفكر م ؟يفكر كرد يبا خودت چ -

اگه پدرش قرار داد رو فسخ كنه،  يدون يم. قرار داد رو با پدرش بستم نيبهتر. س هيسرما هيمن حكم  يبرا يكيو. اريدر ن يبچه باز -  پرهام

 .ره يم نياز ب ميكل زندگ اد؟ي يسرم م ييچه بال

 ؟يمنو گرفت ياومد يپس واسه چ -

 .به اجبار پدر بزرگم - پرهام

ننه  يسر زبون همه، كه بگن نرفته برگشت خونه  يدختر مردمو بنداز يفقط خواست ؟يمگه خودت عقل ندار ؛يچه قدرم تو حرف گوش كن -
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 باباش؟

 .كنم بره يدكش م نويمدت صبر كن ا هيكار كنم؟  يچ يگ يم - پرهام

 هم برا من هست؟ ييجا تيمگه تو زندگ -

 .كنم يخراب كردم، خودمم درستش م تويخودم زندگ يوقت - پرهام

 .گردم يمونم، بعد بر م يم يدو سال هي. جا بمونم نيا يخوام بذار يفقط م. ندارم يانتظار چيازت ه. رهخو يبهم م گرانيحالم از ترحم د -

 ؟يد يچرا بهم فرصت نم. نكن يپشتم رو خال. خواد يآروم م يزندگ هيدلم . به خدا خسته شدم. سختش نكن بهار - پرهام

 .ما يرو محكم كنن، اما بدتر گند زدن به زندگ شونيدوست ونديمثال خواستن پ. مقصر پدر بزرگامونن م،يستيمقصر من و تو ن ؟يدون يم -

 .برام نداره يتياهم نيكوچك تر يكيباور كن و - پرهام

 .زدم يلبخند اجبار هي

 .كه شده هيكار. نخواستم حيخودته، من ازت توض يزندگ -

 از كنم؟دوست روت حساب ب هيتونم به عنوان  يم - پرهام

 .انگشت اشارم رو بردم باال. عقب دميكه اومد دست بده، دستمو كش نيهم. آورد جلو، منم دستمو بردم جلو دستشو

 !فقط دوست -

 .دست دادم باهاش

 ؟يد يحاال اتاقمو نشون م -

 .داشت يقد يرو انتخاب كردم كه پنجره ها رياتاق دنج و نور گ هي. تا اتاق نشونم داد چند

 .ينخورد يچيهنوز ه ؟يستيگرسنه ن - پرهام

 .خوام بخوابم يم. رمينه، س -

 .يباشه هر طور راحت - پرهام

 .رونيپرتش كنم ب يبا اردنگ ديانگار با. بود سادهيوا هنوز

 !ريشب بخ -

 .خاروند و نگام كرد سرشو

 .يخوب بخواب. ريباشه، شب بخ - پرهام

 .شدم هوشيدر عرض سه سوت، ب. باسمو عوض كردم و ولو شدم رو تختل. ستين يبشر اعتبار نيبه ا. رو قفل كردم در

 

**** 

 .خواب خواب بودم. زدن يصبح در اتاقمو م ميو ن هفت

 بر اون پدرت صلوات، چه مرگته؟ يا -
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 .اومد يم يدختر جوون يصدا

 .خانم صبحونتون رو آوردم -

 .حرف زدم يو نصف فارس يسينصف انگل. دوباره در زد. دميندادم و باز خواب جوابشو

 .ياوك. خوام بكپم يم. اَه، گو بابا؛ گو -

 خانم؟ -

 .گهيگم گو د يم! درد -

 .بس در زد، بلند شدم در رو باز كردم از

 ؟ياول صبح يگيم يچ! هان -

 .گفتن صداتون كنم. منتظرن نييآقا پا -

 .امي يباشه برو، خودم م -

 شرتيت كيشلوار گرم كن با  هي. صبحونه كوفت كنم؟ چشمام بسته بود يكرد داريمنو ب ميهفت و ن! آخه ننت خوب، بابات خوب. رو بستم در

برم؟  ديحاال كجا با. چونم رو خاروندم. بودم سادهيوسط سالن وا. رفتم يراه م يچشم هي. بود دهيهنوز خواب از سرم نپر. نييو رفتم پا دميپوش

 .اومد شهيريختر سهمون د

 .پامو نگاه كرد سرتا

 .طرف نيخانم از ا -

 نيا يعني! بابا كالس. اتيچرند نيبزرگ، همراه با بوفه و از ا يو چهار نفره  ستيب يناهار خور زيم هي. سالنو باز كرد كيدر . راه افتادم دنبالش

. نييپاسرشو انداخت . سر تا پامو نگاه كرد. نشسته بود زيم ييپرهام قسمت باال. خورن يبه ما نم گه؛يدارن د هيما ه؟يجا فقط سالن غذا خور

 .نشستم كنارش. گرفتم يبا كت شلوار برم؟ تو حال خودم نبودم وگرنه حالشو م يتوقع داره اول صبح. خنده يداره م دميد

 ؟يكن داريموقع ب نيحاال واجب بود منو ا -

 ؟يديواب، خوب خوابسالم خانم خوش خ كيعل - پرهام

 .تونستم جواب سوالتو بدم يبخوابم، اون موقع م يذاشت ياگه م -

 .ناهار، پنج عصرونه و هشت شام ميدوازده و ن شه،يصبحونه سرو م ميجا هفت و ن نيا - پرهام

 .اليخ يكنه؟ ب يم يچه فرق -

 .خونه قانون داره نيا. ستين رانيجا ا نيا - پرهام

 كار كنم؟ يچ يگ يم -

 .دميشش متر از جا پر. زيرو م ديزدم كه دستشو كوب يچرت م داشتم

 ؟!يچته؟ باز سگ شد -

 .صبحونت رو بخور بعد برو بخواب - پرهام
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 يك. هم خجستن ها نايا. نوع سوپ هيهم  گهيظرف د يشكالت و تو ر،يخرد شده، نون تست، كره، پن ي وهيم سيد هي زيرو م. نداشتم ليم اصال

تا اون موقع پرهام صبحونش رو خورده و دست از سر منم بر . كه سرمو باهاش گرم كنم ختميسوپ ر يخوره؟ برا خودم كم ياول صبح سوپ م

با . چرخشِ سر، دو چرخش هي. شد نيچونم، كم كم چشمام سنگ ريدستم ز. رهيشد خوابم بگ يباعث م شتريبود ب نمونيكه ب يتسكو. داره يم

 .عوض شده بود شرتميرو تخت خودم بودم، ت. چشمامو باز كردم. دمينفهم يزيچ گهيد. كله رفتم تو سوپ

قدم  هي. چشمام پف داشت. نگاه كردم نهيخودمو تو آ. بلند شدم. بعد از ظهر ميشش و ن د،يمخم سوت كش. چنده؟ چشمم به ساعت افتاد ساعت

 !شلوارم چرا برعكسه؟ يبايج. رفتم كنار اما دوباره برگشتم

رفتم سراغ . شدم سوژه واسش. پرهامو بگو. كرد ينگاه م يدختره اون جور ستين خوديب. دميشلوارمو برعكس پوش يوا. نييبردم پا سرمو

شامپو و  يكل. يعجب حمومِ با كالس. حولم رو برداشتم و رفتم حموم! فشونهيبودن توش، وظ دهيلباسامو چ. كمد رو باز كردم هيدر . چمدونم، نبود

و  دميلباسامو پوش. سر حال بودم يحساب. رونيساعته اومدم ب مين. مينداشت ايسوسول باز نيما تو خونمون از ا گهيد. دميندكه تا حاال  ييزايچ

 .بلند شد و باهام دست داد ديتا منو د يكيپس پرهام كو؟ و. جاس نيدختره ا نياَه باز كه ا. نييرفتم پا

 .حوصلم سر رفته يليخ ييتنها. يسالم بهار جون، خوب شد اومد - يكيو

 ست؟يمگه پرهام ن. زميسالم عز -

 .رسم يم گهيربع د كينه، گفت تا  - يكيو

 .ها شهيپرهام تنگ م يخب چه خبر؟ دلت زود به زود برا -

جا  نيا شهيگه دوست دارم به عنوانِ همسرم هم يم. كنه يقبول نم يول ميكن يجا با هم زندگ نيا اميدادم منم ب شنهاديآره، بهش پ - يكيو

 .نه به عنوان همخونم ،يبمون

 .نيخوشبخت باش! عجـــــــــب -

 هست؟ تيتو زندگ يكس. تو نيهمچن - يكيو

 .ارميكه كم ن نيا برا

 .باهاش ازدواج كنم رانيدارم برگشتم ا ميتصم. دوستم داره يليخ. رانهيهست، تو ا يكيآره  -

. بلند شد دستاشو از هم باز كرد يكيو! اخماشو نگاه. شه خوردش يمن عسلم نم هياوه اوه با . برگشتم نگاهش كردم. پرهام اومد يپشت صدا از

 .نيجفت پا خوشگل براش اومدم كه با مخ خورد زم هيتا خواست بره، . شد ياز جلو من رد م ديبا. خواست بره تو بغل پرهام يبه حالت دو م

 .پرهامم اومد .جام بلند شدم از

 شد؟ يجون چ يكيو يوا يا -

 :گفتم آروم

 .نمتيبب. حواستو پرت كرده ها يپرهام حساب نيهنوز؟ ا يزنده ا -

 جفت پا گرفتم؟ دينكنه د. نگاه خوفناك بهم كرد هي پرهام

 .كنم يخودم كمكش م ست،ين ياجياحت - پرهام
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 .كرد و آخ و اوخش رفته بود هوا يخودشو برا پرهام لوس م ريو و ريه نيهم تو ا يكيو

 .النگوهات نشكنه ؟يدار يفيچه بدنِ ضع -

 .نه من النگو ندارم - يكيو

 نه؟ اُسگله

 .يرفتم باز فضول. نداشتم نويا يها يلوس باز يحوصله . كمك پرهام نشست رو مبل با

قسمتم فقط  هي. ديو سف اهيراه راه س وارميپشت د. صل بودو واريبه د يو يو ت يدست مبل راحت كي. داشت منيحالت نش.اتاقو باز كردم هي در

 .راه داشت رونيبود و به ب يا شهيدر ش

 .زدم ماهواره. نداشت يزيچ. و رو كردم ريكاناال رو ز. كنترل رو برداشتم. رو مبل دميكش دراز

 .آهنگ اول تموم شد. همون جا گذاشتم، خودمم بلند شدم به قر دادن. كرد يكانال همش شو پخش م هي

 .دوم آهنگ

 .منم تند تند شروع كردم در جا زدن. آهنگ در باز شد و پرهام اومد تو يوسطا

 ؟يكن يكار م يچ - پرهام

 .كنم يدارم ورزش م ؟ينيب يمگه نم -

 .شام ايب! آهان - پرهام

 .امي يبرو، م. كرد يكلفتت صدام م يگفت يم -

 .ايباشه، زود ب. زيبر يزهر هي شهيهم - پرهام

 . اونا شيرو خاموش كردم و رفتم پ يو يتموم كه شد، ت. رقصمو انجام دادم يمنم باز ادامه  رفت،

 .نشستم يكيو يبه رو رو

 ؟يبهتر شد -

 .بله بهترم - يكيو

 .اديب يگفت يهم م ريپرهام، به دوستت ام گميم -

 :ابروشو داد باال يتا هي

 بشه؟ يكه چ - پرهام

 .ميدور هم باش ،يچيه -

 ه؟يماه چ نينظرت راجع به آخر هم. ميازدواجمون صحبت كن خيتار يدرباره  ايپرهام ب - يكيو

 .واسه ازدواج كنم يتونم فكر يپروژه تموم نشه، من نم نيگفتم تا ا زم،يعز - پرهام

 .ديلب ورچ يكيو

 م؟يخانواده بد ليتشك م؟يكنار هم باش يست ندارآخه چرا؟ مگه دو - يكيو
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 .زميتحمل كن عز. كاره رِيدرگ ينخوام؟ اما االن ذهنم حساب شهيمگه م - پرهام

 .كنم يبه خاطر تو بازم صبر م - يكيو

 :گرفت دستشو

 .دوستت دارم -

 .از جام بلند شدم. عق، دستمو بردم جلو دهنم و چند تا عق زدم.آورد جلو سرشو

 .سازه يانگار به من نم يبود ول يشام خوشمزه ا يمرس -

نقابِ  ،يكتون ،يتاپ مشك ،يجذبِ مشك يشلوارك برمودا هي.رفتم اتاقم و درو قفل كردم. رمياگه حالِ شما دو تا رو نگ ستميبهار ن. رونيب اومدم

وار ياتاقمو باز كردم و از د يپنجره .رونيو اومدم بدوش حموم اتاقمو تا آخر باز كردم . آماده شد ختنيواسه كرم ر پميت. يزورو و كاله مشك

و بغلش  دميآرم لبخند گنده كش هي نيرو كاپوت ماش ديبا كل. نبود يزدم، خبر ديدور و برم و د. يكيو نيراست رفتم سراغ ماش هي. نييرفتم پا

 :نوشتم

 

 م؟يمن ك يگفت اگــــــه

 

 .ربع گذشت كي. ارميسر پرهام در ب ييكردم چه بال يداشتم فكر م. ينشستم رو صندل. باال رفتم وارياز د باز

. به درِ اتاق ديكوب يبا مشت م. زد يبلند اسممو صدا م يساعت بعد پرهام با صدا مين ؟يديشاهكارم رو د يناز ،يآخ. بلند شد يكيو غيج يصدا

 .تو كمد لباسامو در آوردم و انداختم يهمه  ؟يچ نهيلباسا بب نياگه منو با ا يوا

 .رونيحوله گرفتم دورم و اومدم ب هيشدم،  سيكه خ يحساب. شه سيدوش تا موهام خ ريز دميپر خودمم

 .اومد تو و در رو بست. در رو باز كردم. زد يدر م هنوز

 ؟!يكن يم نيشده؟ چرا همچ يچ -

 .آورد يدر م يباز زيداشت ه. تا پامو نگاه كرد سر

 .رو سرت يصداتم انداخت ؟يجا واسه چ نيا ياومد -

 حموم؟ يرفت يك - پرهام

 ؟يكه چ. دنيخدمتكارام منو د. شما رفتم شيهمون موقع كه از پ -

 ؟ياورديدر ن يكيو نيتو اون بال رو سرِ ماش يعني - پرهام

 ؟يزن يحرف م ي؟ از چ!ييچه بال -

 .ستيولش كن، مهم ن - پرهام

 ؟يسر من داد زد يخود يپس ب ؟يچ يعني -

 .زن بوده هي م،ينگاه كرد نياز دورب. كرده يرو خط خط يكيو نيكاپوت ماش يكي - مپرها

 زنه؟ يدياز كجا فهم -
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 .نبود نيحواسم به دورب يوا

 .شده بيزود هم غ. هيك ميبد صيتشخ مينتونست. صورتشو با نقاب پوشونده بود. گهيد كلشياز ه -پرهام

 سراغ من؟ يحاال چرا اومد -

 .فكر كردم كارِ توئه - پرهام

 .خوبه واال، آش نخورده و دهن سوخته -

 .خوام يمن معذرت م - پرهام

 ؟يخشك و خال يجور نيهم ؟يخوا يفقط معذرت م ن؟يهم -

 كار كنم برات؟ يخب چ - پرهام

 .ميبا هم بخور ارنياول بگو دو تا شربت ب -

 .داد باال ابروهاشو

 واقعا؟ - پرهام

 .تشنمه يليآره، خ -

 .نييزد پا زنگ

 .اياز اون سفارش. ميدو نفر ن؛ياريب يدنيبرام نوش - پرهام

 .ارميسرت ب ييخوام چه بال يم يخبر ندار. دهيكش يچه نقشه ا ستيمعلوم ن! ذات خراب يا. لبخند بهم زد هي

 .ها رو پر كرد السيرو باز كرد و گ يدر بطر. داخلش بود يبطر هيكه  خيظرف پر  هيو  السيدو تا گ. پرهامو آوردن سفارش

 .ادي يصدا م رونيپرهام از ب -

 .يكن يصدا كجا بود؟ اشتباه م - پرهام

 نكنه دزد باشه؟ اد،ي يبابا صدا م -

 .خواب آور رو كه پودر كردم رو برداشتم يقرص ها زيم رياز ز عيمنم سر. شد رفت سمت پنجره بلند

 .برگشت. با انگشت تند تند هم زدم. پرهام السيتو گ ختمير

 .يكن يگوش نم اد،ي يصدا نم گميمن م - پرهام

 .شدم بلند

 .اومد يخب صدا م -

 .رو برداشت و اومد سمتم السايگ. در اتاقو قفل كرد رفت

 ؟يچرا در رو قفل كرد -

 .امج نينترس من ا. راحت باشه التيدر رو بستم خ اد؟ي يصدا م يگ يمگه نم - پرهام

 .ازش گرفتم السمويگ. يدلم گفتم خر خودت تو
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 هست؟ يچ نيا -

 .ادي يبخور خوشت م ست،ين يبد زيچ - پرهام

 .خورما يالكل داره؟ اگه داره من نم -

 .نيمثل من، بب. يجا سر بكش هي ديفقط با. يشيكمه، اصال متوجه نم يليخ - پرهام

 .منو نگاه كرد. ديتا ته سر كش السويگ

 .حاال نوبت توئه - پرهام

 .گرفت شيگلوم آت! سيپرهام، دهنت سرو يا. ضرب رفتم باال هي السويگ. خودمو سپردم به تو ايخدا

 خوردم؟ يبود داد يچ نيا. نهياَه اَه زهرمار بهتر از ا -

 .ديخند

 .شهيم يواست عاد يبعد يكايپ. هيجور نياول ا كيپ - پرهام

 .بود يكاف يكي نينه قربونت، هم -

. نگاهم رو نقاب ثابت موند. ديرنگم پر.يو يت نييپا يچشمم افتاد به نقابم، رو كشو هوي. بود و من رو به روش ستادهيا يو يپشت به ت رهامپ

با تعجب نگام . زل زدم تو چشماش. دستامو گذاشتم دو طرف صورتش عيسر فته،يكه چشمش به نقاب ن نيبرا ا ره،يپرهام اومد رد نگاهمو بگ

 .خودت كمك كن ايخدا. تو سرم كنم يحاال چه خاك. كرد يم

 ؟يدار يخوشگل يچه چشما گماياومـــم، م-

 .سمت لبم نييرفت پا چشماش

 .يدار يوسوسه كننده ا يجدا؟ تو هم لبا - پرهام

 .يرابيبابا س برو

 ياومد كه فاصله . ستشو انداخت دور كمرمد.خورد ينفساش به صورتم م. كيبازم اومد نزد. رهيبگ نويا اديب يكي! ننه يا. آورد جلو سرشو

 .تو كمرش دميدستمو چند بار كوب. زود بغلش كردم.حرفام نيمن زرنگ تر از ا يببره ول نيرو از ب نمونيب

 .پسر يعمو جون؛ ناز بش... ماشاا. ييچه پسر آقا... ماشاا... ماشاا -

 .يعمرا بذارم به هدفت برس. دستمو تنگ تر كردم يحلقه . رونيب اديخواست از بغلم ب يم

 .بودم دهيهنوز دستشو سفت چسب. رو تخت ميتكون خورد كه پرت شد هي. من بود يحال كلنجار رفتن با دستا در

 .سرم يدستامو از دورش برداشت و گذاشت باال. تمام قدرتش زور زد با

 .رو بنداز اون ور، كمپوت شدم كليبابا اون ه -

 .كار ناتموم دارم هيصبر كن من اول  - پرهام

 .صورتم كيآورد نزد سرشو

دزد اومد و بردش، ! بود؟ آهان يچ شياوم بق. نذاشتم، دزد اومد و بردش ششيپ ونجهيداشتم،  يخر خوب كي ؟يديشعر رو شن نيا يراست -
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 .ا اشتباه شد. گذاشت تو شورتش هوي

 .ديخند يهر بهم م هر

 .فرستمت تو زندون يم ،يفتياگه دستم ب. دونيرم به م يصبحا م وون،يخر ح نيكجا؟ من با ا يرم رو برددزدك ناقال، خ يا! آهان -

 :ديخند يجور كه م نيهم

 خب تموم شد؟ - پرهام

 ...شاايا يچشم نخور... ماشاا... شاايبگو ا. يالال يالال يالال يالال. نه، آهنگش مونده -

 به اون داشت؟ يچه ربط نيا - پرهام

 .شهيربط يربطش به ب-

 .كنم ييمنم بلدم هنرنما. حاال نوبت منه - پرهام

 شيسانت از صورتم، گوش هي يبه فاصله .رفت يم جيكم گ هيسرم . ديچرت و پرتام ته كش يخدا همه  يا. صورتم كيصورتشو آورد نزد باز

 .كال ازم فاصله گرفت. زنگ خورد

 .قفلو باز كرد. شد رفت سمت در بلند

 .كنم يم يريگيحتما پ. يديآره راحت رس. نه منتظر تماست بودم ؟يخوب زم،يسالم عز - پرهام

 .از تخت بلند شدم و رفتم پشت سرش عيسر. رونيتنش تو اتاق بود و كلش ب. رونيرو باز كرد و سرشو برد ب در

 .مراقب خودت باش، بوس بوس. طور نيمنم هم. آره عشقم - پرهام

 .در رو قفل كردم. رونيلگد به پشت پرهام زدم كه پرت شد ب هيدر رو باز كردم،  هوي

 .ريشب بخ زميعز - پرهام

 .رفت باال كمي صداش

 .بود؟ در رو باز كن يچه كار نيبهار ا - پرهام

 .ندادم جواب

 .در رو باز كن گميم. ارايسگ منو باال ن ياون رو - پرهام

 .جاس نيجون كله سحر ا يكيفردا و ،يبخواب يبهتره بر. گذاشتم برات! زرشك -

 نه؟ ،يكن يدر رو باز نم - پرهام

 .مراقب خودت باش، بوس بوس. آره عشقم -

 .كار كنم يدونم باهات چ يم رون،يب ياي يدر م نيتو از ا - پرهام

 .آره، البته اگه دستت بهم برسه -

 .رسه يم زم،يرسه عز يم - پرهام

دو  يعني. بود ازدهيساعتو نگاه كردم، .مست نشدم كيپ هيخوب شد با ! وليا. گذشت ريبه خ شيآخ. دميپاشو شن يدور شدن قدم ها يصدا
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 .گهيتا دو ساعت د دميو رو تخت دراز كش دميحولم رو در آوردم، لباس خوابمو پوش.تن قرصه هيآره بابا  شه؟يم هوشيب گهيساعت د

 

**** 

آروم آروم . در اتاقمو باز كردم. ضد آب برداشتم مليساعته، رژ گونه و ر و چهار ستيب يگريرژ ج هي لم،يتو وسا. از جام بلند شدم كي ساعت

 .در اتاقو باز كردم. رفتم سمت اتاق خواب پرهام

. نه، قرص كار خودشو انجام داده دميد.چند بار دستمو جلو صورتش تكون دادم. حاال رو تختشم. تر كيرفتم نزد. بود دهيخواب يخرس قطب نيع

رژ ! چه شود مليخودشم بلند، با ر يبه به مژه هاش، مژه ها مليبعد ر.قرمز شد يرو لباش، حساب دميرژ رو كش. وبت منههم كه باشه ن ينوبت

سر و  يب. تموم شد نيآفر ب،يپرهام جون بگو س. برداشتم ويگوش. موهاش يدو تا سنجاق از سرم برداشتم و زدم به بغال. براش زدم مگونه ه

 .رونيصدا از اتاقش اومدم ب

 .دميرفتم تو اتاقم و راحت خواب. دلم خنك شد شيآخ. بعد يدفعه ... شاايا. زدما يهم براش م هيكاش سا يا

 

**** 

 

 .وارد اتاق شد يپرهام عصبان. دميده متر از جا پر وار،يشدن در اتاقم به د دهيكوب يبا صدا صبح

 :بلند يپرهام با صدا. رو خوردم خندم يخندم گرفت ول افش،يق دنياز د. رفت در رو قفل كنم ادمي يوا

 .كشمت يكشمت بهار، م يم - پرهام

اومدم از در برم . و منم فرار كردم ديدنبالم دو.دميازش ترس. بود يعصبان يليخ. يپشت صندل دميدادم و دو يجا خال. برداشت سمت تخت زيخ

چشمامو محكم رو . دستشو برد باال بزنه تو صورتم. برم گردوند.شهيبادنجون سبز م هيخدا االن پا چشمم  اي. كه گردنمو از پشت گرفت رونيب

 .چشممو باز كردم، دستش رو هوا مشت شده بود هي.نشد يخبر. صورتم يدستمو گرفتم جلو. دادم ارهم فش

 .يدياز چشم خودت د يديد يهر چ اي يكن يخودت با زبون خوش برام پاك م اي - پرهام

 !يكرد دايتازه دو هزار رفته روت، ارزش پ ؟ينگاه چقدر خوشگل شد. ميهم باشخواستم دور . ايباشه، جنبه ندار-

 .صداتو نشنوم، فقط پاكش كن - پرهام

 .و اشاره كردم مايزبون الل ها، ا به

 ؟!يگيم يچ - پرهام

 .ادا در آوردم باز

 .يگيم يچ نميدرست حرف بزن بب - پرهام

 .داشته باشم يانرژ ديمن با. كشه تا پاك شه يكارت طول م. ميصبحونه بخور ايب گميم. حرف نزن يخب خودت گفت -

 .الزم نكرده، اول صورت من - پرهام

 .غنچه كردم و صورتمو مظلوم لبمو
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 .ره يم جيسرم گ. نخوردم يچيآخه من ه -

 .كج كردم سرمو

 بعد، باشه؟ ميبخور يزيچ هي -

رومو . رونيب ديسنجاقا رو از موهاش كش.دستشم گذاشت رو سرش يكيدستش رو سرش ثابت موند، اون . ديدستشو تو موهاش كش كالفه

 .و شروع كردم به سوت زدن گهيكردم سمت د

 .راستشو بگو ؟يسرم آورد ييچه بال گهيد - پرهام

 .بود نيبه خدا، فقط هم يچيه -

 ارم؟يسرت ب ييچه بال يدوست دار. افتادم يبه خاطر تو از كار و زندگ. ساعت ده شد - پرهام

 .كنم يخودم درستت م. ميخور يباال م ارنيبگو صبحونه رو ب شه؟يسرت نم يشوخ ال،يخ يب-

و چهار ساعته؟ در  ستيبگم رژت ب يحاال چه جور.از خجالت شكمم در اومدم يمن حساب يذره خورد ول هيخودش . زد صبحونه رو آوردن زنگ

 .ختهيجا خونمو ر

 .برم ديبدو، من با ؟يخورد - پرهام

 .گرفتم گارد

 .كنم يباشه، االن درست م -

 .از پشت گرفتم عيانگار دستمو خونده بود، چون سر. سمت در دميدو. بلند شدم يصندل از

 .شلوارك هيرو در آورد، فقط با  زشيبل. در حمومم قفل كرد. منو انداخت رو دوشش و برد سمت حموم. رو قفل كرد در

 .خب شروع كن - پرهام

 .بود سادهيوا نهيدست به س. دمشيد يچشم ريز. رو پر آب كردم وان. رفتم جلو ناچار

 .تو وان نيبش -

 الزمه؟ - پرهام

 .يدون ياصال به من چه، خودت م-

 .سمت در كه بازومو گرفت رفتم

 .كار رو تموم كن ايمن اعصاب ندارما، ب - پرهام

 .برداشتم و بهش صابون و شامپو زدم فيل. وان يوان نشست، منم لبه  تو

 .چشماتو ببند، بازم نكن -

صورتشو . هيليروش، دندوناش خرد نشه، خ دميلباشم از بس محكم كش. رو پاك كردم ملير يبا هزار بدبخت. افتادم به جون صورتش فيل با

 .همچنان قرمز بود يذره كم رنگ تر شد ول هيرنگ لبش . قرمز شده بود. شستم

 .رونيب ايور و بتو هم خودتو بش. پاك شد. يخوشگل شد گهيخب د-
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 .برم، دستمو گرفت اومدم

 .نه ايپاك شده  نميبب ديكجا؟ اول با - پرهام

 .دمايمعلومه كه پاك شده، ده ساعت ساب -

 .شهياالن معلوم م - پرهام

 .نييسرمو انداخته بودم پا. نهيرفت سمت آ. سفت گرفت دستمو

 چرا لبم پاك نشده؟ - پرهام

 ...چو ... چون ... چو  -

 ؟يچون چان نكن، چون چ نيانقدر چ - پرهام

 ؟يدون يا خب م -

 :بردم باال سرمو

 .شهيو چهار ساعت است، پاك نم ستيرژت ب -

 :دم گوشم گفت. شد كيپرهام از پشت بهم نزد. شدم يكيدر به ضرب با در  يقدم كيتو . كردم سمت در فرار

 كار كنم؟ يباهات چ ديبا - پرهام

 .كنم يروز نرو سر كار، خودم سرتو گرم م هيا خب حاال  -

 :زد داد

 ؟يچه جور ؟يكن يسرمو گرم م -

 .گوشه، كر شدم ،يزن يتوش عربده م يكه دار ينيا -

 .گردوند برم

 .يجور نيا شم؟يآروم م يچه جور يدون يم - پرهام

كار رو تكرار كرد؛  نيو گوشش، دستامو گرفت و دوباره ااومدم بزنم ت. بعد چند لحظه ازم فاصله گرفت. ديگذاشت رو لبام و به شدت بوس لباشو

 .بار نه با خشونت نيا يول

 .ميديكش يجفتمون تند تند نفس م. ازم فاصله گرفت قهياز چند دق بعد

 .يكيهمون و. مثل خودته يكيتو،  ي نهيگز. يانتخاب كرد ويبد كس يول يآروم شد ياديز. دستمو ول كن -

 ...من ... بهار من  -پرهام

 .گم دستمو ول كن يم. از من گنده تر يچ هيمن و درد، منو مرض، منو  -

نشستم رو مبل و به استخر . شده دهياست و مبل چ دهيسر پوش بايتقر. كه استخره يهمون قسمت. رونيدر رو باز كردم و رفتم ب. ول كرد دستمو

 مي؟ خودمون!ادي ينكرده ازش خوشم م يينكردم؟ نكنه خدا يكار چيپس چرا ه. اومدم يمچرا جلوشو نگرفتم؟ من كه از پسش بر . شدم رهيخ

 ينم افهيباز خوبه با اون ق. برخورد دارم يحرفه ا يبا چه آدما. از پرهام نداشت يزورو هم دسته كم. هينكبت چقدرم حرفه ا. داد يعجب حال
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 .نييپا اديتونه ب

اما االن تنها  دميند يريگرچه ازش خ. شم يدارم بهش وابسته م. خوام سر بار پرهام شم ينم. خالص شم يزندگ نيتر از دست ا عيسر ديبا

 .رفتم باال، تو اتاقم نبود. غربته نيمن تو ا يحام

 مين. شهيخوشگل م يحساب گهيشبا هم د. هيقشنگ يالس وگاس جا ييخدا. با آژانس رفتم خونش. جم رو برداشتم يآدرس و شماره  لميوسا از

 .دختر جوون هم سن و سال خودم در رو باز كرد هي. زنگ زدم. جم بودم يخونه  يساعت بعد جلو

 تونم كمكتون كنم؟ يم - دختر

 .جم كار داشتم يسالم، من با آقا -

 .تو نييبفرما - دختر

 .ممنون-

 .كنم يمن پدرمو صدا م نينيشما بش - دختر

 ن؟يشما دخترشون -

 .بله، با اجازه - دختر

 .مبلمان خونه بودم يدر حال بررس. كهيدر حد خودش قشنگ و ش. ما نبود يخونه  يبه بزرگ خونشون

 .از جام بلند شدم. سال، همراه همون دختر وارد سالن شدن يپنجاه و خرده ا يآقا هي

 .جم يسالم آقا -

 .دييسالم، بفرما - جم

 .مينشست ييو سه تا ميهم دست داد با

 .من بهار راد هستم -

 دخترم؟ يخوب. باهام تماس گرفت يساجد! اوه بله - جم

 .كه زود اومدم مزاحمتون شدم نهيتنده، ا ياديز شميمن آت گهيد ديببخش. ممنون يليخ-

 سارا، سامان كجاست؟. دنيبود مانند د يك دنياما شن. كرد يم فيازت تعر يليخ ياتفاقا ساجد ه؟يچه حرف نينه دخترم ا - جم

 .كنه يم نيداره تمر نييالن پاتو س -دخترش  سارا

 .خوب شد يليباشه، خ - جم

جم و . سرمو بلند كردم. زيرو گذاشتم رو م وانيل. خنك شد گرميج. منم كه تشنه حال، تا ته شربت رو در آوردم. اومد و شربت آورد يخانم

 .؟ بهشون لبخند زدم!بودم عيانقدر ضا يعني. كردن يدخترش با لبخند نگام م

 .يهست يدر چه حد نميبب رم،يازت تست بگ نييپا ميبر ايبهار جان ب - جم

 .بله من آمادم -

داشت  ليپسر قد بلند پشتش به ما رو تردم هي. بود يو وسط سالن خال يورزش ليسالن بزرگ كه دور تا دورش انواع وسا هي ن،ييپا ميهم رفت با
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 .ديدو يم

 .سامان پسرم - جم

 يبامزه ا ي افهيق يبه چشم برادر. يريمنو بگ يايرفتم تو خط تو، ب ياگه شوهر نداشتم م ،يزميعــــز. رگشترو خاموش كرد و ب ليتردم

 .اومد جلو. هيبه خودم گرفتم كه فكر نكنه خبر يتفاوت يو ب يعاد ي افهيق. روشن يقهوه ا يلخت و چشم ها يقهوه ا يموها. داشت

 .كه قراره بهش آموزش بدم؛ بهار راد هيهمون دختر شونيپسرم ا - جم

 .نگام كرد طونيآورد جلو و ش دستشو

 .تونييسالم، خوشبختم از آشنا - سامان

 !فتهيوظ ،يباش دميدلم گفتم با تو

 .با شما خوشبختم ييسالم، منم از آشنا-

 .رميخوام از بهار تست بگ يم - جم

 .كهيزن فه،يگه ضع يم گهيد ي قهيدقالبد دو . نهينقلِ ا شه،ينخورده پسر خاله م ييچا گنيم

 .يباش فشيحر ديتو با -

 .ابروشو داد باال سامان

 بتونه مبارزه كنه؟ يكن ي؟ فكر م!واقعا - سامان

 .ده يمن ماست چقدر كره م هيگم  يبهت م يبه پام افتاد يوقت. يريكبيزشت ا يپسره . شور ببرتت مرده

 .ديبهتره شروع كن. حساب كردم يمن رو حرف ساجد - جم

احترام  يادا. بهم زد شخندين هي. ميهم قرار گرفت يمن و سامان هم رو به رو. ستادنياز سالن ا يسارا و جم گوشه ا. بدنمو گرم كردم يكم

 :خم شدم. كه خودش بشنوه يكردم، جور

 .اسگــــــــل -

 .عمته - سامان

 .شوهر ننته -

هم  يگاه. كرد يهمه رو دفع م. زدم يتند تند بهش ضربه م. شود يشوهر ننش كه جمِ هستش و هم اكنون مسابقه آغاز م. دادما يعجب گاف اُه

تو  ديهوا با پاش محكم كوب يب. در بره ميخستگ سادم،يوا كمي. كم شده بود ميانرژ. ختمير يشر شر عرق م. دادم يم يزد، جا خال يضربه م

گوشه  هيماست  نيدو تا هم ع نيا. دستمو اي رميدونستم پامو بگ ينم. شدم نيپخش زم. پشت پام ديكوب يكي اميتا به خودم ب ؟يگ يم نوم. بازوم

خواد كمكم كنه  يفكر كردم م. اومد سمتم. اليخ يننم، ب يا. ولو شدم نيرو زم. ده يداره منو به كشتن م. پسرتو جمع كن ايبابا ب. بودن سادهيوا

. فكر درد باشم دياالن نبا. از جام بلند شدم. بازم اومد بزنه. دادم يجا خال عيسر. هــــــــا هيروان نيا. بلند كرد بكوبه تو شكمم جاش پاشو يول

 .گهيشكنه د يجام م هيفوق فوقش 

خدا ! يوحــش. كردم و از خجالت سامان در اومدم يورزشا رو با هم قاط يهمه . كار كنم يكه قرار فوق حرفه ا ينيشدم؛ هم تايمو اليخ يب
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 .يبچه دار نش يكنم تا عمر دار يكار م هيشاهده اگه دست و بالم كبود شه، 

 .يرو انجام بد يبلد يهر چ ستيقرار ن - سامان

 .كنم يدارم از جونم دفاع م -

برگشت سمت فك و . زد شخندين هيباز . ديبرات بگر آخ، ننت. نيپرت شدم رو زم. محكم زد به شكمم يضربه  هي. غلط كردن افتادم به

 .بلند شدم و داد زدم. الشيفام

 ؟يزن يمـــــــــــــنو م-

 يداشت دنبالم م. اومدم و فرار كردم نيياز كولش پا. دادش رفت هوا. رو شونش و گوششو گاز گرفتم دميپر. هنوز برنگشته بود. سمتش دميدو

 :زدم يداد م. كردم منم همچنان از دستش فرار. ديدو

 .زميسارا، سارا عز. ريپسرتو بگ نيجلو ا ايبابا ب. جم كمك يآقا -

 :داد زدم شه،يگرم نم يآب ناياز ا دميد. دنيخند يدو تا هر هر بهم م اون

 .سارا جان با اجازه. رميگ ياستاد فردا باهاتون تماس م -

 .كه جا گذاشتم فمميك. پول داشتم كمميبود،  بميتو ج ميگوش. شد اليخ يبعد ب يول. ديدنبالم دو يقسمت هيسامان تا . خونشون فرار كردم از

 .اديحالم جا ب يدوش آب گرم گرفتم كه حساب هي. كرد يخونه، بدنم درد م دميرس. ادهيراهم پ ي هيرفتم، بق ييجا هيتا  يبا تاكس يمجبور

 

**** 

برخوردمون در حد سالم و .مينيب يهم رو نم اديز. ندارم يبرخورد آن چنان انيبعد اون جربا پرهام، . كنم يم يجا زندگ نيا شهيم يشش ماه االن

ره، وقتمو با اون پر  يوقتا كه حوصلم سر م يبعض. كنه يبگم م يهر كار. فابم قيشده رف. خوب شدم يليبا تعجب فراوان با ركس خ. هيخداحافظ

به روم  يچيه ان،يبعد اون جر. با حاله يليسامان هم خ. خونده ميگر. همسن خودمه. شدم يميصم يليبا سارا خ. جم يكنم و اما خانواده  يم

 .اوردين

دهنمو  يجم اساس. طال گرفت ديرو با يساجد كليه يعنيسخته،  يليخ نايتمر. ستيپرهامم كه آدم ن. رم يم رونيبا سامان و سارا ب يگاه

شاخ شمشاد تو  نيامروز ع. در هفته، سه بار كالس دارم.شدن بود اما كم كم عادت كردمدو سه ماه اول همش بدنم در حال كبود . كرده سيسرو

كنه؟ اومدم برم تو باغ كه چشمم به جمال  يم يدونم داره چه غلط ينم. پرهامم خونه س. چرخم يور و اون ور، ول م نيخونه موندم و دارم ا

 .جون روشن شد يكيو

 .كنه انگار ارث ننش رو ازم طلب داره ينگام م يجور هي. خوش خودشو نشون داد ياوسگل هم رو نيا

 :كه سالم كنه نيجلوم، بدون ا اومد

 پرهام كجاس؟ - يكيو

 .كن داشيدونم، بگرد پ يمن چه م. بود اهينوكر بابات س -

 .صبر كن، دارم برات. رهيگ يهم برا من م افهيخوشگله، ق يليخ! ــــــشيا
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 .كه باهاش ركس رو بذارم سر كار دميخر كياستخون از جنس سرام هيفروشگاه  هيبا سامان از  شيوقت پ چند

 يكيپرهام و و. سرم باهاش گرم بود يساعت كي. ركس شيپ اطيكردم و رفتم تو ح ميقا بمياستخونو تو ج. رونياز اتاقم برداشتم و اومدم ب اونو

 .كشونيآروم رفتم نزد. رونياومدن ب

 .ميدنبالت با هم بر امي يهشت م زميپس عز - يكيو

 .باشه عشقم - پرهام

 .مثل نخود هر آش انداختم وسط خودمو

 ن؟يبر نيخوا يم ييا جا -

 .ميكم خوش بگذرون هي سكو،يد ميامشب بر ميخوا يمن و پرهام م - يكيو

 .يايب يتون يتو هم م ياگه دوست دار - پرهام

 .ميقرار بود من و تو فقط بر يول - يكيو

 .اديداره بهارم ب يخب چه اشكال - پرهام

 !پرهام - يكيو

 رون؟يالشخور برم ب يِبا تو امي يآخه من م. حرصم گرفت يليخ

 .نزن يجوش الك ام،ي ينگران نباش من نم -

 .بود يعروس.... حرف انگار تو  نيبا ا يكيو

 .پس من برم زميعز - يكيو

 .به خاك سپردمت. يو بر نگرد يبر

بودم، ركس هم  يكيبغل و. خواستم كلش رو بكنم يم. حرصم در اومد. ديپا بلند شد و پرهام رو بوس يپاشنه  يجلو و رو ديپرهام رو كش ي قهي

با كلم . مديركس رو د. تكون دادم يو ه يكيگرفتم پشت و. استخون رو در آوردم بمياز ج. هم بودن دنياونا همچنان در حال بوس. پشت سرم

رو،  يناموس يجا. رو گاز گرفت يكيو ركس پشت و دميدستمو پس كش عيسر ره،يتا اومد بپره بگ.سمت استخونه دياونم دو. ايب ردماشاره ك

 !هـــه

 .سوزن گذاشتن رشيانگار ز يكيو. بميگذاشتم تو ج عياستخونو سر. ديزد كه برق از سرم پر يغيچنان ج يكيو

 .سادميچوب برداشت، دستشو بلند كرد ركس رو بزنه، جلوش وا هيپرهام . خبر يركسم از همه جا ب. ديپر يم نييباال و پا همش

 !ينكرد ،يدست روش بلند كرد -

 :جواب داد يعصب

 .برو كنار - پرهام

 .رم ينم -

 .برو كنار گميم - پرهام
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 .ياز رو نعش من رد بش ديبا شيبزن ياگه بخوا -

 .ركس يتا خواست بزنش، خودمو انداختم جلو. خودمو رسوندم بهش. سرك شيرفت پ. پرت كرد كنار منو

مدت بد كتك  نياز بس تو ا. من داغون نشدم ستين. شد يخورده بود، داغون م وونيح نياگه به ا يعنيبد زد،  يليخ.خورد تو كمرم چوب

دستمو گرفتم به  يالك. ادي يداره ادا م يعوض نيا. بهش ديركس بدبختم محكم گاز نگرفتا، فقط پر نيا. شده يدرد برام عاد گهيخوردم، د

 .بغلم كرد. اومد و سمت من نيچوبو انداخت رو زم. پرهام هول شد.نيخودمو انداختم زم. كمرم و خم شدم

 دختر؟ يبود تو كرد يچه كار نيا - پرهام

 يكه حساب نيبرا ا.نگاه كرد نياومد باال سرم و منو خشمگ پرهام منو بغل كرده، ديتا د د،يپر يور و اون ور م نيا يتا اون موقع الك يكيو

 .داد يپرهامم كمرمو ماساژ م. كردم يور و اون ور م نيخودمو ا يه ارم،يحرصشو در ب

 .اشتباه كردم د،يچت شد؟ ببخش ؟يبهار؟ خانوم - پرهام

 شده؟ يحاال مگه چ - يكيو

 .دينگاه بهش كرد و برگشت سمت من و سرمو بوس هي پرهام

 ؟يدورت بگردم، بهتر - پرهام

 .رميكردم ازش فاصله بگ يسع.بودنا كيتو ج كياالن جلو من ج نيهم. كنه يپرهامم داره سوء استفاده م. حرصش در اومد گه،يد بسه

 .كنه يپا شو، زنت داره سكته م. ولم كن، خوبم -

 .نداد يتياهم

 ؟يخوب - پرهام

 .ينه، پس تو خوب -

سارا رو  يشماره . برداشتم مويگوش. در اتاقمو بستم. دستت بشكنه يا. دوال دوال رفتم تو خونه. بلند شدم و كمرمو گرفتم. رونيبغلش اومدم ب از

 .بعد از چند بوق جواب داد. گرفتم

 ؟يخوا ياز جون ما م يشد؟ چ داتيباز پ - سارا

 ؟يدارم خونه ا يكارِ فور -

 شده؟ يچ - سارا

 ؟يخونه ا -

 .آره - سارا

 .اون جام گهيساعت د هيتا  -

 .باشه منتظرم - سارا

 .در اتاقو زدن. جمع كردم لهيوس يسر هي. نبودن دم،يرو سرك كش اطيتو ح. قطع كردم ويگوش

 بله؟-
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 .بهار در رو باز كن، منم - پرهام

 .خوام بخوابم، برو يم -

 .فتهياتفاق ب نيخواستم ا يمن نم - پرهام

 ؟يكه چ -

 .يخوب نميخوام بب يكن، مدر رو باز  - پرهام

 .واسه شب يكاراتو كن يآره خوبم، بهتره بر -

 .ميتو هم كاراتو كن با هم بر - پرهام

 .تو برو خوش بگذره ست،يمن حالم خوب ن -

 ؟يمطمئن - پرهام

 .آره -

 .باشه، مراقب خودت باش - پرهام

جم تا در زدم، سارا و سامان همزمان اومدن  يخونه  دميرس يوقت. بود نايحواسمم به دورب. رونيمنم كولم رو برداشتم و از پنجره رفتم ب. رفت

 .رونيب

 ؟!شده يچ - سامان

 .دارم اجيبه كمكتون احت -

 .بهم نگاه كردن ييتا دو

 .تو ميبر - سامان

 .ميسالن نشست تو

 .خب بگو - سارا

 .حالم بهتر شه ارن،يب نيشربت خنك بگ هياول  -

 .اومد بره، نگهش داشتم. برداشتم يكيتا شربتو آورد، . گفت، شربت آوردن سامان

 .صبر كن -

 .برداشتم گهيد يكيگذاشتم سر جاش و  ويخال وانيل. دميتا ته سر كش شربتو

 .يبر يتون يحاال م -

 .هنوز تشنم بود. شربتم خوردم يكياون . بعد به سامان. به سارا تعارف كرد، بر نداشت خدمتكار

 .ديسامان رد نگاهمو د. با حسرت بهش نگاه كردم. زد يچشمك م يسامان بد جور تشرب

 ؟يخوا يم نميا ستم،يمن تشنه ن - سامان

 .شربتو از دستش گرفتم. جام بلند شدم، رفتم سمتش از
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 .گهيد يخورد يخب م ؟يكن يوا چرا تعارف م -

 .كردن يبا تعجب نگام م ييدو تا. گذاشتم جلوش و باز نشستم سر جام ويخال وانيل. همون جا خوردم شربتو

 ؟يكن فيتعر يخوا ينم - سامان

 .رو خاروندم چونم

 شه؟ينم دايپ يزيچ ،ينيريش ،يا وهيتو خونتون م گميم -

 .زل زدن بهم. برگشتم يانگار از قحط. خوردم وهيم يحساب. ارنيب وهيباز سامان گفت م. شد شتريب تعجبشون

 ن؟يخور ينم وهيشما م ه؟يچ -

 !نه تو بخور - سارا

 .ولو شدم ييجورا هيدادم به مبل؛  هيتك. برداشتم و دستامو پاك كردم دستمال

 .حال دادا يليخ شيآخ -

 ؟يخوا ينم يا گهيد زيچ - سامان

 .دستت درست لم،ينه تكم -

 .شده يچ نميكن بب فيحاال تعر - سامان

 .كردم فيرو از اول تا به امروز البته با سانسور تعر زيچ همه

 نيب ديحرفا هم با نيا اد؟ي يم يره؟ با ك يم يكنه؟ با ك يم يجا چه غلط نيبفهمم پرهام ا ديبا. رميو پرهام رو بگ يكيخوام حال و يم -

 ن؟يكن يكمكم م. خودمون سه تا بمونه

 .دم يانجام م اد،ياز دستم بر ب يمن اگه كار - سارا

 اد؟ي ياز بر م يمن چه كمك - سامان

 .يبه عنوان دوست پسرم همراهم باش ديسامان تو هم با. منو عوض كنه ي افهيق ديسارا با -

 ؟يبعدش چ - سامان

 .همون جا مير يقرار امروز برن قر بدن؛ ما هم م! هه. بسپار به زمان زويهمه چ -

 كجا هست؟ - سامان

 ؟يرو بلد....  -

 .چه خوش اشتها - سامان

 ؟يمنو تا اون موقع آماده كن يتون يسارا م. رن يساعت هشت م -

 .اتاق كارم ميبر ايآره، ب - سارا

 ؟ياينداره همراه من ب يسامان، برات مشكل -

 .هستم يثابت همه چ ينه، من پا - سامان



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  خير نديده –  گفتي من كي ام ؟ اگه                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٠ 

 .پس تو هم برو آماده شو -

 .كنار ديبعد سه ساعت كش. سه ساعت رو صورتم بود. يبيغر بيشلوغ و عج يچه جا. سارا رفتم تو اتاق كارش با

رنگ چشمام لنز . رو صورتم ختهير يور هيلخت لخت كه  يشده؛ موها يمخف يقهوه ا تياليو ها يكوتاه مشك سيكاله گ هي ريبلندم، ز يموها

 .و پوست برنز يرنگ ابروهام قهوه ا. نيگوشه لبم، نگ نييپا ،يمشك

نافم  يرو. نافم بود يشلوار چرم فاق كوتاه با تاپ چرم كوتاه كه تا رو. تر شده طونيش افميمظلومم، ق يليخ ستين. تا آسمون عوض شدم نيزم

 ديسف پيت. سامان پشتش به ما بود. رونيب ميبا هم رفت. حكم كيپ يرو بازومم خالكوب. يورن يپاشنه هفت سانت يكفشا. كار گذاشت نينگ هيهم 

 .زده يمشكو 

 ه؟يك پهيآقا خوش ت نيسارا ا -

 .با لبخند برگشت سامان

 .شهيم ريد گهيسارا، بهارو صدا كن د! سالم خانوم - سامان

 .شهيم ريد گهيبهار، سامان م - سارا

 .جلو رفتم

 م؟يسالم عشقم، بر -

 ؟ييبهار تو - سامان

 .نه؛ پس عمته -

 .ها يشيم يچ هي ينخور يترش يخواهر. شده، دلبر يعجب داف - سامان

 خودم چشه؟ ي افهيمگه ق -

 .يكرد دايپ يطونيش ي افهيخودت خوشگل تره، اما االن ق ي افهيدرسته ق. گوشه ست،يخودت چش ن افهيق - سامان

 .ميبر ميخوا يم ميكار دار ر؛يبغل من بگ ريهندونه ها رو از ز نيا ايزحمت ب يسارا ب -

 .شد ريبدو د ا،يجنبه ندار - سامان

 .كردم يسارا تشكر و خداحافظ از

 

**** 

 :ميش ادهيكه پ نيقبل از ا نيماش تو

 .ميكن يشرط بند ايب -

 ؟يچه شرط - سامان

 .خواد يم يزيچ هيمخ زد، از بازنده  شتريامشب ب يهر ك -

 .قبول - سامان
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 !بزن َقدش -

 .نميچشم انداختم پرهامو بب يه. كرد يآهنگ گوشا رو كر م يصدا. دنيلول يهمه تو هم م م،يوارد شد يوقت

 .خورنمون ينشده دارن م يچيهنوز ه. نگاه ها سمت ما بود يهمه . قسمت نشد اما

 ؟يرقص كه بلد يسام -

 .آره - سامان

 .شه داشيگور به گور شده پ يكيو نيبرقصم دلم باز شه، تا ا يكم جواد هيمنم . وسط ميبر ايب -

 .ديبرم، دستمو كش اومدم

 جفتمون بره؟ يآبرو يخوا ي؟ م!برقصم يجواد ويچ يچ - سامان

 .يكن يتو جبران م. ره ينترس، نم -

 .كرد يبود و با ترس نگام م سادهيوا. وسط ميرفت ييدو تا. دميكش دستشو

 ؟يرقص ينم -

 .شو الشيخ يب ،يستيبهار اگه بلد ن - سامان

 .نرقص! جهنم -

 .دميرقص يازش فاصله گرفتم و برا خودم م. سامان با دهن باز نگام كرد. دنيشروع كردم به رقص خودم

 .كردم يم يدلبر يمنم ه. نگاها سمت من بود يهمه . دادم كيقر كوچ هيبا اونا هم . كم پسرا اومدن جلو كم

 .سامان اومد دستمو گرفت. شلوغ شد دورم

 .با خودم برقص ايب ،يبرقص يالزم نكرده با كس - سامان

 .الحق حركاتش حرف نداشت. ميديرقص يبا هم م ييات دو

 .كردن ياونا هم داشتن نگاهمون م. دميرو د يكيچرخ زدم كه پرهام و و هيدورمون جمع شدن، . تركوندم خودمم

 .ميگوشه نشست هيو  ميخسته شد قهيبعد چند دق. سامان رو ،يكيداد و و يداشت منو قورت م پرهام

 .واسه خودت يهنرمند... ماشاا. يشيم يچ هي يخورن يانگار تو هم ترش - سامان

 .كرد شهيچه م -

 :دميخند

 .يستيكه هست؛ تو هم بد ن نهيهم-

 .ابروشو داد باال يتا هي

 ستم؟يفقط بد ن - سامان

 .دميكش لپشو

 .ينه بابا، تو عشق من -
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 .نرقص يمرد چيه يبرا ،يبا دلبر يجور نيموقع، ا چيه ياز چشات معلومه ول. دونم يدونم، م يم - سامان

 .رقصم يباشه، فقط واسه تو م -

 .دم كه ياون وقت درسته قورتت م - سامان

 .پررو نشو! اهـــــــم-

 .ميكدومو قبول نكرد چيه. اومدن، هم به من و هم به سامان درخواست رقص دادن ييتا چند

 .ميديخند يو م ميكرد يرو هم مسخره م يكيو پرهام و و ميشمرد يم يرو واسه شرط بند امونيتعداد متقاض ميداشت

 .اومد يكيكه و ميجو خنده بود تو

 رم؟يقرض بگ قهيتونم دوست پسرتو چند دق يم - يكيو

 :يكيرو به و. چشمك بهش زدم هي. سامان نگاه كردم به

 چرا كه نه؟! البته-

 .جلوم سبز شد يكي، بعد نيدو م. كنه يكار م يخواست بدونم پرهام داره چ يدلم م يليخ. سامان رفت با

 .بلند كردم، پرهام بود سرمو

 د؟يكن يرقص منو قبول م يتقاضا - پرهام

 .گرفتم دستشو

 .البته -

نه بابا، . و هماهنگ بود يكيحركاتمون . رو گذاشت Akon - right now na na naاشاره كرد، اونم آهنگ  يج يپرهام به د. وسط ميهم رفت با

برام چشمك زد، جوابشو . دمياز دور سامان رو د. رنگ و وارنگشه يالبته همش از صدقه سر دوست دخترا. تخصص داره زايچ يليپرهامم تو خ

 .زل زد تو صورتم امپره. دادم

 :تا آهنگ تموم شد. هيجور نيكنه، نگو كال ا ينگاه م يجور نيفكر كردم فقط منو ا! زهيكال ه انگار

 .نيكرد ميممنون كه همراه - پرهام

 .كنم يخواهش م -

 .كمونياومدن نزد يكيو و سامان

 .هم همسرم پرهام نيا ام،يكتوريمن و - يكيو

 .به خودم گرفتم يتفاوت يب يچهره . نگاهم كرد سامان

 .آنا هستم، نامزدم سامان -

 ن؟يهست يرانيشما ا - پرهام

 .من بله-سامان

 :گفت يبه فارس پرهام
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 .نيدار ييبايگم، نامزد ز يم كيتبر -

 .ممنون - سامان

 .ميبرقص ايب زميعز - يكيو

 .مرد ثابت موند هيكه نگاهم رو  رنياومدن ازمون فاصله بگ. پرهامو گرفت دست

 .كرد يرو نگاه م گهيد يكيسامانو نگاه كردم، اون داشت . پرهامو نشونه گرفته بود. داشت اسلحه

 .تو بغلش و من پرهام رو ديرو كش يكيسامان و. ميهم زمان هم رو نگاه كرد. رو نشونه گرفته بود يكيهم و يكي

 .ميآروم بلند شد. و داد همه جا رو گرفته بود غيج يصدا. نيرو زم ميديخواب ييچهار تا. بلند شد كيشل يصدا

 .نيايطرف دنبالم ب نياز ا - سامان

 :از اونا يكي. جلومون سبز شدن يابونيچهار تا غول ب رون،يب ميتا پامونو گذاشت. رونيب ميرفت گهيدر د هي از

 .نيبهتره از جاتون تكون نخور -

 ييدو تا. كنده شد ن،يرو زم دميكفشمو محكم كوب يپاشنه . ميمن و سامان هم رو نگاه كرد. هم نبود ايب رونيبود تو بغل پرهام، ب دهيچپ يكيو

 .دنبو سادهيوا واريد ياون دو تا هم خوش و خرم گوشه . ميجنگ شد دونيوارد م

 :داد زدم. دوال شد نيرو زم گهيد يكي. نفرشون ناكار شدن دو

 .اريب نويسامان ماش -

 .اريتو برو ب - سامان

 .تونم، برو يمن نم -

 .دوال شده بود نيكه رو زم يرفتم رو كمر همون. رفت يزدمش، از رو نم يم يه. خر زور بود يلينفر آخر خ. رفت ديدو

 .نيداد و افتاد رو زم تيباالخره رضا. اروي يتو كله  دميچرخش زدم و با پام محكم كوب هيهوا  رو

 .داد باال ميدستشو به حالت تسل. بلند شد، رفتم سمتش نياز رو زم شونيكي

 .نينداشته باش يكنم با من كار يخواهش م. نه، نه - مرد

 .ميسوار شد ييسه تا. اومد سامان

 از كدوم طرف برم؟ - سامان

 .آدرس نيبرو به ا - پرهام

كمتر  يزيجا چ نيا. به داشبورد ديدهنم چسب. به همون آدرس كه پرهام گفت ميديرس. كرد، صداش رو نروم بود يم هيتو بغل پرهام گر يكيو

رو نگاه كرد، با  نياومد جلو داخل ماش شونيكيبودن،  ستادهيجلو در ا گاردايباد هيچند تا مرد شب. ستاديا يبزرگ يجلو در آهن. از قصر نداشت

 .از پام گرفت شگونين هيسامان . شدن ادهيپ يكيپرهام و و. داخل ميرفت. گفت در رو باز كنن يشگو

 .كبود شدم! چته؟ -

 .شو منتظرن ادهيپ. اريدر ن يباز ديبد ديقدر ند نيا - سامان
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 .چرخ زدم هي. عظمت خونه منو گرفت ميوارد شد يوقت. داخل ميهم رفت با

 !ساخته يناكس چ -

 .بازوم رو فشار داد سامان

 !ارن؟يدخلمون رو ب يخوا يم ؟يكن يصحبت م يفارس يبرا چ - سامان

 .ديحواسم نبود، ببخش -

 .ميمبل نشست هيسامان رو  با

 .بابا گلوم خشك شد يمرض ،يكوفت ،يشربت ،ييچا هي! كنن؟ ييرايپذ ستنيبلد ن. فرهنگن يچقدر ب نايا -

 .ريشكمت رو بگ نيجلو ا قهيدق هي - سامان

 نداشته باشم؟ ميخشك و خال يدگيرس هيتوقع  يعني. حروم شده ميانرژ م،يدعوا كرد نايده ساعت به خاطر ا -

 نه؟ اي يكن يبس م - سامان

زلفاشم  د،يمرد مو بلند سف كيهمراه  يكيپرهام و و. گذشت نيپنج م! رفتن؟ يكدوم گور ستيمعلوم ن شعورميدو تا ب نيا. نگفتم يچيه گهيد

 .به ما دنيرس. ميبلند شد. دستش پميپ هي. بود يمعمول كلشميداشت ه يمرد قد متوسط. نيياز پشت بسته از پله ها اومدن پا

 .همونان كه جون ما رو نجات دادن نايا ،يدد - يكيو

 پشويپاشو انداخت رو پاش و پ ،يمبل تك هيما كنه رفت نشست رو  به يكه توجه نيبدون ا! دميگرفت كه گرخ لمونياون قدر قشنگ تحو مرد

به خاطر دخترت  ينا سالمت! هيعجب احمق. يدست نوازش ،يبوس ،يماچ هي! بهم برخورد يليخ. ميبود سادهيوا فياالغ بالتكل نيمام ع. فندك زد

 .اخمام رو تو هم كردم! يببو گالب نيالبته به خاطر پرهام نه ا. مايجر داد وخودمون ر

 م؟يبر ميتون يم -

 .افتخار داد و نگاهمون كرد يبعد قرن مرد

 .نينيبش - مرد

 .سر تا پامون رو برانداز كرد. مينشست

 !ازتون تشكر كنم نيكه جون دختر و دامادم رو نجات داد نيبه خاطر ا ديانگار با - مرد

 !يكن يم فهيوظ انجام

 .كردن يكار رو م نيما بودن هم ياگه اونام جا ديشا. ستين ياجياحت - سامان

 !اندازه يبه خطر نم يكس جون خودش رو به خاطر كس چيه - مرد

اجازه هست ! خوبه؟ م،يكن ينگاه م مينيش يدستمون م ميريگ يتخمه م هيبارونشونم كنن  رياگه خواستن ت گهيد يدفعه  م،يآقا ما غلط كرد -

 م؟يبر

 گفتم؟ يوا مگه چ! كردن يبا وحشت نگام م يكيسامان و پرهام و و. لبخند زد هي مرد

 م؟يمن ك يدون يم. يستين ييآدم ترسو ادي يخوشم م - مرد
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 .نه جناب -

 !يدار يزبونِ دراز نهيپس واسه هم - مرد

 :دم گوشم گفت سامان

 !شه ينقرض مم نياشاره كنه نسل كل خاندانمون از زم هي نيا. يبهتره دهنت رو ببند -

 .برگشتم سمت مرد. گرد شد چشمام

 .ارميدرش ب يخشك نيجو خشكه گفتم از ا دميد. من جسارت نكردم! عمو جون؟ يچطور -

 .كرد يخنده ا مرد

 ن؟يخوا يچقدر پاداش م - مرد

 .به خودم بگو در خدمتم يداشت يكار ه؟يپاداش چ! م؟يباش يما سگ ك -

 .دارم شنهاديپ هيبراتون  - مرد

 ؟يشنهاديچه پ -

 .نيدختر و دامادم استخدام ش گارديبه عنوان باد نيتون يشما م - مرد

 .ميفكر كن ديما با - سامان

 .نيجواب بد نيتون ياالن م نيشما فقط هم - مرد

 .ميمشورت كن نياجازه بد -

 .گوش سامان در

 ؟يندار يتازه مگه خودت كار و زندگ. فكر منم بكن. ايقبول نكن -

 نه؟ ميپس بگ - سامان

 .آره -

 .باشه - سامان

 .سامان گلوش رو صاف كرد. منتظر ما رو نگاه كرد امه،يلياسمش و ميديكه بعد فهم مرد

 .ميما فكرامون رو كرد - سامان

 خب؟ - يليو

 !ميكن يقبول م - سامان

 !زد؟ يچه حرف نيا. چهار تا شد چشمام

 .نياريفقط مداركتونم ب. ديفردا كارتون رو شروع كن نيتون يخوبه پس م - يليو

 .ديرو پرس اسمامون

 .نير يهر جا خواستن برن همراهشون م. و آنا محافظ پرهام يكيسامان تو محافظ و - يليو
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 .ندارم گارديبه باد ياجياما من احت - پرهام

 .كه گفتم نيهم - يليو

 .سامان رو نگاه كردم يعصب. خفه شد پرهام

 .باشه يرسم ديدر ضمن لباس فرمتون با - يليو

 !كت شلوار بپوشم؟ ديمن با يعني -

 .ابروش رو داد باال يتا هي

 ؟يدار يمشكل - يليو

 ن؟يشه منو معاف كن يم. تونم تكون بخورم ينم پيت نيكردم، با ا يهتل كار م هيقبال تو . ادي يكت شلوار اصال به من نم ن،يدون يم -

 .شه يم يچ نميتا بب ايخودت ب پيفردا با ت - يليو

. آب كهيچ هياز  غيدر تايشخص يب. كنم سيتا دهن سامان رو سرو رونيكردن، منم فقط منتظر بودم برم ب ينگاه م لويو پرهام با تعجب و يكيو

 .از صندوق كولم رو برداشتم و دوباره راه افتاد. رو نگه داشت نيماش يسامان گوشه ا. كردن رونمونيمحترمانه ب يليخ

 !؟يكاره ش نيا يخوا يكه تو م گاردهيبابات باد گاردهيبگه ننت باد ستين يكيآخه  ام؟يتونم ب يمن نم يدون يمگه نم ؟يكار رو كرد نيچرا ا -

 .فرصته نيبهتر نيكنه؟ خب ا يكار م يپرهام چ يبفهم يخواست يمگه نم - سامان

 ارم؟ياز كجا ب يمن مدارك تقلب ؟يبه حال بهار كرد ياما فكر. فرصته نيا آره بهتر -

 مسافرت؟ ميمدت بفرست هيبهارم چطوره . مداركت با من - سامان

اگه  اي ؟يببر فيتشر يخوا يكجا م ومدهيگه هنوز ن يبرم؟ نم ييذاره تنها جا يجا به نظرت پرهام م نيكال شش ماهه اومدم ا ؟يگ يچرت م -

 هيكردن؟ اگه تو  دشونيبا اسلحه تهد ينيب يخطرناكن نم نايا. شم ميتونم قا يبر فرض قبول كنه تا آخر عمرم كه نم! ؟يچ امي يگفت منم م

 ؟يچ فتهيب ياتفاق يريدرگ

 .رو بسپار به زمان يبه قول خودت همه چ. تيتحمل كن، به خاطر زندگ. مدته هيفقط . شه ينم يچيبهار ه - سامان

 .زدم شخندين

 !يدييهــــــه بسپارم به زمان؟ چا -

 !حواست باشه ا،يالت شد يليخ - سامان

 .دارن كليما ه يچهار تا گارداشيهمه باد. ميدخترش ش گارديخواد ما باد يهمه دب دبه و كب كبه، م نيبا ا اروي نيدر عجبم ا ؟يونيمد -

 .لنگه يكار م يجا هي ا،يگ يراست م - سامان

 .زاسيچ نيكه گفتم بگو نه به خاطر هم ياون زمان -

رن، ما هم به  يم يباكالس يچون پولدارن جاها. شونيمدت قاط هي مير يگفتم م. كنه يكار م ريتو د يسيپل دونستم شم يبابا چه م يا - سامان

 .ميگذرون يهوا اونا خوش م

 .خاك بر اون سرت كنن -
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 م؟يفردا نر يخوا يم - سامان

 !كنن؟ يم بمونيدارن تعق ديشا يدون ياز كجا م. باش اليخ نيبه هم! زرشك -

 .به درد خورد ايسيپل لميف نيبلـــــــه باالخره عاقبت ا. نگاه كرد نيماش نهيآ از

 .كنن يم بمونيآره دارن تعق - سامان

 .كنه يم اهيروزگارم رو س م،ياگه پرهام بفهمه من ك. جا هيكن، منو بنداز  اديسرعتت رو ز -

 .شدم ادهيپ عيسر. پارك نگه داشت هيدم . ديچيپ يتو فرع. كرد اديرو ز سرعتش

 .زنم يبهت زنگ م -

 .داد و رفت گاز

 يواشكيدزدا  نيا نيشدم ع. و اومدم خونه دميفردا لباس خر يسر راه برا. تند تند لباسام رو عوض كردم ييرفتم تو دستشو. پارك شدم داخل

كم . دميتو وان حموم دراز كش !حوصله شنا داره؟ يولش كن ك. شنا كنم كميخواست  يدلم م. رو تو كمد گذاشتم لميوسا. امي يم يواشكيرم  يم

 ريبه زور از جام بلند شدم و رفتم ز. گرفته يعضالتم حساب! هيليخ رمينم. بود خي خِيآب . صبح از زور گردن درد پاشدم. شد نيسنگ مامكم چش

 .زنگ زدم بهش. كال از سامان بود سيشصت و سه تا م ميگوش. و رو تخت افتادم دميلباس پوش. دوش آب گرم

 :خواب آلود سامان

 !هـــوم؟ -

 ؟يكار داشت يچ يزنگ زد! هوم و درد -

 .شد يجد صداش

 !يگفتم مرد ؟يداد يچرا جواب نم ؟يرفت يكدوم گور - سامان

 .كنه يتو وان حموم خوابم برد، االنم همه جام درد م. حاال كه زدم -

 .يسر و تهت رو بزنن خواب ا،ياز خرس ندار يدست كم - سامان

 ؟يكارم داشت يچ! كه هست نهيهم -

 .جا باش نينه ا مايقرار دار اروي نيبا ا ميده و ن - سامان

 !شون؟يچونديپ يچه جور روزيد -

 .بودن شيريس يليخ ،يبه سخت - سامان

 .پتو بلكه آروم شم ريبرو منم بچپم ز. ره يم ادتي يش ينداره بزرگ م بيع -

 !ايخواب بمون يباز نخواب - سامان

 !ايزن يدارم؟ حرفا م يمگه من خواب درست و حساب -

 .نه منتظرم! دماغت دراز نشه - سامان

 .تا بعد! باش تا اموراتت بگذره -
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 :مستخدم گفتم هيبه  نييبلند شدم رفتم پا! ذاشت بكپم؟ يدرد م نيمگه ا. ور و اون ور شدم نيا يساعت كي

 .كنه يالتم درد متو اتاقم منو ماساژ بده، عض اديرو بفرست ب يكي -

 .ندادم به راه خودم ادامه دادم يتياهم. دميبرم باال پرهام رو تو راه پله د برگشتم

 .سالم كيعل - پرهام

 !من اول سالم كنم؟ يتوقع دار. كيبر فرض عل -

 كنه؟ يتر سالم م كيتا حاال بزرگ تر به كوچ ياز ك - پرهام

 .دلش بخواد ياز هر وقت -

 ؟ينداردرد  ؟يبهتر - پرهام

 .بازو گرفتم هي براش

 !دم؟ييمگه زا. شاخ شمشاد جلوت واستادم نيع -

 ؟يصبحونه بخور يخوا يمگه نم - پرهام

 .خوام برم حموم ياوم، م... خوام بخوا  ينه م -

 .خب بعدا برو - پرهام

 .شه ينم -

 .در اومد يبعد صدا نيدو م. دميرفتم تو تخت به پشت خواب رجهيبلوزم رو در آوردم و ش. رفتم باال يحرف چيه بدون

 .سر شونه ها و كمرم رو ماساژ بده شتريب. رميم يبدو كه دارم از درد م. تو درم ببند ايب -

 .كردم يشر و ور بلغور م يسينصف انگل يمنم زمزمه وار نصف فارس. شروع به ماساژ دادن كرد خدمه

باشه تو رو  ادمي ،يدار ينرم يچه دستا. جا نه برو باالتر نينه، نه ا. يكرد چارمي، بپرهام يريدرد بگ يا. جا خوبه نيآهان هم. آروم تر. شيآخ -

 نيورآ ؟ياز كجا بدون يهر چند تو كه نفهم ه؟يچ يدون ي؟ م!دهيكار ما به كجا رس نيبابا بب يا. ده يم يچه حال وليا. خودم كنم يكلفت شخص

كه كار  نينه ولش كن ا...  اجياحت گهيد. بهتر شدم. كنه يدستات معجزه م! نكردم؟ داتيخاك تو هدت كنن، چرا زودتر پ. من يِبز كوه نيآور

 .ادامه بده زمينه نه عز. نداره

 .شد يداشت گرم م چشمام

كارم  هيعرضه . حالم به هم خورد. ماساژت نيخاك بر سر با ا. يهر. درم پشت سرت ببند. خوام بخوابم يم رونيگم شو برو ب گهيبسه د -

 !شرت كم. گو، گو بابا! ؟يخور يم يپس به چه درد. نون فيح. نداره

 .ده يهنوز داره به كارش ادامه م دميد. شدم يم هوشيب داشتم

 !چپ و راست بهت بزنم؟ هي ديحتما با. گم بسه يم! ست؟ين تيحال -

چك  هيبرگشتم و  هوي. كنم يم تيخاك تو گورت، االن حال! خدا هم جنس باز نباشه اي. ديسر شونم رو بوس. داد يا. داد يادامه م همچنان

 .منم با بهت نگاهش كردم. نبود جز پرهام شوك زده دستشو گذاشت رو صورتش و منو نگاه كرد ياون كس يخوابوندم تو صورتش، ول
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 !؟يكن يكار م يجا چ نيتو، تو ا -

 !؟يتو واقعا دختر - پرهام

 !؟يچ يعنيو بفهم حرف دهنت ر -

 .خوره يبه دخترا نم تيچيه. يشد يپسر م ديدختر با يتو جا نهيمنظورم ا - پرهام

 !؟يكن يم يجا چه غلط نيا. آهان از اون لحاظ -

 .برات كرده باشم يكار هي روزيخواستم به جبران د - پرهام

 .نگاهم كرد طونيش

 .كنه يكه دستم معجزه م نميب يم -

 !؟يبه من دست زد يبه چه حق! ؟يچ -

 !من شوهرتم يچه نخوا يچه بخوا - پرهام

 .استفاده كردم تياز موقع! چه برسه به شوهر يستيشلنگم ن تو

 .شدم ليجا فس نيبرم مسافرت، شش ماهه ا يذاشت يم يشوهرم؟ تو اگه شوهرم بود -

 .مير يسرم خلوت شه با هم م كميبذار  - پرهام

 !بذار تنها برم، باشه؟! دن؟ يجون اجـــــازه م يكيو -

 .مير يبا هم م گهيگفتم صبر كن تا دو سه ماه د ؟يرو بلد ييمگه تو جا - پرهام

 .كردم يلجباز

 برم؟ ،يپر. خوام برم ياما من حوصلم سر رفته م -

 !دونم و تو يمن م يپر يبگ گهيبار د هياگه  - پرهام

 .ستين تشيكه االن موقع فيح. كنم يگرفتم، بعدا ازش استفاده م ييآتو هيازش  خوبه

 .با دو تا از دوستامم ستميبرم؟ تنها ن يذار يگم، حاال م يباشه نم -

 .گفتم نه يگفت - پرهام

رفت اون . شهيريس يواقع يبه معنا! هيكيكه و نيبــــــه ا. اومد باال يافتاد داشت م يكس ي هيسا واريرو د. داشت ديد كميبه سمت راه پله  اتاقم

دستم . هكن يچه ها كه نم يطانيفكرِ ش نيا. ستيلباس تنم ن. يمنم عال تيجان موقع يا. ور نيا ادي يحتما االن م. ه اتاق پرهامهقسمت راهرو ك

 .متعجب نگاهم كرد. رو انداختم دور گردن پرهام

 .بذار برم زميعز -

 .بهار دستت رو بردار - پرهام

 آخه چرا؟ بحث رو عوض نكن برم؟ -

 !كنم ينم نيوگرنه بعدش رو تضم يبه نفعته دستت رو بردار - پرهام
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 .رو بردم جلو صورتم

 .بارم به حرفم گوش بده كي -

 .رو كج كردم سرم

 !هـــــوم؟ -

 !خاره؟ يكه تنت م نيمثل ا - پرهام

 .رو پشت كمرم گشيشونم و دست د يدستش رو گذاشتم رو كي

 .هيجور نيدو جا ا نيآره ا -

 ايخدا. صورتم كيسرش رو آورد نزد. خودم يرو تخت و پرهام رو انداختم رو دميخواب عيسر. رو حس كردم يكيو ي هيسا. زد تو صورتم زل

 .زدم غياومد جلو در، ج يكيو. دختر رو زود برسون نيا

 .يولم كن عوض -

 .رو بلند كرد سرش

 ؟يچته روان - پرهام

 .بلند شد غويج غيج يصدا

 !پـــــــــــــرهام - يكيو

 يهق هق در م يصدا. تخت و لباس رو گرفتم جلوم ينشستم رو ه،يخودم رو زدم به گر. ستادياز روم بلند شد و ا. ديده متر از جا پر پرهام

در  هيگر يصدا يكال. واستاده بود يعكس العمل چيمتعجب بدون ه. يكيتو بغل و دميو دو دميلباسم رو پوش. پرهام شوكه واستاده بود. آوردم

دور كمرم حلقه شد و با خشم  يكيكم كم دست و. بردم يم نييلبخند گنده زدم و ابروهام رو باال و پا هيپرهام  يبرا يكياز رو شونه و م،آورد يم

 .رو به پرهام

 .ميكن يموضوع صحبت م نيبعدا راجع به ا رونيبرو ب - يكيو

از . رونياز بغلش اومدم ب. ديدرم كوب رونيرفت ب. رفت ادميرو  يكوچك خان جنگل رزايم يامه نگاه بهم انداخت كه از ترسم شجره ن هي پرهام

 .مبل يرو مينشست. رو پاك كنم ختمينر يدستمال برداشتم تا اشكا زيم يرو

 !شده يچ نميكن بب فيتعر. ستين يزيآروم باش چ - يكيو

 .پرهام در اتاقم رو زد و گفت كارم داره، منم در رو باز كردم -

 .صبحوبه بخور ايب - پرهام

 .ندارم ليخورم م ينم -

 .نميش يجا م نيندارم، هم ليآره منم م - پرهام

 كنم؟ يخواهش هيتونم ازت  يم -

 بگو؟ - پرهام
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 .سر رفته يبرم مسافرت؟ حوصلم حساب يمدت هيشه با دوستام  يم -

 .شه ينه نم - مپرها

 آخه چرا؟ -

 فقط من و تو؟ ه؟يمسافرت دو نفره چ هينظرت راجع به  - پرهام

 !كردم، آخه پرهام با توئه تعجب

 .شو اليخ ياصال ب. نه حرفشم نزن -

 .خرج داره يول يبر يتون يباشه م - پرهام

 .دم يرو م نشيباشه خودم هز -

 .هيجور نيا نشينه هز - پرهام

 .شانس آوردم خدا تو رو رسوند برام يليخ. كرد بهم حمله

خودم . بهتره يجا نباش نيا يمدت هي. يفرستمت بر يامروز م نيرو جمع كن هم لتيراحت باشه وسا التيخ. اصال ازش توقع نداشتم - يكيو

 .يرو كمكم حساب كن يتون يم. نگران خرج سفر نباش، فقط برو خوش بگذرون. رميگ يم طيبرات بل

 .يمون يمثل فرشته م ،يخوب يليخ تو يكيو يوا -

 !باشه؟. مياشتباه كردم از االن مثل دو تا دوست يول ،يكردم تو دنبال پرهام يفكر م يدون يم - يكيو

 .آش با جاشه -

 ؟يچ - يكيو

 .باشه ،يچيه -

 رم؟يبگ طيچند تا بل. رو جمع كن لتيوسا. رم با پرهام صحبت كنم يم - يكيو

 .ممنون. دو تا -

 !ميپرهام جون بچرخ تا بچرخ. بود شيزدم، قرم چاشن يرو هوا و بشكن م دميپر يرفت م يوقت

كارم رو  لكسير يليخ! دلم خنك شد به جون هم انداختمشون. شد يم دهيشن يبه خوب دادشونيداد و ب يصدا. رو جمع كردم لميتند وسا تند

 .يكيمظلومانه نشستم كنار و يليخ. نييكردم و رفتم پا

 ؟يرو جمع كرد لتيوسا زميعز - يكيو

 .جون يكيآره و -

 .پاشو برو صبحانه بخور. ده يزنه خبر م يزنگ م. كنه يبا پدرم تماس گرفتم قرار شد كارا رو اوك - يكيو

. اومد خوردمدم دستم  يهر چ! زيم يكه آماده س، حمله به سو ميبه به همه چ. يرفتم سالن غذاخور. گشنم بود يليخ. خدا خواسته بلند شدم از

 .در نشدم يمتوجه صدا. خوردم يم يدو لوپ يلپام باد كرده به قول. خوردم يرو م يبعد يهنوز دهنم پر بود لقمه 

 .نفس بكش كمي! يخفه نش - پرهام
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ت زل زد تو رو به روم نشس. تو دلم سه چهار تا فحش نون و آبدار نثارش كردم! اومد يمگه سرفم بند م. تو گلوم ديلقمه پر. شد زهرمارم

 !تو سرشه؟ يمشخص نبود چه فكر. چشمام

 ؟يباالخره كار خودت رو كرد - پرهام

 .ستينگفتم، االن موقع كل كل ن يزيچ

 ؟يراه انداخت هيچ ايمسخره باز نيا. يانگار اللم شد - پرهام

 !كار كردم؟ يمگه چ -

 ؟يدينفهم ،يديفكر كردم فهم. يبر ييجا ييتنها ادي يخوشم نم! ؟يدون ينم - پرهام

 ؟يراه انداخت ادي يخوشم نم ادي يخوشم م ديبه ما رس ،يخوش گذرون يپ يچطور تو بر! س دهيفهم نيحس دهيكه فهم ياون -

 !؟يديمنصرف شدم، فهم يگ يم يكيدر هر صورت االن به و - پرهام

 .سرم يرو گذاشتم رو دستم

 .زيهمه چ يرم گور بابا يبه درك نم! يزن ياَه چقدر غر م -

 .با سرعت اومد داخل يكيو

 .فرودگاه يبر عيسر ديبا ،يپرواز دار گهيد ميساعت و ن كيبهار بدو  - يكيو

 .دميكه پرهام رو نگاه كنم از جام پر نيا بدون

 .يخداحافظ همگ م،يما رفت -

 .كنه يم فيمنتظرته، كارات رو برات رد يهارد يبه اسم آقا يكي. صبر كن - يكيو

 .زميعز يمرس -

 يهارد نيحاال ا. گرفتم و رفتم سمت فرودگاه يدربست. قرض كردم گميزد، دو پا داشتم چهل پنجاه تا د يپرهام اسمم رو با داد صدا م! ارالفر و

 .مرد حدودا چهل ساله كي. صدا كرد، برگشتم يكي! ارم؟يب ريرو از كجا گ

 بله؟ -

 ن؟يشما بهار راد هست. ريوقتتون بخ - مرد

 .بله خودم هستم -

 .هستم يهارد - مرد

 :گفتم يفارس به

 !وقت؟ هي يريگاز نگ ؟يا پس هارم هست -

 !بله؟ - يهارد

 ؟يهارد يآقا نيگم خوب يم -

 .طايبل نميا نييبفرما. نيديبه موقع رس. ممنون - يهارد
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 .نيديزحمت كش -

 .با اجازه ن،يداشته باش يسفر خوش. كنم يخواهش م - يهارد

 .جم يو رفتم خونه  رونياومدم بكه دور شد از فرودگاه  يحساب

 !؟يكرد ريقدر د نيچرا ا - سامان

 .ديكردم، خند فيرو براش تعر انيجر

 !به خونت تشنس يپس االن پرهام حساب - سامان

 !حقشه اديسرش ب ييهر بال -

 .آمادت كنم ميبدو بر - سارا

سامان اومد . بودم ياومد راض يبهم م. يسرمه ا يكروات زرشك. يسرمه ا راهنيپ. هم رنگش يكتون ،يمشك نيشلوار ج. داد رييرو تغ افميق باز

 .تو

 ؟يبهار آماده ا - سامان

 .اونم در حال برانداز كردنم بود! كت شلوارش رو نگاه. گاردايباد نيشده ع. رو برم پيت! اوه اوه

 خوبه؟ پميت. بسه تموم شدم! يقربونم بر -

 .يباش يجور نيالبته اگر قبول كنه ا ،يعال - سامان

 .راحت التيكنه، خ يقبول م -

 .قدرش رو بدون! هييگران بها زيگن اعتماد به نفس چ يم شهيهم - سامان

 ؟يمداركم چ يراست. مينيب يحاال م -

 .زد ياالنم مو نم افهيدهنم باز موند، با ق. بهم نشون داد. در آورد بشيتو ج از

 !؟يدرست كرد نويا يتو چه جور -

 خوب شده؟. جور كاراس نيخوراكش ا. من نه، دوستم - سامان

 !پسر محشره! خوب؟ -

 .شه يم ريد م،يبهتره بر - سامان

 :گفت پميت يبعد از چك كردن مدارك و بررس. ما رو تو اتاق كارش خواست اميليو. به اون قصر خوجگل موجگل ميرفت باز

 .نيكارتون رو شروع كن نيتون يبعد م نيو امضا كن نيبهتره قرار داد رو بخون -

 .خوندم يجور كه قرارداد رو م نيهم

 حقوقمون چقدر هست؟ -

 !هزار دالر - يليو

 .دهن ده متر باز شد نيا باز
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 !ن؟يكن يجا پرداخت م هي -

 .لبخند زد يليو. به پام ديكوب زيم رياز ز سامان

 .حقوق هر ماه شماس نينه ا - يليو

 .دهنمو قورت دادم آب

 .شروع خوبه يبرا -

 .قرار داد رو گذاشت تو كشوش و در رو بست يليو. سامان قرار داد رو خوند يقرار داد رو بخونم امضا كردم، ول هيكه بق نيا بدون

 .نيانتظار بخشش از جانب منو نداشته باش اديسر دخترم و دامادم ب يياگر بال ن،يمحافظت كن ياز ك ديهمون طور كه گفتم مشخص شد با - يليو

 .نيعواقبشم خودتون قبول كرد

 !گهيخواد دو تا چك بزنه د يداد رو كه نخوندم، فوقش م قرار

 ه؟يچه جور مونيساعت كار - سامان

 ست؟ين يسوال. نيبر رتريد ايزودتر  ياز هشت صبح تا دوازده شب، ممكنه گاه - يليو

 .آقا ريخ - سامان

 .ما يدو تا جعبه در آورد و گذاشت جلو زشيم رياز ز يليو

 .نيو بر نيبردار لتونويبهتره وسا - يليو

 .رونيب ميو اومد ميها رو برداشت جعبه

 .به زحمت نبودم يدستش درد نكنه راض! كادو داده؟ -

نگاهم به ! داره؟ يخرس گنده با ما شوخ ي كهيمگه مرت! هياسباب باز ديشا! اسلحه؟. نيناخودآگاه جعبه از دستم افتاد زم. جعبه رو باز كردم در

 .سامان افتاد

 !نه؟ هياسباب باز -

 :و آروم گفت كمينزد اومد

 .ياز خودت ضعف نشون بد ديكنه، نبا ينگاهمون م نيداره با دورب. يبهتره برش دار -

 .نييپا ميجعبه رو برداشتم و رفت. سامان تكونم داد، به خودم اومدم. جام خشكم زد سر

 .خواد اسلحه دستت باشه يفعال نم. بهتره حواست به كارت باشه. دم يم حيخونه توض ميرفت ار،يدر ن يعقب مونده باز - سامان

 :يكيپرهام رو به و. ميبه هر دوشون سالم كرد. ارميخودم ن يبه رو يزيفعال چ دميبهتر د. از در وارد شدن يكيو و پرهام

 .دنبالت امي يرم، عصر م يمن م زميعز - پرهام

 .ايزود بباشه عشقم  - يكيو

نگه داشت و  يگوشه ا مياز خونه دور شد يوقت. ميشد نيسوار ماش. موند، منم همراه پرهام رفتم يكيو شيسامان پ! ستيبشر آدم بشو ن نيا

 .برگشت سمت من
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 .شو ادهيپ - پرهام

 !چرا؟ -

 .رونيبرو ب! ندارم گارديبه باد ياجياحت - پرهام

 .رميگ يمن از شما دستور نم -

 .يندار زونيبا اون آدم آو يباشه، توام االن فرق زونميآو شهيهم يكي ادي يخوشم نم - پرهام

 .من فقط به عنوان محافظ شمام نه مزاحم رم،يگ يآقا گفتم من از شما دستور نم -

 .برام بپا بذاره يكس ادي يخوشم نم. نداره يباش به من ربط يباش يخوا يكه م يهر كس - پرهام

 .كنم ينداره؛ چون من هرگز شما رو ترك نم دهيفا نيبحث ادامه بد نيبه ا نيوااگه تا صبحم بخ -

 ؟يكن ينم - پرهام

 !نـــــــه -

 .يباشه خودت خواست - پرهام

. ستيب يطبقه  م،يسوار آسانسور شد. گذاشت نگيداخل پارك نويماش. كيخفن و ش يليبرج خ هي. به محل كار پرهام ميديرس يحرف چيه بدون

 .پرهام نگاهم كرد. پاهام انگار سست شده. ترسم يكردم پشت سرم رو نگاه نكنم چون وحشتناك از ارتفاع م يبود، سع يا شهيآسانسور ش

 ؟يترس ياز ارتفاع م هيچ - پرهام

 .من عاشق ارتفاعم! من؟ يك -

 ؟يكن يپس چرا پشت سرتو نگاه نم - پرهام

 .حواسم به شما باشه ديچون، چون با -

 جدا؟ - امپره

 .البته -

 .ديد ميخواه - پرهام

سالن به  يفضا. من كه قانعم! گن يم نيشوهر پولدار به ا. راه انداخته يچه دم و دستگاه... ماشاا. ميوارد شركت شد. ميديرو شكر رس خدا

كاركنان بهش سالم كردن . نداره دياتاق پرهام جداس و د. ديكاركنان رو د يشه همه  يشده و راحت م دهيپوش يا شهيش واريد ي لهيوس

. اتاق كنفرانسه دميكه بعدا فهم گهيدر د هيو  يدست مبل راحت كيكار، كتابخونه،  زيم. بزرگ بود يليخ. ميوارد اتاقش شد. جوابشونو داد

 .منم رو مبل زشينشست پشت م

 !؟يتو اتاق بمون يخوا ينكنه م - پرهام

 .مونم يمنم همون جا م نيهر جا شما باش -

 :گفت يفارس به

 !پروژه تموم شه از دست همشون خالص شم؟ نيشه ا يم يك - پرهام
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مزشم  ه،يكه عال افشيبه به ق. ناهارمونو آوردن. تا موقع ناهار قهوه خوردم يپنج شش بار. پروندم يمگس م يكاريكارش شد، منم از ب مشغول

ن يخوام برم خال بنابرا يبود بگم م عيضا. نميراحت بش اليشم تا با خ هيبهتره اول برم تخل. كرد ياز بس قهوه خوردم دلم درد م. خوب باشه ديبا

 :گفتم

 تونم دستم رو بشورم؟ يكجا م -

 .به مقصد يرس يقدم برو م ستيسمت چپت ب رونيب ياز اتاق من بر - پرهام

 .ممنون -

حاال . كردم يبرد باز يدر آوردم و انگر مميگوش ،يدم و نشستم رو توالت فرنگرو باز كر ايياز دستشو يكيدر ! با كالسه شميالمصب دستشو د

 .رونيدستم رو شستم و اومدم ب. غذامو بگو سرد شد. انگار ده پارچ آب خوردم! شه يمگه كارم تموم م

 ؟يوسواس دار - پرهام

 .رينخ -

 !يد يواسه دست شستن هدر م ياديآخه وقتت رو ز - پرهام

و بسم  دميدستامو به هم مال ه؟ياسمش چ. دهنم آب افتاد. جوابش رو ندادم و نشستم سر غذام! شه يخودم گفتم بذار طعنه بزنه، نوبت منم م با

گر . ديبار يم شيصورتم مثل لبو، از زبونم آت! رو كه آماده كردم سرخ شدم يچهار تا قاشق پشت سر هم خوردم، پنجم. شروع كردم انيگو... ا

 زيبرداشته، رو م زميم يپارچ رو يعوض. دنبال آب گشتم نبود! خورد، كار خود نامردشه يداشت غذاشو م لكسير يليخ دميپرهامو د. مفتگر

 يعصبان يبه قدر. آب گلدونو خوردم يسمت گلدون، گالشو در آوردم و مجبور دميدو. افتاد زشيم ينگاهم به گلدون رو. نبود يچيخودشم ه

از  يدمار كي! بهتر شدم. و خوردم دميسوپر ماركت ماست خر كياز  رونيبدو از برج زدم ب. پرهام رو شَل و پل كنم تمخواس يبودم كه م

 :با خنده گفت. دهيخند يمن حساب ابيمعلومه در غ. باز برگشتم شركت! دايكه اون سرش ناپ ارميروزگارش در ب

 تو؟ يكجا رفت -

 .ياليخ يزدم به ب خودمو

 .تشنم بود رفتم آب بخورم -

 .غذاتو بخور ايب - پرهام

 .شدم ريممنون س -

 !ينخورد يزيچرا؟ تو كه چ - پرهام

 .هيقدر كاف نيهم -

 .لتهيهر جور م - پرهام

 .يكيخونه و ميرفت رونيب مياز شركت اومد هفت

 م؟يمن آمادم بر. زميسالم عز - يكيو

 .ميبر يتو بگ يهر چ - پرهام
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 .ميسرشون با فاصله راه افتاد و سامان پشت من

 چطور بود؟ يروز كار نياول - سامان

 .كرد سيدهنمو سرو! افتضاح -

 .خوام كلم رو بكوبم به طاق يزنه م ياز بس غر م ميكي نيا - سامان

 .كنه ريخدا آخر و عاقبتمون رو بخ -

 الديبرج م پيبرج تر هيمقابل . پرهام آدرس داد. اون دو تا خجسته هم پشت. سامان پشت فرمون، منم كنارش. رونيب ميرفت يبنز مشك هي با

 نيع يكيو! ؟يبرج و شهر باز يباال! جان؟. طبقه نيكار دارن؟ زد آخر يجا چ نيآخه ا. ميبا هم سوار آسانسور شد. خفن بود يليخودمون، خ

 .و برگشتن دنيخر طيرفتن بل. ذوق مرگ پيربچه ها ت

 .دميخر طيشمام بل يبرا ميبر - پرهام

 .نييپا ختير يهر دلم

 .مياي ينه ما نم -

 ؟يچ يبرا - پرهام

 .نيبهتره خودتون بر -

 .اريپس بهونه ن ن؟يهمراهمون باش مير يهر جا كه ما م ديمگه شما نبا - پرهام

 .كنه يكار هيكردم  يبا چشمام التماس م دم،يرو د سامان

 .امي يمن همراهتون م - سامان

 .ميبر. يستيمحافظ من ن يول يهست يكيشما محافظ و - پرهام

 يكيپرهام و و. چهار نفر دو تا جلو دو تا عقب يهر دستگاه جا. ترن خودمون بود هيشب لهيوس نياول. زده بود خيسامان رو گرفتم، دستام  دست

 :كه پرهام بشنوه گفتم يرو به سامان جور ميشد ادهيپ. از اول تا آخرش چشمام رو بستم. جلو نشستن ما هم پشت

 !شن يها نم لهيوس نينگاه كن بچه هام سوار ا -

 .پرهام از چشمم دور نموند پوزخند

دست . خورد يحالم داشت به هم م. بازم اونا جلو نشستن و ما پشت. كنار هم ييدو تا فيچهار رد ،يهشت صندل. سبز رنگ بود لهيوس نيدوم

زدم كه  يغيچنان ج. يكن يسقوط م يانگار دار ن،ييسر خورد سمت پا هويحركت كرد  لهيوس. ارتفاع كامال مشخصه. سامان رو فشار دادم

 .مردم ميش ادهيپ يتا وقت. همه كر شد يگوشا

 ؟يديترس يليخ هيچ - پرهام

 .نداخت يسامانه اون از ترسش پام رو چنگ م ريزدم تقص غياگر ج. هيبچه باز يليخ ليوسا نيا! من؟ -

 .طور نيكه ا - پرهام

 .رو بخرن يبعد طيفاصله گرفتن تا برن بل ازمون
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 .سوار شم گهينذار د يدوست دار يسامان جون هر ك -

 .كنه عتيخواد ضا يلج كرده م! كار كنم؟ يچ يگ يم - سامان

 .كن يكار هي ستين ميحرفا حال نيمن ا -

 ر كنم؟كا يچ - سامان

 .يبه سر خودت زد يزد يهر گل -

 .ميحال فكر كردن بود در

 .رسه يبه دهنم نم يراه چيه - سامان

 .كنم يازت خواهش م. جون مادرت! ؟يچ يعني -

 .پرهام از پشت سرم اومد يصدا

 ؟يكن يرو خواهش م يچ - پرهام

 .سمتش برگشتم

 .هيشخص -

 ؟يش يا لهينذاره سوار وس يكن يالتماس م يدار ديا گفتم شا - پرهام

 !قدر تابلوئه نيا يعني

 .ميرو سوار ش لهيوس يكياون  مينه اتفاقا ازش خواهش كردم بر -

 .رو گرفتم يباز نيهم طيبل قايمنم دق - پرهام

 .چه خوب ممنون -

از . داره ينند كه هر چنگك دو صندلما رهيپنج تا چنگك سبز دا له،يوس نيو ترسناك تر نيسوم. دلم آشوبه خفن. هيگر ريخواستم بزنم ز يم

 .پرهام دستم و گرفت نمياومدم كنار سامان بش. ييانگار رو هوا. شد يبرج خارج م

 .نهيش يسامان م شيپ يكيو ،ينيكنار من بش ديكجا؟ با - پرهام

 .فحش بلد بودم نثارش كردم يدلم هر چ تو

 .ستين يمساله ا -

 يپام م ريشهر ز. رفت رو هوا غميآن چشمام رو باز كردم ج كي. ميچرخ يم ميچنگكا از هم باز شد حس كردم دار. ميبه سمت باال رفت اول

. نشون دادم يروزيلبخند زدم و با دستم عالمت پ يمجبور رهيگ يازم م لميپرهام داره ف دميلحظه د هي. خودمم انگار در حال افتادن بودم ديچرخ

 .باز كردم مودستا

 !ــــوهـــــــوـــــي -

 .ارميكه كم ن نيا يبرا. اومد يرفتم، صدام به زور در م يتلو تلو خوران راه م. گچ شده نيرنگم ع. زدم غيآخر ج يلحظه  تا

 .نيهمش نگران شما بودم نترس ن؟يآقا پرهام خوب -
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 .سامان كمك كرد نشستم. دنبالش ميكيكه جوابم رو بده رفت، و نيا بدون

 سردته؟ خه،ي يليدستات خ! پسر چه قدر لجبازه نيا! تيم نيع يشد! دختر؟ يخوب - سامان

 .هيليسكته نزدم خ! االغه از پشت بسته يپرهام دست هر چ نيگم ا يسامان م. نه، خوبم -

 .ديخند

 .خودت رو جمع كن اومدن - سامان

 .سمتم گرفت وهيآبم هي پرهام

 .بخور - پرهام

 .تشنمه يليآخه خ دست شما درد نكنه به موقع بود، -

 .كنم يخواهش م - پرهام

 .دهيرنگ و روتون پر ن؟يخور يخودتون نم -

 :گفت آروم

 .روت رو برم -

 .ميسوار ش ميبازم بر زميعز - يكيو

 .ميشام بخور مينه گلم خستم، بهتره بر - پرهام

دست پخت  يدلم برا. نخوردم، اما اصال اشتها نداشتم يزيدرسته ناهار چ. شونيبغل زيما هم م ز،يم كياون دو سر . ميهم وارد رستوران شد با

 !ران؟يشه برگردم ا يم يك. مامان تنگ شده

 !؟يخور يچرا غذات رو نم - سامان

 .اشتها ندارم -

 .ره ينم نييچسبه از گلومم پا يغذا به من نم يجور نيا. گهيبخور د - سامان

رفتار امروزش . كنم عشيخوام ضا ياز امشب فقط م. كنه يم جميگ ؟يپرهام چ. ردهها برخورد نك بهيغر نيوقت ع چيباهام ه. لبخند زدم بهش

 .خونه ميديرس ميو ن ازدهي. بعد پرهام رو م،يرو رسوند يكياول و. از غذام رو خوردم، اونام غذاشون رو كوفت كردن كمي. بد بود يليخ

 .يخوام رو راست باش يم م،يبهتره با هم صحبت كن -

 !؟ياگه رو راست باشم از كجا معلوم جا نزن - سامان

 !باشم يتيداره تو چه موقع يبستگ -

 يكه رد نيكنه، راننده زده و در رفته بدونه ا يفوت م يرانندگ يسانحه  هيتو  شينامزدم دو سال پ. رم سر اصل مطلب يم هيبدون حاش -  سامان

صد  فتاديم سيكنه كه اگه به دست پل يجمع م هشيمدرك بر عل يسر هيبوده،  اميليو يكردم آنجالنامزدم منش قيتحق. از خودش جا بذاره

كنم و انتقامم  دايخوام اون مداركو پ يحاال م. كنه يشه و آنجال رو از دور خارج م يم هيقض نيمتوجه ا اميليو. شد يدرصد حكم اعدامش صادر م

 .رميرو ازش بگ
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خدا موش  يمحض رضا يگربه ا چيگن ه يم ميخودمون. كنم يكمكت م. خانواده زخم خوردن نيانگار همه از ا. واقعا بابت نامزدت متاسفم -

 .يبود يموقع نينگو خودتم منتظر همچ رهيگ ينم

 !دارم يخواهش هيازت . هم من فتهيدو نشون زدم هم كار تو راه م ريت هيبا  - سامان

 .يبگو داداش -

 .ياريزود كم ن ،يمرد مبارزه كن كيمثل  ديخوبه اما با كاتيتكن. باال يرو ببر تيقاومت بدنو م يداشته باش نيبكوب تمر ديمدت با هي - سامان

 .كنم يرو م ميتمام سع -

 م؟يداشته باش نيسه ساعت تمر مونيهر روز بعد از ساعت كار يموافق. ممنونم ازت - سامان

 .كه رميم يم! هر روز اونم سه ساعت؟ -

 .زنگ خورد، پرهام بود ميگوش نيح نيهم در

 !پرهامه ــــــــــس،يه -

 .دادم جواب

 گذره؟ يخوش م! بــــــه سالم بر شوهرِ چاق خرس تپل خودم -

 !گذره يخوش م شتريفعال به تو ب - پرهام

 .تازه از دستت راحت شدم ست،ين يجاتم اصال خال. بر منكرش لعنت -

 !؟ييچشم و رو يب يليخ يدون يم - پرهام

 .نسبت نده يصفت مختص خودته به كس نيا -

 !؟ياي يم يك - پرهام

 .هر وقت كه دلم بخواد -

 !كنما يچياون جا زبونت رو ق امينكن بلند شم ب يكار هي - پرهام

 .دينگو چهار ستونِ بدنم لرز يوا -

 .به فكرت باشم يستيآدم ن - پرهام

 .باهات هم كالم شم يندار اقتيل -

 بسه، هتلت خوبه؟ ييچرت و پرت گو - پرهام

 .از دوستامم يكيهتل نرفتم، خونه  -

 ؟يكدوم دوستت؟ بهش اعتماد دار - پرهام

 .شيشناس ينم. بهش اعتماد دارم شترياز تو ب -

 ؟يگرد يبر م يك - پرهام

 .ستيمعلوم ن -
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 .لحظه مكث چند

 !بهـــــــــار - پرهام

 هان؟ -

 !اد؟ي ياز من بدت م - پرهام

 !اومد؟ نــــــــــه يدم مازش ب. نگفتم يزيچ

 ؟يندار يبرو كار! ؟يآورد ريوقت گ. ادي يخوابم م -

 .عشقم يخوب بخواب - پرهام

 !عشقم؟ يگ يبه همه م! ساعته و عشقم كيبگم زهرمار و عشقم، درد و عشقم، حناق  اومدم

 .از اولشم نداشتم -

 .مراقب خودت باش - پرهام

 .هستم -

 .شب خوش - پرهام

 .يگ يهمون كه تو م -

 .سامان با لبخند نگام كرد. رو قطع كردم يگوش

 ؟يدوستش دار - سامان

 !ايزن يمن؟ حرفا م يك -

 .راستشو بگو - سامان

 يبه خصوص تو غربت جز اون كس. يش يمعلومه بهش وابسته م يكن يزندگ يمدت با كس هي يوقت. بهش وابستم ست،ياسمش دوست داشتن ن -

 .نداشتم اما بهش عادت كردم يميصم يدرسته باهاش رابطه . يرو نداشته باش

 .ينه نگاه كن، تو دوستش دار يگ يم - سامان

 خوره؟ يم يطرفه به چه درد كيبر فرض دوستش داشته باشم دوست داشتن  -

 .اونم دوستت داره - سامان

ـــــه - به جنس مونث داره يآره، اون ارادت خاص! هـ. 

 ن؟يسر تمر ميبر. صبر داشته باش - سامان

 م؟يشه از فردا شروع كن ينم -

 .رو بذار كنار يتنبل - سامان

 .به مبارزه دينوبت رس دنيو دو نيبعد از دو ساعت تمر. نييسالن پا ميرو عوض كردم و با هم رفت لباسام

ضربه ها رو با تمام . كنم يبهت رحم نم يسيرو دروا ياستفاده كن رحم نكن بزن، منم ب يخواست ياز هر فن. يكن يبا من مبارزه م -  سامان
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 !؟يآماده ا. يزن يقدرتت م

 .برم سر كار ديپنج تن فكر كنم فردا با صورت كبود با اي

 !آمادم -

 .خم شدم و شكمم رو گرفتم. تو شكمم ديگفتم آمادم با پاش كوب تا

 ...تو اون روحت ســــــــگ  يا -

 .نيپاش كه خورد زم يكياون  ريز دميكوب يكيبزنه پاش رو گرفتم و  گهيد يكيرو بلند كرد  پاش

 .رميگ يبهت آسون نم. خوبه - سامان

 .شد اومد طرفم بلند

 .برخورد كن ينه؟ مردم ميقيدوستم ما با هم رف نيبب -

 .كرد يبدنم درد م ياز كَت و كول افتادم، همه . ميزد يضربه م گهيجور پشت سر هم به همد نيهم

 .منم بكن كليانصاف نگاه به ه يب. دميبر. جون شوهر عمت بسه -

 .ستايخبرا ن نياز ا گهيد يامروز بسه، دفعه  يبرا - سامان

 نيا يسالگ ازدهيگفت از  يخودش م. زد يضربه م ينامرد يليسامان خ. من باشه يمدت برا نيكه قراره ا يدوش گرفتم و رفتم تو اتاق هي

با من  ادي يسالشه م يخرس گنده س! اس؟ سهيمن قابل مقا يكنه، آخه با سابقه  يورزش رو كار م نينوزده سال مدام ا. ورزش رو شروع كرده

از پرهام كم نداره، درسته  يزيچ. ستيسامانم بزنم بد ن نيگم اگه مخه ا يم! سهيف يبيسالش باشه، ِب يخوره س يبهش نم ميخودمون! فته؟يدر م

 .ستيكمترم ن يول ستيازش بهتر ن

و داد اومد از جا  غيج يصدا هوي. دميباز خواب رونيسارا رفت ب. بخوابم كميكردم بذارن  يالتماس م. سامان ايكرد  ياومد صدام م يسارا م اي صبح

 !سارا و سامان باال سرم بودن. دميپر

 !شده؟ يچ! ه؟يچ -

 .شو داداشت تصادف كردهمهسا پا - سامان

تو عالم ! مگه من داداش دارم؟! ه؟يبه خودم اومدم، مهسا ك هوي. نيينرده نشستم و سر خوردم پا يرفتم رو پله ها لبه  رجهيش. سمت در دميدو

 .سرم رو گرفتم و بلند شدم. نيكردم كه با مغز خوردم زم يم ريخودم س

 !كشــــــــــــمت يسامان م -

 .سادميتو راهرو وا. باال همه جا رو گشتم نبودن رفتم

 .و بزرگ كرده تيجمم دلش خوشه بچه ترب نيا -

 .ريسالم صبح بخ - جم

 .زدم يلبخند خرك هي. سرم بود، برگشتم پشت

 !نيبار آورد ييچه دسته گال... گفت، ماشاا كيبچه هاتون تبر تيروش ترب نيبه ا ديبا. رو كردم بتتونياالن غ. ريسالم صبح شمام بخ -
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 .لبخند نگام كرد با

 .ميصبحونه بخور ميبر. دخترم يلطف دار - جم

 .امي يمن لباس عوض كنم م نيشما بر -

سارا و سامان با خنده . نشسته بودن زيهمه سر م. نييلباسام رو عوض كردم و اومدم پا. اورديبابا من اصال شانس ندارم، خوب شد به روم ن يا

رو خودم انجام دادم، سارا  مميگر يسر نيا. صبحونم رو توپ خوردم و رفتم باال. دميكردن، دور از چشم جم براشون خط و نشون كش ينگام م

 .گرفت يكارم رو م يبايبود و ع سادهياهم و

 .يش يم يحرفه ا گهيخوبه، بعد دو سه بار د - سارا

 !خوشگل شدم؟ -

 .يشد يعال - سارا

 .االنه كه سامان غر بزنه م،يبر -

سگ كمتره،  كيپرهام از  نيا يعني! دمش گرم منو شناخت. اومد سمتم. دميباغ ركس رو د يتو محوطه . كرد ادهيپرهام پ يمنو خونه  سامان

 .كردم و رفتم تو يباهاش باز كمي! شترهيسگ ب نيمرام ا

 !يتو؟ ده ساعته منو معطل كرد ييكجا - پرهام

 .ممن تو باغ بود -

 .سالمت رو دمينشن - پرهام

 .نيسالم كن دمينشن -

 !درازه ياديزبونتم ز - پرهام

 :آروم

 !هست كه هست به تو چه؟ -

 ؟يگفت يزيچ - پرهام

 .ريخ -

 .ميبر - پرهام

خط مال بهار  هيكارتس؛  ميدو س ميگوش. كردم يباز ميمبل لم دادم و با گوش يرو. حوصلم سر رفته بود. بعد شركت ميساختمون رفت هيسر  اول

 !خط بهار اس ام اس اومد، پرهامه يبرا. بود لنتيرو سا. آنا يبعد

 ؟يكن يكارا م يچ ؟يسالم چطور - پرهام

 .رميگ يسالم، دارم آفتاب م -

 !هيپس جا من خال - پرهام

 !اصال -
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 چه خبر عشقم؟ گهيد - پرهام

 !قدر به من نگو عشقم نيا. يخبر يب -

 گم؟ يمگه دروغ م گه،يد يخب عشقم - پرهام

 !يخودت -

 .گم؟ دلم برات تنگ شده يدروغ م يكن يچرا فكر م - پرهام

 .من دلم اصال تنگ نشده يول -

 !زنن؟ يهوا م يدخترا شوهرتو رو يگ ينم ؟يايزود ب يخوا ينم - پرهام

 !نگات كنه يعمرا كس ،يستيهم ن يتحفه ا نيهمچ -

 .ده يدختر خوشگل و ناز داره ماساژم م هياالن . يفكر كرد - پرهام

 .ابروش رو داد باال زل زد بهم يتا هيپرهام سرش رو بلند كرد، . اومدم يخنده خرك هيهوا  يب

 .مزه افتادم يجوك ب كي ادي ديببخش -

 !كن منم بخندم فيمزت رو تعر يجك ب نيا، خب ا - پرهام

 .شه ينم ه،يادب يشرمنده ب -

 .و به پرهام اس دادم نييرو انداختم پا سرم

 .خوره يحالم داره به هم م هيريكبيقدرم زشت و ا نيخرس گنده جلو چشممه، ا هي. خوش به سعادتت من كه شانس ندارم -

 .غمتو نمينب - پرهام

 .يريگ يوقتمو م يدار -

 !يوقته وقتمو گرفت يليتو كه خ - پرهام

 .ادهياز حد ز شيتو جا نمونده؟ آخه روت ب شيپ نيسنگ پا قزو -

 اد؟ي يدلت م ييآقا ،يجذاب ،يپيخوش ت ،ييكم رو نيمن به ا - پرهام

 .باز كن يپپس گهيخودت چهار تا د يبرا -

 .نگو عشقم - پرهام

 .صد دفعه؛ به من نگو عشقم! درد -

 .باشه عشقم - پرهام

 .رونيرفتم ب يداشتم م. اس داد جوابشو ندادم يهر چ گهيد

 كجا؟ - پرهام

 .گردم يزود بر م هيضرور -

 نيمستخدم ياز لباس كارا يكي. برداشتم ييدستشو عيما وانينصف ل ،ييرفتم دستشو. كردم دايزنگ خطر رو پ يشانس روزيد. ناهار بود كينزد
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. كالهم رو سرم هيزدم،  يقابلمه ا نكيع. غلط انداز شه كلميداخل لباسم رو با چند تا حوله پر كردم كه ه. دميرو كه كش رفته بودم رو پوش

جلو در . رونيب دنيهمه دو. استفاده كردم و رفتم زنگ خطر رو زدم تياز موقع. من و پرهام رو بده يرفت تو تا غذا يكي دادم كيكش

 ختميرو در آوردم، پودر كردم ر ندازهيكه شكم رو كار م ييقرصا بمياز ج. دور شد رفتم تو اتاقش يوقت. رونيب ديپرهام دو. واستادم ييدستشو

كال از . رونيب دميدو! به به چقدر خوشمزه شه. با دستم هم غذاش رو هم زدم هم نوشابش رو. ختميرو ر ييدستشو عيما ابشمتو نوش. تو غذاش

نگهبانا گفتن اشتباه شده همه برگشتن سر . يده ملت رو اسگل كن يم يچه حال. بودن رونيهمه ب. شك نكنه يكس رونيساختمون زدم ب

 .سرم داد زد. در اتاقش جلو دميهمزمان با پرهام رس. كارشون

 !؟يخور يم ياصال به چه درد ؟يبود يكدوم گور ؟يمثال تو محافظ - پرهام

 افتاده؟ يحاال مگه اتفاق. دميبودم، صدا رو نشن ييتو دستشو -

 !گم اخراجت كنه يم اميليتكرار شه به و گهيبار د هيبار، فقط  هياگه  - پرهام

 .يدار اجيشما به من احت يندارم، ول اجيمن به شما احت. متنفرم دمياز تهد ستم،يكار ن نيمن محتاج به ا -

 .ياالن اخراج نيتو از هم! جدا؟ - پرهام

 .در اتاقش رو باز كردم يخونسرد با

 .كنه يمنو استخدام كرده همون شخصم اخراجم م يا گهيكس د رم،يگ يمن از شما دستور نم. داخل نييبفرما -

 .ديجا سر كش كينوشابش رو برداشت و  وانيل. درو بستم. از كنارم رد شد تيعصبان با

 .نوشابه متنفرم نيصد دفعه گفتم از ا! ده ياَه مزه زهرمار م - پرهام

 .غذام رو برداشتم و مشغول خوردن شدم. نشستم سر جام لكسير يليخ

 ؟يدستات رو بشور يخوا ينم - پرهام

 .زدم شخندين

 .شستم -

 .غذاش رو خورد پرهامم

 .بود يممنون غذا عال -

 مگه من درست كردم؟ - پرهام

 .نهيد يكه غذا رو سفارش م يرستوران ي قهيمنظورم از حسن سل -

 .آهان - پرهام

 يليفشارش خ. مارستانيبردمش ب دمين قدر حالش بد شد كه ترساو. نيياز باال و پا! يپرهام فعال شد، اونم چه فعال يگذشت معده  يساعت هي

 :گفت يكم جون يبا صدا. كنار تختش نشستم تا سرمش تموم شه يصندل يرو. بهش سرم زدن. بود نييپا

 !سر توئه ريز نايا يدونم همه  يمن كه م -

 .شم يمتوجه منظورتون نم -
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 .يش يچرا خوبم م - پرهام

 .نيگ يم ونيهذ نيدار -

 .شه يفردا مشخص م - پرهام

 .صبر كن حاال حاالها مونده تا آدمت كنم. درسته دياگه دستت بهم رس. شه يآره معلوم م! زرشك

 هي. ديبردمش تو اتاقش رو تخت دراز كش. ديپوك شيپرهام زنگ زد گوش ياز بس به گوش يكيو. خونه پرهام ميرفت. ميبود رونيب ميپنج و ن تا

 .نازك كردم يليصدامو خ. رونيرو برداشتم و رفتم ب شيگوش يواشكي! شيريبا س يمساو يكيو. باز زنگ خورد شيگوش. ربعه خوابش برد

 !الو؟ -

 !شما؟ - يكيو

 !كنم؟ يمن معرف يتو زنگ زد -

 !كنه؟ يكار م ينامزد من دست تو چ يگوش - يكيو

 ؟يزن يحرف م ينامـــــزدت؟ از ك -

 !مال پرهامه يگوش نيا - يكيو

 !دونم مال پرهامه يمنم م -

 .رو بده بهش يگوش - يكيو

 .رهيگ يشه داره دوش م ينم -

 !؟يچــــــــــ - يكيو

 !؟يندار يكار. رميخوام برم دوش بگ يمنم م. يش يمزاحممون م يدار نيبب -

 ؟يريدوش بگ يبا پرهام بر يخوا يتو، تو م - يكيو

 ؟!مگه دفعه اولمونه. آره -

 ن؟يمگه چند بار با هم بود - يكيو

 .اوو حسابش از دستم رفته -

 !يگ يدروغ م يدار - يكيو

 دروغ بگم؟ ديچرا با -

 !يمن و پرهام رو به هم بزن ونهيم يخوا يچون م - يكيو

 .با پرهام باشم اونه كه همش دنبال منه ستيبرام مهم ن -

 .پست فطرت - يكيو

 !؟يبا من -

 !يفيكث يليخ. با هر دوتونم - يكيو
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 .شم زيبكشه تم سميگم پرهام ك يم رم،يگ ياالن دوش م -

 !آشغال - يكيو

 .دم در ميگذاشت -

 كميركس  شياومدم پ. رو گذاشتم كنارش شيرفتم تو اتاقش گوش! خوره يحرص م نيداره ا يجان چه لذت يا. و قطع كرد ديبنفش كش غيج هي

 .به سامان اس ام اس دادم. كردم يباهاش باز

 ؟ييكجا -

 !خونه پرهام امي يدارم با مادر فوالد زره م - سامان

 ن؟يرس يم يك قايدق! ا پس حسادتش قلمبه شد -

 .گهيربع د هي - سامان

 .باشه -

طناب  هي. باال يسطل رو برداشتم بردم طبقه . كس نبود چيدور و برم رو نگاه كردم ه. حتما مال سالنه دم،يد فيسطل آب كث هيتو سالن  رفتم

ركس  يبرا. و در آخر نشستم منتظر شدم نييطناب رو به چند جا وصل كردم و رفتم پا. كردم به پنجره زونيآوردم بستم به سطل و آو ريگ

 .ششيكرد رفتم پ يم يداشت ترقه باز يپسر هيتو كوچه . آوردش يرفت دنبال توپو برام م يم ياسگال ه نياونم ع نداختميتوپ م

 ؟يخطرناك رو از كجا آورد يزايچ نيكوچولو ا -

 .ستميمن كوچولو ن - پسر

 !خطرناكه؟ اليوسا نيا يگ ينم. باشه قبول -

 .داداشم برداشتم ليرو از وسا نايا. حواسم هست - پسر

 كنه؟ يكار م ياگه داداشت بفهمه چ يدون يم ،يكرد يبد يليكار خ -

 !نه - پسر

 .خوابونه تو صورتت يكنه هم چند تا چك م يهم دعوات م -

 .كنه هيبغض كرد اومد گر ديترس

 ذارم داداشت بفهمه، باشه؟ ينم يگم انجام بد يرو كه م ياگه كار. اينكن هينه، نه گر -

 ؟يد يقول م - پسر

 .دم يآره بابا قول م -

 .باشه بگو - پسر

فقط مواظب . سطله و فرار كن خونتون نيتو ا زيهر موقع با سرم بهت عالمت دادم ترقه هات رو بر. خونه نيتو ا اني يدختر و پسر م هياالن  -

 !نتاينب يباش كس

 .باشه - پسر
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 .شكالت در آوردم هي بميج از

اومدن  ان،ين دو تا بحاال برو تا او. دم يشكالت بهت م گميچند تا د ياگه كارت رو خوب انجام بد. يبود يكه پسر خوب نيا يبرا نميا ايب -

 !حواست باشه ها

 يدر ورود يكاينزد. كردم مينداشته باشه قا ديجا كه د هيروشنو  شيتو سطل آت يبا هزار بدبخت. رو كش رفتم يبغل هيسطل همسا. رفت ديدو

همانا و  دنيدو. پاش گرفت به طناب ديركس پرت كردم، دو ياز جام بلند شدم رفتم كنار توپ رو برا. اومد يداشت با عجله م يكيو. نشستم

كله و چشم و ابرو اومدم از جاش تكون  يسرم رو برگردوندم به پسره عالمت بدم؛ ه. ساديشوك زده وا. همانا ختنير يكيو هسطل رو كل

راهش رو كج كرد و  يضعو. باز كله اومدم! ايگفتم خرم شد. كه بهت دادم ياون شكالت فيح. نقشم نقش بر آب شد. بچه يريدرد بگ يا. نخورد

 .يكيبرگشتم سمت و ديناام! تو اون روحت. رفت

 !شد؟ يخانم چ يوا -

 رو كرده؟ يكار نيهمچ يشعور يكدوم ب! اَه چندش - يكيو

 !واقعا كارش زشت بوده -

 !فتاد؟يكه ن يخانم اتفاق - سامان

 !كــــــنار نيبر - يكيو

ور و اون ور  نيا. سامان اسلحش رو در آورد. دميخودم گرخ يكه بود من به نوبه  يگلوله بود، هر چ كيانفجار بود، شل يدونم صدا يدفعه نم هي

رو از قصد  يكيتا تونستم و. صدا ادامه داشت و قطع شد نيم هي. رو پرت كردم رو شمشادا و خودمم افتادم روش يكيمنم و. گرفت يو نشونه م

 زيخ ميشدم، ن يرتيغ. نشون داد يزيچ هيبا دستش  دميرو د كهيبچه كوچ. زدم يديو بر رو ددور . شكستم يشد گردنشم م ياگه م. كردم هل

كار  يوجب ميپس ن. دمت گرم. نداره يبيع! هيروزيو پ تيبه عالمت موفق نايهر چند به زبون ا... اليكثافت به من ب. شدم برم بكوبم تو دهن بچه هه

 .دميرو د يكيو. ايتركوند! تو بود؟

 ن؟يوبخانم خ -

گزه، اون  يشه ككشم نم يها م لهيسوار اون وس يره شهرباز ياحمق م. شده هوشيخاك بر سر ب. چند تا زدم تو گوشش. بسته بود چشماش

 .از روش بلند شدم! ترسه يم زايچ نيوقت از ا

 .جمعش كن، غش كرد نويا ايسامان ب -

 .جلو اومد

 ؟يكارش كرد يچ - سامان

 .نداشتم، فقط افتادم روش شيمن كار -

 !؟يچــــــــ - سامان

 .بلندش كن ببرش تو. بهش نرسه يبيفقط خواستم آس! يچه قدر منحرف! هـــــــان -

 ؟ياي يمگه تو نم - سامان



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  خير نديده –  گفتي من كي ام ؟ اگه                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٩ 

 .امي يآب بدم م يسر و گوش هيچرا برم  -

 .مراقب خودت باش - سامان

بلندش . بود سادهيپسر همسن و سال خودش وا هيپسره با  شيرفتم پ. نبود يز كسا يخبر دميمنم اطراف رو د. رو بلند كرد برد تو شيريس

 .كردم رو لپش دو تا ماچ آبدار كاشتم

 ؟يداشت نايمگه چه قدر از ا. بود يكارت عال. بايپسر دمت ز -

 .مينصف كن يكيداره، قرار شد اونم ترقه هاش رو بده شكالتا رو شر نايدوستمم از ا - پسر

 .پول در آوردم بمياز تو ج. دميخند

 .نوش جونتون. نيبخر نيخوا يشكالت م يهر چ نيبر ريپول رو بگ نيا ايب -

 .رو به سامان. براش آب قند آورده ميكي ده،يكپ دميمبل د يرو رو يكيتو و اومدم

 .هوشهيكه هنوز ب نيا -

 .شه يبلند نم - سامان

 .ارمي ياالن هوشش م -

خودم رو زدم به  دياز جاش پر. تو گوشش دميچك پدر مادر دارم كوب هيكردم تو صورتش  يآب رو برداشتم خال وانيرو مبل نشستم ل كنارش

 .بغلش دمياون راه پر

 .نيخانم خدا رو شكر به هوش اومد -

 .زد غيج

 .دست از سرم بردار - يكيو

تو  ديپر يكيو. ديخواب بود شش متر پر چارهيدر رو با شدت باز كرد ب. راست رفت سر وقت پرهام هي. شد رفت باال من و سامانم دنبالش بلند

 .غوشيج غيج يبا صدا يكيو. سامان خواست بره جلو دستش رو گرفتم. تخت رو شروع به زدن پرهام ننه مرده كرد

 ؟يكن يم انتيكثافت آشغالِ هرزه به من خ - يكيو

 .دستاشو گرفت پرهام

 !كدومه؟ انتيخ! ه؟يچرت و پرتا چ نيا - پرهام

 ؟يكرد يچه غلط گهيحموم آره؟ د ير يكه باهاش م! خودم باهاش حرف زدم - يكيو

 .تا شاخ گنده رو سرش سبز شد دو

 ؟يزن يحرف م ياز چ - پرهام

 ره؟يگ ينكنه داره دوش م ؟يكرد مشيكجا قا! يكه باهاش بود ياز همون دختر - يكيو

 .آنا همش با من بوده از اون بپرس! ه؟يچه حرف نيا - پرهام

 .برگشت سمتم يكيو
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 !راستشو بگو - يكيو

 .دميند يزيبودم چ رونياوم، ا، خب راستش من ب -

 .با تعجب زل زد تو چشمام پرهام

 !به من؟ يديبختك نچسب نيتو مگه از صبح ع - پرهام

 .من كه همه جا با شما نبودم -

 !ذاره يداره پا رو دم من م ريو بگسامان جلو نامزدت - پرهام

 من باشه؟ يحواسش به كارا گهيد يكيوسط؟ مگه من خودم چالغم كه  يكش يسامان رو م يچرا پا -

 ؟يگ يدروغ م يچ يبرا - پرهام

 .نيرو انتخاب كن يا گهيسرپوش گذاشتن كاراتون راه د يبهتره برا. گم يكه كنم دروغ نم يهر كار -

 فقط بگو چرا؟ - يكيو

 !؟يچرا چ - پرهام

 ؟يكرد انتيچرا بهم خ - يكيو

 .خوام يمن فقط تو رو م. شه يم شونيهمه حسود نهيمن و تو رو بب يكس چشم نداره خوشبخت چيه. من دوستت دارم وونهيد - پرهام

 .ديرو بوس شيشونيپرهام پ. كرد هيزر زرو گر يبچه ها نياز خدا خواسته رفت تو بغل پرهام و ع يكيو

 .طاقت اشكاتو ندارم گه،ينكن د هيگر - پرهام

 .ازش فاصله گرفت يكيو

 .يكن يكار هي ديبا يبهم ثابت شه دوستم دار يخوا ياگه م - يكيو

 !باشه تو جون بخواه - پرهام

 !ميفردا ازدواج كن نيهم ايب - يكيو

 .ديپر رنگم

 .رميرو برات بگ يعروس نيخوام بهتر يم. گفتم صبر كن - پرهام

 !خوام يخونه رو داشته باشم من فقط و فقط تو رو م نيخوام بهتر يرو داشته باشم، نم يعروس نيخوام بهتر ينم - يكيو

 .اني يبه چشمم نم گهيد يُگل رو كنارم دارم زنا نيخودم بهتر يوقت. خوام يمنم فقط تو رو م - پرهام

 .رونيسامان دستمو گرفت و برد ب. خورد يداشت به هم م حالم

 .هوا بخورم لطفا تنهام بذار كميخوام  يم -

 رانيگردم ا يبرم گهيسه چهار ماه د. تونم تحمل كنم يشكنه نم يپرهام داره منو م. نشستم كنار استخر. قدم زدم كميباغ  يتو محوطه  رفتم

كه ارزش نداره  يكس يبرا. پاكش كردم عيسر ديقطره اشك چك هيچشمم  ياز گوشه ! قدر پست باشه؟ نيتونه ا يچطور م. زوده كمياالن 

. نييگذشت سامان بدو از پله ها اومد پا نيپنج م. نشستم رو مبل. برگشتم تو سالن، سامان نبود! خودمو عشقه ايدن اليخ يب. ردك هيگر دينبا
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 .نشست كنارم

 !؟يخوب - سامان

 !ن؟ييپا ياومد يجور نيچته چرا ا -

 .ستيمهم ن - سامان

 .دميخند. بسته بود يلباسش رو چپك ييباال يدو تا از دكمه ها قش،يافتاد به  نگاهم

 ؟ير يم يآب ريز يواشكي -

 ؟يچ يعني - سامان

 .دكمه هاشو درست كرد عيسر د،يو دكمه هاش رو د نييسرش رو انداخت پا. چشمم اشاره به دكمه هاش كردم با

 !ستين يكن يكه فكر م يجور نيبه خدا ا - سامان

 !آره خب معلومه -

 .يخوام فكر بد راجع بهم كن ينكن نم تياذ - سامان

 .ازش سر نزده ياشتباه نيمدت كوچك تر نيتو ا ه،يخوب يليدونستم پسر خ يم

 !نكن تيشناسمت، خودتو اذ يم -

 .نيياومدن پا يداشتن از پله ها م يكيو و پرهام

 ؟يش يكنم ناراحت نم يكار هيسامان اگه  -

 .نه - سامان

 .شرمنده با اجازه -

 .ميبوس يهمو م ميكرد دار يفكر م ديد يگذاشتم رو دهنش و لبم رو چسبوندم به دستم، هر كس از دور ما رو م دستمو

 .ريبگ ادي! كنيچه رمانت نايا نيپرهام بب! واو - يكيو

بچم . رونيرفت ب يحرف چيه يمتعجب نگام كرد، بسامان . پرهام قرمز شده بود، بدو رفت باال. سامان فاصله گرفتم و اونا رو نگاه كردم از

 .ميموند يكيفقط من و و. ناراحت شد

 !چرا سامان رفت؟ - يكيو

 !چرا آقا پرهام رفتن؟. ديخجالت كش -

 .ولش كن. شد شيحسود - يكيو

 نيا گارديخوبه باد. زنه يبه من داره فَك م دهيچسب شميريس نيا. سامان، عذاب وجدان داشتم شيخواستم برم پ يم. عوض كرده بود لباساشو

 گشيدست د بشيدستش تو ج هيرفت  يداشت راه م. سامان شيو رفتم پ چوندمشيپ يبا هزار بدبخت! يكرد تو قوط ينشدم وگرنه مخم رو م

 .موهاش يال

 !يش يقدر ناراحت م نيدونستم ا يخوام نم يسامان معذرت م -
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 .كارو نكن نيا گهيكنم د يازت خواهش م - سامان

 .نكردم يكار بد يدون يخودتم م -

 .كس نكن چيكارو نه تنها با من بلكه با ه نيا گهيكنم د يازت خواهش م يدونم، ول يآره م - سامان

 !كار كردم؟ يوا مگه چ -

 :گفت كالفه

 !خودمو يكنم هم زندگ يتو رو درست م يچند ماه به من فرصت بده هم زندگ -

 !زنه ها يم كيت دايجد نميا. و بر زل زدم بهش بِر

 !حالت خوبه؟ -

 .با ما كار ندارن گهيخونه د ميبر ايب. ستمينه اصال خوب ن - سامان

 ؟يرسون يرو نم يكيمگه و -

 .مونه يجا م نينه امشب ا - سامان

 !مونه؟ يم! ؟يچــــــ -

 آره مگه مهمه؟ - سامان

 !بكنه به خودش مربوطه خواد يدلش م يخب نه هر كار! مهم؟ -

 !خورد؟ يزيچ اليفكر و خ نيشد با ا ينتونستم شام بخورم، مگه م. خونه ميرفت

 .رم بخوابم يده، خستم م يم نيبهار امشب بابا بهت تمر - سامان

 .يخوب بخواب. باشه -

دو نصفه شب . از دست جم شدم مثل جنازه. پاره كنم كهيوسط خودمو ت نيا دياون وقت من با نهيب يره خواب هفت پادشاهونو م يخودش م آقا

 يواشكيرو زدم از خونه  ميدزد پيتر اوردميآخر طاقت ن! دسيند ريخ يكيو نيا شيفكر و ذكرم پ يهمه ! اومد يبود مگه خواب به چشمم م

نقاب زورو رو زدم و وارد محوطه . ار گذاشتهرو كجا ك نايدونستم دورب يرو داشتم م نايدورب يآمار همه  گهيد. خونه پرهام دميسر. رونيزدم ب

لباس خواب افتضاح كه  هيبا  يكيو! ـــــاليخ يب! جـــــــان؟. رفتم تو اتاق خودم آروم در رو باز كردم. باال رفتم واريمارمولك از د نيشدم و ع

 .تر بود، جلو در اتاق پرهام نيسنگ ديپوش ينم

 !نه؟يقدر خوابت سنگ نيتو ا يعنيشدم از بس در زدم خسته . در رو باز كن! پرهام عــــشقم -

از  يكيو رفت تو  نيبه زم ديپاشو چند بار كوب دينا ام يكيو. ومديدمش گرم زد تو خالش صداشم در ن. زد كه در رو باز كنه يبال بال م داشت

 !از در و پنجره رفت تو اتاق يديد هوي ستين ياعتبار نيبه ا. اتاقا

آروم در زدم، . بافه ينشسته موهاشو م. باز بود كميدر  ،يكيرفتم سمت اتاق و. آوردم ريطناب گ هيو رو كردم تا  ريخونه رو ز. كنم يكار هي ديبا

 .دورش خودشو انداخت رو تخت ختيتند تند موهاشو باز كرد و ر

 .تو ايوقته منتظرتم ب يليخ. شميپ ياي يو م ارهي يدونستم دلت طاقت نم يم - يكيو
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دادن؟ دوباره در زدم ادتي يخاك بر سرت پس ننه بابات چ! يياينه ح ،ينه شرم. كشه يخجالتم نم! ها هيعجب بچه پررو ا. 

 .باشـــــــه! استقبالت؟ اميخودم ب يدوست دار طونيش يا - يكيو

 .بزنه غيج خواست. درو با پام بستم. تا درو باز كرد دستمو گذاشتم جلو دهنش و رفتم تو. كنار دميكش خودمو

 ؟يديفهم ،يزن ينم كيج. گردنت رو شكستم اديصدات در ب -

 .اسلحه در آوردم بمياز ج. در رو از داخل قفل كردم. آره تكون داد يرو چند بار به معن سرش

 .كنم يگوله حروم اون مخ پوكت م هي يبزن غيدارم اگه ج يدستمو بر م -

 .برداشتم دستمو

 .يرو صندل نيبش -

 .م طنابو در آوردم و دستش رو از پشت بستماز كول نشست

 !؟يكار دار يبا من چ - يكيو

 !گم خفه شو يمحترمانه م يليخ. حرف نزن -

خال  هيهم چسبوندم پشت لبش،  يرستم ليسب هيدر آوردم و گذاشتم رو كلش،  ختهير يب يليكوتاه پر كه خ يمو فر سيكاله گ هي فميك از

فور، دستش رو  يرو در آوردم با ام پ نميدورب. از سارا كش رفتم لويوسا نيا يهمه . درست كردم يابروشم پاچه بز. هم كنار دماغش يگوشت

 .باز كردم

 !بــــــــــرو. يرقص يذارم م يبرو اون گوشه آهنگ م. ندارم يباهاتم شوخ. در جا كشتمت يگم نكن يرو كه م ياگر كار -

 !كارو كنم؟ نيا ديبا يچ يبرا - يكيو

 !حرف نباشه بـــــــــرو -

اونم چه  دنياز جاش تكون نخورد، اسلحه رو بردم باال شروع كرد به رقص. رو گذاشتم يبرقصن اند ديآهنگ خوشگال با ،يبردار لميرو ف رفتم

 يآخرا. دميرقص يم نيخودمم پشت دورب! شد يپيچه كل يوا. اشاره زدم سرتو تكون بده و بخند. خودمو كنترل كردم نخندم يليخ. يدنيرقص

 .دادم يروزيعالمت پ نيجلو دورب دميجا گذاشتم تا آهنگ تموم شد پر هيرو  نيوربآهنگ بود د

 !يام س يپ ويالو  يو -

 .رو قطع كردم نيكنار دورب اومدم

 .برو رو تخت -

 !چرا؟... چــــر ... چـــ  - يكيو

 .گفتم بكنرو كه  يكار يزن ياه چقدر چهچه م -

 .دم يبهت م يبه من نداشته باش، هر چقدر پول بخوا يكنم كار يخواهش م - يكيو

 !كنم تيحال گهيجور د ديحرف نزن انگار با -

 .رو گرفتم رو كلش اسلحه
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 .يتو بگ يباشه، باشه هر چ - يكيو

 .طناب رو چهار قسمت كردم و دست و پاش رو به تخت بستم. رو تخت رفت

 .تا كارم رو كنم يزن يحرف نم -

 !؟يكار كن يچ يخوا يمگه م - يكيو

 .رميخوام ازت عكس بگ يم. يمچيك يگ يم نيرو به دورب. خفه شو -

 .كارو نكن نيكنم ا يخواهش م - يكيو

 !باشـــه ؟يگ ينم -

 .سمت اسلحه رفتم

 .گم يباشه م - يكيو

 .پنج تا عكس خوشگل ازش گرفتم چهار

 !شود يبوك چه عكس سيبه به تو ف -

 .در اومد شيگر

 .نكن يمن باز يبا آبرو - يكيو

 .زيمن اشك تمساح نر يبرا -

 .اسلحه رو جلوش گرفتم. نوشتم نشييپا ميمن ك يو اگه گفت دميآرم خنده رو كش نهيرو آ. با چسب بستم دهنشو

 .يكن يخداحافظ يبهتره با زندگ -

 .بزنه غيخواست ج يخورد و م يوول م يجاش ه تو

 .دو، سه ك،ي؟ !يآماده ا -

كه  ياون! اسلحم كجا بود؟. ظالمم نيفكر نكن. پرهام شيبرو پ يتون يحاال اگه م. از دستش راحت شدم شيآخ. كردم كيبار بهش شل چند

گاماس . رونيبوس براش فرستادم و اومدم ب هيشد  سيخ يحساب يوقت. خودم رنگش كردم. اسيآب پاچ يتفنگ اسباب باز نيدستمه از ا

چه . نهيب يم لميموقع نشسته رو تختش داره ف نياسگله ها ا نميا! كنه يم يچه غلط نميپنجره پرهام كردم بب زونيوخودمو آ رونيز بگاماس ا

گرفت تعادلم رو از دست دادم و شوت  يدونم پام به چ ينم هيچ لمشيف نمياومدم جا به جا شم بب. پشتش به من بود! شكنه يهم م يتخمه ا

با . دميمسكن خوردم و رو تخت دراز كش هي. خونه جم دميو سالنه سالنه رس رونيزدم ب مياز خونه ج عيسر! چپم داغون شد يمچ پا. نييشدم پا

حقشه تا اون باشه دنبال شوهر مردم ! رو بگو تا صبح چه كنه؟ يكيو. تونم با آرامش بخوابم ياز بابت پرهام راحته و م الميكه درد دارم اما خ نيا

 !نره

و  اميليو ميوارد خونه شد. دميترس يليخ! نكنه خفه شده! مرده يكينكنه و! جا چه خبره؟ نياوه اوه ا. خونه پرهام ميبا سامان رفت صبح

 .پرهام شيپ ميرفت. جا بودن نيا گارداشيباد

 افتاده؟ يچه اتفاق - سامان
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 يده، م يزنه جواب نم يرو صدا كنه در م يكيره و ياز خدمه م يكيصبح . برسونه بيآس يكيخواسته به و اميليو ياز دشمنا يكيظاهرا  - پرهام

 نامياز دورب. دخترشه شيزنگ زدن خبر دادن، االنم پ اميليبه و. گذاشتن غاميپ نميرو آ. دهن و دست و پاش رو بستن نهيب يرو م يكيره داخل و

 .ستيمعلوم ن يچيه

 حالش چطوره؟ - سامان

 .دهيترس كمي خوبه، فقط - پرهام

 .ناراحت شدم يآخ -

 .اتاقم كارت دارم ايسامان ب - پرهام

 بدونم؟ ديكه من نبا هيچه كار نيا -

 .مردونس - پرهام

و  يليو. دينرس انيبه پا اديانتظارم ز. يكيرفتم سراغ و يخونه بودن، وگرنه م يكه محافظا همه جا فيح يگل كرده بود اساس ميفضول. باال رفتن

 سادم،يوا فينشستن رو مبل بالتكل. آدم جواب داد نيع يكيفقط سرشو تكون داد و يليبلند شدم به هر دوشون سالم دادم، و نيياومدن پا يكيو

 .بزنم يحرف هيدادم  حيترج! برم اي نميدونستم بش ينم

 !كنن؟ يكار نيهمچ ادي يچطور دلشون م. متاثر شدم يليسرتون آوردن خ ييچه بال دميفهم يخانم وقت -

 .تونستم كنم ينم يكار چيبودن ه كريپنج تا مرد غول پ! ترسناكه يليخ يدون ينم. دميترس يليآنا خ - يكيو

 !؟يياونم از نوع پنج تا! قدر غولم؟ نيمن ا يعني. ابروهام رفت باال ناخودآگاه

 !نيو نترس هست يقو يليكردم، شما خ ياگه من بودم از ترس سكته م. بله -

 !كرد؟ يد التماس ممن بو ي عمه

 .نيو چهار ساعته محافظ دار ستيبه بعد ب نياز ا. ميكن اطياحت شتريب ديبا - يليو

 .و چهار ساعته با ما باشن ستيتونن ب يكه نم نايا يچ يعني - يكيو

 .كنم يهر دوازده ساعت محافظات رو عوض م - يليو

 .به من رو

 سامان كجاس؟ - يليو

 .جواب بدم جفتشون با هم اومدن اومدم

 .بله قربان، در خدمتم - سامان

 .يبد ليتحو يپستت رو به محافظ بعد ديبعد با يمون يم يكيو شيتو از هشت صبح تا هشت شب پ. برناممون عوض شده - يليو

 !بله آقا - سامان

 .ير يم شيپ تيقبل يو اما تو، طبق همون برنامه  - يليو

 .بله -
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استراحت  يدو هفته رو حساب نيا نيتون يم. خودم هستن يمحافظا ستيبه شما ن ياجياحت. مسافرت ميما به مدت دو هفته قراره بر -  يليو

 .نيكن

 .وسط دياومدم بپرسم سامان پا برهنه پر! ره؟ يپرهامم م مگه

 .نيمراقب خودتون باش شتريخانم شما هم ب. بهتون خوش بگذره. بله آقا - سامان

 ستن؟يما ن يمگه اونا محافظا م؟يبر يخب آنا و سامان رو چرا همراه خودمون نم - يكيو

 .رو گرفت يكياز جاش بلند شد دست و. نگاه بهش انداخت من جا اون حساب كار دستم اومد هي يليو

 .ميپرواز دار گهيرو جمع كن سه ساعت د التيپرهام وسا. مير يما م - يليو

 ؟يپس كارم چ - پرهام

 !دختر من؟ ايكارت مهم تره  - يليو

 .برام با ارزش تره يزياز هر چ ايدن نيتو ا يكيخب معلومه و - پرهام

 .پس آماده باش. خوبه - يليو

 .مبل انداخت يپرهام خودشو رو. ما سه تا ميموند. و رفت نييگاو، البته بال نسبت گاو، انداخت پا نيع سرشو

 .نينيبش - پرهام

خوان برن  يفهمم با هم م يسر وقت پرهام نره، اون وقت االن م يكيبه خودم زحمت دادم و دميعذاب كش شبيهمه د نيا. مينشست باالخره

برنمون؟  يپس چرا نم م؟يستين نايا يگارداياصال مگه ما باد! ما رو با خودشون ببرن ايشه نرن؟  يم يخدا چ يا. ؟ دو هفته!ياونم چ. مسافرت

دو  يكيو ستين خوديب! رهيمن ازش اجازه گرفتم كه حاال اون بخواد اجازه بگ ستيآخه ن! ره مسافرت يمن م يكرده بدون اجازه  طپرهام غل

 .كه سامان به بازوم زد به خودم اومدم يبا مشت محكم! نقشه داشته يروز نيگرفت، نگو واسه همچ طيسوته برام بل

 .يد يكنم جواب نم يده ساعته دارم صدات م! عمو؟ ييكجا - سامان

 !يدستمو پرس كرد! حاال تو چته؟ -

 .يد يكنم جواب نم يصدات م يآخه هر چ - سامان

 .دو هفته چقدر بهمون خوش بگذره نيسامان تو ا يوا -

 .گرفتم دستشو

 !بهتره؟ ميكجا بر -

 .پرهام زل زد به ما. بهم چشم غره رفت سامان

 مسافرت؟ ميبر يدوست دار - سامان

 !شه ها ينم بمونينص ييطال يفرصتا نياز ا گهيداره؟ د يبيآره مگه ع -

 .مير يم زميباشه عز - سامان

زن به . كنه يم يبه همه حسود. زناس يكال چشمش دنبال همه ! نه نيگ يپرروئه م نيگم ا يمن م. پرهام به سامان چشم غره رفت يسر نيا
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 .شم يرم زن سامان م يآخرم م. پره يداره م يقدرشو ندونست يدار يگريج نيا

 .سفر خوش بگذره. نيشمام بر. جمع كنم لمويبهتره برم وسا - پرهام

 .نگه داشت يسامان گوشه ا. ميجفتمون ساكت بود. ميشد نيسوار ماش رونيب مياومد

 .گردم يرم زود بر م يم نيبش نيتو ماش - سامان

 ؟يبر يخوا يكجا م -

 .امي يزود م. دارم ديخر يسر هي - سامان

 ام؟يمنم همراهت ب يخوا يخب م -

 .ايب ياگه دوست دار - سامان

 .مونم يم نينه برو تو ماش -

 .ديخند

 !نه؟ يرو دوست دار يكال مردم آزار - سامان

 .مظلوم و ساكت باشه بدون اون نفر فقط منم، شك نكن ايدن نينفر تو ا هياگه  -

 .امي يزود م نيبش! داسيآره از وجناتت پ - سامان

 .چرونم يجا غاز م نيمنم ا. نداره بيع ،يمدهم او ياومد ريد -

 .گذشت برام اس ام اس اومد نيپنج م. شد و رفت ادهيپ نيماش از

 ؟يكن يكارا م يچ - پرهام

 هست؟ ميا گهيجز عشق و حال كار د -

 .رم مسافرت يدارم دو هفته م - پرهام

 .خوش بگذره -

 رم؟ يم يبا ك يخواب بدون ينم - پرهام

 .ستيبرام مهم ن -

 !شروع شه؟ يجور نيا مونيزندگ ديچرا با! دوست داشتم با تو برم، اما - پرهام

 مگه چشه؟ -

 .ستين هيبق نيكه هست ع يهر چ - پرهام

 !يش ينفر قانع نم هيباالس با  تيكنه تو تنوع كار ينفر ازدواج م هيازدواج كنه با  يآره چون هر ك -

 .سازم يرو م يزندگ نيكارم تموم شه برات بهتر نيبذار ا - پرهام

 .گه بعد كارم يزنه پرهامم همش م يحرف رو م نيهم ميمستق ريهمه به فكر منافع خودشونن، سامان غ جالبه

 .بعد كارم يبگ گهيد يكيسراغ  يبر يخوا يالبد بعدش م -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  خير نديده –  گفتي من كي ام ؟ اگه                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٨ 

دختر و  هيبا . ميمون يجا م نيهم ينخواست اي رانيا ميكارم تموم شد با هم برگرد يدم وقت يقول م. نــــه، به خدا خودمم خسته شدم -  پرهام

 .پسر خوشگل، دخترمون به تو بره پسرمونم به من

 !بودم چطوره حاال من بفرستمش سر كار؟ نيا يمدت من مسخره  هي! واقعا فكر كرده من از پشت كوه اومدم؟ نيا. دميبلند خند يصدا با

 .كنم ياسم پسرمون رو من انتخاب م -

 ؟يپسرمون چ. يدخترمون بشه هست. م منپس دخترمون - پرهام

 .نياوم، راد -

 .دلم هم هواتو كرده هم تنگ شده - پرهام

 .رونيرو پرت كنم ب يخواستم گوش يم

 جدا؟ -

 .مواظبتم شهيبدون هم. آره عشقم - پرهام

 .كه من مواظبتم فعال

 .ممنونم يكن يم تميكه حما نياز ا -

 بهــــــــــار؟ - پرهام

 !هان؟ -

 ؟يبار درست جواب بد هيشد  - پرهام

 .بگو -

 .تر يميصم - پرهام

 .بلـــــه -

 .گهيد كمي - پرهام

 .گهيحرفتو بزن د اديخبـــــــــــــرت ب زميجانم عز -

 .گم همون هان بهتر بود يم - پرهام

 .يحوصلم رو سر برد گهيبنال د -

 !؟يدوستت دارم، دوستم دار - پرهام

 .گذاشتم برات. داره يچه دله خجسته ا نيا

 ه؟يچ يدون يپرهام م -

 .تو بگو تا بدونم - پرهام

خوام بگم دوستت دارم؟  يم يهه فكر كرد! يش يآدم م يبخور يد، دو، دوس، دوس س، دوس ت، دو سه تا كه پس گردن -

 !زرشـــــــــــــك
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 .دست پر اومدسامان با . بچه پرروئه كم كرده يهر چ يرو نيا يعني. جوابش رو ندادم گهيد

 ه؟يبرا چ ليهمه وسا نيا -

 .توئه يبرا ليوسا نيا شتريب. بدم ادي ميراندازيبهت ت ديبا. ميكن يكارمون رو شروع م ستين اميليمدت كه و نيتو ا - سامان

 .ستيبه آموزش ن يازيپس ن رم،يگ يسامان گفتم كه اسلحه دستم نم -

 .يكن يكار رو م نيجونت در خطر باشه حتما ا يوقت - سامان

 !م؟يكار كن يچ ميخوا يمگه م -

 .ميكن يم يباز ريبا دم ش ميدار - سامان

 .تونم آدم بكشم يباشه من نم يهر چ -

 .خواد آدم بكشه يانگار صد درصد م ن،يحاال تو آموزش بب - سامان

 !؟يهم بلد يراندازيتو مگه ت -

 .كردم يفضول هيهمه ورزشا  يآره منم مثل تو تو - سامان

 .ها قهيدق يليخ ميريمن نشونه گ -

 ؟يا با اسلحه كار كرد - سامان

 يشوخ ثمميم ييبارم دا هيآهان . پرت كردم پس كله دوستام ييمثال آشغال نشونه گرفتم از راه دور انداختم تو سطل، دمپا. ينه اون جور -

 !بخوره ديكه نبا ييشوت كردم جا بيس هيدر آورد حرصم گرفت  يباز يشهرستان

 .با اسلحتم خوب باشه يرينشونه گ دوارميام! نه بابا - سامان

رو ارسال  پيكل يام س يپ تيسا. گرفتم واردش كردم يكيكه از و يپيكل. كه سامان بهم داده بود نشستم يلپ تاپ يتو اتاقم پا. خونه ميرفت

 .در لپ تاپ رو بستم عيسامان اومد تو، سر دميد يرو م پيداشتم كل! يجون برو كه معروف شد يكيو. كردم

 .تنم نبود يچيه ديشا! ؟يدر بزن يستيبلد ن -

 !ا چه خوب - سامان

 .ييپررو يليخ -

 !؟يكه تا من اومدم زود جمعش كرد يديد يم يداشت يچ - سامان

 .هيناموس -

 لماس؟يمنظورت از اون ف - سامان

 ؟ياومد يكار دار يچ. ايح يهم ب يتيترب يب يليهم خ -

 .نيسر تمر ميبعد بر ميناهار بخور ميبر ايب - سامان

 .برو اومدم -

 .صدات كنم اميهمه پله رو ندارم دوباره ب نيحوصله ا مير يبا هم م رينخ - سامان



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  خير نديده –  گفتي من كي ام ؟ اگه                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٠ 

 كجان؟ هيبق -

 .پاشو. دونم يبابا رو نم رونيسارا با دوستاش رفته ب - سامان

. گاو بودم هيوضع تا االن قد  نيندارم وگرنه با ا يشانس آوردم استعداد چاق! گهيد نيدون يشه خودتون م يبحث غذا م يوقت. نييپا ميهم رفت با

 .خوردم سرم رو آوردم باال سامان زل زده به من يغذام رو كه حساب

 دم؟ ايشاخ در آوردم  ه؟يچ -

 .كدوم غذا خوردنت رو دوست دارم چيه - سامان

بلند شدم ! دميخجالت كش يليخ. تو دهنم بود شوت شد رو صورتش يتو گلوم و هر چ ديپر وهيحرف رو زد آبم نيخوردم تا ا يم وهيآبم داشتم

 .رو درست كنم ميخراب كار

 .شورم ياصال نگران نباش االن صورتت رو م -

 .مامان. زنگ خورد ميپارج آب بغل شربت بود اومدم بردارم گوش هي

 ؟يچطور مطور. سالم بر مادر گل خودم -

 .يزنگ بزن هي ينكن يوقت دستت رو تو اون سوراخ گوش هي. سالم كيعل - مامان

 .زنم يمن كه زنگ م -

 ؟يتو راه ندار ين يچه خبرا؟ ن! آره جونه عمت - مامان

 تو چه خبر؟. نه بابا حاال زوده -

 .شن يو مهرشاد دارن بابا م ثميم. دو تا خبر توپ دارم برات - مامان

 .زدم غيج

 !؟يگ يـــــت مراســـــ -

 !گوشم كر شد. آره بابا - مامان

 .گم يم كيزنم تبر يزنگ م. مبارك باشه يبه سالمت -

 !شم؟ يدارم عمه م يحال كرد - مامان

آره جونه عمت و چند تا  ايگن عمته،  يده م يفحش م يهر ك. يفحش بخور يكل ديبه بعد با نيدلم گفتم عمه شدن كه افتخار نداره، از ا تو

من  يعني. كرد يبود كه رو سرش چكه م يتا به سامان خبر بدم امـــــا شربت يدستمو گذاشتم رو گوش. ستيجا جاش ن نيكه ا گهيموارد د

 !ختم؟ير

 !؟يشد يجور نيتو، تو چرا ا -

 .تلفن رو قطع كن دارم برات - سامان

 !كارو كردم؟ نيا يمن ك. شد رفت باال بلند

 ؟يالو بهار هست - مانما
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 .جانم مامان بگو -

 .نشدم نوه هام دورم باشن ريخوام تا پ يم. خواد يمن دلم نوه م - مامان

 .لبم يلبخند تلخ نشست گوشه  هي

 .ميكن يم يفكر هي ميبرگشت يبذار وقت ا،يتو اون سر دن اميسر دن نيتازه من ا. به موقعش يعجله نكن همه چ -

 .كار دارم يبرو دخترم، برو گمشو كه كل. يدون يهر جور خودت صالح م. پا داره هي شهيمرغ تو هم - مامان

 .بگو تا خودم بعدا بهشون زنگ بزنم كيو مهرشاد تبر ثمياز قول من به م. سالم برسون يبه همگ. مراقب خودت باش -

 ؟يندار يكار. باشه - مامان

 .قربونت خداحافظ. زمينه عز -

 .يبا. يقربونم بر - مامان

. بغلم كرده يكيدر خواب ناز بودم حس كردم رو هوام، انگار . دميتو اتاقم خواب. نشم يكار كنم؟ بهتره االن دور و برش آفتاب يسامان رو چ يوا

 مديچشمام رو باز كردم و خودم رو كش! شوكه شدم. خيپرت شدم تو وان آب . ديطول نكش اديحالم ز نيده اما ا يم يچه حال. جمع شدم شتريب

 .زدم غيج. ديخند يبود و هرهر م سادهيسامان وا. االب

 !بود؟ يچـــــــه كار نيا. يرو آب بخند -

. رفتم تو در رجهيرفت تو اتاقش تا اومد در رو ببنده ش. رميحال سامان رو بگ دياالن فقط با. مهم نبود دم،يلرز ياز سرما م. دنبالش دميدو

. كلم صاف رفت تو گردنش، لبم رو گردنش بود. و منم افتادم بغلش نيسامان افتاد رو زم. در بكوب باز شد. شده اديزورم ز دايجد يناسالمت

و رو  ديننه با يآ. سرم رو آوردم باال. شد يم نييتند تند باال و پا نشيس يسامان قفسه . پرهام جون چشمت روشن! يتيچه وضع! ـــــــــــهاوهج

 .گردنش و فشار دادم يدستم رو گذاشتم رو. شه يم يطراوضاع داره خ. عوض كنم

 !پهلو كنم؟ هان؟ نهيس يگ ينم! ؟يكش يخجالت نم -

 .دستم رو بلند كردم. دستمم نگرفت يحت. اصال تو باغ نبود. جاش تكون نخورد از

 !الــــــــــو؟! ؟يسامان خوب -

 .زدم غيج. نداد جواب

 !سامــــــــــــان -

 .منتظرم نييسالن پا. ات رو عوض كنبرو لباس - سامان

 يم ياوه سامان چه جفتك. دميزانومه با تاپ هم رنگش پوش يباال كميكه  ميسرمه ا داسيشلوارك آد. كمه انگار نميتخته ا هي. شد رفت بلند

 !چشه؟ نيا! پرونه

 !ن؟ييفرما يدستور م يجناب من اومدم چ -

خورد به سمت  يراهرو كه پله م هيدر رو باز كرد ! دوست داشتم بدونم توش چه خبره؟ شهيدر كه هم هيدستم رو گرفت برد سمت  شميپ اومد

 !گهيسالن د هي وليا. جا رو زد همه جا روشن شد هي ديكل. سادميوا. نييپا
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 ه؟يجا سالن چ نيا -

 .يراندازيت - سامان

 !؟يچـــــــــــ -

 .يراندازيگفتم ت! ؟يدينشن - سامان

 .ذهنم رو خوند. شه زندان ياون وقت م. نييداشته باشه بازم بره پا يا گهيدر د ديارو نگاه كردم ش اطراف

 .ايبا من ب. ميوقت رو هدر بد دينبا. طبقس نيآخر نينگرد ا - سامان

 .نه اي هيدونم واقع يداخل اسلحه رو پر كرد، نم. قسمت هي ميبرداشت با هم رفت نكيو ع يتا گوش دو

 .رميگ ياالن هدف م. يكن يم سادنميخوب نگاه به دستام، پاهام و وا - سامان

 .بود يعال شيراندازيت! تو حلقم ژستت

 ه؟يواقع رايت نيا -

 !حاال نوبت توئه. رو بشكنه شهيتونه ش يكه م هيقدرت شتابش جور ينه ول - سامان

 .حرصش در اومد. در آوردم يژست گرفتم و مسخره باز يكل

 ؟يآماده ا. ستين يبهار االن وقت شوخ - سامان

 .يحال كن رمينشونه بگ هياالن برات . خب بابا توام -

 .سرمو خاروندم. زدم اال هدف يبه همه چ. من بود يگرفت بهتر از نشونه ها يبند انداز نشونه م يصغر اگه

 .شه يدرست م. نكن ديناام ادياولشه خودتو ز -

 .دو تا دستاشو گذاشت رو دستام ساديپشت سرم وا. اسلحه رو دوباره پر كرد داخل

 !؟يديفهم. يكن يرو هدفت تمركز كامل م. حواستو قشنگ جمع كن - سامان

م حواسمو داد يكه از دستش خالص شم همه  نيا يبرا. خواد تمركزم داشته باشم ياگه دستشو برداره بهتره، صاف تو بغلشم م. ستميكه ن نفهم

چشممو بستم و نشونه  هي. نداره كه يتو سطل كار يكن يقبل آشغال پرت م يمثل دفعه ها يدادم، فكر كن دار يم يبه خودم دلدار. به نشونه

 .نه نبودم! خودم بودم؟. همش به مركز خورده. جفتمون از كاسه در اومد يچشما. سامان زد صفحه اومد جلو. كردم كيسر هم شل پشت. گرفتم

 .نميبزن بب گهيبار د هي ايب - سامان

 .دارم يبيكال تو ورزش استعداد عج. شد يخودمم باورم نم. نشونه گرفتم دوباره

 !؟يما رو سر كار گذاشت يمرگ من راستشو بگو قبال كالس رفت. كارت حرف نداره - سامان

 !نه به خدا كالسم كجا بود؟ -

نگو . شميپ انيكه ب نييپا فتنيگفتم چون دوستم دارن صاف م يگرفتم با خودم م يپرنده ها رو نشونه م يبچه كه بودم با تفنگ ساچمه ا البته

ساعت خشابش رو  هي. نداشت يچيبود ه يتوش خال. كردم يم يباز ييرايتو پذ ايساچمه ا نيبارم داشتم با هم هي. كردم يها رو نفله م چارهيب

 .مامانم شيت رفتم پساع هيزدم بعد  يم ريت يو الك دميكش يم
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 مامان؟ -

 زم؟يجونم عز - مامان

 .دستتو ببر باال -

 :گفتم كيش يليخ نييمنم تفنگو از باال سرم آوردم پا. لبخند زد دستشو برد باال بهم

 !بنــــــــــگ -

. خوابوند تو گوشم يكيدستشو برداشت و اومد جلوم . دميكنه هرهر خند يم يباز لميزد و صورتش رو گرفت فكر كردم داره ف غيج هوي ننم

 .ابروش قرمزه نيوسط ما ب قايدق دميد! شوكه شدم

 .نداشت ريكردم ت كيشل يساعت الك هيمامان به خدا من  -

 ييبال نيهمچ دميند ريخود خ هيداستان واقع نيا! حرفه شدم نيا اليخ يب گهيمنم د. همون جا جلو چشمم تفنگ رو گرفت و خردش كرد مامان

 .هوده از پشت بستم نيجومونگ و راب يدست هر چ. نشونه گرفتم گميچند بار د. رو سر مامانم در آوردم

 .ميكن يشرط بند ايب - سامان

 ؟يچ -

 .ده يبه هدف زد به بازنده دستور م شتريب يهر ك ميريگ ينشونه م - سامان

 .قبول كردم يبود، ول سكيكه ر نيا با

 .باشه قبول -

 .گردم يجا باش االن بر م نيهم - سامان

چرت و پرتا  نيو توپ و از ا بيچند تا س. بعد برگشت اونم با دست پر نيرفت پنج م. ينكن عيضا نيمنو جلو ا. خودمو سپردم به تو ايخدا

 .و كش رفتم واسه روز مبادااز بادكنكا ر يكي. ختيچند تام بادكنك باد كرد توشون آب ر. همه رو با نخ به چند جا وصل كرد. دستش بود

 ؟يخب حاضر - سامان

 .آره -

 !تو اول بگو كدوم رو بزنم؟ - سامان

 .كه اون گوشس بهياون س -

كنم تا خودم  ينامرد ديزد، پس با يموند سامان كه اونم صد درصد م. من زدم خورد. موند يكيآخرش . ميگرفت يتند تند نشونه م. به هدف زد

 .دستش كج شد و به هدف نخورد. دميكش يبنفش زرد قنار غيج هيكنه  كينشونه گرفت تا اومد شل. برنده شم

 !شد؟ يچ - سامان

 .من بردم وليا. به هدف؟ ا نخورد كه يزد نميبب. فكر كردم سوسكه يوا -

 .يتو حواسمو پرت كرد هينامرد يجور نيا رينخ - سامان

 .و امــــــــــــا شرط. ينكن كيشل ياستخو يبه من چه م -
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 .ستيگفتم قبول ن - سامان

 .نداره يمنم گفتم به من ربط -

 .دما يسخت باشه انجام نم - سامان

 .اريب يو صندل زيم هيبرو برام . ستيسخت ن ادينه ز -

 !؟يچ گهيد - سامان

 .حرف رو ندارما هيتكرار  يحوصله  نيبب -

 .رو آورد يو صندل زيم

 .بدو. خواد يم ينيريشربت، ش وه،يدلم م -

 .زيم يهمه رو گذاشت رو. كنه يمعلومه تو دلش داره هزار تا فحش بارم م افشيق از

-  خوام يرفت شكالتم م ادميا. 

 .رم باال يهمه پله رو نم نيا گهيمن د. يهمون موقع بگ يخواست يم - سامان

 .بــــــــرو. ينكن يشرط بند يخواست يم -

. آماده شد مييرايپذ ي لهيوس. نييپا زيبادكنكه كه توش پر آب بود و به سقف بستم، اومدم از رو م زيم ينخ برداشتم رفتم رو هي رونيرفت ب تا

 .به سامان بدم يزياز چ يكه ذره ا نيبدون ا. رو با ولع خوردم ينشستم همه چ

 .جلو ايب -

 .با لباسش پاك كردم يدستم رو اساس. اومد

 ه؟يچ يدون يم - سامان

 ه؟يچ -

 .دستام خفت كنم نيدوست دارم با هم - سامان

 .االن دور دورِ منه. يتون يد آخه نم -

 .زيانداختم رو م پاهامو

 .ماساژ بده كمي. كنه يدرد م يليچپم خ يمچ پا -

 .عمرا - سامان

 ؟يزنن توام نامرد يقولشون م رينامردا ز -

 .ارمي يرو در م شيبه موقعش تالف زميعز. تو اون روحت يا - سامان

 يبادكنك باال. تو اسلحم داشتم گهيد ريت هي. كار كوچولو مونده هيآهان . بدم؟ بسشه باالخره اونم واسه خودش غرور داره يچه دستور گهيد

 .دستم رو بردم باال. شد رو كلش يآبا خال! بنـــــــــــــگ اميسر سامان رو نشونه گرفتم و به قول بچگ

 .پاهامم بسه. تو وان يكه پرتم كرد نيا يناراحت نشو تالف -
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 .برداشتم زيم يرو از رو پاهام

 م؟يكار ندار گهيجا د نيا -

 .نه - سامان

 .يصندل يرو رفتم

 .شهيآخر نيا. باال يمنو ببر يبد يكول ديبا -

 !مگه من حمالم؟. اهيصد سالِ س - سامان

 ؟يقدر نامرد نيا يعني -

 .اومد سمتم پشتشو كرد. همزل زد ب غضبناك

 .بپر باال - سامان

 .رونيرفت ب. دستامو انداختم دور گردنش پاهامو گرفتم دورش. چند بار انداختم باال ابروهامو

 ؟يكن يچراغا رو خاموش نم -

 نم؟يب يرو م ييبه نظرت اون وقت جا - سامان

 .يكن يبعدا خاموش م هيخب چه كار -

گذاشت باال كه از  گهيپله د كيسامان هم پاشو . برقا رفت هويشش هفت تا پله رفت باال كه . از پله رفت باال. تاسف تكون داد ياز رو يسر

 .من يسامان راحت بود چون افتاد رو. نيزم يبا كمر افتادم رو. شدم ضد ضربه يواقع يبه معنا يعني. نييپا ميپشت شوت شد

 .دينت برات بگرن. پرس شدم! تو روحت. آخ كمرم -

 .دستشو گذاشت پشت سرم. سمتم برگشت

 !سرت نشكسته؟! ؟يبهار زنده ا - سامان

 نامه داده؟ يبه تو گواه يآخه ك! خاك تو سرت. يكمرمو شكست يوا -

 .ديخند بلند

 داره؟ يچه ربط - سامان

 .يرو باال بر ريمس هي يستيبلد ن -

 .ديرو ند ييخب چشمم جا - سامان

 رون؟يب ياياز بغل من ب يخوا ينم اناياح -

 مگه تو بغل توام؟ - سامان

 .ده يطور نشون م نيشواهد ا -

 .چه نرم شده نيگم زم يا م - سامان

 .بكش كنار -
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. لبم حس كردم يلبشو رو يشدم تو بغلش و گرم دهيكش ياومدم بلند شم ول. سرم بود ريهنوز دستش ز. مينزد يحرف چيه. به جا شد جا

سرش . نيزم يمدت منو جا به جا كرد و گذاشت رو هيبعد . نداشت دهيكردم، فا يهمش تقال م. سفت منو گرفته بود. رميخواستم ازش فاصله بگ

 .مرو برد سمت گردن

 .يتو مثل داداشم. من متاهلم. كنم يسامان ازت خواهش م -

 .داد زد. از روم بلند شد. ار به خودش اومدانگ. نكرد يكار چيه. خورد ينفساش به صورتم م يگرم

 !يلعنتــــــــــ - سامان

 .شد يم دهيشن يبه خوب واريمشتش به در و د يصدا

 !بهار منو ببخش - سامان

اما من انگار پرروترم خجالت ! كنه ها يخوبه بهش گفتم كمرم درد م. چقدر پرروئه نكرد بلندم كنه. دميرفت باال رو شن يپاش كه از پله م يصدا

 يكيكار رو كردن و احساسم  نيتا االن سه نفر ا. شه يم يليو يليكنه دلم ق يپره ماچم م يم يكيتا . جنبم كنن يخاك بر سر ب. ستيتو وجودم ن

... استغفرا. شد ينوس مستجاب م ننم كه در حسرت يدعا د،يكش يم كيبار يخوب شد جلوشو گرفتم وگرنه كار به جاها. جنبه ندارما. بوده

 !توبــــــــــــه ايخدا

اومدم برم تو اتاق خوابم گفتم بذار . سامان تو سالن نبود. رفتم باال. راه پله ها يبه نرده  گميدستم به كمرم بود دست د هي. جام بلند شدم از

 .دم به درگوشم رو چسبون. در اتاقش يجلو دميرس. رميپسره بگ نيآمارم از ا هي يواشكي

كه من  هيچه وضع نيا. دم يگوش نم گهينه د. احساس دارم ستم،يبه خدا منم آدمم از سنگ كه ن. تونم ادامه بدم ينم دم،يبر گهيد - سامان

 !دارم؟ به درك من دوستش دارم

توام براش مثل  ؟يزن ينه بابا چرا حرف مفت م! نكنه. ستيسامان ن يتو زندگ يدونم كس يكه من م ييتا اون جا! زنه؟ يحرف م يبه ك راجع

دوست دارم اصال  يليمن اخالق و رفتار سامان رو خ. به من چه كه دوستم داره! كرد يبوست نم يكه اون جور يبرو بابا اگه مثل سارا بود. ييسارا

 يبا پرهام مشخص نشه نم فميكه تكل يتا زمان. گميكس د كه زن فتم،يپرهام م ادي نميب يصورتش رو م ياما وقت. ستيبا پرهام ن سهيمقا بلقا

 .چسبوندم به در شتريگوشمو ب. فكر كنم يتونم به كس

 !وونهيد ؟يفهم يشم، م يم وونهيتا اون موقع د ؟ياگه منو نخواد چ! آره داغونم. ستين ميادامه داره؟ نه حال يباز نيا يتا ك - سامان

 .رونيبه در گفتم االنه كه از اون ور در بزنه ب ديبس گوشم چسب از

 .كنم يخوام زندگ يداشته باشم؟ م يعاد يزندگ هيشه بتونم  يم يك - سامان

 .بلند شد شيعصب يصدا. رميشد سرمو باال بگ يروم نم. فضوله يليگه خ ياالن م! آبروم رفت. پرت شدم تو اتاق. در اتاق باز شد هوي

 .رميگ يبعدا تماس م - سامان

 .به من رو

 ؟يپشت در ياز ك - سامان

 .سادميبلند شدم و رو به روش وا نيزم از
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 .االن اومدم نيمن، من هم -

 ؟ييجا نيا ياز ك. دروغ نگو - سامان

 .كارت داشتم خب! گم االن اومدم؟ يم يفهم ينم ؟يزن يچرا داد م! چته؟ -

 .ابرو باال رفته يتا هي نهيبه س دست

 .شنوم يبگو م ؟يكارم داشت - سامان

بدم،  نويبنداز تو سرم جواب ا يفكر هيكنم  يپنج تا صلوات نذر م ايبدم؟ خدا لشيتحو يحاال چه چرت و پرت. موقع باز شه يكه ب يبه دهن لعنت

 .كار برام بكن هيقربونت برم ! خدا جون پنج تا هـــــا

 .گهيبگو د ؟يمگه كارم نداشت هيچ - سامان

 .رفت ادمي يا از بس سرم داد زد -

 ؟يمنو مســـــخره كرد - سامان

 .خواستم يم يد يس. اومد ادميآهان  ه؟يمسخره چ -

 ؟يبرا چه كار! ؟يد يس - سامان

 .بدم يقر هيحداقل واسه دل خودم . ستميجور جاها رو بلد ن نيمنم ا يبر ينم رونيتو كه منو ب! گفتم حوصلم سر نره. رقص يبرا يد ياوم، س -

 .لبخند زد بهم

 رون؟يب يبر يدوست دار - سامان

 .كه تو خونه بمونم نهيآره بهتر از ا -

 م؟يبا هم بر يخوا يم - سامان

 !نبره يهر ك -

 .نشدم مونيبدو حاضر شو تا پش - سامان

 !بابا دمت گـــــــــرم -

لباسامو عوض كردم با هم . در اومد صداش. به بازوش دميمهم كوب يكيبه جاش . نشم كشيبهتره فعال نزد. شدم مونيبپرم بغلش پش اومدم

 .وسط ميدست سامان رو گرفتم و رفت. نييهنوز وارد نشده از همون باال قر دادم تا پا. نييپا ميرفت ياز پله م ديبا. باحال يسكويد هي ميرفت

 .ادي ينم شيفرصتا پ نياز ا گهيكن، د يخودت رو خال يحساب - سامان

 .ياريفقط اگه تو منو ب. ادي يچرا خوبشم م -

 .كارا كنم نياز ا ادي يم شيكم پ - سامان

 م؟ياريب گهيد يخوا يرقصم نم يقدر خوب م نيمن كه ا -

 ؟يدار ييبهت گفته اعتماد به نفس باال يتا حاال كس - سامان

 .بار نرفتم ريگفتن اما من ز ييچند تا هي -
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 يخواست م يهر كس م. شد يمسابقه شروع م گهيساعت د ميتا ن. دن يم زهيبه برنده جاكنن و  يمسابقه رقص برگزار م هيكردن امشب  اعالم

خواستم جلو همه  يحرص خوردم از دستش، م. امي يدر آورد گفت نم يباز يعوض م،يما هم بر ايبه سامان التماس كردم ب. كرد يرفت ثبت نام م

 ميبر ايخواد بگه ب يحتما م. االنه كه ذوق مرگ شم وليا. شمياومد پ. گوشه مظلوم نشستم بلكه دلش بسوزه كي. نثارش كنم يكف گرگ هي

 .مياسممون رو بد

 بهـــــــار؟ - سامان

 .باز شد شمين

 جانــــــــــم؟ -

 !زهيگم چ يم - سامان

 .خاروند سرشو

 .بگو -

 .گردم يمن برم زود بر م نيجا بش نيهم - سامان

 .خوشحال و شاد يليخ

 ؟يبر يخوا يكجا م -

 .بغل نيهم ييدستشو. ستين يدور يجا - سامان

 :لب ريكه سه نشه جمع كردم و ز يآروم جور يليرو خ لبخندم

 .برو بترك -

 ؟يگفت يزيچ - سامان

 .ايگفتم زود ب -

 .باشه. آهان - سامان

به صورت زوج  ديكه با هيمسابقه جور طيشرا. خواد شركت كنم يباشه؟ خب منم دلم م يتونه عوض يآخه آدم چقدر م. خورد يخونمو م خون

. رقص ستيرفتم وسط پ. كردم دايراه حل پ هي. شد زونيآو يلب و لوچم حساب. ميرفت يكردم م يكاش پرهام بود حداقل اونو خرش م. ميباش

 نشونيمنم داشتم بهتر. دنيرقص ياومدن جلو و باهام م يهمه م. مسابقه نيتو ا ميبر اديب يكيبلكه  دميرقص ياومدم و با لوند ياون قدر افه خرك

قد بلند و  ،يپسر مو قرمز مدل خروس هيبرگشتم . متورم شد رتميرگ غ يگ يمنو م. از عقب دست زد به پشتم يكي هوي. كردم يرو انتخاب م

 دميچهار قدم رفتم عقب بدو پر. دميرفتم پشتش دور و برو د. شك نكنه دميباهاش رقص كمي. با لبخند جوابشو دادم منمبهم لبخند زد  يكليه

. اون جا اومدن نيدو سه تا از مسئول. زد از درد يگرفتم عربده م يگوششو چنان گاز. زدم يبود كه به سر و صورتش م ييمشتا. رو شونش

 دياومدم باز برقصم، سامان دستمو گرفت و منو كش رونيكردن بپسر رو پرت . رونيمحترمانه كه پرتم نكنن ب يليبهشون اعتراض كردم، البته خ

 !هيچه عصب نياوه ا. كنار

 .جا نيا ارمتي ياول و آخرم باشه كه م ينكن كه دفعه  يكار - سامان
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 !كار كردم؟ يمگه چ -

 ؟يبود به پا كرد يچه علم شنگه ا نيا - سامان

 مگه من مقصر بودم؟ -

 !نرقص؟ يجور نيا يكس يوقت جلو چيمگه بهت نگفتم ه. يآره تو مقصر - سامان

 .اصال دوست دارم به خودم مربوطه -

 !به من مربوطه يكن يهر كار يكن يم يكه با ما زندگ يتا زمان - سامان

 .رم يكنم م يرو جمع م لميوسا ميبرگشت يباشه وقت نه؟يا مشكل تو ا -

 .شكنم يپاتو م اون قلم ،يرو كن يكار نيهمچ يجرات ندار - سامان

 !داشته باش رتيواسه خواهر خودت غ يدار رتيغ يليتو اگه خ -

خودشم كالفه شد از ! به خواهرش كردم؟ ياحترام يمگه ب! زد؟ يليسامان به من س. شوكه شدم. خوابوند تو گوشم يكيبلند كرد و  دستشو

 .مونهيچشماش معلومه پش

 .ديببخش. كنترل خودم رو از دست دادم. بشه يجور نيخواستم ا ينم - سامان

 .نزدم فقط زل زدم بهش يحرف چيه

 خوبه؟. غلط كردم، اشتباه كردم. نگام نكن يجور نيا يبكوب تو صورتم، ول اياصال ب! بزن يحرف هيد آخه  - سامان

 .ذاشتن رونيب اميخواستم از بغلش ب. از كنارش رد شم دستشو انداخت دور كمرم و بغلم كرد اومدم

 .طاقت قهرت رو ندارما گه،يببخش د يبهار - سامان

 .بعد ازم فاصله گرفت نيدو سه م. بود زونيجور آو نيدستام هم. ختميصدا اشك ر يب. بابام افتادم ادي يگفت بهار تا

 .بذار صورتتو پاك كنم. بال رو سرت آورد نيبشكنه دستم كه ا! ؟يكن يم هيگر يدار - سامان

 .مينيدستمال رو برد سمت ب. در آورد و اشكام رو پاك كرددستمال  بشيج از

 .يكن راحت ش نميف هي ايب - سامان

 .پس زدم دستشو

 .برو گمشو -

 !؟يا پس آشت - سامان

 .ياالغ يليسامان تو خ -

 !جبران برم اسممون رو واسه مسابقه بدم؟ يچطوره برا. نظر لطفته - سامان

 .نييسرم رو انداختم پا. زل زد بهم دمشيد يچشم ريز. باز گند زدم يوا. بغلش و لپش رو بوس كردم دميقدر خوشحال شدم كه پر اون

 !غلط كردم -

 .سرمو آوردم باال. خندش بلند شد يصدا
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 .ادي ياصال بهت نم يشرمندگ - سامان

 .به صورتم دميرو كش دستم

 !تابلوئه؟ يليا خ -

 .اميصبر كن برم اسمو بدم ب. آره - سامان

 .سامان اومد. حواسم رو جمع كنم ديبا. شرط عقله اطيگن احت يم مينداشتم، اما از قد يبه جون خودم از كارم منظور. بده رشيخ اخد

 ؟ينوشت -

 .ناراحت بود افشيق

 .شركت كننده ها پر شده تيگن ظرف يكنن، م يرو قبول نم يكس گهيد - سامان

 ؟يچ يعني -

 .ميشركت كن ميتون ينم يعني - سامان

 .يدونم مخصوصا لفتش داد يمن كه م. دلت خنك شد ايب. يناز كرد يه. گهيتوئه د ريهمش تقص -

 .من كه رفتم! ه؟يچه حرف نيا - سامان

 .گهيد يدفعه  كيحاال . حتما قسمت نبود. نداره بيع. يبگ يزيخواد چ ينم -

تو دلم فقط به سامان . اونا بودم يكاش جا يخوردم ا يت مرفت و من حسر يدونه دونه شركت كننده م. مسابقه شروع شد. حاضر شدن همه

در برابر رقص  انيب ديبا نايا يعنيرقصشون واقعا افتضاح بود، . اومدن رو سن يم ياز شركت كننده ها با چه اعتماد به نفس يبعض. فحش دادم

 ينم يبه چه مناسبت. مشت بزنم يپس گردن هيخواست به سامان  يدلم م يليخ. اعتماد به نفسشون درسته تو حلقم! بزنن يبلبل سوتما  يجواد

 !دونم

 !آخر؛ سامان و آنا يو اما شركت كننده  -مسابقه  مسئول

 ينم رونيب ميواقع افهيمن با ق نيبه خاطر هم. احتماال ما رو از دور تحت نظر داره يكيو انيبه ما شك كرده، به خاطر جر يليگفت چون و سامان

ـِ. امي . دمز يم ديداشتم د. نرفت يكس دميدور و بر رو د. برنده شن نايا شااليا ميبر ميما كه نتونست. ماست نياسمش ع يكيــه چه جالب هــــ

 :با شعر. ميساديهم وا يرو به رو. كرد شيشه كار يرو نم مياما ذوق مرگ ه،يلينمردم خ ياز خوش. و منو برد رو سن ديسامان دستمو كش

 .تو يمن فدا ياله -

 .ديخند

 .تو يخنده ها يفدا -

 .باز شد شتريب ششين

 .تو يخار بره به پا هياگر  -

 .منتظر نگام كرد. كردم مكث

 !يحواستو جمع كن يخواست يكارش كنم، م يجهنم چ -
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از  كمي. تو كار رقص ميرفت. تند يآهنگ سالسا هي. رو جمع كرد و اشاره زد آهنگ رو پخش كنن ششين. رفتنش ييدستشو يتالف نميا حقشه

منم كه اهل . بهش چشم غره رفتم. تو پام از زور درد قرمز شدم ديبشر به خودش گرفت چنان كوب نيا. سامان يآهنگ گذشت پام رفت رو پا

بازو گرفت، مچش رو  هياومد بعد  يكيموج مكز هياونم دستاشو باز كرد اول . پس كلش دمياومدم و كوب يكيموج مكز هي ونوسط رقصم! يتالف

 لميشد كه همه ازمون ف يجور. ميزد يهم همو م ميديرقص يهم م. زد يزدم اما اون آروم م يمحكم م يليمن خ. برگردوند صاف اومد تو چشمم

. جشيشه نت يم نميا ميپاره كن كهيرو ت گهيهمد تيوسط جمع يآره خب وقت. دست و خنده بلند شد يآهنگ كه تموم شد صدا. گرفتن يم

بعد از . يباال از خوش ميكالهمون رو بنداز ديبا رونياز اون جا پرتمون نكردن ب ميكه ما انجام داد يكار افتضاح نيبا ا. سر جامون ميديتمرگ

 .مشورت داورا

 .باال انيشركت كننده ها ب يلطفا همه  - يمجر

. گهيدلقك مجلس د ميشد. خواستم باهاش دعوا كنم اما االن همه حواسشون به ما بود يم. برد ديرفتم؟ بازم سامان دستم رو كش يم ييچه رو با

 :آروم

 .رونيدر بره ب نيصبر كن پام از ا -

 .لب ريز

 .يكن يتون ينم يكار چيه - سامان

 .چنده لويك نيشمرن، بب يم زييشاهنامه رو آخر پا زميصبر كن عز -

 .ميبرنده دار هيخوب بود اما ما فقط  يكار همگ. نيسابقه شركت كردم نيكنم كه تو ا ياول ازتون تشكر م - يمجر

 .ايبه تماشاچ رو

 .نيدست بلند بزن هيبه افتخار همشون  - يمجر

 .دست و سوت بلند شد يصدا

 .ننيبش هيكنم لطفا بق يكه اعالم م يسه نفر نيبه جز ا م،يما سه نفر رو انتخاب كرد - يمجر

 .مينشد عيتا ضا ميبا زبون خوش بر ايب -

 .از خداشونم باشه ميديمگه بد رقص! يزن يچقدر حرف م - سامان

 .دو نفرو خوند اسم

 ؟ياي ينم -

 !نه - سامان

 .جهنم -

 .برم اومدم

 !سامان و آنا - يمجر

 .ميندنشستن و ما سه گروه مو هيبق. دارن واليا! خفته يبايبابا دمشون ز! ما رو انتخاب كردن؟ ييخدا. سادميجام وا سر
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 ن؟يآماده ا. نيبلندتون اعالم كن يقاينظر خودتون رو با تشو. محترم يايدست تماشاچ ميسپار يقسمت رو م نيا. هيمساو تونيشماها را - يمجر

 .بلــــــــه - يهمگ

 .گروه اول - يمجر

 .دست و سوت بلند شد يصدا

 .گروه دوم - يمجر

 .بود ياز اول شتريب صدا

 .و اما گروه آخر - يمجر

 .برگشتم سمت سامان. بلند شد يو دست و سوت حساب غيج يصدا م،يما باش كه

 .اون لب و دهن رو جمع كن - سامان

چرخ زدم و  هي. تكون دادم يدستمال سرم رو باز كردم دور سرم چرخوندم و كمرم رو جواد. اومدم يجواد هي تيرو به جمع يخوشحال از

 .جا نگه داشت هيبه زور منو . خواست دندونام رو خرد كنه يسامان هم خندش گرفته بود هم م. پرت كردم تيدستمالو رو به جمع

 .يدختر آبرومو برد ريآروم بگ - سامان

 ؟يديد. يكرد يواسه من چپ و چوله م افهيق ياون وقت تو ه. دونستم ي؟ من كه از اول م!ما رو انتخاب كردن يديسامان د يوا -

 !ييپررو يليخ - سامان

 .ننيخوام برن بش ياز گروه اول و دوم م. گم يم كيبهتون تبر. هيخب مشخص شد برنده ك - يمجر

 .نشستن

 .مسابقه نيا ي زهيو اما جا - يمجر

 ن؟يكنن فقط هم سشونيخاك بر سر خس. شكل دختر و پسر تو حالت رقص ييطال يمجسمه  هي

 .آل دهيزوج ا. نيه خنده انداختبامزتون كه همه رو ب يبه خاطر اجرا نميا - يمجر

 .ازش رد شده رميت هيقلب بزرگ قرمز و نصف قلب كنارش  هي

 .به شما ميمبلغ هزار دالر تقد ،ياصل كار ي زهيرسه به جا يحاال م - يمجر

 يم تيپاراز يگاه. مينشست يو سوت گوشه ا قيتشو يبعد از كل! زنه يچشمام برق م نميب يپول كه م. يداد يرو م نيجان خب از اول هم يا

 .گفتن يم كياومدن و بهمون تبر

 خونه؟ ميسامان بر -

 ؟يخسته شد - سامان

 .كار دارم ميآره كل -

 .ميباشه بر - سامان

 .ميشد نيسوار ماش تا
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 .من يعروسك و مجسمه مال تو، پولش برا. ميكن ميها رو تقس زهيجا ايسامان ب -

 ؟ييبچه كجا ؟يا زرنگ - سامان

 !بده؟ كيگم دو به  يم. ميقانع من كال آدم -

 .خودم دلم خواست كه پول رو بهت دادم. ايديمال رهيپول مال تو اما فكر نكن سرم رو ش - سامان

 .كنم يگذره تك خور يقدر راحت از حقش م نيسامان ا يوقت هينامرد دميد

 چطوره؟. ميكن يعشق و حال و كل پول رو خرج م مير يپول م نيروز با هم با ا هي يبود يخوب و حرف گوش كن يچون بچه  -

 .قبول. هيفكر خوب - سامان

 .پس بزن قدش -

 .خوند يجم داشت روزنامه م. خونه ميديرس

 .سالم استاد -

 ؟يخوب. سالم دخترم - جم

 ن؟يممنون شما خوب -

 .شم يمعلومه كه خوبم، تازه امشب بهترم م - جم

 دونم؟ يو من نم هيجدا؟ خبر -

 .ييجورا هي يا - جم

 ه؟يحاال چ. جالب شد -

 .بذار برا بعد شام. يفهم يبه موقعش م زهيسورپرا - جم

 .كنم يبخورم امشب حتما جبران م يزيظهر كه نتونستم چ! شام نيآخ گفت -

 .كرد يبا لبخند نگام م سامان

 .امي يبا اجازه برم لباس عوض كنم م -

 .دنبالم اومد سامانم

 ؟يبخور يزيچ يظهر نتونست! ياله - سامان

 خوردم؟ يزيمن چ يدينه تو كه د -

 !رفت ينم نييدرسته از گلوت پا ينون بربر يگ يراست م - سامان

 .حرفا رو نداره نيگنجشك به مهمون غذا دادن كه ا هيقد  زميعز -

 .دلم برات كباب شد يجور نينگو ا يطفل - سامان

 ؟يبابات خبر دار زيتو از سورپرا يراست -

 .سر داد يطانيش يخنده  هي
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 !خفنه يليخ زشميآره سورپرا - سامان

 !ه؟يبگو چ -

 !شه ينم زيسورپرا گهياگه بخوام به تو بگم كه د - سامان

 .بگــــــــــو گه،يخودتو لوس نكن د -

 !عمرا - سامان

 .به در اتاقم دميرس

 .فهمم يباالخره كه م. جهنم نگو -

رفتم . همه رو پاك كردم! مالم يبه صورتم م هيچرت و پرتا چ نيا نياَه بب. هوا بخوره كميرو برداشتم موهام  سميعوض كردم، كاله گ لباسامو

 !نخوردم شتريدو پرس ب نياشتها نداشتم به خاطر هم اديز. نييپا

 .باش نييسالن پا گهيدخترم برو استراحت كن دو ساعت د - جم

 .فعال با اجازه. باشه چشم -

كه بود  يهر ك. خسته تر از اون بودم كه بخوام تكون بخورم. داد يهمش تكونم م يكي. شدم هوشيب دهينرس نيبه دو م. دميتخت دراز كش رو

چراغ كنار تخت رو روشن كردم، روم رو . نميرو بب شيريتونستم اون س يبود و نم كياتاق تار. كالفه شدم! از پشت بسته شهيريس يدست هر چ

زشت وحشتناك  اهيآدم س هي. سرم يبار نه دو بار، خونه رو گذاشتم رو هينه . زدم كه گوش خودم كر شد يغيچنان ج. شيريسبردم سمت 

 .ذاشت يبزنم نم غيخواستم ج يم يه. روم و دستش رو گذاشت جلو دهنم ديمن پر غيبا ج. جلوم بود

 !ماسكه نترس منم نيبابا ا -

 .ديزد كه سامان گرخ يتند م يقلبم به قدر. كشتمش يعني! سامان. رو زد باال ماسك

 !؟يزن يوا چرا حرف نم! قلبته؟ يصدا نيا - سامان

 .دستش رو برداشت. به دستش كردم اشاره

 قدر ترس داره؟ نيآخه ماسكم ا. يقدر بترس نيكردم ا يفكر نم - سامان

 .كردم كنار پرتش

 .يفتيكردن ب هيكنم به گر يم يكار. ارمي يرو سرت م ييبال نيصبر كن منم همچ -

 .ديخند

 !؟يزد غيو ج يديمنو د يشد وقت يچه شكل افتيق يدون يم - سامان

 !هـــان؟ -

 !يشد يتوام اون شكل. شه يم يخيس خيخوره و س يزنن، موهاشون باد م يم غيهست كه از ترس ج يكارتون ياتايشخص نيا - سامان

 ؟يكن يمنو مسخره م -

 من؟ يك - سامان
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 !نه من -

لباسام رو عوض كردم و . شد رميد. كشه يجم منو م يوا. ساعت رو نگاه كردم. شدم الشيخ يچند تا جفتك بهش پروندم، ب. دنبالش دميدو

 .جم به ساعتش اشاره زد. نييرفتم سالن پا

 .ميبدو كار دار! و پنجاه تا شنا ستيدو ر،يتاخ نيم ستيب - جم

 !؟يچــــــــ -

 !ندارم يكه شوخ يدون يم - جم

 .اليخ يرو ب يسر نيا. آخرمه ياستاد دفعه  -

 .نه برو - جم

 ... يخواهش م -

 .زد داد

 !گفتم نــــــــــه - جم

 !دميسگ البته بال نسبت ترس نيع

 .چشم -

استاد  يرزم يكه تو هنرا ياز آخر و عاقبت كس نميا. بهم داد نيتمر يكل. دستام درد گرفت. ناقابل برم يو پنجاه تا شنا ستيشدم دو مجبور

 .مرد داشته باشه

 !اجازه هست برم؟ -

 !دارم برات زيكجا؟ گفتم سورپرا - جم

! بده زهيخواد به خاطر پشتكارم بهم جا يم ديآهان شا! ه؟يپس چ! سالگرد ازدواج، نه بابا ست،ياوم بذار فكر كنم؛ تولدم كه ن! گه ها يراست م ا

 .زنگ زد شيبا گوش. به زحمت نبودم يراض ـــــــــزميبـــه بـــه عز

 .نييپا ايب - جم

 خودم برم كمك؟ يخوا يخب م. نييپا اريگه كادو رو ب يم يرمز طونيش يا ن؟يهم

 ه؟يچ زتونيسورپرا نيبگ نيخوا ينم -

 .يصبر داشته باش هيكاف ادي يداره م زيسورپرا - جم

 هيكاش  يلطفت رو جبران كنم؟ ا يشم؟ آخه بعدا چطور يشرمندت م يگ ينم! ؟يچرا خودتو تو زحمت انداخت گريج. نهيجم چقدر نازن نيا

 يكيحتما . نبود يچيتو دستش ه. گذشت سامان اومد تو نيپنج م. ننت حاللت ريش! شترهيكالسش ب يجور نيبودما ا دهيپوش يزيچ يلباس رسم

 .دميجم رو د! ؟يچ يعني! وا. سامان درو بست اومد جلوچشمم به در بود . ارهيخوشگله كه منتظرشم رو قراره ب زياون سورپرا گهيد

 !يمبازره كن كيبا من و سامان دو به  ديبا! يگرفت ادي يمدت چ نيتو ا ،يخوام هنر خودتو نشون بد يم. نهيا زميسورپرا - جم

 ن؟يشه دوباره بگ يم دم،يفكر كنم اشتباه شن ديببخش! جانــــــــــم؟ -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  خير نديده –  گفتي من كي ام ؟ اگه                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٦ 

 !يمبارزه كن كيدو به  ديبا. يديدرست شن - جم

 يكردم مگه م يهمش تقال م. سمت در كه فرار كنم، اما جم و سامان گرفتنم دميبا تمام سرعتم دو. شونه هاش رو انداخت باال دميرو د سامان

 !ذاشتن برم؟

 !ن؟يكن يم ياستاد شوخ -

 .كه بهت آموزش ندادم يالك. مينه كامال جد - جم

 .سادميسر جام وا! نه شكر خوردم ...ننت حاللت گ  ريگفتم ش اگه

 م؟يبگذره بعد ادامه بد گهيمدت د هيشه  يم -

 .تهيموقع نينه االن بهتر - جم

 .اميباشه پس با اجازتون برم لباس عوض كنم ب -

 !نه - جم

 آب بخورم؟ -

 !نه - جم

 ؟ييدستشو -

 !نه - جم

 نهيالبد ك...! با دو تا غول مسابقه بدم؟ خوبه وا اميآخه من ب. تو اون روح پسرت. تو دلم گفتم نه و نگمه، نه و دل درد. خندش گرفته بود سامان

 گشتمباز بر. رنميگ ينداره م دهيفا. دميبرگشتم درو د. به دادم برس ايخدا! كنن سيخوان دهنمو سرو يمحترمانه م يليبه دل دارن خ يزيچ يا

 .سمت جم

 ...استا  هيچ يدون يم -

با افتخار . نينكردم و با كله رفتم تو شكمش، پرت شد زم يمنم نامرد! چشم و رو يب يا. دوال شدم و شكممو گرفتم. مشت خوابوند تو شكمم هي

 .كمرم رو گرفتم. تو كمرم ديو به جم لبخند زدم، اما سامان با پاش از پشت كوب سادميصاف وا

 !؟يگ يم يوسط چ نيا گهيتو د -

خواستم  ياز دست سامان حرص خوردم كه م يبه قدر ايآخر! كنن ينامردا انگار دارن با مرد مبارزه م. تا خوردم شيدو تا زدم به جاش ش اگه

 .مالحظه نكرد حداقل اون آروم بزنه كمي. دندوناشو تو دهنش خرد كنم

 !بسه گهيتو رو خدا د -

 .يادامه بد ديبا ؟يمگه چقدر مبارزه كرد - جم

اگه  دميد. كه ازشون نخوردم هيمشت و لگد. ذره رحم ندارن هيالمصبا . ستيننت خوب بابات خوب، بابا من دخترم زورم كه مثل شما ن آخه

 :بلند گفتم يرو جمع كردم با صدا ميتمام انرژ. رونيره ب يدر م نيبره جنازم از ا شيجور پ نيهم

 !مواظب باش استاد، پشتت -
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دلش زدم و  ريضربه به ز هيحالته  نيتو ا دميتا د ساديسامان شوكه وا. منم از فرصت استفاده كردم اون قدر به پاش ضربه زدم تا افتاد برگشت،

 .درو باز كردم داد زدم. سمت در دميبا تمام سرعتم دو. نيتو شكمش، پرت شد زم ميآخر

 .با اجازه. زتونياستاد ممنون از سورپرا -

 .د شدسامان بلن يصدا

 !يفتيدعا كن دستم ن - سامان

نگاه تو رو خدا بازومو . سادميوا نهيرو در آوردم و جلو آ زميبل. واقعا معجزس از دستشون در رفتم خدا بهم رحم كرد. تو اتاقم و درو بستم رفتم

 ثلم ينيآخه درسته جوون نازن! شم؟ يم جيالل افل يكينكرده زبون و ييگن خدا ينم! از شمرم بدترن نايا. قرمز شده يكبود كردن، شكمم حساب

 نيا! ـــــــــــــاليخ يب. پاچه شلوارم رو زدم باال! كنه؟ يقدر ساق پام درد م نيدونم چرا ا ينم. پاره كنن؟ شانس آوردم فرار كردم كهيمنو ت

 يكادو هيمنو باش گفتم االن ! ينداشته باش ازيسورپرا نياز ا اهيخوام صد سال س يم! بود؟ نيا. دارم برات زيگفت سورپرا يم يه. جام كبوده

بازم خوب ! بوكس اشتباه گرفته سهينامرد منو با ك! ا ا سامانو بگو! يجز درد و كبود! شد؟ يچ زيسورپرا نيسهمم از ا يول رم،يگ يتپل ازش م

 !شدم هوشيدوش گرفتم و ب. دو روزه اينداره دن بيع. يكردم، البته با جرزن يشد آبرودار

 .درو باز كردم. كنم يخودزن ا،يخور وهيخواستم با چاقو، البته م ياون قدر سارا و سامان در اتاق رو زدن كه م صبح

 !بكپم؟ چه مرگتـــــــــــونه؟ نيذار يچتونــــــــــه؟ چرا نم ه؟يچ -

 ؟يقدر بد اخالق نيا يچرا اول صبح. ريصبح بخ - سارا

 !مونم يسگ م نهويمن اگه از خواب بد بلند شم ع. نيبلند نكناز خواب  يجور نيصد دفعه گفتم منو ا -

 .نييپا ميبر ايب. ميكن يم دارتيبا آرامش ب گهيد يباشه دفعه  - سامان

 .نيشما بر ستيگشنم ن -

 .ادي يحركت بدش م نيكه بابا از ا يدون يم - سارا

 .امي يلباس عوض كنم م نيباشه شما بر -

 .اهايزود ب - سامان

 .شم يدو سوته حاضر م -

حاال با  شيآخ. زدم، بلـــــــه رفتن ديد هيدور شدن  يحساب يوقت. رفتن اومد يم نييپاشون كه از پله ها پا يصدا. سادميبستم و فالگوش وا درو

 .دميد يولو شدم رو تخت و خواب پادشاه. خوابم يراحت م اليخ

اتاقش ! جا بمب تركوندن؟ نيبلند شدم رفتم تو اتاق سارا، ا. نداشت دهيفا. تكون دادم يرفت كلم رو ه يمزاحم رو صورتم رژه م يحشره  هي

 يعطرشو م يتختش بو. دميسرم كش يپتو رو كال رو دم،يرو تختش دراز كش. تو اتاق سامان رفتم يمجبور. ختسيبه هم ر يافتضاحه، همه چ

 .بخوابم كمينشده  داشونيپ نايفعال تا ا. ادي يحرفا خوابم م نيا اليخ يب. كردم يداشتم به زور قالبش م اهراگه خو. داد

 

*** 
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. رقص شدم ستيوارد پ. كه دنيخوشگل ند. شد دهينگاها به سمتم كش يتا پامو گذاشتم تو همه . كه با سامان اومدم شدم ييسكويهمون د وارد

! رقصم يقدر قشنگ م نيحتما متعجبن ا يآخ. كردن ينگام م يجور هيهمه . دميرقص فريبا آهنگ آن د فلور جن يبرداشتم و قاسم آباد ينيس هي

 هي. رنيگ يم لممياون قدر خوششون اومده كه ف يوا. منو ريبگ. دو تا به راست دو تا به چپ ـــــــا،يب. دم يم اديخودم به همشون  ارهند بيع

آهنگ  يدونم چرا وسطا ينم. دادم ينشون م يروزيعالمت پ اميزدم و براشون دست تكون دادم، به بعض نايدورب يهمه  يلبخند گل و گشاد برا

بذار تا ! ست؟ين يهمه متقاض نيا فينود درجه خم شدم ح. جور شدم نيا روزيد يجم و سامانه، حتما به خاطر كتكا ريهمش تقص. تكمرم گرف

اون . جاهام كه سالمه هيدرسته كمرم گرفته اما بق. دادم يقر م يو پشتم رو ه دميپر يم نييو پادستمو قر دادم و باال . آخر آهنگ براشون برقصم

. بگم ننم برام اسفند دود كنه! آخه من چقدر هنرمندم. دادم يگه الالالالال پشتم رو به دو تا راست و دو تا به چپ تكون م يم كهقسمت آهنگ 

 هوي! حده نيشعورشون در هم. گهيد تنيشخص يب! كنن يكه دست بزنن، هورا بكشن هو م نيجا ا. لنچه اسگ نايهـــــــــــه ا. آهنگ تموم شد

. وفتميتونم باهاشون در ب يكنه نم يمنم كمرم درد م! نكنه بخوان بزننم ايخدا. دميدوئن سمتم، ترس يگنده دارن م ينر غوال نيا زدو تا ا دميد

االن . بودا نياون جا پر ماش شهيهم. تونم راه برم يمنم كه نم. زنه يجا پرندم پر نم نيبابا ا يا. رونيشدم ب ميفرار كنم، ج دنيبهتره تا بهم نرس

كنه؟ به درخت  يكار م يجا چ نياسب ا! جـــــــــان! يزيچ ،يموتور ،يدور و بر رو نگاه كردم بلكه دوچرخه ا! دونم يرفتن نم يگور دومك

كار  يجا چ نياالغ ا نيا ا. سمت درخت طنابشو باز كردم دميدو. بردارم نوياالن مجبورم ا يول ستم،يمن دزد ن يخدا جون خودت شاهد. بستنش

 .به بدنش دميسوار االغه شدم پامو كوب. دنيداد منم د يا. رونياون دو مرد اومدن ب يوا! مگه اسب نبود؟ ؟كنه يم

ـِــــــــره بـــــــــــرو ح -  !وونيه

 نيشهر چرا ا. كردم يبا يباهاشون با. دنيدو يداشتن دنبالم م دم،يبرگشتم پشت سرمو د. ديدو ياسب م نيگاو زور داشت و ع نيكه ع الحق

. نشسته بودم. سفارش غذا دادم. نيياز االغ اومدم پا يفست فود هيدم  دميرس! كه هست به من چه يجهنم هر چ! ه؟يچ انيجر! قدر خلوته؟

پولو دادم و . غذامو آوردن با ولع خوردم. ندادم يتياهم! دن؟يخوشگل ند! كنن؟ ينگاه م يجور نيا نايوا چرا ا. كم كم شلوغ شد يفست فود

 يتوريصفحات مان ،يجكسون كليما هيرينوشته پ رشميبود، ز رزنهيپ هيصورت  لبورداشونيب يو عكسا غايتو الس وگاس تمام تبل. رونياومدم ب

مردونه،  يرهنيپ ريكوتاه، ز هينيچ نيدامن چ هيگنده،  يليخ يشلوار كرد هي. دميبهش خند يكل. در حال رقص بود رزنهيهمون پ شونيو يت

 يداشت م ش،ينيخال بغل ب هيو  يدماغ كوفته ا. يبالشت گذاشت هيرو  شيانگار هر ور ،يناموس يپشتشم جا ،يتپل مپل كليقرمز، ه يموها

ناز  ـــــــــــــزم،يعز! ده يم يرو چه تكون نييالمصب پا. توبه ايدستم رو گاز گرفتم خدا. دميبهش خند ررهه! رقصه يچه باحال م يناز. ديرقص

به  دميدستم رو كش. شد زونيدهنم آو. نيتريرفتم جلو و. دميرس يفروش نهيمغازه آ هيبه . سرم رو تكون دادم و به راهم ادامه دادم! تو يبش

جا چه خبره؟  نيخدا ا يا! پامه؟ يمن، من چرا شلوار كرد. نييدستم رو آوردم پا عيسر. رزنسيكه همون پ نيا... كه  نيا...  يا...  يا. صورتم

ازم  اي. همه بهم هجوم آوردن هوي! نــــــــــــه. دستم تو دهنم كردم سه چهار تا از دندونام افتاده! قدر چاق شدم؟ دندونـــــــام نيچرا من ا

 ييرفته چه بال ادميمدت گذشت انگار  هي. دادم يخواستن انجام م يم ياون قدر شوكه بودم كه هر كار. خواستن يم اامض ايگرفتن  يعكس م

 .از پشت زد به شونم يكيدادم،  يامضا م يداشتم به چند تا پسر خوشگل و مامان. سر صورتم اومده

 هــــــــــــان؟ -

 .زد دوباره
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 !بگــــــــــــــــو -

 .دوباره

 هـــــــــوم؟ -

 .دوباره

 !هــــــــــــوم زرتو بزن -

 .دوباره

 دارم؟ يمگه من با تو شوخ -

محكم خورد به  يچ هي هيك نميصورتشو آورد باال تا اومدم بب. خم شد. خوابوندم تو گوشش يكيتــــــــق  هيكه بدونم ك نيبدون ا برگشتم

 .سادهيوسط اتاق سامانم خودشم رو به روم وا. چشمامو باز كردم. دمياز جا پر. گوشم

 !كنم؟ يكار م يجا چ نيمن ا... من ... م  -

 !حالت خوبه؟ - سامان

 مگه قراره بد باشم؟ -

 !تو گوشم؟ يديصدات زدم كوب ياگه حالت خوبه پس چرا وقت - سامان

 !؟يتو چرا زد! من زدم؟ -

 !يش يمتوجه منگاه به دورت بنداز  هي - سامان

 !يدنيسر و وضع خودمم د. شده يكياتاق با پر . ور هيبالشتا هر كدوم  ن،يپتوش رو زم. داغون بود اتاقش

 سر اتاقم اومده؟ ييچه بال يبد حيتوض يخوا ينم - سامان

 !دميد يمن داشتم خواب م. دونم ينم -

 .انداخت باال ابروهاشو

 !؟ير يتو خواب راه م - سامان

 !نــــــــــه -

 !يشد يجور نيا اديز يبه خاطر خستگ ديشا. بهت سخت گذشته ياديز روزيانگار د - سامان

 !دونم ينم -

 !يبال رو سر اتاقم در آورد نيا يچه جور مينيبذار بب. تو اتاقم كار گذاشتم نيدورب هي - سامان

 داره؟ نيخونه دورب نيا يگما همه جا يا م -

 .نصبش كردم روزيگذاشتم تازه د يشياآزم نمينه ا - سامان

 .گفتم آروم

 .خب خدا رو شكر -
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 .تاپشو گذاشت رو تخت لپ

 .نيبش ايب - سامان

 .نيدورب ستميرفت رو س. نشستم

 تو اتاقم؟ ياومد يك - سامان

 .بعد از رفتن شما نيپنج م -

 ؟يكار داشت يتو اتاق من چ يراست. آهان - سامان

كه تو  ييقرا نيرو تخت و ع سادميوا. نيكم كم پتو رو پرت كردم زم. اول كه خواب بودم. كرد يساعت ورود منو زد و پل. رو براش گفتم انيجر

 ردم،ك يلنگ و پاچم رو باز م دم،يپر نييمتكا رو گرفتم جلوم و باال و پا. رو تخت دميباز پر. دور اتاق دميدو. جا انجام دادم نيخواب دادم رو ا

 نيا. آبروم رفت يوا يا. كنم يپرا رو نگاه چه جور پرت م. خورم يكَنم، حتما دارم غذا م يدارم متكا رو با دندونم م يوا. البد سوار االغه بودم

. ياسبودم اس يقاط. ديخند يسامان هرهر بهم م. خودم خوردم ميكه به سامان زدم و چك بعد يدم و چك اول يجام كه معلومه دارم امضا م

 .به بازوش دميمحكم كوب. باشم نيدست ا يمونده سوژه  نميهم

 !رمايگ يدهنتو ببند حالت رو م -

 .شد شتريخندش ب يصدا

 .رقصت شدم نيعاشق ا يعني - سامان

 .افتادم رو شكمش و گردنش رو فشار دادم ست،يول كم ن دميد. ديرو تخت و هرهر خند ديخواب

 !ببند اون دهنو رن،ين دهنت رو گل بگاو! زهرمار، درد، كوفت، مرض، حناق -

 .خندش ونيم ارم،يدستمو گرفت كه به گلوش فشار ن. ديخند يجور م نيهم

 .ببرم يضيف هيبده منم  يجور نيقر ا هيجون من پاشو  - سامان

 .خودتو مسخره كن. برو گمشو نكبت -

. گرفت يكردم دوباره منو م ياز دستش فرار م يه. كنم يتا نتونم كار ديسر شونه هام رو كش ديفهم. بردم سمت لپ تاپ تا پاكش كنم ورشي

كرم از  نيبب ايخدا! دوباره مثل قبل نشه يوا. برگشتم هلش بدم به جاش شوت شدم تو بغلش. رو قميموند تا پاك شه باز گرفت  كيكل هيفقط 

 .كنم كيتونم كل يد، با پامم مالبته بدم نش! خاره ينداشتم خودش تنش م شيمن كار يسر نيها ا هخود درخت

 .سامان بدو چشماتو ببند -

 !؟يبرا چ - سامان

 .بدو. ايجون من چشماتو باز نكن. گم يببند بهت م -

 .بندم ينم يبرا چ يتا نگ - سامان

 .نترس بدبخت به نفعته -

 .ابروشو داد باال يتا هي
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 ...دو  ك،ي. به جهنم مينبست يچيكه ه يشمرم بست يتا سه م -

دستش دور كمرمه، . برگشتم سمت سامان. آخ جوون پاك شد. راستو زدم كيلپ تاپ بردم كل كيكلم رو كج كردم، پاهامو نزد. بست ماشوچش

پرا رو برداشتم و . نصف مشت پر بود هيرو تخت اندازه . باش اليخ نيبه هم! غنچه كرده ميخالص شم؟ هـــــه چه لب نياز دست ا يچه جور

 .گذشت خسته شد نيچند م. منتظر شدم

 ...كا  يچ يپس دار - سامان

آوردم اومدم  رونيپامو از تخت ب كي. رونيزدم و به ضرب از بغلش اومدم ب يا ثانهيلبخند خب. چشماشو باز كرد. تو دهنش ختميپرا رو ر ي همه

 .پرا رو از دهنش در آورد. دميرو بردارم باز كش گميلنگ د

 ره؟آ گه،يكه چشمامو ببندم د - سامان

 .بلند شد غميج يصدا دميتا دستش به پهلوم خورد از جا پر. به قلقلك دادن پهلوم حساسم دايشد. كرد به قلقلك دادنم شروع

ـَــه وي! جون عمت نكـــــن. سامان تو رو خدا - ـَــــه هــ  .يريدرد بگ. نكـــن! هـَــه ه

غلط كردم  د،ياون قدر التماس، ببخش! كرد؟ يحاال مگه ول م. داد به پهلوم ريگ به كجا حساسم ديفهم. داد يباز ادامه م يگرفتم، ول يم دستشو

خوام زن بابات  يگفتم م يبار به شوخ كي -در اتاق  كيرفتم نزد. از تخت بلند شدم. دل و رودم درد گرفت دمياز بس خند. گفتم تا ولم كرد

 :گفتم رونيكه برم ب نيقبل از ا ارميكه حرصشو در ب نيبرا ا -بدش اومد  يليگم پسرم سامان خ يبه بعد بهت م نيشم از ا

 !رفتار رو نداره نيكس با مادرش ا چيبدون ه نويپسرم ا يول -

سر هم  ياگه خونه رو رو نيبه خاطر هم. من و سامان عادت كردن يجم و سارا به كارا گهيد. كه بدوئه طرفم فرار كردم تو اتاقم نياز ا قبل

 .سراغمون اني ينم ميكنخراب 

. بغلم نهيمخصوصا كنار سارا نشستم كه سامان نش. نييپا ميبا هم رفت. ناهار سارا اومد دنبالم يبرا. ومدمين رونيناهار ب يكايترسم تا نزد از

 .نييسامان از پله ها اومد پا

 .كرد از بس زنگ خورد يخودكش تيسارا گوش - سامان

 .باز بود ششين. اَد سامان نشست ور دل من. كه رفت نميا. شانس يبخشك! بــــــــــه

 ؟يچطور - سامان

 .يهمون طور -

 :گوشم ريسامان ز. برگشتم يخوردند اما من انگار از قحط يغذاشونو م لكسيهمه ر. غذا يبه سو د،حملهيتا رس. ميمنتظر سارا شد. هم اومد جم

 .ها ادهيدنبالت كردن؟ غذا ز - سامان

 .گذشت يتمد. ندادم يتياهم

 زنگ داره؟ هيبهار  يدون يسارا م - سامان

 ؟!ي؟ چه زنگ!زنگ - سارا

 .اوردميخودم ن يبه رو. خواد اسگل كنه يباز م البد
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 .ناهاشيا - سامان

 .بود يجد يليجم خ. دنيسامان و سارا با هم خند. نيپرت شد رو زم ميكه صندل دمياز جام پر يجور. زد به پهلوم انگشتشو

 .ديببخش -

. رفتم تو اتاقم يحرف چيه يب. شورش رو در آورد گهيد. دمياز جا پر. دوباره زد به پهلوم. مشغول خوردن شدم. رو برداشتم و نشستم يصندل

مسخره ها، . كردن، رو ندادم يصدام م يجواب سامان و سارا رو كه ه يحت. رونيبرداشتم و از خونه زدم ب مويو گوش فيك. دادم رييتغ افمويق

 .اَه مزاحم خوردنم شدنا. نيمسخره كن خودتونو نيبر

. رو آوردم، بعد ساالد ينيزم بياول دخل س. غذامو آوردن. سفارش دادم ينيزم بيخودم ساالد، نوشابه، همبرگر و س يبرا. فست فود هيتو  رفتم

 .غذامو خورد ي هيبق لكسير يليخ. نشست رو به روم. سامانه دميد. دياز دستم قاپ يكيهمبرگرمم نصفشو خوردم كه 

 .نگو خانم رفته خودشو بسازه رون؛يب ياز خونه زد يفكر كردم قهر كرد - سامان

 .دادم باال ابرومو

اما بازم مثل اجل معلق از . راحت باشم رونياومدم ب. غذامو با آرامش بخورم يذاشت يمن و قهر؟ گشنم بود، تو هم نم. درصد هي؟ فكر كن !قهر -

 .يديراه رس

 ؟!تو بازم گشنته يعني - سامان

 .ينگ يبگ يا -

 .كرد كلمينگاه به ه هي

 .خوره ياصال بهت نم - سامان

 .جا بخورم هيتونم هفت تا همبرگر رو  يمن راحت م! هــــــــه -

 .گرد شد چشماش

 !دروغ - سامان

 ؟يهفت تا همبرگر رو با هم بخور يتون ينم ه؟يچ. جون تو -

 داره؟ يكار چيتا ساندومگه خوردن هفت ! هــــه - سامان

 .خوره ينم تيكار كه نداره، اما اصال به گروه خون -

 ؟يمسابقه چطور كيامشب با  - سامان

 .باشه يعال زشيكه جا يبه شرط. ستين يحرف -

 .كنه ينم يبازنده هم مخالفت. گهيهر كس برنده شد همون موقع شرطشو م - سامان

 .زدم يا ثانهيخب لبخند

 ؟يهر شرط -

 .يهر شرط - سامان
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 .ميهم تو پارك در حال قدم زدن بود با

 ؟يآماده ا م،يكارمونو شروع كن ديهفته بگذره با هي نيبهار ا - سامان

 چقدر كارت طول بكشه؟ يكن يآره، فكر م -

 ؟يكن يبه تو داره، باور م ياگه بگم بستگ - سامان

 كار كنم؟ يچ دي؟ مگه با!به من -

 .گم يرو سر و سامون بدم، بهت م يبذار همه چ. و سرمهت يينقشه ها هي - سامان

 .قدر قار و قور نكنه نيشكم كه ا نيتو ا ميزيبده ما بر يزيچ ،يبستن ،يسيساند هي ميبر ايبابا، ب يسيچه قدر خس. چقدر گشنمه -

 .بچم اصال خوراك نداره... ماشاا... ماشاا - سامان

 .به خودم گرفتم يمظلوم ي افهيق

 .شهينم يجور نيبرم، ا هيدكتر تغذ هي ديبا ؟يديا تو هم فهم -

 .ديانداخت دور گردنم و لپمو كش دستشو

 .بچه پررو ؛ير ياز رو نم ادي يخوشم م - سامان

 ش؟يكش يم يآخه من لپ دارم كه ه ؟يباز تو پسر خاله شد -

 .با حاله يليآخه خ - سامان

 ؟يند يكه بستن يكن يكارا رو م نيا يهمه  -

 ا تابلو شد؟ - سامان

 .بدبخت گدا -

 .ستين يجالب يداره، اما محلش جا يخوشمزه ا يليخ يها يجا هست بست هي - سامان

 ه؟يمگه چه جور -

 .نداره، همه گنده التن يدرست و حساب يآدما. هيميقد يمحله  هي - سامان

 .گذره يخوش م م،يبر ايب. نداره بيع -

 .ميبر نيبا ماش ديبا - سامان

 .مير يبا هم م ييسه تا اره،يب نويباشه، زنگ بزن به سارا، بگو ماش -

شهر ما در  نييپا. هيكدوم جهنم دره ا گهيجا د نيوا ا. كه سامان داد يبه همون آدرس ميبا هم رفت. بعد سارا اومد نيچهل م. سارا زنگ زد به

و  شخوانيپ هي. ارواحه يانگار خونه . شاپ يخورد اال كاف يم يشاپ چون به همه چ يگفت كاف شهينم م،يبا هم رفت.جا الس وگاسه نيبرابر ا

. باال يرفت طبقه  يكه م يچوب يپله ها. بزرگ هم وصل بود يپنكه سقف هي. انوسيمال عهد دق يصندل زيبلند و م يليبزرگ، سقف خ لنسا

 .و خالف يخط خط ييجورا هينداشتن،  يدرست و حساب پيريآدماشم ت
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 ؟!جا نيا يجا قحط بود ما رو آورد - سارا

 .نهيجا رو بب نيعالقه داشت ا يليبهار خ - سامان

 .يسراغ اصل كار ميبر ال،يخ يحرفا رو ب نيا -

 .خوام يو قهوه م كيمن ك - سارا

 .نيسان شا - سامان

 .خورم يم نميسان شا ن،يكن يحاال چون اصرار م. يشكالت كياوم، كوپ شكالت، كافه گالسه، ك -

 .چهار تا شد چشماشون

 .يريگ يبچه دل درد م - سامان

 .خورم تا شام ضعف نكنم يرو م نايا. رهيگ يمنم نم ياز معده  كهيت هي زايچ نيا -

 !كنم بچه غول يبه بعد صدات م نياز ا - سامان

 ...رو ســـ يكش يمنم خشتكتو م -

سفارشامونو . نداخت يم نييسامان هم ابروشو باال و پا د،يخند يسارا بهم م. دمحرف نز يجور نيتا حاال جلوش ا. سارا آبروم رفت يجلو

هم براش كمه، حرف  يعال يعنيبود؛  يعال شيهمه چ. نيكوپ و در آخر سان شا ،يشكالت كياول كافه گالسه، ك. دست به كار شدم. آوردن

 .رو به من شونيكي. ما زيسه تا خرس كنگ فو كار، اومدن سر م دميد. خوردم نمويشانصف سان . نداشت

 ؟يدر كنار ما باش يد يخودش داره، افتخار م شيپ يكيآقا  نيا. شهيآدم اشتهاش باز م. يخور يچه بامزه م زم،يجـــــــون عـــــــــــز -

 .اشگذاشتم رو پ زيم رياومد بلند شه، دستمو از ز. من كليگردن سامان شد قد ه رگ

 .جام راحته. كنم يباهات حال نم شه،ينچ نم -

 .ميكن يما هم برات راحتش م -

 .برو عمو جون، بـــــــرو رد كارت-

 :يبه سارا به فارس رو

 .تو رو خدا؟ شانس ندارم كه، مجبورم دوباره سفارش بدم ينيب يم. خوردم يچ دمينفهم. اَه، زهرم كردن -

 .خنده، سامان چپ چپ نگاش كرد ريزد ز سارا

 خوشگله؟ يبهش گفت يچ -

 .ـــــــــاديبرو بذار باد ب ؟يبه تو چه؟ مفتش -

 .رم ينم ييمن بدون تو جا -

اما  ديترس يليسارا خ. حمله كردن به سامان گهيد ياون دو تا. ارويسامان از جاش بلند شد و با مشت خوابوند تو صورت . ديگرفت و كش دستمو

 .خوردم يم نمويراحت داشتم سان شا اليخ من با

 .كشنش يبكن، االن م يكار هيبهار  - سارا
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 .تو فقط مواظب خودت باش. شميبخورم، االن بلند م نويا. مونده گهيذره د هي سايوا اد؛ي ياون از پس خودش بر م -

 .زيرفتم رو م. جام بلند شدم از

 .نفــــــــــس كـــــــــــــش يآ -

بودم و  دهيكنه بهش چسب نياما ع نييپا ارميخواست ب يهمش م. زد يعربده م ياون هم ا. دسته دسته موهاشو كندم. شونيكيرو كول  دميپر

سه سوته بلند شدم رو شونش و ! يهـــه، كور خوند. كنه يكي واريخواست منو با د يحتما م. وارينداره، با دو رفت سمت د دهيفا ديد. زدمش يم

هم بلند  گهيچند تا الت د. دميچرخ يو منم باهاش م ديچرخ يپنكه آروم م. كردم زونشيدستمو گرفتم به پنكه و خودمو آو وار،يدبه  دهينرس

سامان . زدم يم يكچل بود، رو سرش بندر يكي نيا. گهيد يكي يرو كله  دميخودمو چند تا تاب دادم و پر. دفاع كنن قاشونيشدن تا از رف

حركت  هيكه بودم، با  يرو كول كس. رفت سمت سارا يكي. گل كرده ميكرد، اون وقت من تارزان باز يپاره م كهيت دشوداشت خو چارهيب

. ميبه سامان اشاره كردم فرار كن شه،يم اديداره تعداد ز يه دميد. دخل اون رو هم آوردم. گردنشو مرخص كردم و رفتم سراغ مزاحم سارا

 :دنيدو نيبعد از ده م. ميديدو نرعتمودست سارا رو گرفتم و با تمام س

 .باغ نيتو ا ميبر نيايب - سامان

 .ميديرقص يم يو الك ميمهمونا شد يقاط ييسه تا. هيعروس ديشلوغ بود، شا يجا هي

 .نياريخودتون ن ياصال به رو - سامان

با رقص رفتم سمت . يدنيو نوش يبزرگ پر از خوراك زيم كيچشمم خورد به  دم،يكه رقص كمي. شروع كردم به قر دادن. كه از خدامه قر بدم من

 .سامان و سارا هم اومدن. دادم يخوردم هم قر م يهم م ز،يم

 ؟يهنوز منفجر نشد - سامان

 زدم؟ يزيواسه خودت، اصال من از صبح تا حاال لب به چ يگيم يچ -

 .نه اصال - سامان

گفتن مفت باشه كوفت  مياز قد. شهيخراب م دن،يزحمت كش فه،يح. ميتن كه بخوررو برا من و شما گذاش نايا. نيشمام بخور ن،يخجالت نكش -

 !سارا جون بخور. باشه

. پسر خوشگل و ناز اومد طرف ما هي،  ميلمبوند يو م ميديرقص يطور كه م نيهم. رو درو كردم زيمن كه م. كردن ييرايهم از خودشون پذ اونا

 .همسن پرهام بود بايتقر

 .ارمي يشما رو به جا نم ديببخش. نيخوش اومد يليسالم، خ - پسر

 :با اعتماد به نفس گفتم يليخ. وهيهم آبم گهيدستم شكالت بود و دست د هي

 .ميعروس ليما فام -

 .دميسر كش ومويلبخند زد، منم كل آبم پسره

 .جا تولده نيا يول د،يببخش - پسر

 :ميبا هم گفت ييسه تا. پسرهشد تو صورت  يتو دهنم بود خال وهيآبم يگفت، هر چ نويا تا
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 ؟!يگ يا ا راست م -

 .تو شوك لباس و صورتش بود پسره

 .كنم زيصورتتو تم ميبر ايب د،يببخش يوا يا -

دستمال در آوردم و صورتش رو خشك  بمياز ج. كردم و صورتشو شستم دايآبو پ ريش. رونيگرفتم و به بچه ها عالمت دادم برن ب دستشو

حاال . اومد يم رميكور و كچله گ يكه شوهر نكردم، هر چ ياون زمان! ايح يب تيترب يب. شده به لبام رهيپسره خ دميد. تو حال خودم بودم. كردم

 .شنيم دايپ ييگرايچه ج نيشدم، بب جكه مزدو

 .متاسفم رهنتيپ يصورتت پاك شد اما برا -

 .مثل تو آشنا شم يباعث شد تا با دختر خوشگل نينداره، ا ياشكال - پسر

 .ميخوام آدرسو اشتباه اومد يممنون، بازم معذرت م -

 .كارت در آورد هي بشيج از

. ميكن زشيبا خانوادش، قرار بود سوپرا. خودش خبر نداشت. مهموناشم خودم دعوت كردم. دوستمه نيامروز تولد بهتر ست،يمهم ن - پسر

 .يريباهام تماس بگ شميخوشحال م. كارتمه نيسم هستم، ا. خوشحال شدم تيياز آشنا. شتونياومدم پ نيشناسم، به خاطر هم يشما رو نم دميد

 .گرفتم كارتو

 .برم ديبا گهيخب من د. آنا هستم، منم خوشبختم -

 .دست دادم باهاش

 .برسم؛ روز خوش يبرم كه زودتر به عروس -

 .داريد ديبه ام - پسر

 .بچه ها شيپ رفتم

 ده ساعته؟ يكرد يكار م يچ. يچه قدر لفتش داد - سامان

 .آوردم كه شك كنه يدر م يتابلو باز ديخب نبا -

 .شه دايترسم باز اونا سر و كلشون پ يم م،يبهتر بر - سارا

 .ميو د برو كه رفت ميشد نيسوار ماش ميرفت اطيبا احت. ارواح پارك بود يدو تا كوچه باالتر از خونه  نيماش

 د؟يخر ميبچه ها بر - سارا

 .ميندارم، بر يمن كار - سامان

 ؟يبهار تو چ - سارا

 .زنم يم يچرخ هي امي يندارم، اما م ديمن كه خر -

عاشق . ديخر يام مخواستم، بر يم يهر چ. البته با پول سامان دم؛ينداشتم، كل پاساژ رو خر ديكه گفتم خر يمن. ميهم چند تا پاساژ با حال رفت با

و  ميگشت رانقد. روز مبادا يگذاشتم برا. قرونشو خرج نكردم هياما . زهير يپول به حسابم م يالرجه، كل يليخ ييپرهام هم خدا. الرج بودنشم نيا
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 .شب شد يك دميكه نفهم ميديچرخ

 م؟يشام بخور ميبر. چقدر خسته شدم يوا - سارا

 ؟يسامان سر قولت كه هست. ميآره بر -

 .معلومه كه هستم - سامان

 ؟يچه قول - سارا

 .كردم فيرو تعر مونيبند شرط

 ؟!نيجا بخور هيرو  چيهفت تا ساندو نيتون يشماها واقعا م - سارا

 ه؟يآره، مگه چ -و سامان من

 .ميكن فيو تعر مينيبب - سارا

 .منو دستمون بود. ميفست فود نشست يتو

 .خوام يو ساالد م ينيزم بيمن س - سارا

 .ما هم كه روشنه، چهارده تا همبرگر فيتكل - سامان

 م؟يريهم بگ ينيزم بيس گميم -

 موافقم، ساالد چطوره؟ – سامان

 .خواما ينوشابه هم م. حرف نداره -

 ؟يمشك - سامان

 .نيآفر -

 ؟يخوا ينم يا گهيد زيچ - سامان

 .خوبه ناينه، فعال هم -

 .با دهن باز نگامون كرد سارا

 .نيا وونهيشما دو تا د - سارا

 .ميسامان بلند شد با

 ؟!كجا – سارا

 .ييدستشو -و سامان  من

 ييدو تا. من و سامان غذامون مشترك بود. رو آوردن مونينيزم بياول ساالد و س.ميبود ييتو دستشو نيده م. ميش هيتخل ديباالخره با گه،يد آره

 .كرد يم يبا غذاش باز كيش يليسارا هم خ. و ساالد ينيزم بيبه جون س ميافتاد

 .اينداز يچه طرز خوردنه؟ آدمو از اشتها م نيسارا ا -

 .ذوقه يب نيولش كن، ا - سامان
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با ولع  نيهمچ. بخور بخور شروع شد. ميكرد ميخودمون دو تا غذا رو تقس نيب. همه با تعجب زل زدن به ما. تا همبرگرمون رو آوردن چهارده

 .سامان هم كم آورده بود. دمينفس بلند كش هي. همبرگر رو كه خوردم، كم آوردم نيششم. ميب به غذا نزدانگار تا حاال ل ميخورد يم

 ؟يكم آورد هيچ - سامان

 .نه -

 ؟يخور يپس چرا نم - سامان

 .يخور يم يخودت دار ستين -

 .آ آ ا،يب - سامان

 .رو باز كرد يهفتم

 ؟يكم آورد - سامان

 .خورم يرو هم م يكي نيا امي يو برگردم، م ابونيبرم تا اون سر خ ياگه بذار -

 .باشه برو - سامان

 .نبود چشيساندو. سامان شيو اومدم پ دميدو. نيشد ده م يرفت و برگشت م يريمس هيتا . شدم بلند

 غذات كو؟ -

 .گهيخب خوردم د! پشت كوه - سامان

 .يخورد يمن م يجلو ديبا ست،يقبول ن -

 .تم صبر كنمتونس يگشنم بود، نم - سامان

 ؟يواقعا خورد -

 .آره - سامان

 .باشه -

 .همبرگرمم خوردم يكي اون

 .ميشد يمساو -

 .نيهست ييشما دو تا عجب جونورا - سارا

 .كنم، قابل نداره يخواهش م -

 .امي يبرم حساب كنم، االن م - سامان

 .دلم خواست. خورد يم يكه نفر داشت اسپاگت هيچشمم افتاد به . شد بلند

 .صبر كن سامان -

 ه؟يچ - سامان

 .خوام يم ياسپاگت ن،يبش -
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 ؟!يچــــــــ -و سارا  سامان

 گه؟يد يخر يگفتم؟ سامان م يچتونه؟ مگه چ -

 ؟!يبخور يبازم جا دار - سامان

 .هوس كردم خب -

 .باشه - سامان

. زونيرشته آو هيآخر غذام تو دهنم پر بود و  يلقمه . و شروع به خوردن كردم نييتا غذا رو آوردن، سرمو انداختم پا. داد ياسپاگت سفارش

 يرشته  هياون . كنن يچونشونه و دارن منو نگاه م ريهمه دستشون ز دميد. دميجو يلپم باد كرده از غذا، داشتم غذام رو م هي. سرمو آوردم باال

 .باال و غذام رو قورت دادم دميرو كش زونميآو

 يسامان جون دستت درد نكنه، حساب. انگار ارث باباشون رو ازم طلب دارن ما،يلقمه غذا خورد هي؟ حاال !كنن ينگاه م يجور نيوا چرا همه ا -

 .ديچسب

 .چونش برداشت ريدستش رو از ز. لبخند زد بهم

 ؟يشد ريس - سامان

 .آره -

 ؟يخوا يدسر نم - سارا

 .شه خورد يم نمحناق نايا يجلو. شدم مونيپش دم،ياما تا اطرافم رو د. برق زد چشمام

 .شدم رينه س -

 .خونه ميديرس. خوره يذره غذا م هيآدم  ننيچشم ندارن بب. نگاه ها سمتم بود يهمه  رون،يكه پام رو از اون جا بذارم ب يزمان تا

 .امي يم رتريد كميتو، من  نيشماها بر -

 ؟يبر يخوا يكجا م - سامان

 .يرو ادهيپ -

 .امي يمنم م - سامان

 .رم بخوابم يخستم، م يليمن خ يوا - سارا

 .بايباشه، شبت ز -

 .نايزود برگرد - سارا

 .باشه - سامان

 .شهيم دهيشن شن،يپامون له م ريكه ز ييخش خش برگا يفقط صدا. ميزد يپارك قدم م يهم تو با

 .ميغذاها رو هضم كن نيا ديبا م؛يكم بدو هي ايب -

 ؟يخور يانقدر غذا م شهيتو هم. ميبدو ديكه تا صبحم با يجور نيا - سامان
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 .شهينم ميزيخورم، اگه ده روز هم لب به غذا نزنم، چ يم اديجور كه ز نيهم. حد خوردم نيتا ا يكه نه، سر شرط بند شهيهم -

 كوهانت كو؟ ؛يمون يپس بگو مثل شتر م - سامان

 !شتر؟ يگيبه من م -

 :ميديكه دو كمي. دنبالش دميدو

 .ميبا هم بدو ايب. ندارم تيكار -

 .ميپارك ولو شد يرو صندل دن،يساعت دو هياز  بعد

 .ميكار رو كن نيهر شب هم ايب. مايتو پارك بدو دهيشبا حال م - سامان

 ؟ييبدو يمگه خدا روز رو ازت گرفته كه شب بخوا-

 .شترهيآخه شب خلوت تره، حالش ب - سامان

 .دراز بكشم كميگندت رو بكش كنار، من  كليجون اون ه يگم سام يم. ا از اون لحاظ -

 .دميدراز كش يرو صندل. نشست ياز صندل ي گوشه

 .يريگ يسر درد م. سرت رو بذار رو پام - سامان

 .نه راحتم -

 .گهيخودت رو لوس نكن د - سامان

 .رو بلند كرد و گذاشت رو پاش سرم

 .ينتا خونه كولم ك يشيها، اون وقت مجبور م رهيگ ياالن خوابم م -

 .ستين يپس مشكل ،يتو كه مگس وزن - سامان

 .ايكن يم وونميح يدار يدست يدست. هم مگس يدستت درد نكنه، هم شترمون كرد -

 .كنم فيتعر گرانياز د يجور نيمن عادت دارم ا. ريبه دل نگ - سامان

 .يكن فيخواد از من تعر يپس قربونت، نم -

 تونم؟ ياون رو كه م ؟يانتقاد چ - سامان

 .ستين ينه مشكل -

 .يخور يگاو م ياندازه  ر،يخودت رو بگ يجلو كمي - سامان

 .ميراض ،يدر حد همون سالم و احوال پرس. يانتقاد كن ستيالزم ن -

 .كنه يم يحس كردم سامان داره با موهام باز. شد يم نيچشمام داشت سنگ. گذشت يمدت

 بهـــــــــار؟ - سامان

 .هـــــــوم -

 ؟يكن يكار م يداره، بهت دروغ بگه، چ ينقش مهم تيكه تو زندگ يكس يروز بفهم هياگه  - سامان
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 .بگه يداره چه دروغ يبستگ-

 .دروغ بزرگ هيفكر كن  - سامان

 .بخشمش يوقت نم چيه -

 ؟ياگه اون شخص مجبور بوده كه بهت دروغ بگه چ - سامان

كنم  يحس م. بهم دروغ بگه يكي ادي يبدم م يليخ. حاال چه مجبور باشه چه نباشه. گه ياگه من براش ارزش داشته باشم، مسلما بهم دروغ نم -

 .گم يزود راستش رو به طرفم م يبندم ول يم اديز يدرسته خودمم خال. زنه يطرفم داره دورم م

 ؟يوجود داره كه تو طرفت رو ببخش يچه راه - سامان

 ؟يپرس يسوال رو م نيشده كه ا يحاال چ. وجود نداره يراه چيه -

 ؟يكار كن يچ يخوا يم انايجر نيبعد از ا. آشنا شم شتريب تتيخواستم با شخص يم. يكنجكاو ،يجور نيهم - سامان

 .يزندگ -

 ؟يچ يعني - سامان

 من تا اون موقع زنده هستم؟ نيحاال كو تا بعدا؟ اصال بب -

؟ خاك تو !سامان من رو كولم كرده، آورده خونه يعني. صبح كه از خواب بلند شدم، تو اتاق خودم بودم. و چشمام بسته شد اوردميطاقت ن گهيد

 زيسر م. نييدوش گرفتم و رفتم پا. ستيكار از كار گذشته، مهم ن گهيد ؟يخونه بكپ يايب يذره صبر كن هي يعرضه نداشت. سر خرس ُگندم كنن

صبحانه  كمي. خندق بال نيتو ا زيكوفت نكن بر زيگن انقدر چ يدارن م ميمستق ريغ. هستم، مراقب خوردنم باشم نايا يبهتره تا خونه . منشست

 .كردن يهمه با تعجب نگام م. تشكر كردم. خوردم

 ؟!شده يزيچ - جم

 ؟!حالت خوبه - سارا

 ؟!يشد ضيمر - سامان

 .من خوبم! نــــــــــــــه -

 ؟!يخور ينم يزيپس چرا چ - سامان

 .كنن ياعتراض م گهيجور د هيهم  يخور ينم. يخور يگن چرا م يم ،يخور يم

 .شدم ريخب س -

 .سامان اومد. رفتم تو اتاقم. نگفت يزيچ يكس

 .كردم يبه خدا شوخ ؟يناراحت شد روزميد ينكنه از حرفا گما،يم - سامان

 .ناراحت شم يزيحرفام كه از چ نيمن پرروتر از ا ه؟يچه حرف نيا -

 ست؟يمن ن يراحت باشه كه به خاطر حرفا الميخ - سامان

 .رهيگ يم ليچه خودشم تحو. بابا مينيب نيشيب -
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 .دم يم حيرو بهت توض زيفردا همه چ شه،يامشب نقشم كامل م. ميكن ينقشمون رو اجرا م گهيچهار روز د يراست - سامان

 .كنه ها سيبفهمه، دهن جفتمون رو سرو اروي نيكه ا ينقشه نكش هي ،يدوست دار ياما جون هر ك. يخسته نباش -

 .راحت باشه التينه خ - سامان

 .تو چاه مينداز يخودمون رو م ميدار يدست يدست. ستيفعال كه ن -

 .يگرده به روال عاد يبر م مونياگه كارمون تموم شه، زندگ. فكر نكن يانقدر منف - سامان

 .كنه رييمن تغ يتو برگرده اما فكر نكنم زندگ يبرا ديشا -

 .دميگفت كه نفهم يچ هيلب  ريز

از حد  شيجم و سامان ب. قرن گذشت هيچون واسه من قد  م؛يريبگ دهيمنو ناد يالبته اگر كتك خوردنا. برق و باد گذشت نيچهار روز ع نيا

 .رنيگ يسخت م نايتصور، تو تمر

 .دميوقت ند چيكه ه ييدوستا. سامان هم كمكش كنن يبه جز من چند تا از دوستا قراره

 .دينرس انيانتظارمون زود به پا. دنبالمون انيكه ب مياز خونه منتظر دوستاش رونيب ييدوازده شبه و دو تا االن

 يهمگ. ه بودنهم بغلش نشست يكيپشت فرمون و  يكي گه،يجز ما دو نفر د. ميشد شونيكيسوار . اومدن يدود يها شهيبا ش يتا ون مشك دو

 :كه بغل راننده بود يكس. اونا هم چهره هاشونو پوشوندن. ميديپوش يسر تا پا مشك

 ن؟يسالم آماده ا -

 ؟يرو آورد ليآره وسا - سامان

 .هيتو اون كوله مشك -

 ؟ياون ماس ماسك رو از صورتت بردار شهيآشناس، م يليشما صدات خ ديببخش -

 .بذار فكر كنم. دميشك ندارم صداشو شن. حرفو زدم روشو كرد اون ور نيتا ا. تهيشخص يب چقدر

 .رو بزن به صورتت نيا ايب - سامان

 فقط چشممون معلوم باشه؟ يعني -

 بشناستت؟ اميليو يدوست دار يليخ - سامان

 .منم بلند كرد و به كمر منم زد. به كمرش وصل كرد يزيچ هيبلند شد و . نگفتم يچيه

 ه؟يچ نيا -

 .شهيفرار الزم م يبرا - انسام

 .انگشترم دستش كرد هيبه گوشش وصل بود و  يكيكوچ يهندزفر

 ؟يد يبه من نم ناياز ا -

 .يندار ياجيتو احت - سامان

 .خاموش كردن نويماش يچراغا. يليخونه و يكاينزد ميديرس. بهتره خفه شم. شدم عيچه ضا هـــــه،
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 نايدورب. ميهمه محافظ رد ش نيا ونياز م ميخوا يآخه چطور م. رهيخدا كنه نقشش بگ. مياز هفت خان رستم بگذر ديحاال با. ميشد ادهيپ ييتا دو

 :واريتا اومدم دستمو بزنم به د. ميساديوا واريد هيمقابل . رو بگو

 !دست نـــــــــزن، برق داره - سامان

 ؟!يچـــــــ -

 .آمار داد يگوش قيدوستاش از طر به

 باشه؟ م،يواريد كينزد ن،يبرقا رو قطع كن - سامان

 .در آورد يمكعب كيكوچ ي لهيدو تا وس فشيك از

 .باال ايمن ب نيو ع ريرو بگ نيا - سامان

طناب  هيبهش هم . رفت باال ــــــژيسرش حالت چنگك شد و و. رو زد ه،يدونم چ ياون ماس ماسك رو كه نم يدكمه . و گرفت باال دستش

 .ميداخل محوطه بود. رفتم باال يجور نيمنم هم. هيچه قدر خارجك. جلل خالق. شد باال دهيباز دكمه رو زد و خودش كش. وصل بود يمشك

 .به گردنش يكن يفوت م نيبا ا ،يديرو د يهر محافظ. ريرو بگ نيا - سامان

 .خورد گشيد يو به جا ميحاال اومد -

 .يقبال امتحانت رو پس داد - سامان

 .يبه در اصل ميديرس. ميكرد هوشيداره، ب يهوشيب يو ماده  زير يخودكار كه داخلش سوزنا يلوله  هيشب يزيرو با چ رونيب يمحافظا

 ؟يكارت دار ال؛يخ يرو ب يكارت، اول اي شهيباز م يليدر با اثر انگشت و -

 .نه - سامان

 ؟!يما رو اسگل كرد -

 .باز شد كيت هيدر با . ر انگشت رو زد و ورقه رو چسبوند بهشاث يدكمه . زر ورق سلفون مانند، در آورد هي بشيج از

 ؟!يكار كرد يچ -

 .رو برداشتم يكيمنم اثر انگشت و شه؛يهم باز م يكيدر با اثر انگشت و - سامان

 .بابا دمت گرم -

 .مينش دهيد نايكه جلو دورب ميكرد يم اطياحت يليخ ديبا. داخل ميرفت

 ؟يآماده ا. شهيبره، هفتاد درصد كارا تموم م شياگه كارمون خوب پ. ميفرصت ندار شتريب نيم ستيب - سامان

 .آره -

 .يليبه اتاقِ كار و ميخودمون رو رسوند يهزار بدبخت با

 نداره؟ نيجا دورب نيا -

 .جاس نينداره، هم نيكه دورب ييتنها جا - سامان

 ؟يچ نايدورب هيبق-
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 .مينش دهيكردن د يكار هيبچه ها  - سامان

 ؟!يچه جور-

 .دم يم حيبعدا توض م،ياالن وقت ندار - سامان

 .نبود م،يتابلوها و كتابخونه رو گشت يپشت همه . مياريب ريبلكه گاو صندوقش رو گ ميو رو كرد رياتاق رو ز داخل

 پس كجاس؟ -

 .بازم بگرد. اتاقه، شك ندارم نيتو هم - سامان

 .ستيگشتم نبود، نگرد ن -

دستمال هم . راحت شدم شيآخـــــــــ. دستم رو تو دماغم كردم ست،يسامان حواسش ن دميد. خاره يآخ چقدر دماغم م. يرو صندل نشستم

 يدستم رو حساب. يصندل ريدستم رو بردم ز. هم نداره ديجاس، د نيبهتر يصندل ريز! پاك كنم؟آهان يپس دستم رو با چ. ستيدور و ورا ن نيا

 .قسمت باز شد هي واريفشارش دادم، د. كرد ريگ يزيچ هيخواستم دستم رو بردارم، به  ات. كردم زيتم

 !يدرو باز كرد يچه جور - سامان

 !گهيد مينيخب ما ا... خب ... ؟ اومــــــــم !هــــــــان -

 .بود، خواستم برم تو كيتار يراهرو كي

 !نـــــــرو - سامان

 ؟!چــــــــرا -

 ؟!يخودتو به كشتن بد يدوست دار - سامان

 ؟!كار كردم يمگه چ-

 .در آورد نكيدو تا ع فشيك از

 .يفهم يبزن به چشمت م - سامان

 .بود واريدو تا د نيقرمز و سبز ما ب يخط ينورا. رو زدم نكيع

فقط هم از . يشيكه در جا خشك م رتتيگ يم يبهشون، چنان برق يبخور هيكاف. جور َتله س هيهم  ره،ينوع دزدگ هياشعه ها هم  نيا - سامان

 .ينيخط ها رو بب نيا يتون يم نكايع نيا قيطر

 ؟!يگـــــــــــــيم يچـــــــــــ -

 .ميبزن بر. ميرد ش ناياز ا ديبا - سامان

 .گاه كردساعتشو ن. رفت يداشت به گاو صندوق ور م نيسامان پنج م. هم داشت يكريچه گاو صندوق غول پ. ميسالم و صلوات رد شد با

 .ميزمان ندار گهيبدبخت شدم، د يوا - سامان

 !دهينفهم يزيكه چ يچرا؟ كس -

 .ادي يهم صداش در م ريدزدگ شه،يفعال م نايدورب نيم ستيبعد از ب - سامان
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 ؟!ميكار كن يحاال چ يوا -

 بهـــــــار؟ - سامان

 ؟!هــــــــان-

 !دارم ازيجاس كه به كمكت ن نيا - سامان

 ؟!كار كنم يمن چ -

 .خوام يزمان م كمي - سامان

 ؟!ارمياز كجام در ب -

 .نيفقط ده م. باال ايكن همه محافظا برن پشت بوم  يكار هي ،ينقشه ساختمون رو كه بلد. سرشون رو گرم كن - سامان

 ن؟يفقط ده م -

 .آره - سامان

 مرد؟ ليا هيو من بمونم و  يكه بعد خودت در بر! يينچا -

 .تو همرو كرد  اخماش

 .يكن يالزم نكرده كار - سامان

 .از جام بلند شدم. جا بزنم ديمنو آورده كه كمك كنم پس نبا. دو دل بودم. كارش رو برد باال سرعت

 .نيفقط ده م -

 :خواستم برم. خط ها رد شدم نياز ب. ديخند

 .شتيپ امي يم عيكارم تموم شد سر - سامان

دونم  ينم. دميبه سمت پله ها دو. بلند شد ريآژ يخواستم برم كه صدا. كل ساختمون تو ذهنم بود ينقشه . رونياز اتاق اومدم ب انيگو... ا بسم

 يآرم رو برا نيا. رژ برداشتم هي بمياز ج! داره ياوف عجب اتاق شاخ.دادم و وارد اتاقش شدم ريمس رييتغ. يليچرا هوس كردم برم تو اتاق و

از . رونياز اتاق اومدم ب. جلو چشمم ياري يكه عمم رو م ميمن ك ياگه بفهم. رو خوشگل كردم نشيآ. خودت يهم برا نيا. دميدخترت كش

به زور . كردم هوششيب. نداشت يخوشبختانه زور آن چنان. شدم ريباهاش درگ. خبر داد هيبه بق ميس يبا ب. ديمحافظ منو د هيشانس مزخرفم، 

 .نباشه دايكه پ گوشه هي دمشيكش

باال، اونام  دميدو يم. مونده تا برسم و اَد، پنج تا محافظ دنبالم بودن گهيطبقه د كي. عمارت چقدر پله داره نيا يوا. رو برداشتم و الفرار ميس يب

به  دميرس. نيتعادلشون رو از دست دادن و خوردن زم. نييبزرگ رو از كنار پله ها برداشتم، پرت كردم سمت پا يليگلدون خ هي. پشت سرم

 .ت بومپش

هم سر و كلشون  نايا. از كجا در برم. خودم رو سپردم به تو ايخدا. گذشته نيجا؟ فقط شش م نيبرو ا گهيهم جا، م نيا. كجا فرار كنم گهيد آخه

 نمجبور شدم براشو. دستمو گرفت يكي. ميكن يم يگرگم به هوا باز ميانگار دار. دميپر يور و اون ور م نياومدن دنبالم، منم همش ا. شد دايپ

پانزده  فيحر گهيد. شد، حدود پانزده نفر اديتعدادشون ز. ميكرد يكتك كار نيچند م. كيچهار به  ،ياون هم چه موزون. اميحركات موزون ب
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 .شم ينفر نم

 .كردمبرگشتم پشت سرمو نگاه . فتمين ناياما دست ا رم،يحاضرم بم. اومدن جلو يرفتم و اونا م يعقب م من

 !نــــــنه ارتــــــفاع يا

. گم ينم يچيكس ه چيجون خودم به ه ،يكن بيمنو غ. و معجزه كن ايب. خودت به دادم برس ايخدا. شن يم كيدارن نزد. برگردوندم رومو

اگر نامهربان . ميرفت م،ياگر بار گران بود! ؟ باشـــــــه!يكن ينم. شن كيفقط نذار به من نزد. اريب نايسر ا ييبال هي اي. دم، قول شرف يقول م

 .ميو ما هم د برو كه رفت ميبه زور مجبورمون كردن بر يول مينر ميخواست يم م،يبود

 .فرصته ها نيآخر نيا ايخدا. چشمامو بستم. پشت بوم يلبه  رفتم

 بـــــــــــرم؟

 نبــــــــــود؟

 .باشـــــــه

رو هوا تو بغل . چشمامو باز كردم. زدم كه مرده و زندم جلو چشمم اومد يغيچنان ج. ميخت دور كمرم و با هم پرت شددستشو اندا يكي هوي

 .اومد كيشل يصدا. بهش دميكنه چسب نيع. سامان بودم

 .كمتر منو فشار بده كميبهار ! آخ - سامان

كال از اون . ادترهيسرعتش ز. اون نبود يچتر نجات ول يها هيتو ما يزيچ هي. االن شد راه نجاتمون م،يرو كه به كمرمون بسته بود يزيچ همون

همون دو تا ون  م،يتا فرود اومد. ميباالخره فرود اومد. نور خارج شد كيرو كه انگشتر داشت رو برد باال، ازش  يهمون دست. ميجا دور شد

 .ع اومدن و ما رو سوار كردنيسر

 .ميجلو افتاد يليخ. تموم شد -سامان 

 ؟!يمدارك رو برداشت -

 .آره، البته با كمك تو - سامان

 :زد يكه صداش آشنا م يهمون

 ؟يمدارك رو برداشت يهمه  -

 .تونه از دستم فرار كنه ينم گهيد. كردم دايپ ياديبه درد بخور ز يزايآره، چ - سامان

 .بود دهيسامان رنگ و روش پر. تو ميرفت. كردن ادمونيدر خونه پ يجلو

 ده؟يچرا رنگت پر -

 .ستين يزيچ - سامان

 .ادي ياز دستش داره خون م دميد

 ؟!يشد يزخم -

 .كهيخراش كوچ هي - سامان
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 !نميبذار بب -

 .اومد ياز بازوش خون م. رو در آورد لباسش

 ؟!يخورد ريتو ت... تـــو -

 .نه، شانس آوردم از بغل بازوم رد شده - سامان

 .ميدستت رو پانسمان كن ارميب يزيچ هيبرو تو اتاقت تا برم  -

گوشه . زخمش رو شستشو دادم و براش بستم نيبا بتاد. كرد يرو تخت نشسته بود و زخمشو نگاه م. رو بردم تو اتاقش هياول يكمك ها ي جعبه

 .دميخال رو د نيحس كردم قبال هم ا. داشت كيخال كوچ هيبازوش  ي

 .آشناس يليخال بازوت خ -

 .نگاهش عوض شد رنگ

 .دارن يجور نيخال ا ايليخب خ... خب  - سامان

 .دميدونم كجا د يرو مخمه، نم نينه آخه ا -

 .يكه كمكم كرد يمرس. خوام استراحت كنم يمنم م. يبخواب يبهتره بر - سامان

 .شه ها يم شيزيچ هيهم  نيا وا

 .شب خوش. ميحساب يپس ب ،يتو هم بهم كمك كرد. نكردم ينه كار -

 .يخوب بخواب ر،يشب بخ - سامان

 ايخدا! دونم ينم. حساس شدم يليمن خ ديشا. زنه يمشكوك م يليخ دايسامان هم جد نيا. دميبا همون لباسام رو تخت دراز كش. تو اتاقم اومدم

 .كن ريآخر و عاقبت ما رو به خ

 يزدم و ب رونيب پيت.سر رفته يليحوصلم خ. صبحه ميپنج و ن كينزد. نداشت دهيدوش هم گرفتم اما فا. بره يدونم چرا كالفم و خوابم نم ينم

من كه عمرا اهل فالگوش . حرف زدنش توجهم رو جلب كرد يشدم كه صدا ياتاق سامان رد م ياز جلو. رونيسر و صدا از اتاقم اومدم ب

 !به خودش مربوطه ادي يش ماگه صدا گهيد. كنم يدر رو نگاه م سادميوا. االن هم رنگ در اتاقش توجهم رو جلب كرده ستم؛ين سادنيوا

 .مرحله مونده نيآره فقط آخر - سامان

 .شه يم يدنيد افشيق ادياگه ب -

 .غلط كرد -

 ؟يكيچه خبر از اون  -

 .همون بهتر كه من نبودم -

 .شهيريس يليخ -

 .خبر يمنم ب -

 .آره خوبه -
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 .كنه ينگرانم م يليخ دايجد -

 .كنجكاو شده ياديز -

 .چونمشيپ يدارم م -

 .دست سارا رو طال گرفت ديبا -

 .نه حواسم هست -

سر از  يزد؟ چه جور يحرف م يموقع صبح با ك نيا يعني. رونيراست از خونه زدم ب هيو  نيياز پله هل اومدم پا عيسر. تر شد كينزد صداش

آخ . دميند يزيتا حاال ازش چ. بو داره يليخاما حرفاش . ستميدارم؟فضول مردم كه ن ياصال به من چه؟ مگه من با اون چه نسبت. ارميكارش در ب

بهتره تا پرهام برگشت، بهار هم از مسافرت .شه اعتماد كرد يكس نم چيبه ه ايدن نيبود؟ انگار تو ا يمنظوراز اون حرفا چ. كنه يم وونميداره د

دلم به حال خودم . يرو ندار ييجا جا نيتو اكدوم خونه؟ . چه جو گرفتتم. خودم يخونه ! هــــه. خودم باشم راحت ترم يتو خونه . برگرده

 .سوخت

. بهيعج يليرفتاراش خ. سامان اي هيكه منو گرفت چ نيدونم هدف پرهام از ا ينم. منو به خاطر خودم بخواد؛ فقط خودم يكيآرزو داشتم  شهيهم

سامان  يگاه يحت. ذهنم شده پرهام يدونم چرا همه  يكجاست؟ نم نايا يمن تو زندگ گاهيجا.ارهي يكنه كه حرص منو در م يم ييكارا هي يگاه

 اليخ يب. جور آدما ارزش عشق رو ندارن نيا. كس نكن چيه يخودتو وابسته . يباش يقو ديبا. رونيب اينه نه از فكرش ب. نميب يپرهام م ثلرو م

 .خودم رو عشقس. ايدن

 كيچهار تا اراذل . كوچه شدم كينزد. كوچه بلند شد كياز  هيو گر غيج يرفتم كه صدا يداشتم راه م. كردم يرو ادهيساعت پ هي حدودا

 .رنيرو به زور ازش بگ فشيخواستن ك يرو دوره كردن و م كيكوچ يو دو تا بچه  رزنيپ

ه پول رو از ذر هي نيا. رميبچه هام غذا بگ يخوام برا يپول م نيبا ا. ندارم ياديمن پول ز. نيبه ما نداشته باش يكنم كار يخواهش م -  رزنيپ

 .نيريمن نگ

 .اديرو رد كن ب فيحرف نباشه، ك -

 .خورد شش هفت سالش باشه يپسر بزرگ تره، بهش م. دختر بود يكيپسر و  شونيكيبچه ها  از

 .ها ينداشته باش وگرنه با من طرف يآقا با مادر بزرگ من كار - پسر

 .كرد هيو شروع به گر نيپسره پرت شد زم. تو گوشش ديمحكم كوب يكي مرد

 .خفه شو آشغال، گمشو كنار -

 .رفتم جلو. ناراحت شدم يليخ. نهييشعورش كه هنوز پا. گنده كرده كليفقط ه. هيآدم عوض عجب

 .نيخانم خوشگله خوش اومد. ميبچه ها مهمون دار! بـــــــه -

 .رو پاك كردم اشكاش. نشستم رو زانو. پسر بچه شيرفتم پ. به همشون لبخند زدم. برگشتن سمت من دوستاش

 .اشكات رو پاك كن. كنه ينم هيا مرد كه گر -

 :كرد يطور كه هق هق م نيهم
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 .خواستن بزنن يمنو زدن، مامان بزرگمم م. ادي يبدم م ناياز ا - پسر

 :آروم در گوشه پسره. به لباشونه يچه لبخند شتر. نگاه به اراذل انداختم هي

 ادبشون كنم؟ يدوست دار -

 .بت دادسرش جواب مث با

 باشه؟ ا،ينكن هيگر گهيد. رو برسم نايپس تو مواظب خونوادت باش تا من حساب ا -

 .باشه - پسر

 .صدامو صاف كردم. اون چهار تا كيرفتم نزد. گوشه هيدستش رو گرفتم و بردمش . شدم بلند

تا  نيكن يبهتره ازشون عذر خواه. نيد يتر از خودتون نشون م فيكه زور خودتون رو به ضع نيانجام داد يبد اريبس اريكارِ بس! من يزايعز -

 .تموم شه يو خوش يبه خوب يهمه چ

 .كرد، صداش قشنگ تر بود يكه اگه االغ عر عر م دنيافتضاح خند نيهمچ

 .گه يم يخوشگله چ نيا نينيبچه ها بب -

 .حرفا رو نداره نيكه ا يمعذرت خواه هي زميجك گفتم؟ عز ه؟يچ -

 .دستش رو گذاشت رو صورتم هي. كميزدن اومد

 .كنن يكه از ما طلب بخشش م گراننيد نيا. ميخوا يمعذرت نم يوقت از كس چيما ه زميعز -

با آرنجم . استخوناش بلند شد يبهش زدم كه صدا يرو كه رو صورتم بود، برداشتم چنان ضربه ا يهمون دست. آورد جلو يصورتش رو م داشت

 .نيبلند زد و افتاد زم يليداد خ هي. تو صورتش دميدو بار محكم كوب

زد،  يپرنده هم تو كوچه پر نم هيخدا  يمحض رضا. ميبود ريجور با هم درگ نيهم. چوب ايچاقو  اي ؟يبهم حمله كردن، اونم با چ دوستاش

 شيصورت بچه رو بلند كردم و بردم پ تو ديكه كوب يهمون. نيهم افتادن رو زم گهيد يدو تاشون فرار كردن و دو تا. حداقل دلم خوش باشه

 .پسره

 .شيبزن يحساب يتون يم ياگه دوست دار -

 .كرد ياما انگار داشت نوازشش م. زدش يحساب. نكرد يهم نامرد پسر

 ه؟ياسمت چ -

 .لِيدن - پسر

 .اريگوشت رو ب -

 :با ذوق گفت. ازم فاصله گرفت. در گوشش گفتم يزيچ هي. رو آورد جلو گوشش

 تونم؟ يم يعني - ليدن

شكم  ريز ديچنان با مشتش كوب. فوت هم بهش كرد هيدستشو مشت و . خندم گرفت. ژست اومد يكل. ساديمرد وا يرو به رو. تكون دادم سرمو

. نكن يم يچه ذوق يآخ. زد يبراش دست م كميو دختر كوچ ديپر يم نييهم ذوق زده باال و پا ليدن. نيمرده افتاد زم. دميكه خودم گرخ اروي
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بند انگشت رفت تو  هي يبود و چاقو اندازه  اديشدت ضربش ز يعقب ول دميخودمو كش. چاقو اومد سمتم هيكه  نميق مرد رو ببيبرگشتم رف

تو ساق پا، زانو، رون،  بيبا پام چند ضربه پشت سر هم به ترت. رونيب دميدستشو گرفتم و چاقو رو كش. فرو كنه شترينذاشتم چاقو رو ب. شكمم

 .نيافتاد رو زم هوشيب. تو دهنش دميو با پام كوب دميچرخ. به گردنش زدم ركمر، بازو و در آخ

رو از  نايشه ا يقشون آدم جمع م هيبشه،  كيكوچ يدعوا هيدو نفر  نيخلوت ب يجا كيتو  رانياگه تو ا. شه يخودمون نم رانيجا ا چيه واقعا

 .گه خرت به چند من ينم يكس فته،يجا اگه جنازتم ب نياما ا. شد داشونيهمه آدم از كجا پ نيا يگ يم هم سوا كنه كه با خودت

 .يشد يتو زخم يخانم حالت خوبه؟ وا -  رزنيپ

 .اومد يجور ازش خون م نيهم. گذاشتم رو شكمم دستمو

 .خطرناكه يليجا خ نيا. نيجا بر نيبهتره از ا. ستين قيعم ادينه خوشبختانه ز -

 .رميبگ يتاكس هيپس بذار برات  -  رزنيپ

 هيرو بردارن و بفهمن مداركم تقلب سمياگه كاله گ. برم مارستانيشد ب ينم افهيق نيبا ا. رفت يم ياهيچشمام س. ميكرد تا سر كوچه رفت كمكم

 نيمنم ع. ادي يم ني مگه ماشحاال. ميشد يمنتظر تاكس. كرد يجا من بود در جا غش م يشانس آوردم خر زورم وگرنه هر ك. دخلم اومده

تا نشستم تو . اومد يتاكس هي. داشتم دياومد؟ احساس ضعف شد ياما مگه بند م. اديدادم خونش بند ب يرو شكمم فشار م دستموخجسته ها 

 .دمينفهم يچيه گهيد يتاكس

 مين. سوخت و درد داشتم يشكمم م. كمده كيو  يميقد يتخت آهن هي لشيبودم كه تنها وس كياتاق كوچ هيتو . كم چشمام رو باز كردم كم

 .بلند شم ديحال با نيبا ا يشد ول شتريدردم ب. شدم زيخ

 ميگوش! يلعنــــــت. برداشتم مويگوش فمياز ك. كنار تخته لباسمم عوض شده لميوسا. نه شبه؟ به سامان زنگ نزدم يوا. به ساعت افتاد نگاهم

 .اومد تو لياز شد و دنكار كنم؟ در اتاق ب يحاال چ. شارژ نداره

 زخمتون خوب شد؟ ن؟يشد داريب. سالم خانم - ليدن

 جا كجاس؟ نيا نميبگو بب. آره خوب شد. سالم گل پسر -

 .ما يخونه  - ليدن

 كنم؟ يكار م يجا چ نيمن ا -

 .شما حالت بد شد، مامان بزرگم آوردت خونمون - ليدن

 .مامان بزرگش بلند شد يصدا

 مگه نگفتم سمت اون اتاق نرو؟! ــــــليدن -  رزنيپ

 .تو اومد

 .شدم يكم كم داشتم نگران م ن،يا خدا رو شكر به هوش اومد -  رزنيپ

 جا در آوردم؟ نيمن چطور سر از ا نيبد حيشه برام توض يزنم، م يم جيگ كميمن  ديببخش. ريوقت بخ -

هر . مارستانيپول هم نداشتم بخوام ببرمت ب ينت كجاست، از طرفدونستم آدرس خو يمنم نم. ياز حال رفت يشد نيسوار ماش يوقت -  رزنيپ
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 يتون يم گميد يتا دو هفته . خورده هيشكمت بخ. پرستاره، اون كمكت كرد مونيهمسا. دادم و آوردمت خونم نيماش هيپول داشتم كرا يچ

 .يازت كه كمكمون كرد منونمم. يرو بكش تيبخ

 .از شما تشكر كنم ديمنم با -

 ... يعني زه،يخب چ... خب ... خب  ؛يدون يراستش م -  رزنيپ

 .نيبا من راحت باش -

االن هم . پسرم ورشكست شده. كنم يم يراستش من با پسرم و دو تا نوه هام زندگ. ميكن ييرايازت پذ ميتو خونه ندار يزيشرمنده، چ - رزنيپ

 كي. رو پرداخت كنه اشيبده ديبا اره،ي يدر م يهر چ يمشغول به كاره ول گارديباد هياون جا به عنوان . ره يسر كار م يكاريبعد از چهار ماه ب

با نوه هام . ميكه دار هيزيتنها چ نيازش خواستم خونه رو بفروشه، قبول نكرد و گفت ا. شه يهفتمون م كيده كه اندازه  يمقدار خرج خوراك م

 .اتفاق افتاد نيكنم كه ا ديخر كميكنم و براشون  دايخودم پ يرو برا يشغل هيرفتم تا بتونم 

 نوه هاتون چند سالشونه؟ -

 .شش سالشه و دورا هم چهار سال ليدن -  رزنيپ

 .غصه نخور. شه يدرست م زينگران نباش، همه چ -

 .بچه هام نياما نگران ا. عمر خودم رو كردم. ستميمن از بابت خودم نگران ن -  رزنيپ

 ؟يپس مادرشون چ -

 .كنه يتصادف فوت م كيتو  -  رزنيپ

 ه؟ياسم خودتون چ. واقعا متاسفم -

 .زابليا -  رزنيپ

 .منم آنام ،يچه اسم قشنگ-

 .يدار ييبايز يچهره  -  زابليا

 ن؟يشما تلفن دار. ممنونم -

 .قطع شده يبه خاطر بده -  زابليا

 .كنم يكار هي ديكه برم، بهتره با نيقبل از ا. ذارن يبرم خونه زندم نم. يچيه گهيد

 رون؟يبرم ب ليتونم با دن يم ستم،يجاها رو بلد ن نيمن ا -

 .نگام كرد كمي

 .بذار بــــــــــرم يمام - ليدن

 .نيباشه، فقط زود برگرد -  زابليا

 .نيممنونم كه بهم اعتماد كرد -

 يحت. جور واجور گرفتم يها يو دورا هم خوراك ليدن يبرا. كردم ديبرا خونشون خر يكل. رونيب ميرفت ليبا دن. لبخند بود كيفقط  جوابم
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 .دم خونشون ميديرس. هيسه هفتشون كاف يبرا ليوسا نيا. دميهم خر ياسباب باز

 .اديتو برو خونه، مادر بزرگت رو صدا كن ب ليدن -

 ؟ياي يمگه تو نم - ليدن

 .بدو برو تو. امي يچرا م -

 .جلو ارياول صورتتو ب يباشه ول - ليدن

 چرا؟ -

 .كار دارم اريب - ليدن

 .ديلپمو بوس. بردم جلو صورتمو

 .خوشگل يليهم خ ييقو يليدادم، چون هم خ يازدواج م شنهاديمن اگه بزرگ بودم حتما بهت پ - ليدن

 نيبب. نهيريچقدر ش يپسر چشم عسل نيا. دستمو گذاشتم رو صورتم. خودش بود رو برداشت و رفت تو يكه برا ييها يها و اسباب باز يخوراك

 .زنه يم ييوروجك از االن چه حرفا

. ديرو د لياومد وسا زابليا. رو برداره ليو وسا اديفقط صبر كردم تا ب. از خونه دور شدم. پول كميدر گذاشتم، با  يرو جلو ليوسا ي همه

 :داد زد ستادن،يا نيبعد از چند م. اطرافش رو نگاه كرد

 .ازت ممنـــــــــونم يهر جا كه هست -

 .خونه يبه سو شيگرفتم و پ يتاكس ابونيراحت شد منم سر خ الميخ يوقت. برد داخل لويوسا

 

***** 

 .سر و صدا وارد خونه شدم يب. چراغا خاموش بود يهمه . دميرس ميو ن كي ساعت

 ؟يبود يوقت شب كدوم گور نيتا ا - سامان

 .شهيشونيبود و دستشم رو پ دهيكاناپه دراز كش رو

 هنوز؟ يداريمنم خوبم، ب. سالم -

 .جواب سوال منو بده - سامان

 .تموم شده ميشارژ گوش. اومد نشد خبر بدم شيپ يكار هي -

 .جاش بلند شد و اومد رو به روم از

 تموم شد؟ تميشارژ گوش ؟ينشد خبر بد ؟يراحت نيبه هم - سامان

 .گهيآره د -

 .تحكم با

 ؟يكجا بود - سامان
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 .دوستاماز  يكي يخونه  -

 .دروغ نگو ،يندار يدوست چيجا ه نيتو ا - سامان

 .تازه باهاش آشنا شدم -

 ا دوست پسرته؟ - سامان

 ؟!يگ يچرا چرت و پرت م -

 .يد يم لميچرت و پرت تحو يفعال كه تو دار - سامان

 .يدخالت نكن ستيكه بهت مربوط ن يبهتره تو مسائل. بــــــــــس كن -

 به من ربط داره؟ ينشونت بدم چ يخوا يا م - سامان

 .كنار صورتم گذاشت واريدو تا دستشو رو د. واريانقدر اومد تا خوردم به د. رفتم عقب. جلو اومد

 ؟!تو چته -

 .كمه يليمن صبرم خ. يبهتره راستش رو بگ - سامان

 دروغ بگم؟ ديآخه چرا با -

 ؟يزنگ زدنم نداشت هيفرصت  يكه حت يكرد يكار م يچ بهيغر كي يوقت شب خونه  نيتا ا. قبول ،يخونه دوستت بود - سامان

 .به خدا تلفن نداشتن -

 .يزد يزنگ م رونياز ب - سامان

 .تونستم ينم -

 چرا؟ - سامان

با دستش . مونده بفهمه چاقو خوردم نميهم گران؟يگل كرده، شدم سوپرمن د ميگفتم آرنولد باز يگفتم؟ م يبهش م يچ. نييانداختم پا سرمو

 .دميد يبود و صورتشو درست نم كيسالن تار. سرمو آورد باال

اگه . از من دلخوره ديسرش اومده؟ نكنه فرار كرده؟ شا ييبا خودم گفتم نكنه بال. به سرم زده الياز صبح تا االن هزار تا فكر و خ - سامان

دنبالت  مارستانايشدم، تو ب دينا ام يوقت. سر زدم يكردم رفته باش يهمه جا كه فكر م. رو نداره ياون االن جز من كس ؟يتصادف كرده باشه چ

راحت  يلياون وقت تو خ. بهت نبود شتريدادم، چرا مراقبت نبودم؟ چرا حواسم ب يهمش به خودم فحش م. نيزم يرفت ياما انگار آب شد. گشتم

گذره؟ اصال من تو ذهنت هستم؟ انقدر كه  يبه من م يچ ينگفت ؟يحظه هم به من فكر نكردل كي يحت يعنيخونه دوستم بودم؟  يگ يم ياومد

 نيانگار تو ا. رفت هوا ياما تو همه رو دود كرد. داشتم ندهيواسه آ ييها يزيمنو باش چه برنامه ر! هـــه ؟يتو به فكر من هست وام،من به فكر ت

رو  يزيچ چيتو ه. ده ياالن داره آزارم م ياومد، ول يخوشم م تياليخ ياز ب لياوا. ينيب يفقط خودت رو م. برات ارزش نداره يكس چيه ايدن

 .يريگ ينم يجد

 .برگشت دستش رو گذاشت پشت گردنش. فاصله گرفت ازم

 .به كارت ندارم يكار گهيباشن، باشه من د تياهم يهمه نسبت بهت ب يدوست دار يلياگه خ - سامان
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 .گذاشتم رو شونش دستمو

 ...امان من س -

هم رفت  زيم ي هيپا. بدنم خورد شد ريز شهيش. فتادميشانس آوردم با صورت ن. كنارم يا شهيش زيكه پرت شدم رو م ديپس كش يجور دستمو

دستش دور . ومديذره هم صدام در ن كي يول. خواست اون لحظه داد بزنم از زور درد يدلم م. كنه يزيتو شكمم كه باعث شد دوباره خون ر

 .بازوم حلقه شد، خواست بلندم كنه

 .ميبه كار هم نداشته باش يكار گهيقرار شد د. به من دست نزن -

 .رو جمع كردم و بلند شدم ميتمام انرژ. پس زدم دستشو

 .يكردم؟ وحـــــش يبود منم مثل خودش پرتش م خوب

 .از جات تكون نخور، برم چراغو روشن كنم - سامان

ـــ نگاه، تا خواستم درو ببندم، در . در اتاق رو باز كردم و اومدم تو. از پله ها اومدم باال عيتا دور شد، سر. بهم داده زابليكه ا يــــــر زد به لباستـ

 :دستمو گذاشتم رو چشمم و با داد. زد ينور چشمامو م. چراغ روشن شد. نيبه شدت باز شد و پرت شدم رو زم

 .رو يلعـــــــــنت نيخاموش كن ا. هيليجون سالم به در ببرم، خ. دهيگوشت كوب نيدستت شدم ع امشب چتـــــــــه تو؟ از -

 .ومدين صداش

 .خاموش كن چشمم كور شد گميد م -

 .خواستم از جام بلند شم كه دستشو انداخت دور كمرم و نذاشت. دميشش متر از جا پر. لباسم رفت باال هوي

 ؟!يكن يكار م يچ...  يچ... چــ  -

 ؟!سرت اومده يي؟ چه بال!هيچ نيا - سامان

 .رفت تو هم اخمام

 .به خودم مربوطه -

 .داد زد سرم

 ؟!سرت آوردن ييچه بال ،يد حرف بزن لعنت - سامان

 .كمكم كرد رزنهيپ هي. بودم هوشيتا شب ب. بهم چاقو زد شونيكي. شدم ريبا چند نفر درگ -

 ؟!كردم يكار م يچ دياومد من با يسرت م يياگه بال ؟ياري يدر م يانقدر از خودت قلدر باز يبرا چ - سامان

 .امي ينترس، از پس خودم بر م -

 ؟!اديچرا شكمت خون م. يافتاد يروز نم نيكه به ا ياومد ياگه بر م - سامان

 .شده يجور نيبهش فشار اومده ا. يا شهيش زيم ي هيپرت شدم، شكمم گرفت به پا يوقت -

 .ببرمت دكتر ايب - سامان

 .شه يپانسمانم رو عوض كنم درست م. ستيالزم ن -
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 .ينشستم رو صندل. رو آورد هياول يكمك ها يرفت جعبه . شد بلند

 .يبخواب يبهتره بر ز،يبذار رو م لويوسا -

 .يمردم از نگران يداشتم م. منم درك كن تيموقع. خوام يبابت رفتارم معذرت م - سامان

 د؟يببخش يگ يبعد م ،يكن يخواد م يلت مد يهر كار شهيا هم -

 آخرمه؛ باشه؟ يخب دفعه  - سامان

 .نباشه -

 .گهيلوس نشو د - سامان

 .تو صورتتا امي يجفت پا م ،يكن ياگه كار گهيد يدفعه  -

 پانسمانت رو عوض كنم؟ يذار يحاال م. يتو بگ يباشه هر چ - سامان

 مگه خودم چالقم؟! نــــــــه-

 .يخودش نشست رو صندل. بلندم كرد يدستمو گرفت و از صندل. به حرفم توجه نكرد اصال

 .تا پانسمانتو عوض كنم سايخوب وا يدخترا نيع - سامان

سامان رو از  يخواستم چشما يسوخت كه م يم يشكمم به قدر. شستشو داد نيشكمم رو با بتاد قيدق. رو باز كرد يزد باال و پانسمان اول لباسمو

 .بهتره يجور نيگفت ا. بلند شد باند رو دور تا دور كمرم بست. ارميدر ب كاسه

؟ لبم !هيشكل نيا يچشم خمار. چپ و چوله كردم يچشمام رو ه. هيچه جور نميلوس كنم بب يكيبار اول، خودم رو واسه  يخودم گفتم بذار برا با

 ؟!هيكنه همون لب غنچه ان اس؟يگن طرف لبش رو جمع كرد، چه جور ياصال م. رو كج و معوجكردم

 يم زيخودم رو آنال نهيداشتم تو آ. رو ببوسم يكيخوام بپرم  يلبامم، شرمنده انگار م! چشمام كه چپه. دميد نهيخودم رو تو آ. امتحان كنم بذار

 .نگام به سامان افتاد. كردم

 ؟!يكن يم هيكارا چ ني؟ ا!سنگ تو سرت نزدن يگم مطمئن يم - سامان

 ؟!ينيب يمنو م يدار يا تو از ك-

 .يكرد يم يرو چپر چالق افتيكه ق ياز همون موقع - سامان

 .خوره يداره بهم بر م. درست صحبت كنا -

 !نه، اونم تو؟ يك چيه - سامان

 .سرمم كج. چشمام رو چپ نكردم كه بگرخه گهيد. دميمظلومانه، لب ورچ يليخ ي افهيبا ق. تونم خرش كنم يم نميبب بذار

 .جونــــــــــم سامان -

 .رو داد باال ابروهاش

 .هـــــــوم - سامان

 .كرده تيسرا نيهوم گفتن منم به ا نيا
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باعث شه غش  شينيرياز صبح تا االن هفت تا آدامس خوردم كه فقط ش. هم خون از دست دادم يكل. نهيينخوردم، فشارم پا يچياز صبح ه -

 بخورم؟ يكن يدرست م يزيچ هي. نكنم

 ؟!ينخورد يچيتو از صبح ه - سامان

 .تكون دادم سرمو

 .اهوم-

 .برات غذا گرم كنم نييرم پا يباشه، م - سامان

 !عجقم يملس -

 ه؟يحرفا چ نياَه چندش، ا. تو حلقش ميملس! عق. نييپا رفت

 .خودش نشست كنارم. گذاشت زيبرام همه چ. زينشستم رو م. نييعوض كردم و رفتم پا لباسمو

 درست كردم، خوبه؟ ينيرنگ زيرات چه مب نيبب - سامان

 .ده يمزه نم ييخودتم بخور تنها. دستت درد نكنه ه،يعال -

 .ايهمش رو بخور ديباشه، با-سامان

 .كنم يرو درو م زينترس االن م -

درد گرفته ها از  نيا گهي؟ آره د!بخورم يچيتونم ه ي؟ چرا نم!شدم ضي؟ نكنه مر!واقعا من چم شده. شدم ريس رِيشش لقمه كه خوردم، س پنج

 .نگاه از خوراك افتادم. بس چشمم زدن

 ؟يخور ينم يچيپس چرا ه - سامان

 .ندارم ليدونم چرا اصال م ينم -

 ؟!يليم يتو؟ ب - سامان

 .خودمم در عجبم -

 .نهييدستاتم سرده، فشارت پا. بخور گهيد كميحاال به زور  - سامان

 .تونم يآخه نم -

 .رميگ يات لقمه مصبر كن خودم بر - سامان

 .نه، اصال جا ندارم -

 .يغذاتو بخور ديبا ؟يچ يعني - سامان

 .زنم يمن دست رد به غذا نم يدون يتو كه م ؟يگ يبچه چرا زور م -

 .تو بغلش يافتادم رو صندل. ديدستمو كش. جام بلند شدم از

 .يذارم بر ينم ،يتا غذاتو نخور - سامان

 ؟!مگه زوره -
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 .آره، زوره - سامان

 .بچه ها نيشدم ع. شد؟ ناچار رو پاش جا خوش كردم يخواستم از دستش فرار كنم؛ مگه م يم

 .با دستمال دور لبم رو پاك كرد. گرفت جلوم يم وانويخواستم بخورم، خودش ل يآب هم م يحت. داد يبهم غذا م خودش

 يگرفتم و به زور به خوردش م يده، منم براش لقمه م يداره به من غذا م خوره همش يخودش غذا نم دميد. بشر آقاست، مهربونه نيقدر ا چه

 .يچه حركت عشقوالنه ا! هـــه. دادم

 .ديچسب يليدستت درد نكنه، خ -

 م؟يغذا بخور يجور نيبه بعد هم نياز ا يخوا يم. مزه داد يليخ. دست تو هم درد نكنه - سامان

 جو گرفتت؟ دميباز بهت خند. نكن اديروت رو ز گهيد -

 .ريبگ ليهم دست مزدت، تحو نيا ايسامان خان ب. كن يو خوب ايب - سامان

 .من بهت افتخار دادم باهات غذا خوردم نيبب -

 .بهت غذا دادم يجور نيكه ا يماچم كن يبپر ياز خوشحال ديتو با. خجالت بكش - سامان

 .منم بهت غذا دادم. يكار رو كن نيا ديتو با ؟يچ گهي؟ د!من ؟يچ -

 .هم كينزد ميو آورد ميهم زمان لپمون رو كج كرد جفتمون

 .بدو -

 .زود باش - سامان

 !عيسر -

 !بجنب - سامان

 .كار رو كنم نيعمرا ا-

 .بار برم رياصال ز - سامان

 .ايسخره بازم نيا اليخ يب. خودم به شخصه نه اعصابش رو دارم نه حوصلش رو م؟يكل كل كن ميخوا يتا صبح م يعني

 ... گميم-

 دينبا. شكه شدم. قرار گرفت گهيلب هامون رو هم د نيكم بود، به خاطر هم يليصورتمون خ يچون فاصله . ميرومون رو برگردوند همزمان

 .به صورتش نگاه نكردم. خواستم بلند شم كه دستمو گرفت. ازش فاصله گرفتم. فتهياتفاق ب نيبذارم ا

 .سامان دستمو ول كن -

 .تونم ينم گهيبهار من د - سامان

 .برقرار شد نمونيسكوت ب نيم چند

. رو بهت بگم يقتيحق هيخوام  يم. صحبت كه نه، اعتراف. تونم صحبت كنم يراحت تر م يجور نيا. يريگ يخوبه كه نگاهت رو ازم م -  سامان

 .يش كنخوام خوب به حرفام گو يازت م يول. هر چه بادا باد. خوام سكوت كنم ينم گهيد
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 رفت سر اصل مطلب؟ يمگه م اد،يجونش در ب. رو ازم پنهون كرده يقتيخواستم بدونم چه حق يوقت بود م چند

 ...من  يول. پستم يليخ يبگ ديشا اد،ياز من بدت ب ديشا! بهار متاسفم - سامان

 .رونياز بغلش اومدم ب عيسر. جم اومد يخواست حرف بزنه، صدا تا

 ن؟ييجا نيا سالم شما ا - جم

 .سالم استاد -

 ؟يكن يكار م ياصال چ اي ؟ييكجا يخبر بد هي يتون يسالم، آخه دختر خوب نم كيعل - جم

 .تموم شده بود لميدادم، شارژ موبا حيشرمنده، به سامان هم توض -

 .بود يهممون روز سخت يامروز برا. ينگران نكن يجور نيرو ا يكس گهيكن د يسع - جم

 !؟يديراحت خواب اليو با خ يدلم گفتم نگران شد تو

 .شه يبله چشم؛ تكرار نم -

 .يبخواب يبهتر بر - جم

 .خواست زبون باز كنه يتازه م نيا ؟يبخواب يرو بر يچ يچ

 .با سامان كار دارم يرم ول ياالن م -

 .برو بخواب ن،يد يبابا حاال كارتون رو فردا انجام م يا - جم

 ييموقع جا ينثار روح جم كردم كه ب كيرك يهم فحش ها يكل. گفتم و اومدم تو اتاقم ريشب بخ. يروحت جم كه باز كار رو عقب انداخت تو

 .صبر كنم ديباز هم با. حاضر نشه

 

**** 

بگم،  يزياستم بهت چخو يگه من نم يبه سامان گفت كه م ينشده اون شب چ ليجم ذل نيا ستيمعلوم ن. گذشت يخيروز از اون شب تار سه

 آخه آدمم انقدر نخود هر آش؟. جم رو بجوئم يدوست دارم خرخره . گه يتابلوئه داره دروغ م يول. ميبخند كميسر كارت گذاشتم 

 .سامان زنگ خورد يگوش. مينيب يم لميف ميو دار مينشست يخانوادگ

 .ميرس يم گهيساعت د ميباشه تا ن ؟يجد... ممنون ... سالم ... بله؟  - سامان

 .چشممون به سامان بود ييتا سه

 شده؟ يچ - جم

 .همه رو احضار كرده. هيعصبان يليگن خ يم. از سفر برگشته اميليو. بهار بدو حاضر شو - سامان

 !م؟يكرد يما از خونش دزد دهينكنه فهم -

 .چه خبره مينيبب ميآماده شو بر. ستين نينه موضوع اصال ا - سامان

 .يليو ،يكيپرهام، و. بودن گارداشيباد يهمه . يليخونه و ميو رفتكارامو كردم  عيسر
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 .ميفقط سرمون رو تكون داد. ميساديوا يگوشه ا ميكه سالم كن نيا بدون

 ياون چند نفر ه؟يعرضه چ يآدم ب يكه سزا نيدون يم. نيعرضه ا يواقعا ب اتونيبعض. عرضه بودن متنفرم ياز ب نيدون يخوب م يهمگ -  يليو

 .نيارياتاقم بودن رو ب يو محافظا نيرو كه قسمت دورب

 !باهاشون داره؟ يآخه چه پدر كشتگ! كهيمردت نيا هيچقدر وحش. دهياوه، سر و صورتشون پك اوه

 .يليو يپا ينفرشون رو آوردن و انداختن جلو ده

 .خوره يكنه؟ حالم از همتون بهم م ديكنه منو تهد يجرات م يچه طور كس ن؟يدو نفر آدم نشد فيعرضه ها حر يشما ب - يليو

چشم  هيتو ! اد؟يسرشون ب ييبه خاطر ما بال ناينكنه ا. كردن يهمشون التماس م! كار كنه؟ يخواد چ يم. ديرنگم پر. در آورد بشياز ج اسلحشو

 .كار كنم يدونستم چ ينم. نيزم ديفكم چسب. خالص كرد ريت هيبه هم زدن همشونو با 

 ن؟يكرد داشيپرو  يكياون  - يليو

 :از محافظا يكي

 .همون جا مشيبرد ن،يبله همون طور كه دستور داد -

 .سر قرار مير يم. نيرو جمع كن نايا - يليو

 :سامان در گوشم. رونيبلند شدن رفتن ب يهمگ

 .كنم آروم باش يخواهش م - سامان

مدارك  يسر هيهمه آدم به خاطر  نيدونستم ا ياگه م. اومد ياصال صدام در نم. ميبر ميخوا يدونستم كجا م ينم. نيو برد تو ماش ديكش دستمو

 .راحت بكششون يليشه، چطور دلش اومد خ يهنوزم باورم نم. كردم ينم يوقت با سامان همكار چيدن، ه يراحت جونشون رو از دست م

 .ميشد ادهيپ يهمگ. سامان بود نيو ماش يليو نيموزيكال سه تا ون، ل. پل هي كينزد ميديرس

 .رونيب نشياريب - يليو

 .نفر باهاش دعوا كردم نيبود كه اول يمرد همون

 .تر بود ياز من قو يليكردم اما اون خ مويسع يمن همه . نيبه خانوادم نداشته باش يكنم كار يخواهش م. كنم يآقا التماستون م - مرد

 يبه خاطر فرارت باعث شد. هم ندارم يشوخ. ميمن تو كارم جد. شروط ي با همه ،يخودت امضاش كرد ؟يمگه قرار داد رو نخوند -  يليو

 .خانواده ات جونشون رو از دست بدن

 :داد زد مرد

 !؟يكار كــــــــــرد يتو چــــــــ! نـــــــــــه - مرد

 .پشتش بهم بود. پسر بچه آوردن هياز تو ون . عالمت داد يكيبه . شونه هاش رو انداخت باال يليو

 .نييپا يزنده بمونه، بهتره خودتو از پل پرت كن يكي نيحداقل ا يخوا ياگه م - يليو

 .رو نداره ياون جز من كس. كنم يخواهش م - مرد

 .خواستم برم جلو، نذاشت. سامان بازومو گرفته بود. شد شيدلم ر. زدن يپسره و هم مرد زجه م هم
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 .نييپا نيو بندازپسر ر. يباشه، خودت خواست ؟يبر يخوا يپس نم - يليو

 :خواستن بندازنش كه باباش داد زد. پل كيبردنش نزد. ذاشتن تكون بخوره يبازوشو گرفتن و نم ريدو نفر ز. كرد يهمش تقال م بچهه

 .نيبه كار پسرم نداشته باش يپرم، فقط كار يم. باشه، قبول. نيصبر كن! نــــــــــه - مرد

باباش بلند شد رفت  يبعد از مدت. كردن يم هيگر يليهر دوشون خ يگه ول يم يچ دمينفهم. بغلش كرد. نشست رو زانو. پسرش شيپ رفت

 .كرد يليروشو سمت و. پل كينزد

 .كنم، بذار كنار پسرم باشم يبار ازت خواهش م نيآخر يبرا - مرد

 .ستيدر كار ن يبخشش چيه - يليو

. شه يم بميهم نص ييطال يخاطره  هيحاال . بودم زارياز ارتفاع ب شهيهم. خورد يحالم داشت به هم م. پل يرفت لبه . سرشو برگردوند ديناام مرد

 .خواستم حرف بزنم. طاقتم تموم شد

 .زدن كرد غيبچهه برگشت و شروع به ج. نييخودشو پرت كرد پا. من نــــــــــــه يخدا يوا

اشك تو ! و دورا رو كشتن؟ رزنهيپس اون پ. كار كردم يخدا، من چ يا! بود؟ ليدن ياون بابا يعني !ــــــل؟يدن! ؟يچــــــــ... چــــ ...  چــــ

 .بخشم يوقت خودمو نم چيكارم ه نيبه خاطر ا. چشمام جمع شد

 .خوره يحالم از همشون به هم م. نكردن يكار چيكدوم ه چيپرهام و سامان ه ،يكيو

 .ازش متنفرم، متنفر ،يلياما و و

 .پدرش باشه بهتره شيپ. نييپا نيپسر رو بنداز - يليو

 .هيليو نيمرد روزگار هم نينامردتر! كار كنه؟ يخواد چ يم! گفت؟ يچ نيا! ؟يچــــــ

 :زدم غيج. ليسمت دن دميو دو رونيب دميدستمو به زور از دست سامان كش. به زور بردنش دم پل. زد يم غيهمش ج ليدن

 !نــــــــــــه -

 .بغلش كردم. شد هوشيآخر ب يتو لحظه  ليدن. برگشت سمتم يليو

 .نداره يكه گناه نيا. نيبهش نداشته باش يكنم كار يازتون خواهش م. بچه س هياون  -

 .ابروهاشو انداخت باال يليو

 ؟يكن يتو كار من دخالت م يبه چه جرات - يليو

 !نيخواهش كردم؛ هم هيمن تو كارتون دخالت نكردم، فقط ازتون  -

 .فكر كرد يكم

 ؟يكن يكار م يبگذرم، تو برام چ نيا ريبر فرض قبول كنم و از خ - يليو

 .ادي يازم بر نم يكار! من؟ -

 يد يهم جون خودتو از دست م ،يبچه بگذرم و اما اگه نتون نيحاضرم از جون ا ،يگم انجام بد يرو كه م يكار ياگه بتون. ادي يچرا بر م - يليو

 .مونه يبچه زنده نم نيهم ا
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 .قبول -

 !دارم؟ يچه شرط يبدون يخوا ينم! قبول؟ - يليو

 .كنم يباشه قبول م يهر چ -

 .ميموضوع صحبت كن نيخونم و راجع به ا ميبهتره بر. خب اريبس - يليو

 .خودمون يبچه رو ببره خونه  نيسامان ا نيبله فقط اجازه بد -

 .مونه يمن م شيبچه پ. شه يتا اتمام كارت نم - يليو

 .هيكار چ انتيآدم خ يدونم سزا يخودمم م. ميكه فرار نكن نيبرامون محافظ بذار نيتون يم. دم يكارم رو انجام م ن،ينترس -

 .ما نيتو ماش ايباشه، بچه رو بده خودت ب - يليو

 .بله -

 .از اون نداشتم يمنم دست كم. سرخ شده بود تيچشماش قرمز و از عصبان. سامان شيرو بلند كردم و رفتم پ ليدن

 ؟يبرا چ - سامان

 :شدم ديكل يدندونا يرو هم فشار دادم و از رو دندونامو

مو از  كياگه . يباش ليمواظب دن يبهتره حساب. هممون به باد بره هيكنم زندگ يم يخدا شاهده كار ،يحرف بزن گهيد يكلمه  كي هيكاف -

 .دونم و تو يم مو، من كيسرش كم بشه، فقط 

. اعتماد كنم؛ نگاه چوبش رو هم خوردم گرانيزود به د دينبا. ستين هياالن موقع گر. دست خودم نبود. نييپا ديقطره اشك از چشمم چك كي

 يكس حرف چيه ،يليو يخونه  ميكه برس يتا لحظه ا. كدومشون نگاه كنم چيكردم تو صورت ه يرغبت نم. شدم يليو نيبرگشتم و سوار ماش

 .مينشست يرو صندل. تو اتاق كارش ميرفت ييچهار تا. نزد

 ؟يبچه رو نجات بد نيجون ا يخوا يچرا م - يليو

 .بهتره جواب ندم -

 .خوام بدونم يم - يليو

 .نيممكنه ناراحت بش -

 .نداره بگو ياشكال - يليو

 .زدم تو صورتش زل

 .بكشن، ككم هم نگزهكه جلوم زارت و زورت آدم  ستميدل گنده ن يليمن مثل شما خ -

 .با پدر من درست صحبت كن - يكيو

 .بلند شد يليو يخنده  يخواستم جوابش رو بدم كه صدا. يكيزدم به و زل

 .تا حاال بهش فكر نكرده بودم. دل گندم يلينداره، پس من خ ياشكال - يليو

 :خنده هاش تموم شد يوقت! خنده؟ يم يداره به چ! هم اسگله اروي نيا
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 شرط رو بگم؟ يخوب دختر شجاع آماده ا - يليو

 .بله -

دختر باز  كي. و زرنگ و البته خوش گذرونه پيخوش ت يليپسر خ كي ياون سند برا. با ارزشم يليخ يليسند خ هيوقته دنبال  يليخ - يليو

 .ياريام اون مداركو برام بخو يازت م. نشده يول ارم،يتا حاال با هزار دوز و كلك خواستم اون مدارك رو به دست ب. هيحرفه ا

 !امــــا -و پرهام  يكيو

. چون اون پسر از نقششون بو برده و اونا رو كشته. فرستادم زنده نمونده تيمامور نيا يرو برا يتا االن هر كس. دم يم حيخودم توض - يليو

اون جا جون خودتو از دست  اي ؛يد يكه هم جون خودت و اون بچه رو نجات م يش يو موفق م ير يم اي! از من بدتر يحت. هيخطرناك يليآدم خ

 ه؟يخوب نظرت چ. يد يم

 .كنم يقبول م -

 .پاكت در آورد هيتو كشوش  از

 ه؟يهفته فرصت كاف كي. تو هست، به همراه عكس نيا ياطالعات بخوا يهر چ - يليو

 نم؟ياول مشخصاتو بب نيد ياجازه م -

 .آره - يليو

 دم؟يرو كجا د نيا ايخدا. آشناس افشيچه قدر ق. كاغذ به همراه چند عكس يسر كي. گرفتم پاكتو

 ي افهيعجب ق. خورد ينم شيبه گروه خون! خالفه؟ نيا يعني! دمشيتو اون باغ د شيبود؟ آهان همون پسرس كه چند روز پ ياَه، ك. كن فكر

 .داره يغلط انداز

 .اديب ليسر دن ييبذارم بال دينبا. ادي يكه ازم بر م هيتنها كار نيا! ؟يچ فتميتو دردسر ب اگه

 .بكشم يعال ينقشه  هيچند وقت فكر كنم بتونم  نيبذار -

 .يهفته فرصت دار هي - يليو

 .نيفرصت بد شتريلطفا ب. كمه يليهفته خ كي يول -

 .ستيدر كار ن يشترينه، فرصت ب - يليو

 .كنم سياز تو سرو يدهن كي! احــــــــمق. نار*درك، به ف بـــــه

 اجازه هست برم خونه؟. خب اريبس -

 .ياي يبا دست پر م گهيد يو هفته  ير يآره، م - يليو

كاش زودتر . براش نگرانم يليخ. هوشهيكه بهش وارد شده هنوز ب يبه خاطر شك. دكتر آوردن ليدن يبرا. جم يجام بلند شدم و رفتم خونه  از

 .در اتاقم اومد يصدا. تو اتاق خودم بود ليدن. بهتر شه

 بله؟ -

 .كارت دارم رونيب ايب - سامان
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 .بعد ياالن كار دارم، باشه برا -

 .رونيب ديگرفت و كش دستمو

 !؟يروان يكن يكار م يچ -

 ؟يراه انداخت هيچ ايمسخره باز نيا - سامان

 ؟يزن يحرف م ياز چ -

 گفت؟ يبهت چ يليو - سامان

 ؟يديفهم ،يكن يآخرت باشه تو كار من دخالت م يدفعه . كه گفت به خودم مربوطه يهر چ -

 .يبهتره االن چرت و پرت نگ - سامان

 .صدامو بردم باال كمي

طفل معصوم رو  نيا يچشممون بابا يرفته جلو ادتيبه خاطر ما چند نفر آدم كشته شد؟ شيرفته چند ساعت پ ادتيحرفم چرت و پرته؟  -

. به حرفت گوش كنم گهيكه د يدار يخواستن پرت كنن؟ انتظار كامال مزخرف يرو م ليخود دن ايكردن خودشو از پل پرت كنه؟  چطور وادار

 نيا ياالن هم حاضرم از جونم بگذرم ول. كردم ينم يهرگز باهات همكار اد،يب يسر كس ييدونستم قرار بال يدر صد م هيدر صد، فقط  هياگر 

 .بچه زنده بمونه

خودم . فهيحد كارش كث نيدونستم تا ا ينم. فتهيب ياتفاق نيدونستم قراره همچ يچه م دم؟يمن ناراحت نشدم؟ عذاب نكش يفكر كرد - سامان

 .كنم تيبچه رو همه جوره حما نيحاضرم ا

 .خوام باهات صحبت كنم يتو اتاقت، م ميبهتره بر. تو نداره تيبه حما ياجياون احت -

 .رو تختش نشستم. رو داد به در شيرو بست و تك در. تو اتاقش ميرفت

 .شنوم يم - سامان

 .يبرام انجام بد يكار هيخوام  يازت م -

 .ابروش رو داد باال يتا كي

 مثال؟ - سامان

به  يبيتونه آس يراحته كه نم الميرو انجام بدم، حداقل خ يلياگه نتونستم كار و يجور نيا. پدر و مادرم شيپ رانيرو بفرستم ا ليخوام دن يم-

 .برسونه ليدن

 ؟يبچه به خطر بنداز هيجونت رو به خاطر  يحاضر - سامان

 .ميبراش انجام بد ادي ياز دستمون بر م يهر كار ديپس با. خانوادش رو از دست بده ميما باعث شد -

 برات گذاشته؟ يچه شرط يليخوام بدونم و يم - سامان

 كنه؟ يم يچه فرق -

 .داره من فرق يبرا - سامان
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 .رو براش گفتم انيجر

 ؟يراحت قبول كرد يليتو هم خ - سامان

 .آره -

 .رانيفرستم ا يرو م ليشرط دن هيبه  - سامان

 !؟يشرط بذار يخوا يمن م يبرا! جــــــــــــان؟ -

 .بره عيسر يليفرستم خ يرو م ليدن. يآره اگه قبول كن - سامان

 ؟يچه شرط -

 .بدونم زويخوام همه چ يم. ميبا هم نقشه بكش ديبا - سامان

 داره؟ يبه تو چه ربط -

 .هفته بهت فرصت داده كيهم فقط  يليو! يخود دان - سامان

 ش؟يفرست يم يك -

 .زود يليخ ياگه تو بخوا - سامان

 ؟يتون يم گهيدو سه روز د. بهتر شه كميبذار حالش  -

 .مينقشه فكر كن يبرا ديامشب با نيآره از هم - سامان

 .امي يبزنم، م ليسر به دن هيبرم . باشه -

 .از جاش تكون نخورد. در رو باز كنم خواستم

 كنار؟ ير يچرا نم -

 .فتهيب ياتفاق نيدونستم قرار همچ يمنم نم يخوام باور كن يم - سامان

 .زدم شخندين هي

 .رو باور ندارم؛ برو كنار يكس گهيد -

 .كردم يو با موهاش باز دميرو تخت كنارش خواب. بودم ششيپ يساعت مين. ليدن شيرفتم پ. كنار ديكش يحرف چيه يب

 .دياز جاش پر هوي. كم كم چشماشو باز كرد. گذشت نيم پنج

 ؟!من كجام - ليدن

 .يمن يتو خونه  زمينترس عز -

 :زد و با داد غيج

 .خانوادم شيخوام برم پ يمن م - ليدن

 .ديخر مياومدم خونتون، با هم رفت اد؟ي ينم ادتيمنو . آروم باش! شيش -

 .هيبغلم و با گر اومد
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. نيياونا پدرمو مجبور كردن خودش رو از پل پرت كنه پا. يبد يليخ. كشتن ياونا خانوادم رو نم يموند يما م شياگه تو پ ؟يكجا رفت - ليدن

 .خواستن بكشن يمنم م. خواهر و مادر بزرگم رو خفه كردن

 .برسونن يبيرم به تو آسذا ينم. شتمينترس من پ -

 .خانوادم شيخوام برم پ يم - ليدن

 .ستنيجا ن نيآخه خانوادت كه ا -

 .به شونه هام ديكرد؛ با مشت كوب يم هيجور كه گر نيهم

 .خوام يخوام، نم يخوام، نم يجا باشم، نم نيخوام ا يمن نم. يجا ببر نيمنو از ا ديبا االي - ليدن

 .كنه و ما رو گرفته به باد كتك يهم سوء استفاده م يفسقل نيا. به غلط كردن افتادم. كفرم در اومده بود. بچه ها رو ندارم يحوصله  اصال

 .دستشو گرفتم و صدامو بردم باال. كم خشن برخورد كنم هيآروم كردنش مجبور شدم  ياما برا. هيبد يليخ طيدونستم تو شرا يم

كه  يكن يم يرفتارت كار نيبا ا يتو فقط دار. ستيطور ن نيگردن؟ نه اصال ا يخانوادت بر م يكارا رو كن نياگه ا يكن يفكر م. گهيبسه د -

 ؟يخواد ناراحتشون كن يدلت م. تو رو بخورن يهمش غصه . خانوادت ازت ناراحت بشن

 :و مهربون تر نييصدامو آوردم پا. هيقربان كيمثل  يطفل نيا. دلم به حاش سوخت. شد و فقط زل زد تو چشمام ساكت

تو خوشحال  ياونا هم از خوش. ياگه تو خوشحال باش. خانوادت ناراحت بشن يوقت دوست ندار چيدونم ه يم. يهست يشجاع يليتو پسر خ -

 .شن يم

 .كرد يم هيبغض دار شد و آروم گر صداش

 .تنها خانوادم همونا بودن. رو ندارم يكس چيه گهيآخه من د - ليدن

 .ميذار يرو تنها نم گهيوقت هم، همد چيه. خانواده كيمثل  ميش يبه بعد منو تو م نياز ا -

 ؟ياگه اونا تو رو كشتن چ - ليدن

 كنه، مگه نه؟ يكار نيجرات نداره همچ يكس -

 .آره - ليدن

 ؟ينيمنو بب يواقع ي افهيق يدوست دار. نباش يچيپس نگران ه. پسر خوب نيآفر -

 ؟يستين يشكل نيمگه ا - ليدن

 .رو عوض كردم افمينه ق -

 ؟يچه جور - ليدن

 .دم يم ادتي يحاال بزرگ شد -

 .گول زدن بچه ها روش

 ه؟يچه شكل افتيق - ليدن

 .دم يصبر كن، االن نشونت م-
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 .برداشتم سمويكاله گ. رو پاك، لنزم رو در آوردم مميگر. نهيآ يجلو رفتم

 .ميشكل نيمن ا -

 .خوشگل تره يليخودت خ افهيق - ليدن

 ؟يجد -

 .آره - ليدن

 زشتم؟ يپس اون شكل -

 .يخوشگل تر يجور نيا ،يخوشگل ينه، اون جور - ليدن

 م؟يبا هم غذا بخور ميبر. رسم يتو كه نم يبه قشنگ -

 .ستيگشنم ن - ليدن

 م؟يبر ا،يباش يقرار شد بچه خوب -

 .ميبر - ليدن

. زيرو م ميرو گذاشت زيهمه چ. كه خوابش برد، رفتم تو اتاق سامان يوقت. كرد يداد م يغم تو چشماش ب. غذا خورد كميو به زور  نييپا بردمش

 .اوردميطاقت ن. ميبود ريدرگ يسه ساعت. ميكرد يسم رو چك م يرفت و آمدها ميداشت

 .ادي يخوابم م يليامشب بسه، خ يبرا -

 .باشه برو بخواب - سامان

 .شب خوش -

 .ريشب بخ - سامان

 يليخ ليدن گمياز طرف د دمه،يكه كش يطرف فكرم مشغول نقشه ا كياز . وقت سر خاروندن هم نداشتم. شلوغ بود يليچند روز سرم خ نيا تو

 .رانيكردم بره ا شيبه زور راض. گرفت يبهانه م

 تيتا رضا يبند يخال يبهشون گفتم؛ همراه با كم خانوادش يرو درباره  قتيحق. شدن يم يمگه راض. بافتم نايمامان ا يهم چاخان برا يكل

 .كرد هيگر يتو بغلم كل ليدن يموقع خداحافظ. دادن

سامان طبق . تا نقشم رو براش بگم يليو يفرداشم رفتم خونه . داد بره تيزنم، رضا يقربون صدقه، فدات شم و هر روز بهت زنگ م ياز كل بعد

 .اما من نه. رفت يروال گذشته هر روز سر كار م

تو  ييباز هم چهار تا. رو بپام نيا يشش چشم. كار برگردم خونه نيبهتره بعد از ا. هيليشده هر روز خونه و شيريپرهام س نيدونم چرا ا ينم

 .مينشست يلياتاق كار و

 ؟يكارا كرد يچند روز چ نيخب تو ا - يليو

 .نقشم رو براش گفتم كل

 .شه يمشكل راه فرارم هم حل م د،يكن دايرام پساختمون رو ب يفقط اگر نقشه  -
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 .يتونه كمكت كنه نقشه رو بخون ياون ساختمون رو پرهام ساخته بهتر م. يهست يزرنگ يليدونستم دختر خ يم! نيآفر - يليو

 .خوندم بلدم يخودم معمار ن،ينقشش رو بد. ستيبدم بگم الزم ن يبود سوت كينزد

 .بشم شونيخواستم مزاحم ا ينم -

 .ره يم شيكارا بهتر پ يجور نيا. تونم با آنا برم يم. پدر، من راه فرار اون جا رو خوب بلدم - پرهام

 .موفق نشه و كار به فرار نكشه دياصال شا. يخواد خودت رو تو خطر بنداز ينه، نم - يكيو

 .ستيگه، الزم ن يراست م - يليو

 نيچون ا. ميكن يده و با هم فرار م ياگر آنا تونست كارشو تموم كنه، بهم خبر م. كنم ياتاق تو همون طبقه رزرو م هيطبق نقشه منم  - پرهام

 .ميهم شكست بخور يسر نيخوام ا يشما مهمه نم يسند برا

 .يباشه، هر جور خودت راحت - يليو

 .امي يپس منم م - يكيو

 .نه - يليو

 چرا؟ - يكيو

 .ارهيسرت ب ييشناسه، ممكنه بال يچون سم تو رو م - يليو

 .فتهينم ياتفاق چيمواظبم، ه - يكيو

 .گفتم نه - يليو

 !سر جات نيمحترمانه گفت دخترم خفه شو و بش يليخ

 .نيكن يزيراجع به نقشه برنامه ر ييبهتره تو و پرهام تنها - يليو

 .بله -

 .يدون يخودت كه بهتر م. يايكار بر ن نيبه حالت از پس ا ياما وا - يليو

 .ارمي يدارك رو براتون ماون م. حواسم هست -

 .كارت دارم ميبر ايب يكيو. ذارم يتنهاتون م - يليو

 .بود يجد يليظاهرش خ. بعد از چند روز به صورتش نگاه انداختم ميتنها شد يوقت

 .خوام جونت رو نجات بدم يكه م يازم تشكر كن ديتازه تو با. ميدشمن دوست باش يبه جا يسر نيبهتره ا - پرهام

 .نيكار رو كن نيا نيستيمجبور ن -

 .زد شخندين

 .سر نقشه ميبر. كنم يكار رو م نيفقط به خاطر سامان ا - پرهام

از محافظا  يكيخواستم برم خونه،  يكه م يموقع. ميقرار شد پس فردا كارمون رو شروع كن. با پرهام بودم يدو ساعت. بشه اون روز يروز عجب

 .اومد دنبالم
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 .ارنخانم، آقا با شما كار د -

 !با من؟ -

 .بله -

 كجان؟ ششون؛يرم پ يباشه االن م -

 .اتاقشون -

 كدوم اتاق؟ -

 .اتاق خوابشون -

دم . رفتم تو اتاقش. ستميقلم رو ن هي نيمن ا. كنم يشرمانه بده، دك و دهنش رو آسفالت م يب شنهاديخدا شاهده اگه بخواد پ! قحط بود؟ جا

 .ديكش يم پيبود و پ سادهيپنجره وا

 .بهت بگم يرو خصوص يزيچ هيخواستم  يم - يليو

 .نييبفرما -

 .كنه يم داتيهر جور شده پ ،يكرد داياگه از دست سم نجات پ - يليو

 .و كاغذ برداشت ديكل هي زشيرو م از

 ،يكه سند رو آورد نيلطف رو كنم و بعد از ا نيتونم بهت ا يم. كنه داتيكه سم نتونه پ يش ينم يمدت آفتاب هي ،ياگه سالم برگشت - يليو

 .بدونه يزيموضوع چ نياز ا ديكس نبا چيالبته ه. از جونت محافظت كنم يمدت يبرا

 .و آدرس رو گرفتم ديكل

 ن؟يكن يكار رو م نيچرا ا يممنون، ول -

با ارزش تر از  ياداشچه پ. رهيگ يم يپاداش خوب اره،يهم كه اون سند رو برام به دست ب يبرام ارزش داره و كس يليچون اون سند خ - يليو

 جونت؟

 !يگ يكه راست م تو

 .بله حق با شماست؛ با اجازه -

 

**** 

 .سامان نشستم نياالن هشت شبه و منم تو ماش. قرار شد پرهام جدا بره و منم جدا. ديموعود فرا رس روز

و فر  يكمرم كه به رنگ قهوه ا نييبلند تا پا يليخ ژيپست هي. كه مجبورم فيح. اميب رونيب يجور نيخواست ا ياصال دلم نم. ظاهر متفاوت كي با

 .بچه تركونده. سارا انجام داده شمميدرشته، آرا

 كمي ،يورن يبلند مشك يچكمه  هيبپوشونم  شتريكه خودمو ب نيبرا ا. رونمه يهمراه با دامنش كه تا وسطا يمشك يِتنه ورن مين يتاپ دكلته  كي

استرس  يليخ. همون صورت آنا هست كه سم من رو زودتر بشناسه افميق. پالتو هم تنم بود هيكه برم تو،  يتا موقع. دميباالتر از زانوم پوش
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 .اشتمد

 ؟يترس يم - سامان

 .استرس دارم -

 !رو مطمئنم نيا ،يش يتو موفق م - سامان

 .برام دعا كن -

. كلوپه هيهم  شيريز ياز طبقه ها يكي. از امالك سمه يكيهتل . و رفتم تو رونينفسمو دادم ب. سادميهتل وا يرو به رو. شدم ادهيپ نيماش از

 .نييپا يبا آسانسور رفتم طبقه . چون سر و وضعم خوب بود، اجازه دادن برم داخل

ودم، از همون بدو ور. مال و منال نيكوفتش بشه ا. هر چند طرف آدم كشه. يو برازندگ يدارندگ گنيم شهيهم. دمش گرم! يشاخ يجا چه

 .دور و برو نگاه كردم. پالتومو در آوردم. زدن يم كيت ايبعض

آهنگ . ارميدر ب يباز عيشد ضا ينم. با ابرو عالمت داد. و اخماش رفت تو هم ديمنو د. خورد ينشسته بود و مشروب م يگوشه ا پرهام

Alexandra stan - get back پخش شد و منم وارد عمل شدم. 

رو  السشيگ. نگاهم به پرهام افتاد. دميرقص يبا همه م يمجبور. كنم دايرفتم تا سم رو پ يور و اون ور م نيهم ا ياهگ. كردم دنيبه رقص شروع

 .گهيپرروئه د. ديبه سمت من باال گرفت و همه رو سر كش

 يداشت نگاهم م. هفت هشت تا دختر، دور و برش رو گرفتن. باالخره چشمم به جمال سم افتاد. تا داف خفن هم دورش رو گرفته بودن چند

با همه . كردم تو چشم سم باشم يسع. بود taking back my love كه،يانر ياز آهنگا يكي كسيمير يآهنگ بعد. اورميخودم ن يبه رو. كرد

 .دميرقص يهم م

! تو روحت. كرد يداشت مشروب كوفت م گشميمبل و دست د يپشت يدستش رو كيانداخته،  گشيد يپاشو رو پا. مبل نشسته بود هي يرو

 .و اون شدم نيا زونيحالم به هم خورد از بس آو. گهيد ايبلند شو ب

لبخند مسخره از اون  هي. خانم بود يشمسمن اگه شانس داشتم كه اسمم . كنم ييهنرنما يذارن، تك يهم نم يآهنگ درست و حساب هي حداقل

 .دوست داشتم لب و لوچم رو جمع كنم يليخ. اول تا االن رو لبم بود يلحظه 

طور  نيهم. رقص توپ ارائه بدم هيكردم كه  يخفن يليتالش خ. جكسون كلياز ما ووديهال. آهنگ كه خوراك خودم باشه، پخش شد هي باالخره

 ايخدا. ومدميها كه امشب ن يچه عشوه خرك. زنم رو دستت يدارم م نيبب ايب ،يگرام ادتي امرزيخدا ب كليما. ها رو گرفتم يليچشم خ. هم شد

 .ستيسم سر جاش ن دميآهنگ د يآخرا. خشما رو بب

 يبشر عشوه اومدم، انگار عشوم به درد ننم فقط م نيهمه واسه ا نيا! كشه؟ يواقعا منو م يليو يعني! كار كنم؟ يچ. كيشدم در حد المپ عيضا

 يدستشو گذاشت جلو يكي. كه برقا رفت نميگوشه بش هيخواستم برم . شونه هام رو دادم باال. نگاه به پرهام انداختم. آهنگ تموم شد. خوره

 !نكنه از طرف سم باشن؟. دست و پا زدم يه. بلندم كردن گهيد يكيدهنم و با 

 .نيگذاشتنم زم. برقا اومد. طبقه از پله ها بردنم باال كي. ارمي يبود دخلش رو م گهيدستو پا بزنم اگه از طرف كسه د يبذار الك حاال

 .با شما كار داره سمونيير. نينزن غيخانم لطفا ج -
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 ه؟يكدوم خر ستونيير -

 .نيايلطفا همراه ما ب. نيبهتره خودتون بر -

 .امي يجا نم چيمن با شما ه -

 .شم به زور ببرمتون يمجبور م نياياگه ن -

 .به خودم گرفتم يعصب ي چهره

 ؟يبه من دستور بد يكن يچطور جرات م -

 گه؟يد نياي يم. نكردم يجسارت نيبنده همچ -

 جز قبول كردن دارم؟ يا گهيراه د -

 .ريخ -

 .من شده شهيريس يك مينيبب ميبر. فتيپس حرف نزن و راه ب -

تا وارد شدم در رو پشت سرم . رفتم تو. در رو برام باز كردن. در بود هيراهرو  يانتها. ميراهرو شد هيوارد . پنجم يطبقه  ميآسانسور رفت با

 .به در دميمشت كوب. بستن رونياز ب. كردم در رو باز كنم، نشد يسع. بستن

 .در رو باز كن ن؟يدر رو بست يواسه چ -

 .به در دميپام كوب با

 شه؟ يصاب مرده چرا باز نم نيا -

 ؟يريگ يم يدر كشت نيبا ا يدار -

 .خودشه. برگشتم

 .بگو در رو باز كنن االيجا؟  نيا يمنو آورد يچ يبرا -

 .در يدستشو گذاشت رو هي. كمياومد نزد كامال

 اد؟ي ينم ادتيمنو  - سم

 .دستم چونش رو گرفتم و به چپ و راست تكون دادم با

 .ادي ينم ادمي يآشناس، ول افتيق -

 .يكرد فيدوستش و لباسام رو كث يمهمون ياومد يكه اشتباه ميمن همون - سم

 .سرم رو آوردم باال هوي. و رفتم تو فكر نييرو انداختم پا سرم

 ؟يكن يكار م يجا چ نيپسر؟ ا يچطور. اومد ادمي! آهان -

 ؟ينكنه باز اشتباه اومد ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا. منه يجا برا نيا - سم

 .خوش بگذرونم كميامشب اومدم . دميشن اديجا رو ز نيا فينه، تعر -

 ؟يچرا بهم زنگ نزد. منتظر تماست شدم يليخ - سم
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 .شمارت رو گم كردم-

 .تو فكرت بودم يليخ. ميكرد دايخوبه كه االن هم رو پ - سم

 .جلو ارهيخواست صورتش رو ب يم. هيليخ رون،يدر برم ب نيسالم از ا. سمت لبام نييرفت پا چشماش

 ؟يدر نگه دار يمنو جلو يخوا يم -

 .يخوش اومد يليخ. تو اينه، ب - سم

 .خوام فرار كنم يحاال انگار م. گرفت و برد تو سالن دستمو

رفت قسمت بارش و . گميد يپا ينشستم رو مبل و پام رو انداختم رو. تو اديخواد ب يم يپرهام چه جور ستنيدر وا يجلو ناياگه ا! داد بر من يا

 .كنارم نشست. ختير يجفتمون چ يدونم برا ينم

تو چشمام نگاه . ذره منو گرفت هيبه خوردم داد كه همون  يچ ستيكثافت معلوم ن. ميزد كيشات كوچ هي. دوبارمون داريد يهم به سالمت نيا

 .گرفتم، چشمم رو خمار كردم و لبخند زدم ادي رو از سارا يچشم خمار. كرد

 زود مست كنم؟ يخوا يم ؟يبه خوردم داد يچ طونيش يا -

 .ديخند

 .نداره يرو من كه اثر - سم

 ؟يكن يم سهيخودتو با من مقا -

 .ارمي يسبك تر م زيچ هيرو  يباشه بعد - سم

 .يبه خوردم بد يزيچ گهيفكر كن گذاشتم د! زرشــــــك

 نگاه به اطراف بندازم؟ هيتونم  يم. قشنگه يليجا خ نيا -

 .البته - سم

اتاق و در  يسم اومد تو. كمد بود هيخواست داخل گاو صندوق اتاق خوابش، تو  يم يليكه و يسند. و رو كردم ريهمه جا رو ز يحساب. شدم بلند

 .كردم يرو نگاه م رونيرفتم سمت پنجره و ب. رو بست

 .سرشو گذاشت رو شونم. دستش دور پهلوم حلقه شد. بهتره فكر كنم. كرد يشه كار ينم اده،يز ارتفاعش

 ؟يكن يم ريكجا س - سم

 .نميب يرو م رونيب يدارم منظره  -

 .ييجا نيخوشحالم كه ا - سم

 .نكن اهيآمار دوست دخترات رو دارم، ما رو س! يرابيس برو

 جدا؟ -

 .زميآره عز - سم

 .دميآن مثل فنر از جا پر هي. دورم حلقه شد شتريب دستش
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 !شد؟ يچ - سم

 .رو پهلومم حساسم. ميقلقلك كميخب من  ،يدون يا م -

 .ديخند

 .كنم تتيخرده اذ هي ديپس با - سم

 اد؟ي يدلت م -

 .كار رو نكنم نيتا ا يبپرداز ديداره؛ با مهيجر - سم

 .البد بپرم ماچت كنم هــــــه،

 باشه؟. ارميب نيجفتمون شامپا يبمون برم براجا  نيهم. مهيجر يب مهيجر گه،ينه د -

 .امي يخب منم باهات م - سم

 .كنم ييرايازت پذ ژهيخوام به صورت و ينه، خودم م -

 .كنم يپس صبر م - سم

سامان قبال . دست چپم رو داخل جامش كردم و هم زدم يانگشت اشاره . هيدستم رنگ الكش مشك. ختمير نيجفتمون شامپا يبرا. رونيب رفتم

 .كنم هوشياون سم رو ب ي لهيماده رو بهم داده تا بتونم به وس نيا

 .رو دادم دستش السيكنارش نشستم و گ. باز بود رهنشيپ يرو تخت نشسته و دكمه ها. تو اتاق رفتم

 .مونيدوست يبه سالمت -

 .از چشمم دور نموند شخندشين

 .يالمتبه س - سم

! يد بخور لعنت. لبش كيرو آورد نزد السيگ. بهش لبخند زدم. شد رهيتو چشمم خ. سم اصال بهش لب نزد يرو خوردم ول نمياز شامپا كمي

 .ابروهاش رو داد باال. نيياز دستش افتاد پا السيگ. نييچشمش رفت سمت پا

 .خوام يمعذرت م! اوپـــس - سم

 .يهفت خط يشعور، معلومه حساب يب كثافت

 .مال منو بخور ايب. نداره ياشكال -

 .يحناق بخور. راحت خورد يليرو گرفت و خ جام

 ه؟يحاال وقت چ - سم

 دن؟يد لميف -

 .نه - سم

 شام خوردن؟ -

 .نه - سم
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 م؟يبرقص نييپا ميبر -

 .نه - سم

 :دانهينا ام. از دست همتون راحت شم ن،يريشه همتون بم يم يك

 .دونم ينم -

 .ميبا هم خوش بگذرون كميبهتره  - سم

 .تخت و دوال شد روم يمنو خوابوند رو. بستم يشكيش هيجفتشون هم  يبرا. و سم كردم يليحرف نگفته بار و اديالبته تو دلم ز. نگفتم يچيه

 .شه يخاصه، آدم توش غرق م يليرنگ چشمات خ -

 .دم يخودم نجاتش م. مياگر هم غرق بشه، من شناگر ماهر - سم

 ؟يد يا پس منم نجات م -

 .چرا كه نه - سم

 ياَه چرا نم. خواستم خفش كنم يلبش كه به گردنم خورد، م. گردنم كيسرشو برد نزد. يد بجنب لعنت. مردم يداشتم م. كيآورد نزد سرشو

بلند شد و . زل زد تو چشمام. السرشو آورد با. دستام مشت شده بود. كم شه تميدندونامو رو هم فشار دادم تا عصبان. چشمامو بستم. گذره

 .ولو شد رو تخت. دادم يجا خال. كه خواست دوباره روم خم شه، چشماش بسته شد نيهم. رو در آورد رهنشيپ. نشست

 ن،يرو مخصوصا انداخت زم السشيگ دميد يوقت. داره نيحتما دورب ييجا نيهمچ هيرسه  ياون قدر عقلم م. من از تو زرنگ ترم ،يتو زرنگ اگه

 .ماجرا يو ادامه  السيگ يدور تا دور لبه  دميدستمو كش. جا زدم نياز اون مواد قبال به ا. چكمم يانگشتم رو زدم به باال يلبه  عيسر

رو . شوكه شدم. اومدم تو اتاق خواب سر وقت سم. همه استرس نيراحت شدم از ا. ييبس استرس داشتم، بهم فشار اومد و رفتم دستشو از

 .چاقو رفت سمت گردنم هيخواستم برگردم كه . امكان نداره. تخت نبود

 ؟يمنو دور بزن يخواست يپس م - سم

 !؟يزن يحرف م ياز چ -

 فرستادتت؟ يك ؟يبه خوردم داد يچ - سم

 .شم يمتوجه منظورت نم -

 .نييپا ديرو آروم از گردنم كش چاقو

 .يبهتره حرف بزن ؛يش يخوبم متوجه م - سم

 .فشار داد كميپهلوم نگه داشت و  يرو، رو چاقو

 كنم؟ تيحال گهيزبون د هيكه با  يخوا ينم - سم

 جا؟ نيخودم اومدم ا اريمگه من به اخت ؟يگ يچرت و پرت م يچرا دار -

 .از نقشت بود يهم جزو نيا - سم

 .دوال شد و شكمشو گرفت. تو شكمش و ازش فاصله گرفتم دميآرنجم محكم كوب با
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 .رونيب ير يدر م نيفكر نكن سالم از ا - سم

 !فكر كن نرم -

 .شك دارم - سم

دارو كم كم داشت روش اثر . خالصه هم زدم و هم خوردم. كار بود يخودشم رزم. قشنگم گارد گرفتم پيبا اون ت. اومد سمتم. رو قفل كرد در

 .افتاد روم. فرهنگ يشعور، ب يب. شدم يكيبه بهم زد كه با تخت ضر هي. كرد يم

 .ريآروم بگ قهيدق كي. يدختر تو چقدر چموش - سم

 .زورم رو جمع كردم و از خودم جداش كردم يهمه . حالم به هم خورد. لبش رو گذاشت رو لبم عيسر

 ؟يزنــــــــــ يكثافت لجن به من دست م -

دست و . ستين ياعتبار نيبه ا. شد هوشيگذاشت و ب ريدارو هم تاث. انقدر زدمش كه دلم خنك شد. در آورذم نياچند روز رو سر  نيا يتالف

 .زنگ زدم به پرهام. تخت بستم يپاشو با مالفه 

 ؟ييكجا -

 ؟يكرد يكار م يده ساعت اون تو چ - پرهام

 .يايشه ب ياز در نم. تا از دستش راحت شدم ديطول كش يكل. هيعوض يليخ اروي نيا -

 .دميرس گهيد نيتا دو م. امي يكولر م ي چهيدونم، ازدر يم - پرهام

 .زود باش، منتظرم -

 .نيياومد پا. كولر رو باز كردم ي چهيگذاشتم و در يصندل كي. ديشد، پرهام هم از راه رس دايپ ديتا كل. گشتم ديدر به در دنبال كل اد،يپرهام ب تا

 صندوق كجاست؟ - پرهام

 .نشون دادم بهش

 .رو باز كنم نيتو؛ تا ا انيبذار كه نتونن ب يصندل يبرو پشت در ورود - پرهام

رنگ  يها كه ب شهياز ش يكي. رفتم دم بار. كردم، آب بدنم كم شد تيچند ساعت فعال نياز بس تو ا. در يدم دستم اومد، گذاشتم جلو يچ هر

كه سم  هيهمون اول يمزه . خورد يحالم داشت به هم م. گرفت شيگلوم آت ن،ييوردم پارو آ شهيتا ش. دميسر كش شهيبود رو برداشتم و با ش

 .داد يآورد رو م

 .ورزش كنم كميكنه،  يبهتره تا كارشو م! كار كنم؟ يچ. كشتم ياگه مست شم، پرهام م! خود خدا اي

 .بعد پرهام اومد نيپنج م. به در جا زدن كردم شروع

 !حالت خوبه؟ - پرهام

 كارت تموم شد؟آره،  -

 .كمينزد اومد

 .تمومه - پرهام
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 .گهيد ميبر -

 .داد باال ابروشو

 .نميها كن بب - پرهام

 چرا؟ -

 !؟يخورد يچ - پرهام

 .يچيه -

 .يدونستم مشروب خورم هست ينم. هم درصد الكلش باالس... ماشاا. دهنت معلومه ياز بو - پرهام

 .خوردم يرو هم اشتباه نيا ستم،ياهل مشروب ن -

 .يتا كار دستمون نداد ميتر بر عيبهتره هر چه سر - پرهام

 .مداركو گذاشت داخلش. چمدون بزرگ آورد هي. ميكولر وارد اتاق پرهام شد ي چهيدر قيهم از طر با

 ؟يآماده ا - پرهام

 .رميگ يبرو، دارم گُر م عيآره، فقط خواهشا سر -

 .باشه، بجنب - پرهام

 ريلباسامو بكنم و برم ز يخواست همه  يدلم م. گرفتم يم شيداشتم از زور گرما آت. درش رو بست و حركت كرد. دميچمدون دراز كش داخل

خدا منو نذاره پشت  يا. اومد نيدر ماش يصدا. گذشت نيده م. رونيب اميخودمو كنترل كردم كه سر و صدا نكنم و بخوام ب يليخ. خيدوش آب 

نفس كم . دميواقعا بر. گذشت نيسه م. شدم يداشتم خفه م. انگار شانس ندارم، چون گذاشتم تو صندوق. زنم يبال بال م ارمد. تو صندوق

 .ستاديا نيماش. تنگ، بدون هوا يجا نيتو ا. آوردم

حالم داشت  دادم يكه م يالكل ياز بو. شد ينم يخواستم نفس بكشم ول يفقط م. تونستم تكون بخورم ينم. صندوق باز شد و بعد در چمدون در

 .پرهام بلندم كرد. خورد يبه هم م

 .نفس بكش - پرهام

 .صورتم يرو ختيآب ر كمي

 .دنبالمون انيممكنه ب. تحمل كن - پرهام

 :كم جون يبا صدا. نييها رو داد پا شهيش يهمه . عقب گذاشت و نشست پشت فرمون يصندل منو

 .منو فقط برسون خونه -

 .شدم ادهيپ نيپرهام كمكم كرد از ماش. دميدراز كش م،يكه برس يتا موقع. نم نفس بكشمتو ياالن بهتر م. رفت يم جيگ سرم

 .مدارك رو بده به من -

 .اميليدم به و يخودم م - پرهام

 .دم يم لشيخودم تحو. نه، اون مداركو از من خواسته -
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 .الزم نكرده، برو تو - پرهام

 .نيدادم سمت در ماش هلش

 .اديمداركو رد كن ب. كل كل دارم نه حال حرف زدن يخوشگله، من نه حوصله  نيبب -

سارا و سامان رو كاناپه . نداشتم يحال درست و حساب. رفتم تو يبدون خداحافظ. چشم غره رفت و مداركو از صندوق برداشت و داد بهم هي

 .تا اومدم، بلند شدن. نشسته بودن

 !حالت خوبه؟ - سارا

 ؟يآورد مداركو - سامان

 .دم يم حيرو براتون توض زيبعدا همه چ. نينپرس يزيآره، خواهشا االن چ -

 ينيبهتر شد اما سنگ كميحالم . حوله دورم گرفتم و اومدم رو تخت ولو شدم هيفقط . دوش آب سرد ريرفتم ز. در رو قفل كردم. باال اومدم

 .شدم هوشيچشمام دست خودم نبود و ب

 

**** 

لباسامم كه از قبل جمع . ميدست فيمداركمو همراه با پول گذاشتم تو ك يهمه . كارام رو كردم عيسر. عضله هام گرفته بود. كرد يدرد م سرم

 .يليو شيو رفتم پ رونيسر و صدا از خونه زدم ب يب. كردم

 .اون هم منتظرم بود چون تا وارد شدم، گفتن برم اتاق كارش انگار

 .وارد شدم، روزنامش رو بست و نگام كرد يوقت. خونه يمبل نشسته و داره روزنامه م رو

 .سالم -

 .يهست يآدم زرنگ. گم يم كيبهت تبر ؟يپس موفق شد. سالم - يليو

 .ممنون -

 .نيبش ايب - يليو

 .در آوردم و گذاشتم جلوش فميسند رو از ك. نشستم

 .نيسر قولتون باش دواريام. كار من تموم شد -

 .يخودت و اون بچه رو امضا كرد يكارت، سند آزاد نيبا ا - يليو

 .رو نداشت يكار نيهمچ الياما انگار خ رونيمنتظر بودم بگه برو ب. نزدم يحرف

 تونم برم؟ يم -

 .نه - يليو

 ن؟يدار يا گهيبله، امر د -

 .بهت بدم يشنهاديپ هيخوام  يم - يليو
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 .مرگ رفتم يتا پا شميجور نيهم. دم يانجام نم يكار گهيشرمنده، من د -

 .س گهيد زينه منظورم چ - يليو

 .رو دادم باال ابروهام

 !مثال؟ -

 .كنم يرو درست م يزندگ نيبرات بهتر ،ياگه باهام بمون. يخوام كه با من باش يم - يليو

كه به خاطر  ستمين فيانقدر كث يته عاشق پولم ولدرس. يش ريبا نون بخور س. اشتهاشم خوبه... ماشاا. دونستم چشمش منو گرفته ياولشم م از

 .كنم يزندگ يجان هيپول برم با 

 .من نامزد دارم -

 .فهمه ينامزدت از كجا م - يليو

يجد يليخ. چقدر پرروئه يعوض نيا ا: 

 .كه هستم، بمونم يگاهيجا نيدم تو هم يم حيترج -

 ؟يراجع به فرارت كه نگفت يبه كس يزيچ. يبود فيتو ح - يليو

 .خبر نداره ينه، كس -

 .بهم زنگ بزن يديرس. يحاال هم بهتره بر. يماه خودت محافظ خودت كيبعد از . يايماه ن كيبهتره  - يليو

 .بله، ممنون از شما -

اما . هيپرت يعجب جا. ميراه بود يچهار ساعت تو. بشم رو دادم يكه قرار مخف ييآدرس همون جا يبه تاكس. رونياز اون عمارت اومدم ب كال

كال از  سيده تا اس ام اس و صد تا م. برداشتم. به دستم خورد ميگوش ي برهيو. كردم فميك يشدم و دستمو تو ادهيپ نياز ماش. خونش خوشگله

 !كار داره؟ يچ يعني. سامان

 .داخل نيرو ببر ليوسا نيلطفا ا -

 .بله - راننده

 .خونه رو دادم و زنگ زدم به سامان ديكل

 .امانالو؟ س -

 :زد داد

 ؟يلعنت ييكجا - سامان

 .يزن يچرا داد م! حالت خوبه؟ -

 ؟ييبهار تو رو خدا فقط بگو كجا - سامان

 !شده؟ يمگه چ -

 ...نم ... م ... خوا ... ازت  - سامان
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 .گهيد يجا هيصبر كن برم . شه يقطع و وصل م. ادي يالو؟ صدات نم -

 .دور شدم كمي

 .حاال بگو -

 ...بم ... بمب .. .فرار  - سامان

 !؟يگ يم يچ -

 .هم فاصله گرفتم باز

 .زنم يمن بعدا بهت زنگ م. ادي يسامان صدات نم -

 ...تو خونت بمـ . خواد بكشتت يم. برات تله گذاشته. فرستادتت، نرو ييجا يليبهار تو رو خدا اگه و - سامان

. نيانگار پاهامو چسبوندن به زم. تونستم حركت كنم ينم. شكه شدم. از دستم افتاد يگوش. اومد كه گوشم كر شد يبد يليانفجار خ يصدا هي

اون  ايخدا. رفتم رو هوا يتر به خونه بودم، م كينزد كمياگه  يعني. شده رو نگاه كردم يكي شيبرگشتم و همون خونه رو كه االن با دود و آت

 .بدبخت رو بگو ي دهرانن

 ينم گهيد. رفت نيبه خاطر من از ب گهيد يكيباز هم . اومد اما قادر نبودم تلفن رو جواب بدم يسامان م اديداد و فر يمن مرد؟ صدا يجا اون

 يروز به عمرم باق هياگه . خوره يكثافت، حالم ازت به هم م يليو. زدم يهمش عق م. حالم خرابِ خراب بود. وضع رو تحمل كنم نيتونستم ا

 زير زيمدارك آنا رو برداشتم و ر ميدست فياز ك. ومدين رونيب يچون كس ه،ياطراف خال يظاهرا خونه ها. زنم يباشه حتما زهرم رو بهت م هموند

 .كردم

با . شدم و از اون جا فاصله گرفتم يسوار همون تاكس. ارهيسرش ب ييخواد چه بال يآنا بسته شد، اما خبر نداره كه بهار م يپرونده  يليو اليخ به

 .بوق جواب داد نيبا پنجم. امانزنگ زدم به س ميگوش

 .نه ايزندم  نهيمنتظره بب ديشا. زد ينم حرف

 .زندم -

 .رانيا مير يپرواز م نيبا اول. بهت برسه يبيذارم آس ينم گهيد. يخوشحالم كه زنده ا. منه ريهمش تقص - سامان

 .كنه ينم هيبه خاطر من گر يكس ست،يطور ن نيكرده، اما ا هيكه گر هيمثل كس صداش

 .سراغت ادي يم يليچون و ،يبهتره تو هم فرار كن. خودم يرم خونه  يم. امي يجا نم چيمن ه -

 .گم يكه م يبه آدرس ايب. از دستش ميفرار. سراغم اومده - سامان

 .تموم دارم مهيكار ن هي. گردم خونم ينه، بر م -

 .بارم كه شده به حرفم گوش كن كي يبرا. بهار لج نكن - سامان

 .يمدت بهم زنگ نزن هيبهتره . برم ييتونم جا يخوام انجام ندم، نم يرو كه م يتا كار -

 .گم انجام بده يرو كه م يبسه، كار يلجباز - سامان

 .خداحافظ -
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كه  نيبعد از ا. برگردوندم هيبه حالت اول افمويق. ستيغم دارم اما االن موقع غمبرك ن يليدرسته خ. برم تو قالب بهار ديبا. قطع كردم ويگوش

 يكارم كه تموم شد، رفتم خونه . دنيخر يسوغات ينداشتم و به قول يزيچون چ. دميخودم لباس خر يمختلف برا يرفتم تو فروشگاها دم،يرس

 .شميتا رفتم تو، ركس اومد پ. رو تموم كنم يباز نيا عيخوام سر يم. شدم رهيو به اطراف خ سادميدر وا يجلو. مپرها

. بازم به مرام تو. يتو برام سنگ تموم گذاشت يول دميند يريخ يكس چيجا از ه نيكه اومدم ا يموقع ق؟يرف يچطور. يميقد اريسالم ! به به -

 صاحبت خونه س؟ نميبب

 .ستيكه ن نيماش. كرد پارس

 .شتيپ امي يبازم م. بخوابم كميبرم تو  -

. دميلباسمو عوض كردم و خواب. دلم براش تنگ شده. بردن اتاقم لمويوسا. انگار رفتم سفر قندهار. متعجب شدن دنميهمه از د. بردم تو لويوسا

 يبشر زندگ نيا يعني. شد دايپ يكيو يسر و كله . دميدور تا دور خونه چرخ كمي. نييدوش گرفتم و رفتم پا هي. شدم داريشش بعد از ظهر ب

 .كپ كرد ديتا منو د ه؟ندار

 ؟يخبر اومد ي؟ چه ب!جا نيبهار تو؟ ا - يكيو

 ؟يخوب. اومدم يم ديباالخره كه با. سالم عرض شد -

 خوش گذشت؟ ؟يممنون، تو خوب. رفت سالم كنم ادميانقدر شكه شدم كه  ديببخش - يكيو

 .ادتمياون جا به  يآوردم كه بدون يبراتم سوغات. بود يعال زم،يعز يجات خال -

 .يكن يذوق م عيبچه سر هي نيخاك تو سرت كه ع. باز شد ششين

 .راستش اصال توقع نداشتم. ممنون يوا - يكيو

 .نكردم يكنم، كار ينه، خواهش م -

 .يگذروند يخوش م يحساب ؟ينموند شتريچرا ب - يكيو

 .داشتم حيتفر يبه حد كاف. داره ياندازه ا هي يزيهر چ. اتفاقا به موقع اومدم -

 ؟يكرد داياف هم پ يب - يكيو

 .هست يمشكل هيفقط . گرفت شترينفر رو ب هيچشمم  يول. اوه تا دلت بخواد -

 ؟يچه مشكل - يكيو

 .ميذاره ما به هم برس ينم شيريدختر س هي يپسره منو دوست داره ول -

 .بده يليكه خ نيا - يكيو

 .خوره يآره حالم از دختره به هم م -

 .داره كه پسره دوستت نهيمهم ا - يكيو

 .پرهام از پشت سرم اومد يصدا

 م؟يبه به، سالم مهمون دار - پرهام
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 .اومده يك نيبب ايسالم عشقم، ب - يكيو

 .سمت پرهام برگشتم

 .سالم -

 .يچه زود اومد ؟ييا سالم، تو - پرهام

 نييگاو انداخت پا نيخرش رو ع يكله . هم نداد يدست خشك و خال هي يشعور حت يب. يحالم بد شد از بس ماچم كرد. رينگ ليانقدر تحو بسه

 .نشست يكيو بغل و

 .گهيتا چند وقت د. خوش گذشته، فعال بسه ياديگفتم ز -

 ؟يبر يخوا يمگه باز هم م - پرهام

 چرا نرم؟ -

 :يكيرو به و. رو عوض كرد بحث

 .دلم برات تنگ شده ؟يتو خوب - پرهام

 .ذاشت رو لبشخواست بوسش كنه كه پرهام انگشتشو گ يكيو

 .نداره تيبچه ها خوب ياوه اوه، جلو -پرهام

 بچه؟ يگ يبرو به ننت بخند، به من م. دنيهر هر بهم خند جفتشون

 بعد از شام؟ ايهاتون رو االن بدم  يسوغات نيدوست دار -

 .يهر موقع كه خودت دوست دار - يكيو

 .بعد از شام يپس باشه برا -

تو ذهنم . دنيخند يكردن و م يدر گوش هم پچ پچ م يه يكيچون پرهام و و. حرص خوردم شتريالبته من ب. ميساعت بعد، شام رو خورد مين

 .بود رانياز ا. زنگ خورد ميزدم كه گوش يم يكيبه و يكف گرگ هيداشتم 

 .سالم قربونت برم -

 .اشتباه گرفتم. خط رو خط شده ديببخش - مهرشاد

 ه؟يچه حرف نينه فدات شم ا -

 !؟ييبهار تو - مهرشاد

 چه خبرا؟ ؟يخوب زميآره عز -

 گذره؟ يتو چه خبر؟ خوش م. ريخبر خ ،يسالمت - مهرشاد

 .ذره شده هيدلم برات . گذره يبدون تو اصال خوش نم -

 .با فرشاده يگوش. كه واقعا حالت بده نينه، مثل ا - مهرشاد

 ؟يسالم چطور -  فرشاد
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 عشقم؟ يچطور ،يهمون طور -

 !؟يجـــــــــــان با من بود -  فرشاد

 .هم هست يا گهيمگه جز تو كسه د -

 ؟يندار يزيچ يتب مب نميبب -  فرشاد

 .دارم به جز تو؛ فقط تو رو كم دارم يهمه چ -

 .يبا مامانت صحبت كن، گوش ايب ؟يكن ياسگل م يدار -  فرشاد

 .حرف بزنم يجور نيشد ا يننم نم با

 .بود، فعال يشام خوب -

 .منيسمت نش رون،يرفتم ب. رنهيگ يم شيفضوال كه دارن آت نيا نيپرهام ع ي افهيق

 الو؟ بهار؟ - مامان

 مامان؟ بابا خوبه؟ يخوب. زميسالم عز -

 پرهام؟ ؟يتو خوب. منم خوبم خدا رو شكر. باباتم خوبه. سالم دخترم - مامان

 چطوره؟ ليدن. ميقربونت، ما هم خوب -

 .دونه يانقدر مودبه كه خدا م. رهيگ يتو رو م يهم بهونه  يليخ. كه تو دل همه جا باز كرده نهيريانقدر ش... ماشاا. بهتره - مامان

 .ايمواظبش باش -

 .با خودش يصبر كن گوش. هستم - مامان

 .سالم - ليدن

 من چطوره؟ قيرف. سالم دورت بگردم -

 ؟يتو خوب. بهار جون يمرس - ليدن

 .منم خوبم م،زيآره عز -

 شم؟يپ ياي يم يپس ك - ليدن

 گذره؟ ياون جا بهت خوش م. امي يزود زود م -

تو و  يبرا يليفقط دلم خ. كردم دايهم دوست پ يكل. مير يخورم، پارك م يخوشمزه م يها يهر روز خوراك. دارم ياسباب باز يآره، كل - ليدن

 مگه نه؟ شم،يپ يايزود ب يتو قول داد. خانوادم تنگ شده

 .رميبگ يبوس برام بفرست تا انرژ هي. برم ديمن با. امي يزود م يليخ ق،يآره رف -

 .بوس برام فرستاد هي

 .ايب يدوستت دارم، زود - ليدن

 گلم؟ يندار يكار. كن يخداحافظ ياز همگ. منم دوستت دارم -
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 .نه - ليدن

 .يبا -

 .سرمو بردم باال. نفر كي ي نهيبا كله رفتم تو س. برگشتم برم. رو قطع كردم يگوش

 ؟!بهيسراغ غر يمن هستم، چرا بر ،يريگ يم ياگه با بوس انرژ - پرهام

 ؟يساديفال گوش وا -

 .دميشدم كه صداتو شن يرد م ياتفاف - پرهام

 .آهان -

 .برقرار شد نمونيسكوت ب نيم هي. از كنارش رد شم كه دستامو گرفت و زل زد تو چشمام خواستم

 ؟يديآدم ند ه؟يچ -

 .دميخوشگل ند - پرهام

 .چند تا پلك هم پشت سرش. زدم لبخند

 .دستمو ول كن برم! قبول ارتيز ؟يديد -

 .دلم برات تنگ شده بود - پرهام

 .زدم به فكر خودمو

 .تازه گشاد هم شده. نـــــــه، تنگ نشده. اوم، منم -

 .ز شددر با. ازم فاصله گرفت. كالغ اومد يحرف بزنه، صدا خواست

 .گشتم يداشتم دنبالتون م ن؟ييجا نيا شما ا - يكيو

 .كنن شيخاك بر سر ُشل. بگه يموند چ پرهام

 .اميتا ب ييرايتو پذ نياصال بر اي. ارميهاتون رو ب يخوام سوغات يم ميبر ايجون ب يكيو -

 .ميباشه منتظر - يكيو

 .نشستم يمبل تك كيرو . جفتشون كنار هم نشسته بودن. آوردم لويباال و وسا رفتم

 كدومتون رو بدم؟ ياول برا. هاست يهم باشه، نوبت سوغات يحاال نوبت -

 .اول من - يكيو

 .باشه -

 .گرفت و با ذوق مشغول باز كردن شد. شده برداشتم و دادم بهش چيكادو پ يبسته  هي

 .خودمو زدم به ذوق. حرصش در اومد. يو مالقه، همراه با كاله آشپز ريدستش كف گ هيبند كه جلوش عكس خرگوشه و  شيپ هي

 خوشت اومد؟ -

 .شد زونيو لوچش آو لب
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 .ممنون - يكيو

 .هست گميد يكادو كي ايب -

 .رفت هوا غشيتا كادو رو باز كرد، ج. خوند يكبكش خروس م. بزرگ بود كميكادو  نيا ي بسته

 !ه؟يچ نيا - يكيو

 .مخصوص تو آوردم نويخوشت اومد؟ ا -

 !من؟ يبرا - يكيو

 .دميتو خر تيفقط هم به ن. تو افتادم ادي دميد نويآره، تا ا -

 !؟يديسگ خر يمن غذا يبرا - يكيو

 .چپ يعل يزدم به كوچه  خودمو

 !سگ؟ يغذا! هـــــان؟-

 ؟ينيب يرو جلدش نم و،يگندگ نيعكس سگ به ا - يكيو

 .باز شد ششين پرهام

 .هيكي نيخودتو ناراحت نكن، حتما ا. ركسه ياون برا. كادو رو اشتباه دادم. متاسفم يكيو يوا -

 .ازم نگرفت. بهش دادم گهيد يكادو هي

 .كنم ياصال خودم برات باز م گه،يقهر نكن د -

 .لباسو بردم باال. از حد گنده براش گرفتم شيب يخوشگل ول يليلباس خواب خ هي. رو باز كردم بسته

 چطوره؟ قميسل -

 !من انقدر گندم؟ يعني - يكيو

 .يدوستش داشته باش دوارميام. البته مدلشم گشاده ها. گشاده كمياوم، خب  -

 .يخودت بردار يبرا نويبهتر ا - يكيو

 .تو يها يهم سوغات نيا ايپرهام ب. ينيپوشم بب يرم م يپرهام رو دادم، م يسوغات يوقت. خودم هم گرفتم ياتفاقا برا -

 .كنم يهامو بعدا باز م يمن سوغات - پرهام

 .ادي يخوشت م نياالن باز كن، بب نينه، هم -

 .گفتم بـــــــعدا - پرهام

 .ياالن باز كن ديرو با يكي نيا يول. يباشه، هر جور راحت -

 .خوب باز كن - يكيو

 :يجد يليكردم نخندم و خ يسع ريبسته لباس ز هي. رو باز كرد كادو

با نخ و سوزن . كهيسوراخ كوچ هي شيكيگرفتم، بغل  ياز حراج ستيفقط ن. شه يداخل كمرش رِگالژ م. دهيمدل جد نيا. اندازه گرفتم يچشم -
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 .قابل تو رو نداره. ستياصال مشخص ن ،يبدوز

 .از جاش بلند شد يكيو

 !؟يرو اندازه گرفت يچ يچشم - يكيو

 .رو خاروندم سرم

 .گهيخوب دور كمرشو د... ا ... خب ! هــــــــان؟ -

 .خستم يليخ. ميپرهام بلند شو بر - يكيو

 .دره يرانندت كه جلو - پرهام

 .من يخونه  ميبر ايكه ب نهيمنظورم ا - يكيو

 .شتيپ اميتونم مثل سابق ب يبهار برگشته، من كه نم - پرهام

 .مونم يباشه، پس من م - يكيو

 .نرفته ادتيقبل رو كه  ياتفاق سر. خونه يبرگرد دياصال با - پرهام

 ؟يبه آب بد گهيدسته گل د هيتنهات بذارم كه باز  - يكيو

 ؟يبه من اعتماد ندار - پرهام

 ... ــــــــنيبه ا يدارم ول - يكيو

 :يفارس به

 ن؟يرم سر وقت ا يمن م ،يآخه قربونم بر گه،يد يشاسگول-

 !گفت؟ يچ - يكيو

 .شه يخشك م رتيجوش نزن، ش -

 .از جام بلند شدم. بهتر برم بخوابم. دعوا راه انداختم نشونيب خوبه

 .بايز تونيشب همگ -

 .دميراست رفتم تو اتاقم و در رو قفل كردم و خواب هي

دادم رو  يكيكه به و يهمون لباس خواب يلنگه . دادم كيدم پنجره كش مياز شش و ن. جاست نيمطمئنم آفتاب نزده ا ،يكيحسادت و نيا با

 .شانسم زد و خوابه. سر و صدا رفتم تو اتاق پرهام يب. هم داره يچه عجله ا. راس هفت اومد. حدسم درست بود. دميخودم پوش زيسا

 يدر اتاق باز شد و بعد صدا. خودمو زدم به خواب. دستشم انداختم دور كمرم. دميآروم كنارش خواب. شلوارك پاشه هيفقط  ست،يتنش ن لباس

 :يكيخراش و گوش

 !پرهــــــــــام -

 .دميكش ازهيچشممو باز كردم و خم هيخودمم . ديمتر از جا پر ده

 .رو سرت يصداتو انداخت ياول صبح هيچ -
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 .دميپهلو خواب به

 .شده گهيد يكيحاال نوبت  دم،يخواب ستيساعت هم ن هيهنوز  -

 ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا - يكيو

 ؟يپرس ياز من م -

 .ينامرد يليتو خ... پرهام تـــ  - يكيو

 .دم يم حيصبر كن، توض - پرهام

 .نگام كرد يپرهام عصب. به هم ديدر رو هم محكم كوب. رونياز در رفت ب يكيو

 ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا - پرهام

 .خاروندم سرمو

 .رم يتو خواب راه م ديدونم، شا ينم -

 ؟يمنو به كشتن بد يتون يم نيبب. بسوزون شيآت ومدهيهنوز ن - پرهام

 .حرفاس نيپرروتر از ا نم،يب يكه من م ينينترس ا. خب حاال تو هم -

 .زينشستم سر م. رفته بزرگ ترش رو آورده. جاست نيا يك نيبه به بب. نييدوش گرفتم و اومدم پا هي. جام بلند شدم و رفتم تو اتاقم از

 ن؟يخوب. يسالم به همگ -

 .ييپس بهار تو - يليو

 .ارمي يبه جا نم ديببخش -

 .هستم يكيمن پدر و - يليو

 ن؟يخوب هست. خوشوقتم يليبله خ! اوه -

هم نگاه  يكيو. زد يم ديما رو د يچشم ريپرهام ز. مشغول خوردن صبحونم شدم اليخ يجوابمو نداد، منم ب. كنه عمينبردم جلو كه ضا دستمو

 .يدادم به صندل هيتك. صبحونمو خوردم. تختشون كمه هيخانواده كال  نيا. كنه يبر و بر داره نگام م يليو. من دوخته يرو شويعصب

 رهيجور خ نيهم. حرفاس نيچشم و روتر از ا يمنم زل زدم بهش بلكه روش كم شه، اما ب. جور زل بزنه تو صورتم نيخواد هم يم ر،ينخ دميد

 .تو پام ديمحكم كوب زيم ريپرهام با پاش از ز. ميتو صورت هم بود

 .با اجازه من برم. صبر كن، ما را با وانت ببر از كوچه ها! يسحر مينس يــــــيآ يعني ،يــــــــيآ -

 ؟ياز جات بلند ش ديهست، نبا زيبزرگ تر سر م هي ينداده وقت ادتيبابات ادب  - يليو

 .كه با نگاش درسته خودمو بخوره نيخوره، نه ا يكه طرفم داره غذا م نميش يم يدر صورت -

 !بهـــــــار - پرهام

 گم؟ يمگه دروغ م ه؟يچ -

 .يبهتره حرف دهنتو بفهم - يكيو
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 ؟يخانم، باز تو نخود هر آش شد دهيترش -

 !يادب داشت كميچه طرز حرف زدنه؟ قبلنا  نيا! چت شده؟ - پرهام

 .ره يم ادميبشه، منم ادب  نيبه خانوادم توه يوقت. قبلنا بود ياون برا -

 .سر اصل مطلب ميبابا بهتره بر - يكيو

 .گرفتن دهيطور كل منو ناد به

رو به طور  يكيتو و و يخوام خبر نامزد يكه تازه به دست آوردم و م يبدم، تو همون باغ بيبزرگ ترت يمهمون هي گهيخوام ماه د يم - يليو

 .اعالم كنم يرسم

 .صحبت كردم يكيموضوع با و نيمن راجع به ا - پرهام

 .كارمون مشخص شه فيتر تكل عيخوام هر چه سر يم. تحمل ندارم گهياما من د - يكيو

 .ميما با هم حرف زد - پرهام

 .نداد يجواب

 ه؟يمشكل چ - يليو

 .ميكن يراجع به ازدواجمون نم يكار چيپروژه ه نيگفتم تا اتمام ا يكيبه و - پرهام

 .هيكاف ن،يكه همه بدونن شما نامزد نيحرف ازدواج زد؟ هم يحاال ك - يليو

 ه؟يچ يهمه عجله برا نيا. كنم يدرك نم - پرهام

 ؟يمگه منو دوست ندار زميعز - يكيو

 ؟يشك دار - پرهام

 .ميداشته باش يرسم يماه نامزد نيخوام آخر ا يم يول م،يريبگ يازت توقع ندارم زود عروس. پس بهم ثابت كن - يكيو

 :نيبعد از چند م. نكنه قبول كنه. دلشوره داشتم. بود ينيجو سنگ. كالفه نگام كرد پرهام

 .باشه قبول - پرهام

 :همراه با لبخند يكيرو به و. به چهرم زدم يتفاوت ياما طبق معمول نقاب ب. شدم يشه، منم خال يكه بادش خال يبادكنك نيع

 .خوام مزدوج بشم يمنم م يچون به زود. هم به سر ما بكش يدست هي. شبونت مستجاب شد يباالخره دعاها -

 .چه خوب ؟يجد - يكيو

 :به پرهام رو

 .نيدر كنار هم داشته باش يخوب يزندگ دوارميام. گم يم كيتبر -

هم زنگ  گهيبار دچند ! شده؟ يچ يعني. نگرانش شدم. سامان رو گرفتم، جواب نداد يشماره . كه منتظر جوابش باشم، اومدم تو اتاقم نيا بدون

 .زدم، برنداشت

هم وارد  يلياما حاال كه و. دميهم براش نقشه كش يكل. كردم يرو م يروز نيهمچ ينيب شيپ. كنم يرو ادهيپ كمي رونيو اومدم ب دميپوش لباس
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 .تمومم رو انجام بدم مهيشده، بهتره كار ن يباز

ذارم از  ينم. قابل كنترله ريغ يلينفرتم نسبت به و. نقشم يفكرمو بذارم رو يهمه  ديبا. فرصت ندارم شتريماه ب كي. نشستم مكتين هي رو

 .زنگ خورد ميگوش. چنگم در بره

 چند بار بهت زنگ زدم؟ يدون يتو؟ م ييكجا -

 ؟يخوب. دميبود، نفهم لنتيرو سا ميگوش - سامان

 !ميعال -

 .عمم جون

 .دارم اجيباز هم به كمكت احت -

 .يكن يذارم كار يداشته باشه، عمرا نم يبه خدا اگه خطر ؟يكار كن يچ يخوا يباز م - سامان

 .را بندازم يباز شيآت كميخوام  ينه، م-

 !ــــــــاليخ يب - سامان

 .نه اي يهست -

 ؟يكار كن يچ يخوا يم - سامان

 .نمتيبب ديبا -

 .آدرس نيبه ا ايب - سامان

 .اون جام، فعال گهيساعت د هيتا  -

 .دميكش يم گهيد ينقشه  هي ديوگرنه با. كردم قبول كنه يفقط خدا خدا م. سامان يبه سو شيجام بلند شدم و پ از

 .خودش در رو باز كرد. نيكه خرما ناميبابا ا. بزرگ تر رو به رو شدم يخونه  هيبا  دم،يرس يوقت

 .تو ايب ؟يسالم، چطور - سامان

 خودتونه؟ يخونه . سالم كيعل -

 باشه؟ يمال ك يخواست يپس م. منم خوبم ،يمرس - سامان

 .اليخ يب -

 .آوردم و ولو شدم روش ريمبل گ هي. تو رفتم

 هنوز دنبالتن؟ -

 .و خالص سيدم دست پل يمداركو م ياما به زود. شدم يتو خونه زندان ينيب يآره، مگه نم - سامان

 .دميجام پر از

 .ايكار رو نكن نيفعال ا -

 !چرا؟ - سامان
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 .كار دارم يليكن، اما االن با و يخواست يهر كار گهيماه د هي -

 ؟يكار كن يچ يخوا يم نميبب - سامان

 .كنم ينم ينترس، كار بد -

 تو دردسر؟ يخودتو بنداز يخوا يباز م - سامان

 ...آدم  يكار آخرمه، بعد مثل بچه  نينه ا -

 .حرفمو خوردم ي هيبق

 ه؟ينقشت چ - سامان

 .يزهرمار ،يشربت ،يآب هيخشك حرف بزنم؟  يبا گلو -

 .ارمي يصبر كن االن برات شربت م - سامان

 .يايو ب يبر ينخوا يپارچ درست كن كه ه هيزحمت  يب -

 :رفت يجور كه داشت م نيهم

 !يرو تو برم، هــــــــ يا - سامان

 .م كه عطشم بر طرف شهشربت خورد وانيدو ل ،يستيرو دربا يب. پارچ شربت برگشت هيبعد با  نيم پنج

 .خب بگو - سامان

 .كه سندشو آوردم، برگزار كنه يتو همون باغ يمهمون هيخواد  يم يليو گهيماه د -

 ه؟يليو يمگه سند برا - سامان

دخترشو اعالم  يخواد نامزد يم. كل ساختمون رو دارم ينقشه . وسط حرفمم نپر. دونم يكرد، نم يكار م يدست سم چ ه،يليسند كه به اسم و -

 .كنه، اون هم با پرهام

 .گرد شد چشماش

 !ست؟ياصال برات مهم ن يعني ؟يگ يانقدر راحت م - سامان

 .مرده شورشو ببرن. از پرهام ميچرا مهم باشه؟ مگه من برا اون مهم بودم؟ بگذر -

 .ديخند

 .يهم كمكم كن گهيبار د هيخوام  يم. كنم هيخوام خودمو اون شب تخل يم. دارم يكيو و يلياز و يشتر نهيك هي -

 .ميافت يدر م يبا بد كس - سامان

 .دادم حينقشمو براش توض كل

 ؟يكارت ممكنه جونتو از دست بد نيبا ا يدون يم. اصال حرفش رو نزن - سامان

 .يچه نكن ،يچه تو كمكم كن. دم يبخوام، انجام م ويكار هي يوقت. ده يم يقرمه سبز يمن كلم بو نيبب -

 .ذارم يمن نم - سامان
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 .شه ينم يچينترس، ه. كمكم كن ،ينگرانم يلياگه خ. يكن يتو غلط م -

 اگه شد؟ - سامان

 .لبخند زدم هي. شدم رهيچشماش خ به

 .وقت به ظاهر آدما توجه نكن چيه. رهيگ يكه كه دلم آروم م نيمهم ا -

 ؟يفهم يم. اديسرت ب ييخوام بال ينم گهيد. تو خطر انداختمت يكل شميجور نيهم. شرمندم نكن نياز ا شتريب - سامان

 ؟يمنو بكش يدار يحاال تو چه عالقه ا نميبب. حرفام نينترس سگ جون تر از ا -

 ؟يش اليخ يشه ب ياگه ازت خواهش كنم، م - سامان

 ؟يهست .تموم شه يجانيه مونيكار گروه نيبذار آخر. شم يچون شرمندت م ،يكار رو نكن نيبهتره ا -

 .رفت يكالفه راه م. جاش بلند شد از

 .دم يكار رو انجام م نيخودم ا يقبول، ول - سامان

 قبول؟. كه خودم انجام بدم نهياصل ا گه،ينه د -

 .ابروهام ناخودآگاه رفت باال. هوا بغلم كرد يب

 .بشم مونيكارم پش نياز ا يروز هيترسم  يم. كه از دستت بدم نيترسم از ا يترسم، م يم - سامان

 .فتهينم ياتفاق چيدم ه يم نانيبهت اطم -

 .باشه، قبول - سامان

 .تو شكمش دميمشت كوب هي. ذوق زده شدم يكل

 .يحال داد يدمت گرم پسر، كل -

 .شد و شكمشو گرفت دوال

 .تو اون روحت يا - سامان

 يچند تا رقصنده م ،يآهان راست. ميد يكارمون رو با تلفن انجام م شتريب. برام بپا بذاره يليممكنه و. رونيتونم از خونه برم ب ينم اديمن ز نيبب -

 .اريورق و كاغذ بزرگ ب هيبرو . ميداشته باش نيتمر ديبا. خوام

 .طلبكارا جلوم سبز شد نيا نياومدم خونه پرهام ع. سامان بودم شيهفت شب پ تا

 ؟يتا حاال كجا بود - پرهام

 !آماده كن تيتو برو خودتو برا نامزد. هر جا كه بودم به خودم مربوطه -

 .موضوع شه نيا اليخ يكنم ب يم يرو راض يكيخودم و. رينگ يجد ادياونو ز - پرهام

 ؟يگ يرو به من م زايچ نيا يچرا دار -

 نگم؟! يچون زنم - پرهام

 ؟يگ يهــــه زنت؟ جوك م - پرهام
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 ؟يفتكجا ر زميپرهام عز - يكيو

 .به من رو

 .آوردن فيبه به چه عجب خانم تشر - يكيو

 ندرال؟يس يمادر ناتن يشما شد -

 جا تلپه؟ نينداره ا يخونه زندگ. اون جا بود يلياما از شانس گندم و من،يتوجه به جفتشون رفتم اتاق نش يب

 .سالم -

 .از خدمتكارا رو صدا زدم يكي. ندنيچ زيكه رو م مييرايپذ ي لهيرو مبل، به به وس نشستم

 .نياريب پسيظرف پر چ هيمن  يبرا -

 .بله -  خدمتكار

 .ذره كالس اومدم هي. رفت

 رو روشن كنم؟ يو ياجازه دارم ت -

 .شونم رو انداختم باال. جواب نداد يكرد ول نگام

 !تو دهات ما سكوت عالمت رضاست -

 يرفتم رو پ. آهنگ گوش كنم كمينداره بذار  يچيه ميو يت نيا. ديرس پسممياومدن چ يكيپرهام و و. نداشت يچيو رو كردم، ه ريرو ز ماهواره

از  پسيچ هي. دادم ياومدم و گردن قر م يچشم و ابرو م يگاه هيدور از چشم بق ميخوردم از طرف يم پسيطرف چ هياز . صداشو بردم باال. يام س

رو نشون داد و در آخر  يكياز رقص و كمي. تا آخر باز شد شميسرمو بردم باال ن! برقصن ديصدا اومد خوشگال با هويافتاد دوال شدم بردارم  تمدس

 ياخماش رفت تو هم پرهامم الك يليو ،يهم شوكه بود هم عصب يكيو. خنده ريقطع شد مخصوصا زدم ز پيتا كل. يام س يپ ويالو  يخودم و

 .كرد يسرفه م

صد رحمت به اون ! موند ياسگال م نيا نهويخاك تو سرش ع. احمقاس نيرو ع افشيق. مشنگهچه  هيمو فرفر نيا. خدا چقدر بامزه بود يوا -

ه. چقدر داغونه نيا يوا. يكي ه هـ ـَه هـ  !ه

 :از جاش بلند شد و با داد گفت يكيو

 !گهيبس كن د - يكيو

 .دستمو رو هوا گرفت يكيخوابوند تو گوشم منم بلند شدم دستم رو بردم باال كه  يكيو  اومد

 .ذارم يدستتو رو دختر من بلند كن زندت نم يجرات دار - يليو

 .بلند شد پرهامم

 !بهار دست من امانته ست،ياصال درست ن يكيكار و. خبر نداره يزيپدر بهار كه از چ - پرهام

 ؟يكن يدفاع م نياز ا يكه از زنت دفاع كن نيا يجا - يليو

 كتك بخوره؟ يكياز و ديبا ليدل يبهار ب - پرهام
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 خورده؟ ليدل يب - يليو

 !دونه ياون كه نم ميدون يمن و شما م - پرهام

 ؟يكن يازش دفاع م يدار - يكيو

هم  يكن يشه؟ هم خودتو بده م يم ياگه خانوادم بفهمن چ يدون يم ؟يكار رو كرد نيا يچ يبهار دست من امانته برا يدون يتو كه م -  پرهام

 !منو

 .خوام يمعذرت م - يكيو

 .يكن ياز من عذرخواه دينبا - پرهام

رو  شيباال تو اتاق خودش در رو بست و تك ميرفت. ميديازش د يحركت هيچه عجب . ستيبرنج ن ريپس اون قدرام ش. رونيگرفت و برد ب دستمو

 .داد به در

 .كل كل نكن يليخواهشا با و - پرهام

 گفت؟ يچ يديخواد بكنه؟ ند يدلش م يبذارم هر غلط! ؟يچ يعني -

 .به خاطر من - پرهام

 .نگفتم يزياما چ! ام؟يكه به خاطرت كوتاه ب يهست يبزنم تو پرش بگم تو ك خواستم

 .ندارم شياگه پا رو دم من نذاره منم كار -

 يهار م! كنه يده دست رو من بلند ممر ليذل. چك رو بهت بزنم نيتا دو برابر ا نيبش. شانس آورد جا دستش رو صورتم نموند. نهيسمت آ رفتم

 .هويشه 

 ؟يخوب - پرهام

 .آره -

 .به كارت نداشته باشه يبترسونم كار كميرو  يكيخوام و يم. ياين نييبهتره پا - پرهام

 ؟يدفاع نكرد يكيو زتيچرا از زن عز -

 .نه اون ييزن من تو - پرهام

 .تونستم پوزخندم رو جمع كنم ينم

 .رهيگ ينگو خندم م -

 .جلوم دستم رو گرفت اومد

 .ستين يآدم درست يليو. فتهيبرات ب يدوست ندارم اتفاق - پرهام

. اومدم تو اتاق خودم. خودمو سپردم به تو ايخدا! خورش كردن؟ زينكنه چ. دستمو گذاشتم رو گونم. رونيو رفت ب ديگونم رو بوس عيسر

دو ساعت ! ستميبهار ن رميرو نگ يويك نياگه حال ا. در رو از داخل قفل كردم. زيم و لپ تاپم رو همراه با كاغذ برداشتم و نشستم پشت نيدورب

 .در اومد يبعد صدا
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 بله؟ -

 .خانم براتون غذا آوردم -  خدمتكار

 .خورم ببر ينم -

 .اما آقا گفتن حتما غذاتون رو بدم -  خدمتكار

 .بگو خورده -

 ... يول -  خدمتكار

 .كار دارم. گــــــــهيا برو د -

 .پرهام اومد يبعد صدا نيپنج م. برد فيتشر باالخره

 بهار؟ - پرهام

 هــــان؟ -

 ؟يخور يچرا غذاتو نم - پرهام

 .كشه ينم لميم رميس -

 .درو باز كن - پرهام

 .خوام بخوابم يبرو م. ستيلباس تنم ن -

 !ندارم يمن مشكل - پرهام

 .تا درو باز كنم نيبش! بچـــــــه پررو -

 .بخور يزيچ هيپس اگه گشنت شد برو  - پرهام

 .باشه -

 .دميرو جمع كردم گذاشتم تو كمد و راحت خواب لميدو همه وسا يكاينزد! كنه ريرو بخ يبعد خدا

با تعجب فراوون خاندان . نييدوش گرفتم و رفتم پا هي. و ورزش كردم نيتو اتاق خودم شروع به تمر. شدم داريصبح از خواب ب ميو ن شش

 .پرهام اومد نيبعد سه م. زينشستم پشت م. نبودن يكيو

 ؟يديخوب خواب ريصبح بخ - پرهام

 .آره ر،يصبح بخ -

 ؟يشد زيچه عجب آفتاب از كدوم طرف در اومده سحرخ - پرهام

 .شم يزود بلند م شهيمن هم -

 .دميخواب يمرغ م نيمن بودم ع لياون اوا. آره - پرهام

 مرغ؟ يگفت يبه ك -

 من گفتم؟ - پرهام
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 .رميگ يم دهينشن -

 .كنار دميسه لقمه خوردم و كش دو

 ؟يشد ضيمر - پرهام

 .نه -

 .يشام نخورد شبميد ؟يخور ينم يزيپس چرا چ - پرهام

 .خورم يمن با شكم خودم تعارف ندارم هر موقع گشنم باشه م -

 .بخور گهيذره د هيحاال  - پرهام

 .افتادما يريعجب گ. بود سامان، حاالم پرهام تا

 سر كار؟ ير يم. كنم ينه، به جاش ناهار جبران م -

 رون؟يب ميعصر بر يخوا يم. آره - پرهام

 ؟يكيالبد با و -

 بردم؟ يكياز و ياسم - پرهام

 !شه يم دايسر و كلش پ ادي ينترس تا اسمش م -

 .مير ينه خودمون دو تا م- پرهام

 .اگه قسمت شد باشه -

 .امي يپس عصر زود م - پرهام

 .باشه -

 .جاش بلند شد از

 ؟يخوا ينم يزيرم، چ يمن دارم م - پرهام

 .ره باال يآبروهام م يگرفتم ه كيت دايدونم چرا جد ينم

 .نه ندارم به سالمت -

 .يبعد از سالم و احوال پرس. راحت شد كه پرهام رفته زنگ زدم به سامان الميخ يوقت

 جا؟ نيا يايب يتون يم يك. كارا رو انجام دادم شتريب يراست - سامان

 ؟يكار كرد يصدا رو چ. امي ياحتماال فردا م. ستميامروز ن -

 .دانلود كردم نترنتياز ا - سامان

 ؟يندار يكار. كارام رو انجام بدم هيبق ستيبرو به كارات برس منم تا پرهام ن. خوبه -

 .نه مراقب خودت باش - سامان

 .فعال -
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هفت . بود نييخسته شدم از بس سرم پا. شش كارم تموم شد يكاينزد. م كه تا اومدن پرهام كارامو انجام بدمرو قطع كردم و رفتم تو اتاق يگوش

 .رونيب ميحاضر شدم و با هم رفت عيسر نرسه سر يكيكه و نياز ترس ا. پرهام اومد

 م؟يكجا بر يدوست دار - پرهام

 .نداره يفرق -

 ؟يشهرباز ميبر - پرهام

 !خواد منو ببره تو اون قبرستون؟ يباز م! تجــــــــــد سادا اي

 .ديخواد برم خر يدلم م. نه -

 .يباشه هر جور راحت - پرهام

چون ناهارم نخوردم شام رو كه آوردن . كيرستوران ش هي ميرفت ديبعد از خر. كردم ديتونستم خر يدر اومدم تا م بشياز خجالت ج ياساس

كنه و هنوز دست  يم يپرهام داره با غذاش باز دميغذام كه تموم شد سرمو آوردم باال د. آبرومندانه غذامو خوردم يليو خ نييسرمو انداختم پا

 .نخوردس خودشم غرق فكره

 ؟يخور يچرا غذاتو نم -

 ؟يشد ريس. ندارم ليم - پرهام

 .آره -

 .ميپس بلند شو بر - پرهام

 .حوصلم سر رفت. زد يراه اصال حرف نم يتو. ميشد نيسوار ماش رونيب ميرو حساب كرد و اومد پول

 ؟يچرا انقدر ساكت -

 ؟يخودت چرا ساكت - پرهام

 بگم؟ يمن چ يزن يآخه تو حرف نم -

 كلوپ باحال؟ هي ميبر يخوا يم. يدوست دار يهر چ - پرهام

 .ستميبلد ن دنيمن كه رقص -

 .يورجه و ورجه كن يالك دينداره فقط با يكار - پرهام

 .ميباشه بر -

 .زدم و برگشتم سمت پرهام يطانيلبخند ش هي. كرد يم بمونيداشت تعق. يكيو نيبغل چشمم خورد به ماش نهياز آ. يدادم به صندل هيتك

 !ييسه تا ميبكن يچه حال -

 !؟يچ - پرهام

 !من و تو با بچمون -

 ؟يگفت يچ دمينشن! جانـــــــــــم؟ - پرهام



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  خير نديده –  گفتي من كي ام ؟ اگه                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٥ 

 .ادي يمون مپشت سرتو نگاه كن بچمون داره دنبال -

 .نگاه كرد نهيآ از

 !اديتونه دنبالمون ب يبازم م نميبب نيمحكم بش. اديخوبه گفتم ن! ه؟يك گهيد نيا - پرهام

 .برگشت سمتم. چهل پنجاه تا سكته زدم ميتا برس. ميگذاشت رو گاز و د برو كه رفت پاشو

 .ميبر اينشده ب داشيحاال تا باز پ. چوندميبچمونم پ ايب - پرهام

 م؟يديسالم رس! ؟يجد -

 .ريمنو دست كم نگ - پرهام

بودم كه  نيناراحت ا. رنيگ يپول خون باباشونم از آدم م گهيمعلومه د. قشنگ تر يكياز  يكي شييخدا. كلوپ باحال هي ميو رفت ميشد ادهيپ

 .پرهام دستمو گرفت. نشون بدم يتونستم خود ينم

 .وسط ميبر ايب - پرهام

 .خودت برو ستميبلد ن -

 .كردم توام همونو انجام بده يمن هر كار. هيبه هر ك يجا هر ك نيا. ميبر ايب - پرهام

 .نداره يباشه اگه آبروت رفت به من ربط -

 م؟يبر. ره ينم - پرهام

 .و پرهام رو نگاه كردم سادميماست وا نيوسط ع ميهم رفت با

 .دن يپرن و دستشون رو تكون م يم نييباال و پا يالك. دن يانجام نم يكار خاص چيرو نگاه كن ه هيبق - پرهام

 شترياون روش ب يپرهام كه باهاش برقصن، ول كيدو سه تا دختر اومدن نزد. ديرقص يحوصله همون كار رو تكرار كردم، اما پرهام قشنگ م يب

و دستم رو زدم به  سادميوا. ما شد اليخ يباز تا چشمش به چهار تا دختر افتاد ب. نه شد همون پرهام سابق دميمدت كه گذشت د هي. به من بود

 .كمرم

 .برم يآبروت رو م يچه جور نيصبر كن بب اس؟يجور نيا -

 ايدل دارم ب ايب ارمي يتو ذهنمم آهنگ آ. دنيرقص يهست رفتم شروع كردم به جواد يشتريب تيكه جمع ييجا دميدور و اطراف رو د برگشتم

پسر كه مشخص بود از اون شر و  ييپنج تا پياك هي. دنيبهم خند يچند نفر. شه يداره پخش م ينداشتم كه چه آهنگ ميخوندم، كار يرو م

ه اون جا رو خالص. دادم يلنگ و پاچه و دست و همه رو تكون م ،يرفتم تو فاز بندر. شدن كيشر يو باهام تو دلقك باز شميپ ناومد طونانيش

روش  عيسر. دادم و براش دست تكون دادم لشيلبخند گل و گشاد تحو هيكنه،  يداره با تعجب نگام م سادهيوا دميپرهام رو د. ميديبه گند كش

نوبت من . داد يم يقر هيرفت  يم يهر ك بيو به ترت ميزد رهيدا دميجد يقايبا رف! نداره اقتيل. ستيبا من ن نيا يعنيكه  گهيرو كرد طرف د

پسرام برام سوت . دميچرخ يدادم و م يدن كردم و آروم قر م يو گاز م ننيش يكه پشت موتور م ييكسا نيرفتم وسط و دستم رو ع ديكه رس

 .رونيو به طور كل برد ب ديكه پرهام اومد دستم رو كش اميب گهيحركت د هيخواستم . زدن يم

 .ميبرگرد ايگذره ب يكجا؟ تازه داره خوش م -
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 .لبخند زد هي

 .شو نيبا زبون خوش برو سوار ماش زميعز - پرهام

 .دست و پا زدم. نيمنو انداخت رو كولش و برد سمت ماش هويخواستم برگردم كه  رونيب دميرو از دستش كش دستم

 ه؟يچه كار نيا نييمنو بذار پا -

 !اديبهتره صدات در ن - پرهام

 .نييمنو بذار پا! بابا مينيب نيبش -

 .شد نيخودشم سوار ماش ن،يرو باز كرد و منو شوت كرد تو ماش نيماش رد

 ؟يمنو بگردون يمثال اومد-

 دنه؟يچه طرز رقص نيا. يآبرو برام نذاشت - پرهام

 !كه همه خوششون اومد و استقبال كردن يديد -

 .يبرا دلقك باز يفقط ساخته شد. تر وونهياونام از تو د - پرهام

 !ايكن يم اديروتو ز يدار -

 .سر جات نيبش - پرهام

 .قفلشو زد عيدرو باز كنم سر خواستم

 .خونه ميبهتره بر. امشب بسه حيتفر - پرهام

 .كنم هيرو تخل ميخوام انرژ يشده، م اديز ميشام خوردم انرژ. ره يتو خونه حوصلم سر م. حال كنم كميبابا بذار برم  يا -

 ؟يحال كن يخوا يكه م - پرهام

 .مثبت تكون دادم ي به نشونه سرمو

 ؟يكن هيتخل تويانرژ يخوا يم - پرهام

 .اوهوم -

 !شه هيتخل تيهم انرژ يحال كن يكنم هم حساب يكار م هيخونه  مير يباشه م - پرهام

نه اون حرف زد نه  ومد،يتو راه صدام در ن. گرفت شيخونه رو در پ ريرو روشن كرد و مس نيماش. ساكت شدم ه؟يمنظورش چ. گرد شد چشمام

 .خندش بلند شد يصدا. تو خونه كه به اتاقم پناه ببرم دميقرض كردم و دو گميخاموش شد دو پا داشتم چهل پنجاه تا د نيتا ماش. من

 ؟يانقدر عجله دار يعني - پرهام

كنه منم شرمنده روش  يم يم گلگشم از يپس فردا با مادر شوهرم چشم تو چشم م دميبرگردم دك و دهنش رو آسفالت كنم، اما د خواستم

 .رفتم تو اتاقم و درو بستم! شم يم

 .باش اليخ نيبه هم يهـــه فكر كرد -

 .بعد صداش از پشت در اتاقم اومد نيم سه
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 ؟يداريب ؟يبهار خواب - پرهام

 .ندادم جواب

 !خرابه انقدر منحرف نباش يليخواستم بگم فكرت خ. يداريدونم ب يمن كه م - پرهام

لباس عوض ! به سرم نزد، چون خسته بودم زود اومدم كه بخوابم يالبته من كه فكر بد! كرد عمينگاه چه جور ضا. خندش اومد يصدا دوباره

 .ييمايباز زنگ زدم به آژانس هواپ. صبح بعد از رفتن پرهام زنگ زدم به سامان و باهاش قرار گذاشتم. دميكردم و خواب

 مكتون كنم؟تونم ك يم. ريسالم وقت بخ -  آژانس

 ... يبرا طيبل هي نيسالم خسته نباش -

 

*** 

سه روز بعد  يهفته ا. و خونمون موندگار شد اوردياون روز دلش طاقت ن ياز فردا يكيو. كارامم ريدرگ يگذره و من حساب يماه از اون روز م هي

مهربون شده و بهم  دايچوب تو سر پرهام خورده كه جددونم  ينم. ميبود يمهمون يبرنامه  ريسامان و درگ يرفتم خونه  ياز رفتن پرهام م

 .شادوماد سر كار نرفت عروس خانمم اومدن خونمون يليروز جشن و. ستيالبته برا من كه اصال مهم ن! كنه يتوجه م

 .ريصبح قشنگت بخ. زميسالم عز - يكيو

 .ريصبح توام بخ ؟يسالم خوب - پرهام

 .يش يرسما مال خودم م گهيامروز د. خوشحالم يليخ يوا - يكيو

 م؟يمگه با هم صحبت نكرد - پرهام

 .گفتم كه نه ،يجوابتم گرفت. آره - يكيو

 ست؟ينظر من برات مهم ن يعني - پرهام

 .اديمخالفتم رو بذار به حساب دوست داشتن ز. معلومه كه مهمه - يكيو

 .خوام پدر و مادرمم باشن ياما من م - پرهام

 .ميريگ يم گهيد هيمهمون هياومدن  نداره اونا كه بيع - يكيو

 مردم؟ يسوژه  ميكه بش - پرهام

 يجور نيكه بهار برگشته ا ياز موقع. عوض شده داينكنه عالقت نسبت به من كم شده؟ چرا رفتارت جد ؟يزن يكه م هيچه حرف نيا - يكيو

 !يشد

 به بهار داره؟ يچه ربط - پرهام

 .نهيا ريربط داره همش تقص - يكيو

 .كه ازت دفاع كنه ستيجا بابات ن نيا! زنما يپركش تو دهنت م هيشم  يبلند م نيبب -

 !بهـــــــار - پرهام
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 .هيفكر كرده خبر دميدو دفعه بهش خند. دلش خواسته گفته يهر چ -

 !تو ايشه، من  يبرنده م يك نيصبر كن بب - يكيو

 .به پرهام رو

 .رانندم رفته. لطفا منو برسون شگاهيخوام برم آرا يم. ميكن ياعالم م مونويامشب نامزد. گردم يمن از حرفم بر نم - يكيو

 .نگام كرد يپرهام عصب. رونيخونه زد ب از

 كنم؟ يحاال چه غلط ؟يخواست يم نويهم - پرهام

 !نهيش يلرزشم م يخوره پا يخربزه م يبه من چه هر ك -

 .نيلرزشم بش يا پس پا - پرهام

 !رميخوام چند تا چند تا زن بگ يحواسم نبود م يوا! روتو برم يا -

 ... نيبب - پرهام

 .كارت داد دستم هيمن  شيراست اومد پ هي. اومد تو يكيو دوباره

 .كارتمون نميا ا،يدعوت كنم حتما ب ژهيخواستم تو رو به عنوان مهمون و يبهار جون م يراست - يكيو

دوست داشتم همون جا . هستن سميتو ف سيعكس انداختن؟ چه ف يك نايا. كارتم آدرس نييپا. عكس جفتشون تو بغل هم. باز كردم كارتو

 .خودمو نباختم! پاره كنم كهيپرهامو ت

 .شه يم يقشنگ زيچ. خوام بزرگ كنم يم ؟يعكسو بد نيا يشه كپ يم. يچه عكس باحال يوا -

 .آره حتما - يكيو

 :گفتم آروم

 .ادي يآب در ماز  كيكار ش هيآره واسه سر در مستراح  -

 .ميبر. خونه يايب ستين ياجياحت گهيپرهام لباستو برداشتم د - يكيو

 هيجمع كردم و گذاشتم  لمويوسا يهمه . ذارم يداغ پرهامو به دلت م. تا بذارم امشب بختت باز شه نيآره بش. رونيب ديگرفت و كش دستشو

 .جم نبود فقط سارا و سامان بودن. سامان يامشب رو برداشتم و رفتم خونه  ليدوش گرفتم بار و بند. گوشه

 ؟يكاراتو كرد - سامان

 .آره -

 ام؟يمنم باهات ب يخوا يم - سامان

 هم سر من؟ ارنيسر تو ب ييبال هيكه بشناسنت هم  يايب -

 ؟يهست ياوه اوه حاال چرا انقدر عصبان - سامان

 .رميرو بگ يكيو نيخواد زمان زودتر بگذره حال ا يدلم م -

 .شو اليخ يب يخوا يم ستا،ين ريهنوزم د - سامان
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 ؟يبدوش؟ با پسرا قرار گذاشت يگ يگم نره تو م يمن م -

 .آره - سامان

 نصب شده؟ يهمه چ -

 .آره - سامان

 .خوبه -

 ؟يچرا انقدر استرس دار - سارا

 .موضوع بوده نيا ريماه ذهنم درگ كي. كارمو تموم كنم ديمن امشب با -

 .زمان بگذره ميكن يكار هي ايخب ب - سارا

 از اتاقا استراحت كنم؟ يكيتونم برم تو  يم. تونم كنم ينم يكار چياالن ه -

 .ايالبته با من ب - سارا

كه حرصشو در  نيتونم بكشمش هم يكه نم فيح. رميگ يم شيآت ادي يكه م يليو نيكالفه بودم اصال اسم ا يليخ. از اتاقا يكيسارا رفتم تو  با

. رفتم يور و اون ور م نيو كالفه ا دميتا ساعت پنج دور خودم چرخ. هفت اون جا باشم ديشه و با ياز ساعت پنج شروع م يمونمه. هيكاف ارميب

 .در اتاقم رو زد امانس

 ؟يآماده ش يخوا يبهار ساعت پنجه نم - سامان

 بچه ها اومدن؟. شم ياالن حاضر م -

 .منتظرن نييآره پا - سامان

 .امي يم گهيد ي قهيمنم چند دق. برو -

تاپ  هيهمراه با  يمشك بيشش ج يشلوار ساده  هيكار صورت و سرم كه تموم شد . آنا درست كردم نيرو ع افميو ق نهيآ ينشستم جلو. رفت

 .از جاش بلند شد ديرو كه د افميسامان ق. رونينقاب زورو هم برداشتم و اومدم ب. دميبود پوش نيآست يورش ب هيكه  يمشك

 در جا كشتت؟ نتيبب افهيق نيبا ا يلياگه و يدون يم! ؟يرو عوض كرد افتيق يرا چب - سامان

 .زنم ينقاب م -

 !يجور نيكنه، اما ا يكار هيتونه  يپرهام م يخودت باش افهيباز اگه با ق - سامان

 .شه ينم يچيه -

 .نبود نيقرارمون ا - سامان

 .ميكن يبعدا راجع بهش صحبت م مياالن وقت ندار -

 .يذارم بر ينم اي يكن يرو درست م افتيق ير يم اي - سامان

 .يريبهتره جلومو نگ. رم ياما من م -

 ؟يفهم يذاره م يزندت نم يليو. افهيق نينه با ا يباشه برو ول - سامان
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 .جرات نداره -

 .ستين ياالن وقت كله شق - سامان

 .داد زدم. و درو قفل كرد ديبرم سمت در جلوتر از من دو خواستم

 !يدرو باز كن لعنت -

 .يد يدست خودت م يكار هيحالت  نيبا ا ياصال الزم نكرده بر - سامان

 .تر شدم يبودم عصب يعصب

 .شه ينم يزيگفتم چ. بذار برم -

 .كنترل صدام دست خودم نبود گهيد

 .نبود نيمن ا يبه خدا زندگ. يليرهام حاالم وتا بود پ. دميروز خوش ند هيجا  نيكه اومدم ا ياز موقع. بذار برم -

 .اديب رونيقطرشم ب هينذاشتم  يحت يتو چشمام جمع شد، ول اشك

از  شتريب! نشون بدم؟ اليخ يچقدر خودمو ب! ؟ينفهم ،يوونگيخودمو بزنم به د يبرگردم خونم؟ تا ك ييمنو نابود كردن با چه رو يزندگ نايا -

از  الشونيپرهامو در كنار من بشنون و خ يكه خونوادم صدا نيا يفقط برا. ستميمنم آدمم، احساس دارم از سنگ كه ن. تحمل كردم تميظرف

تو خودمم؟ به خدا  ينيبار بب هيشد . نابود شد، خرد شدم تميشخص. موندم يلحظه كنارش نم كي يراحت بشه كنارش موندم، وگرنه حت نبابت م

اون طفل معصوم رو نابود كرد  يخونواده . خواست منو بكشه يكه م يليو. نابود كرد مويپرهام زندگ. آدم احمق هيتم تو قالب رف ستمين اليخ يب

رسه،  ينم يبه كس يبيآس چيه يدون يخودت م. شم يآروم م كمي يجور نيبذار برم حداقل ا. ميخبر يكه من و تو ازشون ب گهيو هزار تا كار د

 .خوام مجلسشون رو خراب كنم يفقط م

 .نييانداخت پا سرشو

 .ستيپرهام مقصر ن - سامان

 .حاال درو باز كن. اومد يبال سرم نم نيدادم ا ياحمقانه زود بله نم يلجباز هيگرفت و سر  ياگه خودمم كرمم نم يگ يراست م -

 .اديب سرت ييكنم نذار بال يباشه، فقط خواهش م يش يآروم م يجور نياگه ا - سامان

 .شمياسلحه در آورد و اومد پ هيو از تو بوفه  رفت

 .ممكنه الزمت بشه ريبگ نويا - سامان

 .ندارم ياجيبهش احت -

 .دونم اما باشه ضرر نداره يم - سامان

 .رو گرفتم درو باز كرد اسلحه

 .خبر بده يديرس. برو بچه ها منتظرن - سامان

 .يممنون كه كمكم كرد. باشه -

 .خوام يمعذرت م يديكه كش ييبه خاطر تمام دردسرها. از تو ممنون باشم دينه من با - سامان
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 .حرفو نزن نيداداش گلم ا -

به . پنج تا پسر ترك موتور منتظر نشسته بودن. رونيفقط باهاش دست دادم و اومدم ب. شه تياذ نياز ا شتريبغلش كنم، اما نخواستم ب خواستم

. ميديهفت رس قايدق. مينقاب زد يهمگ ميباغ بش كيكه نزد نيقبل از ا. يمهمون نيرفتم به آخر. موتور سوار شدم هيهمشون سالم دادم و ترك 

تو گوشم بود كه اصال  كيكوچ يليخ يهندزفر هي. دنيهــه چقدر به باغ رس. ورود دادن يتا اجازه  ميكارت نشون داد هي. يقسمت ورود ميرفت

 .م تا سامان صدام رو بشنوهگوشم رو فشار داد. شد ينم دهيد

 .ميديسامان رس -

 .نيقسمت رختكن كه مثال آماده ش ديبر - سامان

 .باشه فعال -

كوتاه تنش بود  يليخ ينبات راهنيپ هي يكيو. مهمون داشتن همه از دم با كالس يكل. شمع و گل زايم يهمه  يتا دور باغ پر مشعل بود و رو دور

اجرا  يكه برا يزنم رفته بود رو سن هي. كرد يكرد و با چند نفر صحبت م يداشت حناق كوفت م ميليو. دهيچسب دوقلو به پرهام چسب نيو ع

 .قسمت رختكن ميبا بچه ها رفت! هــِـه خوبه اسمشو بذارن حنجره طال. خوند يآهنگ م دشيخراش يدرست كردن و با صدا

 .ومدمياگه خودم ن يحت. نيشجا خارج  نياز ا ديبا عينره تا اجرامون تموم شد سر ادتوني -

 .بله - پسرا

 ميشد يم كيبه هشت نزد يهر چ. ميساعت هشت اجرا داشت. لباسم ندارن نيهم اقتيل. بودم يلباس عوض كردن، اما من همون جور پسرا

 .ما يبه اجرا دينوبت رس. شد يم شترياسترسم ب

 .حواست باشه مير يم ميسامان دار -

 .يموفق باش. مراقب باش - سامان

 ميمستق ريكه قرار بود غ يخواستم آهنگ يم. به خودم وصل كردم كروفونيم هيرفتم . اومد يهمزمان با ما گروه شعبده باز. رو سن ميهم رفت با

آهنگ كاسكادا . كردمروش كار  يليماه خ هي نيتو ا. خوندن يخارج يصدام بد نبود، البته برا. كنم رو خودم بخونم يحال يليحرفمو به و

pyromania اولش پسرا شروع كردن. خوندم يپخش شد و خودمم با گروه مشغول اجرا شدم و م. 

 .يآتش افروز ،يآتش افروز - پسرا

 داره انيمن جر يدر رگ ها يزيچ هي وونهيبه من بگو د! خطاب كن يمن رو عقده ا -

 وجود داره يزيكه در درون چه چ نهيتونه بب يمن نم يها چشم

 يريمنو بگ يجلو يتون يتوام نم رم،يخودم رو بگ يتونم جلو ينم من

 ممكن بشه ريتو غ يبرا دنيكنم كه نفس كش يرو به پا كنم، كار شيآت نيخوام ا يم من

 ره يره، باال م يداره باال م حرارت

 ... رميگ يم شيكه من دارم از حرارت باال آت چون

 .كردن يبرنامه اجرا م شيشعبده بازا هم فقط با آت. باغ روشن شد يمشعال يحرفم دستم رو گرفتم باال و همه  نيبا ا همزمان
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 ياوه اوه اوه آتش افروز. يآتش افروز ،يآتش افروز -

 اعتراف كنم كه ديمن با. يباال رفته آتش افروز حرارت

 رسونه يصفر خشونت منو به اوج م يهزار درجه باال يدما

 كن دايخودت رو پ گاهينداشته باش جا ترس

 رو به راه بندازم شيآت نيخوام ا يبره، من م يم نيتو رو از ب يترس ها يهمه  نيا

 ره يممكن بشه حرارت داره باال م ريتو غ يبرا دنيكنم كه نفس كش يكار

 سوزم يشه و من دارم از حرارت م يداره گرم م هوا

 اوه اوه اوه يآتش افروز يافروز آتش

 رميگ يم شيكه من دارم آت ينيب ينم تو

 يآتش افروز ،يافروز آتش

 .يليزدم تو صورت و زل

 خودش قرار گرفته يباال من رو در احاطه  يرسه دما يبه اوج م شيآت يهمون موقع كه شعله ها -

 سوزم يشه و من دارم از حرارت م يهوا داره گرم م. كنم يخوام معذرت خواه يمن نم و

 يآتش افروز ،يافروز آتش

 .رو صدا زد يكيرفت رو سن پرهام و و يليو. نييپا ميتموم شد اومد اجرامون

 .رونيب نيبچه ها بر -

 .رو بهتون بدم يمهم يليخبر خ هيخوام  يامشب م - يليو

 .رو گرفت شونييدو تا دست

 ...جا  نيخوام هم يم - يليو

 .سامان حاال -

راحت شد همه رفتن  الميكه خ يوقت. اومد يجور صدا م نيهم. كردن يزدن و فرار م يم غيهمه ج. گلوله همه جا پخش شد كيشل يصدا هوي

 .رونيب

 .رونيسامان بسه رفتن ب -

 .شد يكه به درختا وصل بود پخش م كريچند تا اسپ ي لهيبه وس كيشل يصدا

 رون؟يب يخودتم رفت - سامان

 .فعال. آره -

 .افتاده نيرو زم يليو دميد رونيخواستم برم ب. پخش شه شيباعث شد آت نيهم. زدم شيها رو آت يزياز مشعال رو برداشتم چند تا از روم يكي

 .كمكم كن - يليو
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 .چشماش گرد شد. رو از صورتم برداشتم نقاب

 من كمكت كنم؟ يكمكت نكرد، انتظار دار يزد يهـــه دخترت كه انقدر حرصشو م -

 !؟يتو چطور زنده موند! امكان نداره - يليو

 .سادميسر و مر و گنده جلوت وا ينيب يحاال كه م -

 !سوخته يپس اون جنازه  - يليو

 !به جهنم يبهتره بر. تو شد يكار احمقانه  يبدبخت بود كه قربان يراننده تاكس هياونم  -

از پسرا رو قرض گرفتم و قرار شد بدم  يكيموتور . شد يم اديداشت ز يه شيآت يچون شعله ها رون،يلگد محكم بهش زدم و فرار كردم ب هي

حركت  عينداشتم سر اديوقت ز. گرفتم ادي ثمياز صدقه سر م ميموتور سوار. كالهم رو سرم گذاشتم و سوار موتور شدم. سامان بهش پس بده

 يچراغا. دميساعته رس هيكه من رفتم  يبا اون سرعت. خورد، اما فرصت نداشتم جواب بدم يزنگ م ميراه همش گوش يتو. هكردم سمت خون

 ينيگذاشتم تو ماش رونيرفتم تو چمدونام رو برداشتم و آوردم ب عيسر. بشه يكيخونه كه قسمت و نيا فيح. اطراف خونه همه روشن بود طيمح

اومدم در . باز رفتم تو خونه و مدارك رو برداشتم. افتاد مداركم رو برنداشتم ادميسوار شدم خواستم حركت كنم . دهيكه پرهام تازه برام خر

 .اس ام اس اومد درو بستم و اس ام اسم رو باز كردم ميگوش يبار برا نيا. رونيرو باز كردم و رفتم ب يورود

 .فرار كن دنبالتن! ؟يد يچرا جواب نم - سامان

 .و بلند كردم چشمام چهار تا شدسرم. يكيرفتم خوردم به  يجور كه راه م نيهم

 .و دار و دستش بودم يليو يبه رو رو

 .نشيريبگ. ارمي يطرفا؟ امشب باالخره سر از كارت در م نياز ا. به به پارسال دوست امسال آشنا - يليو

 فيشدم، اما حر ريهاشون درگشن كه با كميخواستن نزد. از پرهام نبود يخبر ياومد ول ميكيو. فرار كنم از چند طرف محاصرم كردن خواستم

 كياومد نزد يكيو. بازومو هيهر كدوم  گميد ياز پشت گرفتم دو تا يكي. باالخره گرفتنم. شدم يكارن نم يده تا آدم نره غول كه همشونم رزم

 .گوشم يمحكم خوابوند تو يكيبار دوم  يبرا. تو چشمام دو زل ز

 .يزدم چون جشنمو خراب كرد نويا - يكيو

 .زد گهيد يكي

 .قبلت يها يزبون دراز يبه تالف نميا - يكيو

 .كردم تو صورتش تف

 .كاشتم يبادمجون خوشگل پا چشمت م هيگرفتنم كه  ياگه نم! يزن يوضع م نيمنو با ا يدار يشاهكار نكرد -

 .حاال كه دستات بستس و دور دور منه - يكيو

 .گم يم كيتبر يآخ راست! من دنيد ياينبودم از وسط جشنت ب يراض! خوش گذشت؟ تينامزد يآخـــــ -

 .حمله كرد بهم

 .زيبه همه چ يتو گند زد يكنم، ول يتازه موفق شدم پرهام رو راض. به هم بخوره مينامزد يكثافت آشغال تو باعث شد - يكيو
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با تعجب . كنده شد سميه كاله گك دياز بس كش. دفعه جو گرفتش و افتاد به جون موهام هي. كرد تو شكم و پهلوم يجور مشتش رو ول م نيهم

 .چونم و سرمو برد باال ريگذشت دستشو گذاشت ز كمي. دستش نگاه كرد يتو سيبه كاله گ

 .به من نگاه كن - يكيو

 .خوش ندارم -

 .زد داد

 .گفتم به من نگاه كن - يكيو

 .كيسرشو آورد نزد. تو چشمش شدم رهيخ

 !چطور متوجه لنزت نشدم؟ - يكيو

خواست بزنتم با پام محكم . بع بع در آورد ياز دستش گرفتم كه صدا يمنم چنان گاز ارهيچشمم كه لنز رو در ب كينزد ارهيدستشو ب خواست

 .اومد جلو چند تا چك محكم زد تو صورتم يليو. پاهامو گرفتن. نيتو شكمش پرت شد زم دميكوب

 .نياريلنزاشو در ب - يليو

 .داد زدم. بردن سمت صورتم ورشي

 .ـــــــارمي يخودم در م -

سطل  هيبعد با  نيسه م. گفت اونم سرشو تكون داد و رفت يچ هياز محافظا  يكيدر گوش . لنز رو در آوردم. اشاره زد دستم رو ول كنن يليو

مدت داشتم داد  نيمام اتو ت. كنار ديكارش كه تموم شد كش. كلم و با دستمال افتاد به جون صورتم يشد رو يخال خيسطل آب  هي. كمياومد نزد

 .كردم يداد ميو ب

 .يداد رييكه خوب خودتو تغ نميب يم! بـــــه بهارِ آنا نما - يليو

 ؟يخواست يم مياز جون زندگ يچ. من يبه زندگ يديبختك چسب نياز همون روز اول ع - يكيو

 .يبهتره دهنتو ببند -

 .هم دستامو گرفتن هم پاهامو. ره يبشر از رو نم نيا. كمياومد نزد باز

 .نره ادتي يزنم كه تا عمر دار يبهت م يچنان چك يسر نيا - يكيو

 .لبش يلبخند بزرگم گوشه  هيصورتشو آورد جلو . اوردميخم به ابرو ن. ديزد تو گوشم كه مخم سوت كش نيهمچ

 زم؟يچطور بود عز - يكيو

 .داشته باش نويحاال ا! يعال زم،يعز يعال -

از  يدستور داد حساب يليكه و ديپر نييزد و باال و پا غيج نيهمچ. مخ خودم نابود شد چه برسه به اون. نكردم و با كله رفتم تو صورتش يردنام

 .پرهام بلند شد يتا خواستن بهم حمله كنن صدا. انيخجالتم در ب

 .نيولش كن - پرهام

 .اسلحه دستشه دميد برگشتم
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 .نميب يازت م ديجد يكارا. زيبه به داماد عز -

با  يليو. اومد يچشمام داشت از كاسه در م. سرش يبهش پرهام برش گردوند و اسلحه رو گذاشت رو ديتا رس. بره تو بغل پرهام ديدو يكيو

 .تيعصبان

 ؟يكن يم يچه غلط يدار - يليو

 .كنم يم يگوله تو مخ دخترت خال هيبگو محافظات ولش كنن وگرنه  - پرهام

 !مپرها - يكيو

 .يبهتره خفه ش - پرهام

خواستم برم . از دستشون خالص شدم. بهشون اشاره زد. كردم يجمع م نيبه طور حتم چشمامو از رو زم ديداد با يادامه م گهيذره د هي اگه

 .كرد خكوبيسامان منو م يپرهام صدا كينزد

 !نياسلحتو بذار زم - سامان

مرد آروم اسلحشو ! ــــــــــاليخ يب. سادهيو اسلحه به دست وا سياز محافظا اسلحش رو در آورده و اما سامان كه با لباس پل يكي دميد

 :گفت تيسامان با جد. نيگذاشت رو زم

 !پرهام شيبرو پ -

 هيدونم از كجاش  ياونم نم. يليو يپا يسنگ و از شانس گندم پرت شدم جلو هيكرد به  ريپام گ. سامان بودم اصال حواسم نبود پيشوك ت تو

 .اسلحه در آورد و منو نشونه گرفت

 .نيبهتره اسلحتون رو بنداز - يليو

 .يمنه بهتره تو اسلحت رو بنداز شيدخترت پ - پرهام

 ...دو  ك،ي! كنم يم كياگه نه شل ،يچيكه ه نيشمارم اگه اسلحتون رو انداخت يتا سه م! ندارم يشوخ يكه با كس يدون يخودت بهتر م - يليو

 .نيسامان اسلحتو بذار زم. باشه، صبر كن - پرهام

 .گوشه هيهر كدوم رو بردن . اومد كنار باباش ميكيو رن،يدستور داد پرهام و سامان رو بگ يليو. نيدو گذاشتن زم هر

 !من دوستت داشتم ؟يكارو با من كرد نيپرهام چرا ا - يكيو

 حرفاست؟ نياالن موقع ا - يليو

 .به پرهام رو

فقط ارتباطت رو . شه يگرون تموم م ياما برات حساب ،يموفقم شد ياعتماد منو جلب كن يكرد يسع يليكارات نقشه بود؟ خ يپس همه  -  يليو

 .كنم يدو تا درك نم نيبا ا

 .دم يم حيبذار برن خودم توض - پرهام

 ؟يهمه سال هنوز منو نشناخت نيبعد از ا - يليو

 .يبه كار بهار نداشته باش يبهتره كار - پرهام
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 !؟يجد - يليو

 .ميازت مدرك دار يكل. يراه فرارم ندار ،يش يم ريزود دستگ اي ريد. كارات بردار نيدست از ا - سامان

 !چاه يكشم تو يمن اگه تو چاه فرو برم شماهارم با خودم م - يليو

 .با ما بكن يخواست يبذار بهار بره هر كار - سامان

 .دارم شياتون نماتازه بر - يليو

 .داد سمت جلو اسلحه رو به سمتم نشونه گرفت هلم

 .نيدو تا رو ببند نيا ياول دست و پا - يليو

 !؟يكار كن يچ يخوا يم - پرهام

 !يحرف نزن يكيبهتره تو  - يليو

به محافظاش اشاره كرد اونام اومدن  يليو. بودم سادهيوا نايا نيپرهام سمت چپ و سامان سمت راست منم ب. و پاشون رو بستن به درخت دست

 نيساعت ها تمر شهيهم. نداشت ييبرام معنا يخستگ. زدم يشدم با تمام قدرتم م ريباهاشون درگ. فرار كردم گرفتنم. ده نفر آدم. كمينزد

دم كه منو مجبور كرد جم افتا ادي ه؟يوسط چ نينقش من ا سه؟يسامان پل يعني! گرفتن؟ يمواقع انقدر بهم سخت م نيا يپس برا. داشتم

باعث شد حواسم پرت شه و  نيهم! ه؟يپرهام و سامان چ يرابطه ! همش نقشه بود؟ ذهنم هنگ كرد! همزمان با خودش و سامان مبارزه كنم

 .پرهام و سامان همه جا رو گرفته بود اديداد و فر يصدا. زدنم يتمام م يِبا نامرد ماونا نيافتادم زم. سرم زنيبر

 !كثافـــــتا نيولش كن - پرهام

 !بســــــــه ـــــدشينزن - سامان

 .عالمت سوال تو سرم بود يكل "!باال يببر تويمقاومت بدن ديبا": جم تو گوشم زنگ زد يبازم صدا. كردم يحس نم اديرو ز درد

 .فعال بسشه - يليو

 .رو به من يليو. فاصله گرفتن ازم

 رو بفرستم جهنم؟ ناياز ا يكيبعد از خودت كدوم  يدوست دار - يليو

 !به درك نيبهتره اول خودت و دخترت بر -

 !هنوزم زبونت كوتاه نشده - يليو

 .كه باهات هم كالم شم نمتيب يدر حد خودم نم -

 .اسلحشو گرفت باال. افتادم نيرو زم زيخ مين

 !يكن يخداحافظ تيبهتره با زندگ - يليو

 يم رهيگ يكنم عقم م يكه نگاه م افتونيبه ق. از جفتتون متنفرم! نيزن يبهت بگم؛ تو و دخترت حالمو به هم م يزيچ هيخوام  يفقط قبلش م -

 !نمتيب يو در آخر تو جهنم م. ارميخوام باال ب

. كيد شلركس اومد و بع يصدا هوي. كردن يجفتشون بلند شد، داشتن التماس م اديداد و فر يبازم صدا. چشمام رو بستم. زد شخندين هي
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به زور خودمو رسوندم . رفت يجور ازش خون م نيو هم نيزم يجلوتر از من افتاده بود رو كميركس ! من نــــــــــه يخدا. چشمامو باز كردم

قطره اشك، اما به خاطر  كياز  غيهمه كتك خوردم در نيا. ختميجور براش اشك ر نيهم! ق؟يرف يكار كرد يتو چ. دوستم نيبهتربه ركس، به 

رو كه سامان داده بود رو در آوردم و  ياز بغل جورابم اسلحه ا عيسر. سرمو آوردم باال هنوز اسلحه دستش بود. بذار زنده بمونه ايخدا! ركس

. تو ختنيو ملخ رمور  نيع سايكارم پل نيهمزمان با ا. از دستش افتاد خودشم دادش رفت هوا. كه اسلحه داشت يدست نكردم به همو كيشل

 يبعد كيشل. زد ينعره م. كردم شيبه دست بعد گهيد كيشل هي. همه رو گرفتن. غش كرد ديصحنه رو د نيكه تا ا يكيو. هنوز اسلحه دستمه

 .چپش يپا

 !بهار نـــــــــــه - پرهام

 !به خاطر ركس نميا -

 .راست يبه پا كيشل و

 !يديتو صداشونو نشن يولكه التماست كردن  ييبه خاطر تمام كسا نميا -

. ديسامان اومد جلوم و اسلحه رو از دستم كش. بحثش جداس رهيالبته اگه بخواد از درد بم ره،ينزدم كه بم يجور. آخر به گوش چپش كيشل

 :گفتم هيبا گر. آمبوالنس اومد عيسر

 !كنم يازتون خواهش م ن،يرو نجات بد وونيح نيتو رو خدا اول ا -

سرمه  يباال يكه كس نيگذشت حس ا نيچند م. سرمو گرفتم تو دستام نينشستم رو زم. كردن و ركس رو بردن يدگيرس زيتند به همه چ تند

 .سيسرمو بردم باال، جم با لباس پل. رو داشتم

 .ميريرو بگ رانيا يقاچاقچ نيبزرگ تر يتو باعث شد. ازت معذرت بخوام هم تشكر كنم ديدخترم هم با - جم

 .شدم خشك

با كمك تو  م،يكن رشيمدرك كه دستگ يسر هيو  ميچند ساله دنبالش. اصغره معروف به اصغر ترقه شياسم اصل شه،ياسم تقلب اميليو - جم

 .ميجلو افتاد يليخ

 .دميسوال پرس هي فقط

 ه؟يپرهام و سامان چ يرابطه  -

 ...و  گنيهمد يو چند ساله  نيچند ياونا دوستا - جم

 .بدونم يزيخوام چ ينم گهيد -

 .كميپرهام و سامان اومدن نزد. رو برداشتم فميجام بلند شدم و به ساعت نگاه كردم ك از

 .باهات صحبت كنم ديبا - پرهام

 .ميگفتن ندار يبرا يحرف -

 .اما من دارم - پرهام

 .گوش بده قهيبهار چند دق - سامان
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 .شدم رهيبه دستم خ. رو هوا نگه داشتم يبردم باال كه بزنم تو صورت جفتشون، ول دستمو

 .نيچكم ندار نيهم اقتيل -

 :خواستم برم جفتشون بازمو گرفتن و گفتن برگشتم

 !صبـــــــــر كن -

 :كج كردم و رو به پرهام گفتم سرمو

 .خودت بمونم شيپ ديبدبختانه با. به كلم بخوره يباد هيرم  ينترس م -

. از خونه فاصله گرفتم پامو رو پدال گاز فشار دادم و خودمو رسوندم به فرودگاه يوقت. و سوار شدم نميرفتم سمت ماش. شل شد دستاشون

 !دادم و تمام ليتحو لمويوسا. خواست حركت كنه يپروازم م دميبه موقع رس! چشمشون كور دندشون نرم خودشون بدن نميماش يها مهيجر

آخه ! اديسر ركس ن ييبال ايخدا. دادم هيتك يسرمو به صندل. خونوادم شيخوام برم پ ينم يول ران،يخوام برگردم ا ينشستم م مايتو هواپ االن

چند نفر  نيدست ا ي چهيمدت باز نيتو ا يعني! هيكه بدونم زندس برام كاف نيهم! ؟يچ رهياگه بم! شد؟ معرفت رو در حقم تموم كرد يچ

 !باهام بد تا كردن، بـــــــــــد. چقدر راحت ازم سو استفاده شد. ادي يلحظم به من فكر نكردن؟ از همشون بدم م هي يبودم؟ حت

 رميهر موقع بخوام باهاشون تماس بگ. ببرن ييموضوع بو نيدوست ندارم خونوادم از ا. ساكن شمال شدم. گذره يم ييكذا انيماه از اون جر دو

. دميبزرگ خر يليتوپ دوبلكس خ ياليو هيلطف پولدار بودن شوهرم به . كنم نفهمن كجام يوارد م فتهيشه شماره ن يكه باعث م ييكدا نياز ا

خونم رو به صورت سالن  ينيرزميز يطبقه . ادي يبه چشمم نم كيكوچ يخونه  گهيكردم د يبزرگ زندگ يليخ يچند ماه تو خونه  رهباالخ

دارم، اما  اديز قميدوست و رف. تكواندو مشغول به كارم يباشگاهم به عنوان مرب كيتو . كنم يم نيدر آوردم و اوقات فراغتم اون جا تمر يورزش

 يليخ. ميمونده بفهمن فرار نميهم. بستم شوهرم خارج از كشور مشغول به كاره يخال. دونن متاهم يم. كه پاشون به خونم باز شه ينه در حد

خورم كه چه  يخوره خودم رو م نيع ييتنها تو شهيهم. كنن داميخوام پ يخطام عوض شده چون نم. خواست بدونم حال ركس چطوره يدلم م

دو ماه كارم شده فحش دادن به  نيتو ا. كردن وونميكار د نيبگم خاك تو سرشون كه با ا يچ! اونا يكردم ول بازسر راهشون رو  يراحت پل ها

. ستين ديبع يچيه ناياز ا! كه اسگلم كنه حرفو زده نيجم ا ديدونم شا يچه م. رميهمون اصغر ترقه رو بگ اي يليباز خوبه تونستم حال و. همشون

و از اون جا وارد  اطيشم برم تو ح يمنم مجبور م نهييتو سالن پا شمياصل گاهيجا. پره يبرقا م وزيف ونيدر م روز كيدو هفتس هر  كياالن نزد

. نداره يمشكل چيگه ه يرو آوردم م يكي. بزرگ پر از دار و درخت يخونه  هيتنها تو ! گرخما يشم كه دوباره وصلش كنم، اما م نيرزميز

. باشه يزدم كار كس يحدس م. فهمه يكس نم چياگه بكشنمم ه. فتادهيبرام ن بيو غر بيعج يكم اتفاقا تمد نيآخه تو ا دميترس كميراستش 

روشن گذاشتم كه قشنگ  اطميح يچراغا! نه ايتو خونه  ادي يم يكس نميدادم بب كيتو اتاقم لب پنجره كش. ره يكه برق م هييامشب از اون شبا

 دهيفا يرم، اما ب يدادم كه االن م يم يدواريبه خودم ام يه! دميترك يداشتم م يياز زور دستشو. دمساعت معطل بو هي. كنم يابيهمه جا رو ارز

تو خونه  ديپر وارياز د. دميرو ند فشايپشتش بهم بود ق. يسر تا پا مشك يكليآدم ه هيافتاد،  واريرو د هيسا هي. طاقتم تموم شد خواستم برم. بود

تو دستم رو روشن كردم  يچراغ قوه  عيسر. كه برقا قطع شد رونيگذاشتم رو برداشتم و خواستم برم ب تاقمكه تو ا يچوب. نيزم ريرفت سمت ز

به خودم اومدم و با . تو ديدر سالن به ضرب باز شد و همون شخص پر هوي. زدم كه خونه به لرزه در اومد يغيچنان ج دميتا رس ،ييرايرفتم تو پذ

 !سيدزد و پل تيشده حكا. ميديچرخ يسالن م وردور تا د ارو،يچوب افتادم دنبال 
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 !صبر كن! رمت؟يگ ينم يفكر كرد. سايوا ياگه مردش -

پرت شدم  رجهيمنم با ش نيو خورد زم يزيچ هي پاش رفت رو هويبود همون شخص  كيچون خونه تار. كه خودم خسته شدم ميديدو انقدر

 .روش

 ؟يهست يتو ك! ؟ير يم يرو اعصاب من اسك يه يكرم دار. باالخره گرفتمت -

 .زد ينم حرف

 ؟يالل -

. معلوم بود نقاب داره يول نم،يشد صورتشو درست بب ينم گهيطرف د هيبزنم تو صورتش دستم رو گرفت چراغ قومم پرت شده بود  خواستم

 رونيب اميآخر خواستم از بغلش ب ميزدم به س. خوردم يتونستم خودمو كنترل كنم همش وول م يبود دست به آب داشتم خفن نم يبد يصحنه 

 .داد زدم. بودحاال اون ول كن ن

 !خـــــــــــتيولـــــــــــم كن، ر -

درم از  ييتو دستشو دميزنان پر رجهيدستاش شل شد ش! شد يبارون م ريت تميثيم آبرو و حموند يم گهيد قهيدق هياگه . غلط كردن افتادم به

 اه! مردم آزار! مخش تاب داره اروي نيانگار ا. دادم كه برقا اومد يداشتم با آرامش كارم رو انجام م. بودا كينزد! ـــــــشيآخ. داخل قفل كردم

. در آوردم يباز يتا چشمم خورد بهش فكر كردم روحه و كول يكيتو اون تار. ز بوفه بردارمرو ا ديرفت اون مالفه سف ادمي. نقشم خراب شد

 .رميحالشو بگ گهيد يتا دفعه  دميناچار خواب! زنما يحرفا م. اميتا من ب ستهينه پس وام. همه جا رو چك كردم نبود رونياومدم ب

. باز توهم زدم. ادي يكردم حس كردم صدا م يو داشتم موهامو خشك م رونياز حموم اومدم ب. انگار آدم شده. نشد يهفته گذشت ازش خبر هي

! شد داشيپ نيباز كه ا. پنجره كيآروم رفتم نزد. ادي ينه واقعا داره صدا م دميد. شدم شيو مشغول آرا دميپوش يتاپ شلوارك كوتاه ورزش هي

برقا رفت چراغ قوه رو  دميتا رس. نيرزميسمت ز دميچوبمو برداشتم و دو يعنياسلحم . عوض كردن نداشتمفرصت لباس . نيرزميز ترفت سم

 .جا شوت كردم هي دشميروشن كردم رفتم تو و درو قفل كردم كل

 !رونيب يايبهتره ب. يذارم در بر ينم يسر نيا -

 .رو به روم بود. دميكوتاه كش غيج هي نميبرگشتم پشت سرمو بب. كنم داشياطراف رو چراغ انداختم تا پ كمي

 !؟يستين هيتو همون زورو قبل نميبب -

 .مثبت تكون داد يبه نشونه  سرشو

 ؟!يهست يتو ك -

 .ابروشو داد باال يتا هي

 م؟يمن ك ياگه گفت - دار  نقاب

 .نقابتو بردار -

 .نچ! اُ اُ - دار  نقاب

 .گم بردار يبهت م -
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 خوام زوره؟ ينم - دار  نقاب

 !رونياز بغلش بزنه ب گمينشونت بدم كه پونصد تا د يخوام ينم هين اال -

 .قابلمه هيچشمام شد قد . لبخند زد و بوس فرستاد بهم

 !كنم يم تيبچه پررو االن حال -

 .گوشه چوبو دور سرم چرخوندم هيقوه رو گذاشتم  چراغ

 !نفـــــــــــس كـــــــش يـــــــــــيآ -

 يهمه . نداره چوبو انداختم كنار و با جفتك و لگد وارد عمل شدم دهيبا چوب فا دميد. چه زبل شده. داد يم يكردم سمتش همش جا خال حمله

باهاش  ديتا صبح با يجور نينداره ا دهيفا دميد. زد يضربم به من نم هيشد، اما  يمن م فيراحت حر. بود زياز حد ت شيكرد ب يضرباتمو دفع م

 .زدم ينفس نفس م. سادميوا. مكن ادعو

 ؟يشد خسته شد يچ - دار  نقاب

حركت دستمو گرفت و برم گردوند  هيسمتش دستامو بردم باال و خواستم نقابشو بكشم كه با  دميدو. نقابشو بكشم ديبا. كردم زير چشمامو

 :لبشو چسبوند به گوشم و زمزمه وار. واريچسبوندم به د

 !بوددلم برات تنگ شده  - دار  نقاب

 .تونستم بخورم ينم كميتكون كوچ هي ياما حت رم،يازش فاصله بگ خواستم

 !تكون نخور خوديكوچولو ب - دار  نقاب

 ؟يخوا ياز جونم م يچ. انقدر به من نچسب -

 !خودتو - دار  نقاب

 !يوقت خفه ش هينكنم  ريهــــه تو گلوت گ -

 !كار كنم كه خفه نشم ينترس خودم بلدم چ - دار  نقاب

 .داد زدم. مور مورم شد. ديبوس گردنمو

 !؟يكن يم يچه غلط يدار -

 !شدنتم يرتيغ نيعاشق هم - دار  نقاب

 .كنم تيولم كن تا حال -

 :گفت يحالت مسخره ا به

 !يترسون ينگو منو م يوا -

 .يولم كن يجرات ندار ييترسو گهيآره د -

 يجا پرت كردم كه خودمم نم هيرو  ديداشتم كل ميچه اعتماد به نفس. شم ينم هركول نيا فيخدا من كه حر يا. ازم فاصله گرفت برگشتم هوي

 !فرار كنم؟ يچه جور! دونم كجاست
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 .اريبا زبون خوش اون نقابو در ب -

 !اريدرش ب ايب يتون يم - دار  نقاب

تو بغلش و لباشو  ديمنو كش هوي. خسته شدم! ضربات من آشناس يشم؟ انگار با همه  فشيتونم حر يچرا، چرا نم. بهش حمله كردم بازم

كه  ييپاهامو بردم باال كه بكوبم جا! كرد يزدم مگه ولم م يمشت م يبه بازوش ه. منو سفت گرفته بود! بذارم دينــــــــه نبا. گذاشت رو لبام

 :زدم غيج. بودم يپشت كمرش به صورت افق. پاهامو رو هوا گرفت و بلندم كرد. ازم دور شد عيسر. زنمب دينبا

 !نيبذارم زمـــــــــ -

 .بهش دميكرد منم از ترسم سفت چسب دنيشروع به چرخ هوي

 .رفت جيولم كن سرم گ. نيزم ميندازياالن م وونهيد -

 .شد يم دهيكه به زور شن يكم جون يرفت شل شدم با صدا يم جيسرم گ. گوش نداد اصال

 .جون ننت بس كن -

 .ديحس كردم كنارم دراز كش. قادر نبودم جم بخورم. چشمامو بستم. نيشد و آروم گذاشتم زم اليخ يب

 ؟يخسته شد يزود نيبه هم - دار  نقاب

 .صورتم يرو ديدستشو نوازش گونه كش. ندادم يجواب

 نه؟ ستم،ين زاديمن مثل آدم - دار  نقاب

 .ديخند. كردم دييبا سرم حرفشو تا يكه حالم بد بود ول نيا با

 !يمال خودم يچه نخوا يچه بخوا - دار  نقاب

 .حالم بهتر شد، اما باز خودمو زدم به ضعف كمي. كشه يم كيبار ياگر بلند نشم كار به جاها يوا. ديبوس چونمو

 .خوام از دستت بدم ينم يمتيق چيبه ه - دار  نقاب

 .با كله رفتم تو صورتش! و حاال گهيد كمي! حاال وقتشه. صورتم كينزد ارهي يداره صورتشو م دميچشممو باز كردم د كمي

 !يآ - دار  نقاب

 يچشمم م يكه جلو يزياز چ. دستش جلو صورتش بود كم كم دستاشو برداشت. نقابشو كندم و از جام بلند شدم و رفتم برقا رو زدم عيسر

 !تعجب كردم يواقع يبه معنا دميد

 !نـــــــــــه -

 .زد لبخند

 !هم آره، هم نـــــــه - دار  نقاب

 !سامان؟... سا ... س  -

 .زد پوزخند

 .جاس نيمشكل هم. عجله نكن - سامان
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 !سامان؟ -

 !رهيكه جلومو بگ ستين يكس چياالن ه ؟ينيب يم. كارو كنم، اما جلومو گرفتن نيقبال خواستم ا. خوام كه امشب اعتراف كنم يم - سامان

 ؟يكارو با من كن نيا يتو چطور تونست -

 .شرع نكردم تند نرو خالف - سامان

 !يبهتره كم چرت و پرت بگ -

 .اول به حرفام گوش بده - سامان

 .يو بر يمحترمانه راهتو بكش يليآقا سامان بهتره خ نيبب -

 سامان؟ - سامان

 :گفت. زد خيپاهام . خشك شدم. دهنم باز موند. ديصورتشو كش هويگردنش و  ريجلوم دستشو گذاشت ز اومد

 !تعجب نكن سامانم قالب صورت منو داره -

 ؟يكن وونهيمنو د يخوا يم! پرهـــــــــــام؟ -

كه به خواست  يدون يم. گم يبرات اول از ازدواجمون م. بدم حيبهت توض زويخوام همه چ يبه حرفم گوش بده م يدم، ول يبهت حق م - پرهام

 !يتوام مخالف صد درصد دميفهم دميد ياون جور افتويق ياما وقت ،يهست يتو راض دياولش گفتم شا. ميپدر بزرگامون ازدواج كرد

 .ديخند

منم خواستم  يكه چطور حرصمو در آورد ميبگذر! تو شوك بودن يخونواده هامونم كه حساب. داغون بود يليجفتمون خ افهيق ييخدا -  پرهام

 يراض دمياما در كمال تعجب د ،يشد يعصبان يليدونستم خ يم يكن غيج غيخواستم جلو همه ج. يكنم كه به همه گفتم موافق يباهات لجباز

تو اتاقت اومدم  يوقت. كنم كه اون اتفاق افتاد تتياذ كمي اميشبم خواستم ب هي. دمتيد ياتفاق. منم با دوستام اومدم شمال ال؛و اما شم! يهست

 .ستمين مونياصال پش خودت وسوسه شدم كه ببوسمت از كارمم يو بعد اداها يگفتم دوستاتو رد كن

 بشناسمت؟ يچرا نخواست -

هاتو دوست  طنتيش. باشم شتيخواست همش پ يبعد از اون شب دلم م. از برگشتت راحت شد منم زود برگشتم الميخ. صبر كن - پرهام

دنبالم سابقت  يفتيدوست ندارم با چوب ب. گم يرو برات م يكه واجبه بدون ييقسمت ها. خستت كنم اديخوام ز ينم. بود نيريداشتم برام ش

. راحت شد زيدارم برام همه چ يحس هيبه تو  دميد يوقت. كه دوستش دارم يبا كس يبدم، ول ليتشك يزندگ هيخواست  يدلم م. يخرابه خانوم

. يديرو د يكياق تو فرودگاه افتاد و تو وو اون اتف زيگند زد به همه چ ريدوستم ام يول ،يخواستم تو بدون يبزرگ داشتم نم يليمشكل خ هيفقط 

 كيتو . ميفاب هم يقايمن و سامان نوزده ساله رف. كردم يمخف قويحقا يسر هياصال بهت دروغ نگفتم فقط  يعني نگفتمدر رابطه با شغلم دروغ 

. سهيپل يدون يباباشم كه م. يدرس خوند من عمران و معمار ياون دانشكده افسر. ميشروع كرد گهيرو با همد يرزم يهنرا م،يشست يمحل م

كنم منم قبول كردم بدون  شونيبه عنوان داوطلب همراه تاشونياز مامور يكيداد تو  شنهاديبود سامان بهم پ يعال ميرزم يچون هنرا. گذشت

شانس گندمم زد و . اعتمادشو جلب كردم يهزار بدبختبودم و با  يليو يكارا ريشد كه سه سال اون جا درگ نيببرن و ا ييكه خونوادم بو نيا

اجل  نيفرودگاه، اما ع اديب يكيقرار نبود و. كنم يتونستم كار ينم. شد يكنم جم از دستم شاك يم واجخبر دادم دارم ازد يوقت. عاشقم شد يكيو
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 يموقع تست گرفتن هنوز نم. جم بود يگشت يكه دنبالش م يبود و مرب اريشانس باهام  يسر نيا. خائن هيو من واسه تو شدم  ديمعلق سر رس

 يجور نيدفعه باهات خوب شد وگرنه سامان اخالقش ا كي نيبه خاطر هم. ديو تو رو د نمونهمون روز سامان اومد خو. يدونستن تو زن من

 نيازم خواست بدون ا ششيرفتم پ. م دارهروز جم بهم زنگ زد و گفت كار هي. از دستت شكار بود به خاطر اون گوش گاز گرفتن يليخ. ستين

از . رفتم يبار نم ريز يطيشرا چيتحت ه. يو با استعداد يهست يزرنگ يليخ ترداشت دخ دهيچون عق. يكن يبا ما همكار يبفهم يزيكه خودت چ

ما . شد كه سارا قالب صورت من و سامان رو درست كرد نيباشم و ا شتيكه خودم همش پ يبس سامان تو گوشم خوند تا قبول كردم به شرط

من بودم كه  نيا دميرو نبوس يكيوقت و چيبهت بگم من ه وامخ يم. ميصدا بود ديعاشق تقل ياز بچگ مياريرو در ب گهيهمد يصداها ميبلد

اومد  يم شيكم پ يليخ. سامان ايودم بودم خ ي افهيهمش با ق اي. دمتيجم بوس يمن بودم كه تو سالن خونه  نيرفتم، ا يم رونيهمش باهات ب

اتفاق  نيوقت واقعا ا هينكنه  ديسامان ترس م؟يدور شد اجفتمون از اون ج يديسامان رو كه من باشم بوس يچرا وقت يدون يم. يتو با سامان باش

. مراقبم بود يرو بهت بگم اما جم حساب قتيچند بار خواستم حق! يسامان بش ي افهينكنه عاشق ق دميدوستش بشه منم ترس يو شرمنده  فتهيب

جاسوس  يليو يتو خونه . كنه سكير گهيد ستخوا يشه نم يكارا داره درست م عيسر ديد يم يوقت. ديرس يچطور سر بزنگاه م يديخودتم د

خواست لو بره  ينم. بود ريام هيك يبدون يكه كنجكاو بود يياون صدا يليو ياز خونه  يموقع دزد. دورا دور مراقبت بود شهيهم ريام. ميداشت

اون خالم رو بدن . ينيشب رو بب اونزخم  يتون يم يكه حرفم رو باور كن نيا يبرا. يديفهم يم يزيكند اگه تو چ يچون جم پوست از سرش م

 يكه بهت نخ م يهمون پسر يديد رونيب ياومد يوقت م؟يخون بد شيآزما ميبا هم رفت ادتهي. اديسرت ب ييخواستم بال يبهار من نم. يديمن د

از  شتريب يجم معتقد بود هر چ! جمه، البته خودمم مقصرم ريتقص اميبدبخت نيا يهمه . بود؟ اون بال رو من سرش آوردم يچه جور افشيداد ق

از كفشات  يكيتو  دياما سامان به دادم رس يتو رفت يدم، ول يم حيگفت خودم بعدا بهش توض يم. يكن يكارت تالش م يبرا شتريب اديمن بدت ب

 يتو مسابقه . كنم گمياعتراف د هيخوام  يم. جام نيمن االن ا نيبه خاطر هم. ميكن داتيپ يجور نيزد ا بتيگذاشت كه اگر غ ابيرد كي

نكارم بهت كردم با ا يباز تيدونم با زندگ يم. يمنو ببخش نهيمهم ا ستيمهم ن زايچ نياالن ا. نخوردم شويخوردن همبرگر تقلب كردم من آخر

 !خواستم مجبور شدم، مجبورم كردن ينم يكردم ول انتيخ

 .ديطرف به خاطر كار پرهام قاط زدم شد هيطرف خوشحال بودم كه با چند نفر همزمان نبودم از  هيشوك بودم از  تو

 رم؟يممكنه بم يدرصد نگفت هي يحت -

 !بهار - پرهام

كارو  نيرو داشتم كه ا يارزشم؟ اون جا جز تو كس يمن انقدر احمقم؟ انقدر ب يعني ؟يراحت قبول كرد يليبازم خ يشناخت يرو م يليتو كه و -

 ؟يباهام كرد

 يمن نخواستم با جونش باز يول. ومدياونم ن ،يومديجلو ن يدرست تيتوام با ن. يگله كن دينبا. چشممو بستم. نييقطره اشك از چشمم اومد پا هي

 .آوردم درو باز كردم برگشتم ريرو گ ديرفتم سمت در، كل. كنم

 .بخشمت يوقت نم چيكارت درست نبود، ه -

 .وجب باهاش فاصله داشتم كي. بازوهامو گرفت. برم گردوند ديدستم رو گرفت كش رونياز در برم ب خواستم

 !من مجبور بودم ؟يش يچرا متوجه نم - پرهام
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 !يرفت يبار م ريز ديتو نبا ؟يچرا مجبور بود -

 .كردم يمن كه عذرخواه. دركم كن - پرهام

 ؟يزن يحرفا رو به من م نيا يحاال چرا دار -

 .ميخوام كه از نو شروع كن يم - پرهام

 !كنم يدرصد فكر كن من با تو زندگ هيآره  -

 !يچه نخوا يچه بخوا ،يتو زنِ من نيبب - پرهام

 !بود يكيزن؟ زن تو همون و -

 ؟يفهم ينداشتم، م يكيبا و يوقت رابطه ا چيگم من ه يم - پرهام

 .نداره يكه هست به من ربط يهر چ -

 !يخودت كن ي فتهياونو ش ي؟ اون موقع كه خوب تالش داشت!يهـــه نكنه عاشق سامان شد - پرهام

 .بهم ديخودشم چسب واريتو د ديبه جاش اون منو كوب يبا پام بكوبم تو دلش، ول خواستم

 !يآره؟ سامان رو دوست دار - پرهام

 !يبهتره حرف دهنتو بفهم -

 گم؟ يمگه دروغ م - پرهام

 !يبچه ا يليخ -

 .نييكم كم چشماش قل خورد و اومد پا. ميتو چشم هم بود رهيخ. مينگفت يزيچ

 .فكرشم نكن يحت -

 .بودم واريبه د دهيتونستم سرمو بكشم عقب چون چسب ينم. نييآورد پا سرشو

 .برو عقب -

 هي. چشمام بسته بود. نشد يخبر يچشمامو بستم، ول عيصورتشو آورد جلو منم سر هوي. ميبند انگشت فاصله داشت كي ياندازه . تر شد كينزد

 !در آوردم يآخه چقدر شوت باز واريدوست داشتم كلمو بكوبم تو د. كنه يداره با خنده نگام م دمياز چشمامو باز كردم د يكيذره گذشت 

 !ادي يكه توام بدت نم نميب يم - پرهام

 .صدامو بردم باال. شدم همون بهار لجباز بازم

 .بكش كنار عمــــــــــــو ؟يبخورم تا دست از سرم بردار ريس لويك لويك ديانگار با -

 .ارايدر ن يجا واسه من الت باز نيا - پرهام

 .اديبرو بذار باد ب -

 .زميمراقب خودت باش عز. خوام ياب مگردم و ازت جو يبعد بر م يدم كه فكر كن يهفته بهت فرصت م هي - پرهام

 .افتم يم يكيو ادي زمايبه من نگو عز -
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 .باشه خانومم - پرهام

 ييجورا هي. يليباورش برام سخته خ! مدت پرهام كنارم بود؟ نيتمام ا يعني. رو تخت دميرفتم تو اتاقم دراز كش. رفت عيو سر ديبوس گونمو

! كار كنم؟ يدونم چ يدونم واقعا نم ينم. كه راحت بهم كلك زده ميازش عصبان شتريكنارم بوده و هوامو داشته، اما ب شهيخوشحالم كه هم يليخ

 ويسقف ك هي ريبرم ز يكيآقا اصال من نخوام با . ارهي يم رميهر جا كه فرار كنم گ تيوضع نيبا ا. ستيببخشمش هدف من كه ازدواج ن فرضبر 

اگه . كنم يخوام باهات زندگ يگم نم يكنم و م يكارشو بهونه م نيبگم غلط كردم خوبه؟ هم! يزن پسر مردم شد يخب غلط كرد نم؟يبب ديبا

باالخره  اليكار كنم؟ با هزار فكر و خ يبعدش چ يشه، ول ينم داشيهفته پ كيحاال تا . خونوادم يول ستيبرا من كه مهم ن ؟يطالقم بده چ

 .خوابم برد

 

*** 

 

عصر خسته و كوفته از باشگاه زدم . كالسام شدم ريرفته بود، از بس درگ ادميبه طور كل پرهام از . گذره يم انيهفتس كه از اون جر كي االن

 .لبخند زدم. دميد كويروبيا ياياز مرب يكيخواستم برم تو كه بگم زنگ بزنن آژانس . نداشتم نميماش. رونيب

 .نيخسته نباش -

 ؟ير يخونه نم مگه. زميممنون عز -  يمرب

 .اوردمين نيامروز ماش. رميخواستم آژانس بگ يچرا م -

 .ميتو رو هم برسون ايپسرم اومده دنبالم ب -  يمرب

 .ييزدم رو دنده پررو. شانسم زده وليا

 ستم؟يمزاحمتون كه ن -

 .ميبر ايب. هيچه حرف نيا زمينه عز -  يمرب

 .زنگ خورد هيمرب يتراب يگوش ديسف يايپرش هيسمت  ميكرد حركت

 .امي يباشه االن م. كالس داره؟ نه هنوز نرفتم يا چرا؟ تا چه ساعت. زيجانم بگو عز -  يتراب

 .كرد قطع

 .برگردم باشگاه ديببخش رها جان با -  يتراب

 افتاده؟ ياتفاق -

 .سمياومده قرار شد من برم جاش وا شيبراش پ يمشكل هيسانس بعد  يمرب. زمينه عز -  يتراب

 .شه روزتون خوشبا. بله -

 .رسونتت يكجا؟ صبر كن پسرم م -  يتراب

 .رم يممنون خودم م -

 .بهش بگم ميبر ايب. برادرت نياونم ع ه؟يچه حرف نيا -  يتراب



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  خير نديده –  گفتي من كي ام ؟ اگه                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٦ 

بعد از سالم و احوال ! داره ياوف عجب پسر تپل. شد ادهيپ نيپسرش از ماش ميشد نيماش كينزد. گهيد امي يم يكن يكه انقدر اصرار م حاال

 .يپرس

 .رها جونو برسون منزلشون ن،يرام -  يتراب

 .نييكنم بفرما يبله خواهش م - نيرام

 .خواستم مزاحم شم ينم -

 .نيدار ارياخت - نيرام

 .بچه ها فعال خداحافظ. شد رميبرم كه د -  يتراب

 نيگه ا يم نمياگه جلو بش شم،يه تاكسگه مگه رانند يم نمياگه عقب بش! عقب؟ اي نميموندم جلو بش نينشست تو ماش نيرام. ميكرد يخداحافظ

 .نشستم. خودش در جلو رو باز كرد. داره؟ كارم راحت شد ياه اصال مگه فرق! هييچه پررو

 برم؟ ديكجا با - نيرام

 يدادم و لبخند م يسرمو تكون م يمنم مجبور. مزه يب يگفت تا جوك ها يگذشت آقا فكش گرم گرفت از خاطرات سرباز كمي. دادم آدرسو

 .ميخونه شد كينزد. حوصلم سر رفت. زدم

 .بازم ممنون -

 .كنم يخواهش م - نيرام

 .كنار خونه ساديوا

 .با اجازه. نيبه مامان سالم مجدد برسون -

 .جوكم گوش كن بعد برو هي نيآهان حاال ا - نيرام

زدم  دميكه د يبا صحنه ا يول رميشتم سمتش حالشو بگبرگ! بودم دهيتو عمرم نشن يمزگ يب نيتا حاال جوك به ا! چه پسر خاله شد نيا جــــان

 !فرمونو چرخونده يتعجبم چه جور. حال انقدر شكمش گندس كه افتاده رو فرمون نيبا ا يكه تا آخر داده بود عقب ول ويصندل. خنده ريز

 .گهيد يكيحاال  ؟يحال كرد - نيرام

 .برم ديشده با رميمن د ديببخش -

 .در آورد بشيكارت از ج هي

 .پس بهم زنگ بزن - نيرام

 .رفت تو هم اخمام

 !من متاهلم -

 !م؟يكار كن يچ ميخوا ينداره كه مگه م يبيع - نيرام

 .شدم ادهيخودمم پ. رونيب ديگرفت و كش قشوي يكيسمت خودش باز شد  نيدر ماش هوي

 !يكن يم يبراش بلبل زبون يدار ياديز - پرهام
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 !به تو چه زنمه - نيرام

 .ابروشو داد باال يتا هي

 !تا حاال زن من شده زن تو؟ ياز ك - پرهام

 !من گفتم دوست زنمه... مــــ ! هــــان؟ - نيرام

 .دميدستشو كش بايپرهام تقر شيرفتم پ. نييپا ارهيتپلو ب نيمونده فك ا نميهم

 .منو رسوندن دنياز همكارامن، زحمت كش يكيپسر  شونيا زميعز -

 .رسوندمشون يعني...  يبله، بله زحمت كش - نيرام

 .زد پوزخند

 .ميدر خدمت باش. نيلطف كرد - پرهام

 .با اجازه. ممنون يليخ - نيرام

 .به من ديبختك چسب نيع يزدم سمت خونه، ول رجهيكه به پرهام نگاه كنم ش نيبدون ا. شد گازشو داد و رفت نيماش سوار

 !؟يهر هر و كر كر راه انداخت كهيمرت نيبا ا يبرا چ - پرهام

 !يزن يحرف م ياز چ ادي ينم ادمي -

 !انقدر افتضاح شده؟ قتيتا حاال سل ياز ك - پرهام

 .ديدستمو كش. به در سالن وارد شدم جوابشم ندادم دميرس

 .با تو بودما - پرهام

 .كه تو رو انتخاب كردم ياز وقت -

 ؟يفكراتو كرد - پرهام

 .كنم ياهات زندگخوام ب يآره، نم -

 !كنم، اما حاال عمرا ولت كنم يرم و پشت سرمم نگاه نم ينه م يگفتم اگه بگ نميصحنه رو بب نيكه ا نيتا قبل از ا - پرهام

 .خوام ينم يوص ليمن وك نيبب -

 !ايديمنو ند يهنوز اون رو. يفتيبهتره با من در ن - پرهام

 .يكن يكار يجرات ندار! دينگـــــــــو چهار ستون بدنم لرز -

 اس؟يجور نيا - پرهام

 .آره -

 .ميپس بچرخ تا بچرخ - پرهام

 .ميچرخ يم -

لباسمو عوض كردم و افتادم به . بهونس كيپرهامم كه فقط منتظر  نيا! راه انداخت يچه الم شنگه ا نيبب نيتو اون روح رام. رونيدر رفت ب از
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 .دميبخورم خواب يزيكه چ نيدوش گرفتم و بدون ا هيرفتم باال . كارام كه تموم شد. بخوابم ياساسخواست  يفردا جمعه بود و دلم م. جون خونه

 

و درو باز كردم اما از  دميكش ازهيخم. رو در ضرب گرفته بود يكي. نييكه ظاهرمو نگاه كنم رفتم پا نيبدون ا. دميدر از جا پر يبا صدا صبح

پدر  ال،يو زنش، عموها و عهد و ع مييدا ل،يخودم كه شامل مامان و بابام، دن يكل خونواده ! كار كنم؟ يدونستم چ ينم دميد يكه جلوم م يزيچ

 تيو ماچ و بوسه رضا يبعد از سالم و احوال پرس. زدن تو بغلم رجهيهمه ش اميتا به خودم ب! پرهام يدو طرف و خونواده  يبزرگ و مادر بزرگا

 .لو درفقط مامانم موند ج. دادن و رفتن تو

 .شوهرت رفت اليآبروم جلو فام. ناقص زده يكه سكته  يجلو پرهام باش يجور نيدختر تو ا - مامان

 !مگه چشه؟ -

 !؟ياز آنگوال فرار كرد ه؟يچه سر و كله ا نيا! گوشه ستيچش ن - مامان

 .نياي ياصال خبر نداشتم م! شدم زيآخه من از اومدنتون سورپرا -

 !يش يما ذوق مرگ م دنيدونست از د ينم گهيد. كنه زتيخواد سورپرا يدونم پرهام گفت م يم - مامان

 !اليخ يحاال ب. زميتو عز ايب -

 .تو ميهم رفت با

 .امي يمن تازه از خواب پاشدم برم سر و وضعم رو درست كنم م ديببخش. نيخوش اومد يليخ يهمگ -

 .اومد تو ديخر يدرو باز كردم پرهام با كل! هست؟ ميا گهيمگه كس د يدر اومد وا ياز پله ها برم باال باز صدا خواستم

 .يسالم به همگ يوا. دميخر يخواست يكه م يهر چ. ريصبحت بخ. سالم خانومم - پرهام

گذاشتم تو آشپزخونه رو  ليوسا. كردم لبخند بزنم يسع! واريدوست داشتم كلشو بكوبم تو د. هيبق شيرو پرت كرد تو بغل من و رفت پ دايخر

 .و اومدم باال

 .يبودم حساب ياز دستش شاك. پرهام اومد تو و درو بست رونيب اميخواستم ب. شستم لباسامم عوض كردم صورتمو

 ؟يكارو كرد نيا يچ يبرا -

 !ميبچرخ تا بچرخ اد؟ي ينم ادتيجمله  نيا - پرهام

 !يكن يكارت سو استفاده م نيبا ا يتو دار -

 .رو انداخت باال شونش

 .پسندم يرو بهتر م يباز نيمن ا - پرهام

 !ينكن يسرت اومد گلگ ييا پس اگه بال -

 .بهتره تو حواست به خودت باشه - پرهام

 .ديد ميهــه خواه -

 .ميكرد يعشقوالنه رفتار م يليخ گرانيجلو د ديبا. نييپا مياومد
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 يطبقه  نه،ييچهار تا اتاق خواب پا. تو اتاقا نيرو بذار لتونيشمام وسا ميكن يحانه رو آماده مصب زيتا ما م. تك تكتون خوشحالم دنياز د يليخ -

 .گسيباالم باز چهار تا اتاق د

 لويطور كه وسا نيهم. اومد لميتو آشپزخونه دن ميرفت ييدو تا. نييموندن، پدر بزرگا و مادر بزرگام پا نييو مهرشاد به خاطر زنشون پا ثميم

 .كردم يآماده م

 ما چطوره؟ ليآقا دن -

 ؟ير ينم گهيد. دلم برات تنگ شده بود. خوبم - ليدن

 !بگم يچ موندم

 .ميمون يم گهينه د - پرهام

 .سمتش برگشتم

 ...شما  -

 ن؟يخوا يكمك نم - مامان

 .ميكن يما كارا رو م نينه مامان تو برو بش -

 .مادر شوهرم اومد زهره

 نيبر. نيكن ييراياز ما پذ نيتون يآشپزخونه با من و مادرته، شماها بعدا هم م تيمسئول ميجا نيهفته كه ما ا كي نيعروسم تو ا نيبب -  زهره

 .رونيب

 !بده يليكه خ يجور نيا -

 .ميستين بهيما كه غر - مامان

 .رونيببر ب ريپرهام دست زنتو بگ - زهره

 .بهار ميبر ايب. چشم - پرهام

 .رونيگرفت و برد ب دستمو

 !مايزبانيمثال ما م ؟يكش يخجالت نم -

 ؟يكارشون دار يكنن چ يم ياحساس راحت يجور نيا - پرهام

 !ادهيروت ز يليخ -

كرم  يه ميمن و پرهام كنار هم نشست. خوردم بهتر بود ياما من حناق م م،يكرد ليم يخونوادگ يصبحانه رو در فضا. ميدور هم جمع شد يهمگ

خواستم از زور درد خونه رو بذارم رو  يكرد كه م يتو پاش اونم با پاش چنان تالف دميكوب زيم ريشدم و از ز يآخر از دستش كفر. ختير يم

 يكنه ب يبد م يفكرا نهيبب يكياگه  دميد. ميداد يرنگ م رييتغ يجفتمون ه. زد يداشت بال بال م. با ناخنام رون پاشو محكم فشار دادم. سرم

و سارا زن مهرشاد، چون  بايو فر مايس شينشستم پ كمي ميبزن ديو سف اهيذاشتن دست به س يخوشبختانه اصال نم .رميشدم تا بعد حالشو بگ اليخ

 !ما شيشوهرامونم كه فضول اومدن پ ميديو خند ميحرف زد ياز هر در. ميديجوش يبا هم م يليخ ميسال بود همسن بايتفر
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 !ميما هم بخند نيبگ ن؟يخند يم يه يبه چ -  فرشاد

 .خوره يبه درد شما نم -  بايفر

 .اديب سيپا يهر ك. به آدم خوش بگذره نيهفته بذار نياسب كار كنم حداقل ا نيع ديبا گهيد يهفته . ميبزن يوسط ميبر نيايب - ثميم

 يكنه گفتم باز يم دميدونستم پرهام با توپ شه يمنم چون م ننيرو بب يبه خاطر باردار بودنشون نشستن باز مايسارا و س. رونيب ميرفت همه

 .كنم ينم

 !ميكم دار اريمگه دست خودته  - مهرشاد

 .اديب نيبگ لويدن -

 !توپ ما بهش بخوره داغون شده ياون بچس ضربه  - پرهام

 !من با پرهامما -

 .همبا  بايبا هم، پرهام و مهرشاد و فر ثميمن و تو و م. نيعمرا بذارم زن و شوهر با هم باش! بابا مينيب نيبش -  فرشاد

 .خوام با شوهرم باشم يا من م -

 :لب گفتم ريز

 .كنه يم سيوگرنه دهنمو سرو -

 .ميكرد يكش اري گهيبسه د - ثميم

 :گوشم گفت كياومد بغلم و نزد پرهام

 !مراقب خودت باش -

 يپرهام مخصوصا به من نم. ثميبعد م رون،ياول فرشاد شوت شد ب. شدم يم ميپشت مردا قا شتريمن ب. زدنا ينامردا محكم م. ميما وسط بود اول

توپو با تمام . كنم بهم نخوره يپنج تا صلوات نظر م. خود خدا ايتوپ رو تو دستش چرخوند . توپم دستش بود. كنه يزد تا االن بخواد تالف

سارا . شاد درد گرفته چه محكم زدمهر نيا. ديكش ريتا اومدم برگردم كمرم ت. نخورد وليا. رو هوا و لنگامو باز كردم دميپرت كرد پر تشقدر

 .شمياومد پ

 !ستيكه ن يباز يوحش هيباز يبد زد يليمهرشاد خ - سارا

 ؟يبهار زنده ا! دن يكه به هم ماچ نم يتو باز - مهرشاد

 :نشم گفتم عيكه جلو پرهام ضا نيمردم اما برا ا يم داشتم

 .ميكن ويباز يادامه  ميبر. نيكه شمام شلوغش كرد ستين يزيچ -

 .مهرشاد خدا به دادت برسه - پرهام

 چرا؟ - مهرشاد

 !يش يصبر داشته باش متوجه م - پرهام

اگه  ثمه،يتوپ دست م. زبل بود يليخ. كردن پرهام و در آخر مهرشاد يباز يخورد، بعد از كل باياول فر! مياينوبت ما بود از خجالتشون در ب حاال
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 .اومد تو يم يكيكرد  يرو رد م يبعد يمهرشاد دو تا ضربه 

 ؟يمهرشاد جون آماده ا - ثميم

 !يستين يآره داداش تو كه عدد - مهرشاد

 اديبا پام محكم شوت كردم بهش تا به خودش ب كمينزد ديتا توپ رس. يعجب توپِ كات دار وليا. داد يتوپو پرت كرد مهرشاد جا خال ثميم

 .كردم فاصلمو باهاش حفظ كنم يمهرشاد منم سع شيپ ديباز سارا دو. دادش رفت هوا. توپ خورد وسط پاش

 !سر جات نيحاال بش ؟يخورد زميعز - سارا

 .كنم ياگه دستم بهت برسه خفت م - مهرشاد

 !دن عمو جون يكه به هم ماچ نم يوا تو باز -

 .كه خودم بفهمم يجور كميسارا بلند شد اومد نزد دنيخند همه

 .هيليخ فتهين يشوهرم از مرد ميخودمون - سارا

 .نترس اون قدرام بد نزدم -

 !گفتم خدا به دادت برسه - پرهام

 .ارهيسرم ب ييخواد چه بال يم يگفت يخب رك و پوست كنده م - مهرشاد

 .دونستم ينم گهيد شويكنه اما چه جور يم يدونستم تالف يم - پرهام

 .كميپرهام اومد نزد. مهرشاد رو خركش كنون بردن تو مردا

 !باش يمنتظر بعد. ياز دستم در رفت يسر نيا - پرهام

 !يستيحرفا ن نيبرو پسرم مال ا -

 يزحمت م دياونام گفتن جوجه كباب درست كنن كه مردام با دنيحامله پرس يمن كه آدم نبودم از زن ها. بحث غذا شد. مينشسته بود يهمگ

 هيواسه  شيانقدر بزرگه كه هر قسمت. دميخر يرد نكنه چه خونه ادستم د. ميانداخت زيرو م اطيبساط ناهار رو تو ح رونيب ميرفت يهمگ. دنيكش

 يسر هيگفتم و  يهمه از الس وگاس م يتا غذا درست شه من پامو انداختم رو پام و رفتم باال منبر و برا. كنه يم تيرفتن كفا كين كيروز پ

 .جوجه به چنگال زده گرفت سمتم كهيت هي شميپرهام اومد پ. زينشستن سر م يكم كم غذا رو آوردن همگ. ميكه با پرهام كجاها رفت يبند يخال

 .جوجه نميهوس جوجه كردم ا يگفت يم يه. خانومم بخور ايب - پرهام

 .چشمك زد هي بايفر

 ه؟يخبر -  بايفر

 !؟ينه بابا چه خبر -

 .رمياومدم چنگالو بگ! كنه ينيريپرهام خواسته جلو همه خودش نيا البد

 .م بهت بدم دهنتو باز كنخوا ينه خودم م - پرهام

 !يالو باز الِيخ ياُاُ ب - ثميم
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 !دستم خسته شدا - پرهام

به  ينامرد به قدر. ييرفتم تو دستشو دميگاز زدم دستمو گرفتم جلو دهنم و از جام پر هيكه  نيباز كردم جوجه رو گذاشت تو دهنم هم دهنمو

زدن به  يم يه نايمامان ا! شد يافتادم حالم دگرگون م يم شميشور ادي يجوجش افتضاح شور بود حت. جوجه نمك زده كه حالم به هم خورد نيا

 .در

 ؟يبهار خوب - مامان

 چت شد؟ زميعز - زهره

 !نيغذاتونو بخور نيشما بر ستين يزيخوبم چ -

 !تعجب كردم. سادنيهمه وا دميد رونيكه اومدم ب يياز دستشو. ارهيبال رو سرم ب نيخواست ا يمحبتش قلمبه شد نگو م هويچرا  گفتم

 شده؟ يزيچ -

 !گلم بشم يقربون نوه  ياله - مامان

 !جــــــان؟ -

 !سايرو پا وان اديز ميبر ايب زميعز ايب - زهره

 چرا؟ -

 !؟يگ يو به ما نم يش يمامان م يدار - ثميم

 .ستين نيكن يجور كه شما فكر م نيبه خدا ا! ن؟يگ يم نيدار يچ -

 !بـــــــــرو - سارا

 .دارم برات. كارو كرده نيپس مخصوصا ا ديخند يم زير زيداشت ر. به پرهام نگاه كردم ملتمسانه

دم به هم كه مع نهيساخت ا ياون جا بهم نم يغذاها. شم يم يجور نيبار ا هيمن هر چند وقت . گم ينفر به شما م نيباشه كه اول ياگه خبر -

 .ختهير

 .اومد جلوم ليدن. شد يبادشون خال همه

 .باهات دارم يحرف خصوص هيبهار جون  - ليدن

 .زميبگو عز -

 جا بگم؟ نيهم يعني - ليدن

 .بگو ستين يمشكل -

 !يبهم بد يقول هيخوام  يم - ليدن

 ؟يچه قول -

 !اول قول بده - ليدن

 .دم يقول م -
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 !خوام زنم مثل تو خوشگل باشه يزن من بشه، چون من م دياگه بچت دختر بود با - ليدن

 .من نبود هيدخترم شب ديحاال شا -

 دخترت مال منه؟! چرا هست - ليدن

 .به پرهام رو

 .ريبگ ليتحو ندتويبفرما داماد آ -

 ينوه دار م ميدار ميصابون زدما رو باش چه به دلمون  ؟يش يم يچ يپس فردا كه بزرگ شد يباش زايچ نيوروجك تو از االن تو نخ ا -  بابا

 .ميش

 .دييكرد بفرما خيغذاها  -

 .ديخند يپرهام موند داشت م. رفتن يهمگ

 !خاره؟ يم يليانگار تنت خ -

 !يليآره خ - پرهام

 !ارميسرت ب ييچه بال نيصبر كن بب. يش يبرو حموم خوب م -

كردم  يداشتم فكر م. دميرفتم تو اتاقم درو بستم رو تخت دراز كش. رونيب ميو بر مياستراحت كن هيقرار شد  ميغذامونو خورد. رونيب مياومد

نبود خواستم  يبلند شدم درو باز كردم كس شهيزد به ش يداشت م يكي ادي ياز پنجره صدا م دميساعت گذشت د مين! ارميسر پرهام ب ييچه بال

 .ببندمدرو 

 !شد جيدستم افل ريبگ نويا - پرهام

 .باال افتاد رو تخت ديخودشو كش. نهيساكو گرفتم اوه چقدرم سنگ. ساكم دستش هيپنجره بود و  زونِيپرهام آو دميد نوييپا

 !زنم؟ يم شهيش نيده ساعته دارم به ا ييكجا -پرهام

 توش؟ يآجر بار كرد ه؟يساك چ نيا. نميب رونيپاشو برو ب! بفرما تو دم در بده -

 .نداشتم يزيجا كه چ نيا. خودمه لينه بابا وسا - پرهام

 !نبود سابقشم كه خرابه نيحواسم به موندن ا يوا

 ؟يجا بخواب نيا يخوا يشب كه نم نميبب -

 .خوابم يجا م نياتفاقا هم - پرهام

 ؟يچ گهيد -

 ؟يترس يم هيچ - پرهام

 ؟يمن؟ از چ -

 .خودت بگو - پرهام

 .يتو به من نظر بد دار... تـــ  -
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 .ديخند

 .داشتم ياديز يتايموقع انيكه خونواده هامون ب نيكنم قبل از ا يخواستم كار يمن اگه م! هياعتماد به نفست ستودن - پرهام

 !يستين يآش دهن سوز نيتوام همچ -

 ؟يبگ يچ ينگ نويا - پرهام

 .اعتماد به سقف يبابا خدا -

چقدر  يوا. بود كياز كردم هوا تارچشمامو ب. شدم هوشيكه گذشت چشمام گرم شد و ب كمي. پشتمم بهش كردم دميگوشه از تخت دراز كش هي

 .نامه برام گذاشتن هيكس نبود  چيه. نييلباس عوض كردم و اومدم پا عيسر! دميخواب

مراقبِ خودت  مياي يتا ما م. كه سر دردت خوب شه يكنن گفتم خوب بخواب دارتينذاشتم ب! آرم خنده هيخانومم؟  يديخوب خواب - پرهام

 !باش

 .بلند زدم غيج هيرو مچاله كردم و  كاغذ

 .كرد نرم يكار هي نيبب شعوريب! يش يبهت بزنم آدم م يكف گرگ هي يوقت! يروان وونه،يد ،يعوضــــــــ -

. من بره يهفته رو جا هي نيزنگم به همكارم زدم كه ا هي. ديكارامو كردم و رفتم خر. مختصر براش داشتم يبرنامه  هي انيكه ب نيقبل از ا تا

 .ديگونمو بوس كميپرهام اومد نزد. بعد اومدن نيده م. گوشه نشستم هيكردم و  يجاساز لمويوسا. بودن ومدهيبرگشتم هنوز ن يوقت

 ؟يبهتر شد زميعز - پرهام

 .بخوابم واقعا االن بهترم يكه گذاشت يآره، مرس -

 .داد باال ابروهاشو

 واقعا؟ - پرهام

 ؟يپس چ -

 .ميكن يجانانه باز يوسط هي ميخوا يفردا م - مهرشاد

 .خوش بگذره -

 .گذره يبا وجود تو حتما خوش م زميآره عز - مهرشاد

 .كنم يبا تو باز گهيمن غلط كنم د -

 ؟يترس يچرا م - مهرشاد

 !يبچه دار نش گهيبزنمت كه د يجور يسر نيترسم ا يآره م -

 .نگو شوهرم گناه داره - سارا

 زن من گناه نداره؟ - پرهام

 .انياز پس هم بر م نايبابا ا نينترس - ثميم

 .خستم يليكه خ ميفقط شامو بخور -  فرشاد
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مسواك زدم ظرف فلفلو كه قبال  يوقت. ييمسواكمو برداشتم رفتم تو دستشو. تو اتاقم ميرفت بخوابه من و پرهامم رفت يهر كس. ميخورد شامو

. رونيكردم و اومدم ب ميشد ظرفو قا يخوب كه فلفل. ندون كردمد ريبهش زدم و داخل خم يكش رفتم رو باز كردم سرگوش پاك كن رو حساب

. اورديخودش ن يرنگش قرمز بود اما انقدر مغرور بود كه به رو. رونيبعد با غضب اومد ب نيدو م. ييبه دست رو تو دستشو كپرهامم مسوا

 .تا خواست درو باز كنه زونهيكه لباساش آو يرفت سمت كمد

 پرهام؟ -

 .برگشت

 !يهــــا؟ آ - پرهام

. شكمش ريفنر به در كمد بستم سرشم دستكش بكس، تا درو باز كرد مشت ول شد ز هيتنها در خانه  لميف اديبه ! نهيهم اديز دنيد لميف يخوب

 .نيدوال شد رو زم

 !نوش جـــــــون ؟يخورد -

 ه؟يمزخرف يچه شوخ نيآخه ا! آخ - پرهام

 .ميكجا بود؟ من كامال جد يشوخ -

 .ديلنگون اومد رو تخت دراز كش لنگون

 !يچه به روزم آورد نيبب - پرهام

 !اديسرت ن نيحقته بپا بدتر از ا -

 .ذارم يجواب نم يكارتو ب نيا - پرهام

 .رونيب اميب يكه نذاشت نيا يتالف نميا -

 .مواظب خودت باش يليخ - پرهام

 .شتريتو ب -

رو  دميچرا متكام انقدر سفت شده؟ اَه چند بار سرمو كوب. بسته يكيچشمم باز و  هي. شدم داريبا سر درد ب. ميديبه هم و خواب ميرو كرد پشتمون

 يكار م يداد سرم رو شكم پرهام چ يا. سرمو بلند كردم. دستمو زدم بهش يه. نرم هست زيچ هي دميمتكا كنم د ريخواستم دستمو ز! متكا

دوش گرفتم و  هيچشمم افتاد به ساعت بلند شدم . دهيگوشه خواب هيبدبختم  نيفتم اتختم جا گر شترينگاه ب! دم؟يخواب يجور نيچرا ا! كنه؟

آخر . در حال آماده باش باشم ديبا. بهش بود يحواسم شش چشم. نييساعت بعد پرهام اومد پا مين. بودن داريهمه تك و توك ب. نيياومدم پا

 يظاهر چه فكر شوم نيترسوند كه پشت ا يمنو م نشميهم ديخند يفتاد ما يهر موقع چشمم بهش م! منو نيا ايبكشم  نويا من ايترسم  يم

از . ميكن يموشك باز ميقا نيايداد ب چيسه پ ريشب كودك درونش گل كرد و گ ازدهيخانم  مايكه س نيجز ا فتادين ياتفاق چيتا شب ه! نهفتس؟

 .قرار شد بابام چشم بذاره رونيب ميرفت. كنن به جز مامانا و پدر و مادر بزرگا يكردن باز قبولتعجب كردم كه همه  نيا

 .نايدور نش يليخ - بابا

جاس كه  نيجالب ا. ميمن و پرهام سوا رفت! كردنه؟ يچه طرز باز نيواقعا ا. ليپرهامم با دن يبابا. بال استثنا دست زنشو گرفت و رفت يك هر
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ور و اون ور  نيمنم تنها واسه خودم ا. ميبا ما بر اينزدن ب يتعارف خشك و خال هينامردا . م كه تابع جمعهمه رفتن سمت جنگلِ پشت خونه من

چراغ قوم رو زدم به . باال يداد ازش بر يجون م. دميبزرگ رو د يدرخت تپل مپل هيدور شم  يليخواستم خ يگذشت نم كمي. دميچرخ يم

 نيبا احساس ا. منم كه خوش خواب چشمام رو بستم و كم كم خوابم برد يشد راحت روش بخواب يانقدر بزرگ بود كه م. كمربندم و رفتم باال

 .چشمم كور شد. دستشو گذاشت جلو دهنم نور چراغو انداخت تو صورتم يكيبزنم كه  غيخواستم ج. دمياز جا پر ادروم افت يزيكه چ

 !؟يكن يكار م يجا چ نيبهار تو ا - پرهام

 .برداشت دستشو

 !باال ير يكه از درخت م يمونيمگه تو م ؟يكن يم يجا چه غلط نيت اخود -

 !اييباال نيانگار خودتم ا! حالت خوبه؟ - پرهام

 .بكش كنار خفه شدم يهـــان حاال هر چ -

 .كنار ديكش

 ساعت چنده؟ -

 .دوازده - پرهام

 !دروغ؟ -

 ؟يشد هوشيب يآورد ريجا گ هيخوش خواب باز  - پرهام

 .خوابم برد هوي -

 .شناسم يآره من تو رو م - پرهام

 ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا -

 ده نه؟ يحال م يليخ. درخت نيا يباال امي يبار م هيجا هر چند وقت  نيكه اومدم ا ياز موقع - پرهام

 .شن يهمه نگرانمون م ميبر ايحال و مال رو ولش كن ب -

 .حرفو زدن نيدو نفره ا يرو ادهيپ ي شه همه به بهونه ينم ينگرانه كس يكس - پرهام

 !نــــــــه -

 !منو كشته وتيكيآ - پرهام

 .تكون دادم سرمو

 .گردم يمن كه دارم بر م يحاال هر چ -

 .ميصبر كن با هم بر - پرهام

 .ميشد بلند

 .نييرم پا ياول من م - پرهام

 .رم ياول من م رينخ -
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 .ايمن رفتم بعد تو ب سايوا. سر جات بابا نيبش - پرهام

 .رم يمن اول م اديبرو بذار باد ب -

. ميكه زودتر بر ميداد يحرف حرف خودمون باشه جفتمون همو هل م ميو بخوا ميانگار به هم لج كن! زودتر بره يكرد ك يم يدونم چه فرق ينم

 هيكه پرهام دستشو گرفت به  ميدر اوج شوت شدن بود. خودمم پرت شدم رمشياومدم بگ نييآن پرهام تعادلشو از دست داد و افتاد پا هي

 .زونشيوشاخه منم آ

 .يفتين ريسفت منو بگ - پرهام

 .توئه ريتقص اديسرمون ب ييهر بال -

 كنن؟ يكل كل م تيموقع نياالن تو ا - پرهام

 .يخواستم كه بدون -

 .هر لحظه ممكنه شاخه بشكنه نهيوزنمون سنگ. خودتو بكش باال كه منم بتونم - پرهام

 .منم كش شلوار پرهام رو گرفتم. سر خوردم هويدستمو بردم باال كه . تونستم خودمو خوب بكشم باال يدستم عرق كرده بود نم كف

 .نييپا ادي يشلوار رو ول كن االن م ريمنو بگ! ؟يكن يكار م يچ - پرهام

 .تونم يخب نم. يزن يا چقدر غُر م -

 .ريگم منو بگ يم - پرهام

. يليالبته شدما اما نه خ. شدم يوگرنه نابود م نيشانس آوردم با پا اومدم زم. دستم يشلوارشم تو نييشده بود چون پرت شدم پا ريد گهيد اما

 :زد يپرهام داد م

 ؟يسالم! حالت خوبه؟! بهـــــار - پرهام

 .آره بابا -

 .امي يصبر كن االن م - پرهام

 .صداش اومد. ولو بودم چشممو بستم و اخم كردم نيرو زم. خودمو لوس كنم كميبذار  گفتم

 .نميچت شد؟ بلند شو بب يبهار خانم - پرهام

 .كمرم خواست بلندم كنه ريانداخت ز دستشو

 .تونم تكون بخورم يدست نزن نم يآ يآ -

 كنه؟ يباشه كجات درد م - پرهام

 !شدم، آخ چاقالوس گرفتم جيافل يوا. همه جام -

 .بذار كمكت كنم - پرهام

 .شلوارش كه هنوز تو دستم بود رو دادم بهش. هم خندم گرفت هم چشمم چهار تا شد دميكه د يباز كردم اما از صحنه ا چشممو

 .پات كن نوياول ا ايب يخوا يم زهيگم چ يا م -
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 ؟يشد زونشيجا بود كه آو نميآخه دختر خوب ا. ايگ يا راست م - پرهام

 .ديشپو شلوارشو

 ؟يبلند ش يتون يم - پرهام

 كار كنم؟ يحاال چ. تونم حركت بدم ينه پامو نم -

 .كنم يبذار من بغلت م - پرهام

دور كمرم و بلندم كرد منم مجبور  گشميپام و دست د ريدستشو انداخت ز هيكه كولم كنه  نيجا ا يبده، ول يرم رو كولش چه حال ياالن م وليا

. استفاده رو بردم تيچشممو بستم و نها. راه انداخته بود ييسكويقلبش چه د. دادم هيتك نشيسرمو به س. شدم دستمو بندازم دور گردنش

 .نيپرتم كرد رو زم هويتا چشممو باز كردم . ره يپرهام راه نم دميگذشت د نيچهار م. دميرقص يداشتم تو ذهنم با آهنگ شان پال و آرش م

 ؟يمگه مرض دار ؟يآخ چته روانـــــ -

 !كنه يكه پات درد م - پرهام

 .خب آره -

 !ستين تيحال گهيتو فكر د ير يانگار م - پرهام

 ه؟يمنظورت چ -

 ؟يد يور و اون ور تكون م نيپاتو ا يتو بغلم ه يتونم پامو تكون بدم پس چه جور ينم يگ يم يتو بغلِ من جا خوش كرد - پرهام

 .خاروندم سرمو

 .تونم حركت كنم يگم نم ياالنم م يكن ياشتباه م -

 ؟يجد - پرهام

 .آره -

 .استراحت كنم نيم هيكنم، اما بذار  يباشه دوباره بغلت م - پرهام

داره به پشت سرم با  دميوقتت تمومه دسرمو آوردم باال كه بگم . شد يطوالن قشيدق هي. ساديجور وا نيداد به درخت و هم هيدستشو تك هي

 .خواستم برگردم. كنه يتعجب نگاه م

 .برنــــــــگرد - پرهام

 !چرا؟ -

 .شتميمن پ ايبهار اصال نترس - پرهام

 !شده؟ يچ -

 .هر لحظه ممكنه بهمون حمله كنه! پشت سرته هيدونم گرگه، شغاله، الشخوره چ ينم هي - پرهام

 !؟يكن يم يشوخ -

 .از جام بلند شدم با تعجب نگام كرد. چشم غره رفت هي
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 !؟يپاتو حركت بد يتونست يتو كه نم - پرهام

 .تونم حركت كنم يم نميب يكنم م ياالن كه فكر م يدون يم -

 .زدم غيج

 .ــــــــــميفرار كن بر -

. خونه هم بدو رفتم باال تو اتاقم افتادم رو تخت دميتا رس. لحظه هم پشت سرمو نگاه نكردم هي يسمت خونه حت ميديتمام سرعتمون دو با

 .گذشت برگشت سمتم و با خنده كمي. ميزد ينفس نفس م. اونم ولو شد رو تخت. پرهامم باهام بود

 .دنيدو نيبه ا نيآفر! خوب سرِ كارت گذاشتما - پرهام

 !باز منو سر كار گذاشت يوا. ديخند بازم

 !؟يچــــــــــ -

 نه؟ يدار يخوباالن احساس  - پرهام

 .خوام َكلتو بكنم يآره م -

 .خواد يجرات م - پرهام

 .مراقب خودت باش ياز االن حساب -

 .ديخند بازم

 

*** 

 

شدم رفتم  داريصبح زودتر از همه ب. ميكن يكار چيه ميباعث شد كه نتون نميهم ميديپا يرو م گهيهمد دايشد. روز مثل برق و باد گذشت چهار

تركوندم انقدر  گهيرو بشورم د نايبود ا نكيتو س وانيل يسر هي. دميچ زيرو م لويوسا يدم كردم همه  ييچا. كه صبحانه درست كنم نييپا

برداشتم نگاهم رو رنگش ثابت  كاير كمي. شد از بس ظرف شست سيچند روز دهنش سرو نيتو ا ييظرفشو نيكردم در حق ماش يفداكار

سر و صدا رفتم تو حموم درو  يب. پرهام خواب بود. رو برداشتم و رفتم تو اتاقم كاير! اصال منو چه به ظرف شستن .زدم يطانيلبخند ش هيموند 

 .شدن داريربع بعد همه ب هي. رونياومدم ب. ختميجاش ر كايكردم و ر يظرف خال هيهمه رو تو . بود كايشامپوش هم رنگ ر. بستم

 ؟يدار يچيبهار ق - مامان

 ؟يآره، برا چ -

 .كنم راحت شم شيچيخوام ق يكنه م يم تميمارك پشت لباسم اذ - مامان

 .ارمي يباشه االن م -

بردارم در حموم باز شد  يچيدر كمد رو باز كردم خواستم ق. كجاس؟ شونمو انداختم باال يعني. اومد يآبم نم يپرهام نبود صدا. باال تو اتاق اومدم

 .گرفتم عيشده؟ خواستم فرار كنم سر يجور نيچرا ا نيخدا ا اي. و با غضب نگام كرد رونيحوله دور كمرش اومد ب هيپرهام با 

 .كجــــا كار دارم باهات - پرهام
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 .صبحانه آمادس ميبر زميگم عز يا م -

 .انداخت رو كولش و رفت سمت حموم منو

 .ره يآبروم م اديب يكياگه ! ؟يكن يكار م يچ -

 .برو يكنم بعد هر جا خواست ياول من كارمو م - پرهام

 .شد يقلبم داشت از جا كنده م! گفت؟ يچ نيا

 !كار؟ يچــــ...  يچـــــــ... چـــ  -

ته . قرار داره، همراه با كمد و كشو نهيآ واريو سر تا سر نصف د هيو توالت فرنگ ييراهرو كه دستشو هيشكله اول  ليحموم به صورت مستط مدل

 .كنه يحموم و راهروئه كه فضا رو جدا م نيب وارمينصف د كي. شه حموم يخوره كه م يم كيكوچ يپله  هيراهرو 

 .ينيب ياالن م - پرهام

 .شد فرار كنم يجور نم چيه. بودم خودشم رو به روم واريدو د نيماب. نيراست رفت تو حموم منو گذاشت رو زم هي

 !؟يكن يكارا رو م نيچرا ا -

 .شياز اول نيا. دارم يعال زيبرات دو تا سوپرا - پرهام

 يول رونيب اميدوش ب ريخواستم از ز يم. نييرفت پا يصدام م ديكوتاه زدم نبا غيج هي! آب سرد رو باز كرد انگار بهم شوك وارد شد ريش هوي

 .داره يشامپوشو بر م يداره قوط دميد. زد يقلبم تند تند م. آب گرمو باز كردم عيسر. محكم منو گرفته بود

 .دوم زيسوپرا نميا - پرهام

 .عمرا بذارم -

 .ديد ميخواه - پرهام

 .مامانم اومد يگذشت صدا كمي. كردم يتقال م يمنم ه. كنه رو سرم يرو خال كايخواست ر يزور م به

 ؟يبساز يچيق يبهـــــــــار؟ رفت - مامان

 :يآروم يصدا با

 ؟يدر حمومو قفل كرد -

 .نه - پرهام

 .تو ادي ياالن م يوا -

 .واريد يگوشه  چسبوندمش

 .از جات تكون نخور -

 .به پرهام دميرفتم عقب و چسب عيسر. در تكون خورد ي رهيدستگ دميقدم دور نشدم كه د هيبرم درو قفل كنم  خواستم

 .اديصدات در ن -

 حموم؟ يبهار رفت - مامان
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 .امي يجانم مامان؟ زود م -

 پرهام كو؟ - مامان

 .يرو ادهيرفته پ ديدونم شا ينم -

داشت موهاشو درست  نهيمامان جلو آ. رونياومدم ب نييپا دميدر آوردم چشم پرهامو گرفتم و شلوارمم كش زمويبل. نــــــه. پاش اومد يصدا

 .كرد يم

 .كشم يبابا من خجالت م يا ؟يكن يكار م يجا چ نيا مامان ا -

 .بهم انداخت دارانهينگاه خر هي

 .بزام گميد يكيهوس كردم . يكليماشاال چه ه. بچه بزرگ كردنم نيا ادست گلم درد نكنه ب - مامان

 !وا -

 !ساختم؟ يواال نگاه چ - مامان

 .امي ياالن م رونيبرو ب -

 .نييپا ايدارم توام زود ب يخودم بر م دميرو د يچيق - مامان

 .باشه -

. نييلباس بپوشم برم پا ديبا ومدهيتا پرهام ن. رونيحوله برداشتم گرفتم دورم و اومدم ب هيدر آوردم  مويناموس يمنم سه سوت لباسا. رفت

. رفت يداشت به موهاش ور م ساديوا نهيجلو آ. زود حوله رو گرفتم دورم. در حموم اومد يتنم كنم صدا زيخواستم بل دميپوش رمويز يلباسا

 .كردم يم نگاشداشتم 

 .نگاه كن گهيذره د هي - پرهام

 نتت؟يمامانم بب يديدرصدم خجالت نكش هي يحت. يبود آبرومو ببر كينزد -

 خجالت بكشم؟ ياز چ ينه چون زنم - پرهام

 !يياز بس پررو -

 .به تو رفتم - پرهام

 .حولشو از دورش باز كنه خواست

 !؟يكن يكار م يا چ -

 .خوام لباس عوض كنم يم - پرهام

 !جلو من؟ -

 .ندارم يمن مشكل - پرهام

 :لب ريز. برگشتم

 .به پررو گفته برو كنار من هستم -
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 .گذشت كمي

 ؟يديپوش -

 .آره - پرهام

 .برگشتم

 !؟يديشلوار پوش هيفقط  يهمه منو معطل كرد نيا -

 ؟يكار دار يتو به من چ - پرهام

 .خوام لباس عوض كنم يخب م -

 !بكن به من چه؟ - پرهام

 .رونيپس برو ب -

 .رم ينم - پرهام

 .جلوش رفتم

 .خوام لباس عوض كنم يگم م يد م -

 ؟يخوا يكمك م. آهان - پرهام

 !رمـــايگ يحالتو م -

 .يبوس بد هيكه  يرم اما به شرط يباشه م - پرهام

 ؟يخوا يكه بوس م -

 !اوهوم - پرهام

 .جلو ايباشه ب -

 يليم يبه فاصله ! قر به گردنم دادم، آماده؟ اكشن هي! ؟يخوا ياون موقع بازم بوس م نميبا كله اومدم تو صورتت بب يوقت. كيآورد نزد سرشو

 !صورتش بودم كه در باز شد يمتر

 ...گم بهــــــــا  يم - مامان

 .دستش زد تو صورتش با

 .اصال من رفتم. بگم هول شدم يچ يوا...  يعنينه  نيادامه بد. انگار بد موقع مزاحم شدم زهيا چ. پرهام جون ديببخش! خاك عالم يوا - مامان

رفتم در اتاقو قفل كردم برگشتم . دوست داشتم پرهامو در جا خفه كنم. قرمز شدم. بودم دهيقدر خجالت نكش نيتا حاال تو عمرم ا. بست درو

بودم با پام  كشينزد بايجا تقر هي. كرد منم دنبالش يفرار م يبرداشتم ه زيطرفش خ. شم يعصب شتريباعث شد ب نيهم. ديخند يداشت م

 .رشتو كم دميكوب

 !آخ - پرهام

در آوردم جا  يمنم پت و مت باز ديدر حال دو بودم حولمو از پشت كش. دنبالم منم از دستش فرار كردم ديدو. امروز چه خشنه! اوه. برگشت
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شد تو صورت  يرومم نم. دونستم با دستم كجا رو بپوشونم ينم! رونيب ختير ميزندگان يحاال همه  يوا. دستمو بردم باال رميكه حولمو بگ نيا

خاك بر اون سر دست و  يا. تو بغلش فتميباعث شد ب نيعقب و هم ديدستشو كش يرفتم سمتش كه حوله رو بكشم ول رجهيش. پرهام نگاه كنم

 .ازش فاصله گرفتم خواستم برم اما دستشو انداخت دور كمرم كمي. كنن تيپا چلفت

 .ـــرداردستتو بــ -

 !بهــــار - پرهام

 .كردم يبود و نگاهش نم نييپا سرم

 .به من نگاه كن - پرهام

 .حرفش گوش ندادم، با دستش چونمو گرفت باال به

 .خوام باهات حرف بزنم پس نگام كن يم - پرهام

 .زل زدم تو چشماش يهزار بدبخت با

 م؟يستيمگه ما محرم ن ؟يستيمگه تو زن من ن - پرهام

 خب؟ -

 ؟يكن يپس چرا ازم فرار م - رهامپ

 .نييپا ميبهتره بر -

 .رم يجا نم چيه رمينه من تا جوابمو نگ - پرهام

. ابراز عالقه كنم ستميكار كنم؟ بلد ن يكنم، اما چ يدوست نداشتم فكر كنه دارم خودمو لوس م. كنم تشيخواستم اذ ينم. امروز الل شدم انگار

 يدق م ؟ياگه بگم دوستت دارم و بخنده بگه باز سر كارت گذاشتم چ ؟يباشه چ يباز هي نميكنم دوستش دارم اما چطور بگم؟ اگه ا يحس م

 بهش بگم؟ ديبا يپس چ! شم يم اغونكنم، د

 تو كجاس؟ يمن تو زندگ يجا -

 .دميسر و صدا لباسامو پوش يب. بهش نگفتم يزيچ ميپوزخند زدم خوشحالم كه از حس درون هي. گذشت نيچند م. شل شد برگشت دستش

 .يفراموش كن ويبهتره همه چ. نكن تيخودتو اذ -

 .در خواستم درو باز كنم كينزد رفتم

 .صبر كن - پرهام

 .بود ميقدم كي يبه فاصله . برگشتم

 دارم؟ تيتو زندگ يياصال جا ؟يمن چ گاهيجا - پرهام

 !سوال منو با سوال جواب نده -

 .بگم دياما با. اديب شيپ يبعدش چ ستيچون معلوم ن ،يليسخته خ يليخ. گم يخب اول من م. باشه - پرهام

 شويخودم طاقت دور. كنن يكه خونوادم چه فكر ستيبرام مهم ن گهيكار كنم؟ د ياون وقت من چ! ميجدا ش اينكنه بگه ب. آن خودمو باختم هي
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 .ندارم

 ...من ... بهار من  - پرهام

 .تبس چشماشو

از احساس تو مطمئن  يحرفو بهت بزنم اما خواستم از احساسم مطمئن بشم، شدم ول نيخوام ا يوقته كه م يليخ. من دوستت دارم -  پرهام

 .رو ندارم يفيتحمل بالتكل گهيد. هر چه باداباد يكه ممكنه جوابت به نفعم نباشه ول نيبا ا. امروز بگو و خالصم كن. ستمين

 .باز كرد چشماشو

 ؟يتو منو دوست دار يآره من دوستت دارم تو چ - پرهام

 !نشون ندادم يواكنش چيرو از دست بدم؟ اما ه يماه نيدوست داشتم بپرم بغلش بگم مگه كم دارم شوهر به ا. قند آب شد لويك لويدلم ك تو

 .يخوا يمنو نم يعني ينزن اگه حرف. دونم يسكوت رو عالمت رضا نم هيمن مثل بق. مهمه يليبهار جوابت برام خ - پرهام

بابا بپر ماچش كن بگو منم دوستت  يا. به دادم برس ايخدا. ابراز احساسات كنــــــــــم ستميبگم؟ من بلد ن يبه چه زبون. يكار سختــــــ چه

 !بگـــــو يخب آماده ا. نداره كه يدارم كار

 .باشه جوابمو گرفتم - پرهام

 .زد لبخند

 .شم يمزاحمت نم گميرم د يجا م نيبعد از رفتن خونواده هامون از ا. كنن ريخودتو درگ - پرهام

 !پرهـــام -

پسر  هيابراز احساساتتم خَرَك. پشت سرم دميكوب يكي. خواستم بهش بگم يمن كه م! زم؟يبه سرم بر يچه خاك. رونيبغلم رد شد و رفت ب از

ناچار . ديخند ياومد و م يمامانم دورا دور برام چشم و ابرو م. نه من صبحانه خوردم نه پرهام. نييداغون رفتم پا يبا اعصاب. مردم فرار كرد

 لهيپ ليگرفتم شب اعتراف كنم، اما از شانس گندم دن ميتصم. در باطن داغون ميجفتمون ظاهرا شاد بود. دادم يم يلبخند اجبار هيبا  بشوجوا

خواستم دست به دامن مامان شم اما  يم. خواستم خفش كنم ياون لحظه م يدوستش داشتم ول يليكه خ نيبا ا. من بخوابه شيكرد شب آخرو پ

 يزيشه چ داريب ليكه دن نيچند بار خواستم حرف بزنم اما از ترس ا. كرد ينگامم نم گهيپرهام د. شمونياومد پ ليشب دن فتم؟گ يم يبهش چ

 .از دوستام يكيرو برداشتم و زنگ زدم به  يگوش. همش تو خودم بودم. ظهر حركت كنن قبل از نايقرار شد مامان ا. تا صبح خوابم نبرد. نگفتم

 ؟ياز ما كرد ياديآفتاب از كدوم طرف در اومده . به به سالم بهار خانوم - دايآ

 ؟يسالم، خوب -

 .يستيمن كه خوبم اما انگار تو رو به راه ن - دايآ

 .زحمت برات داشتم هي. دم يم حيحاال بعدا سر فرصت برات توض. آره -

 .بگـــــــــو هيچه حرف نيا. قينه رف - دايآ

 .اما مامانم باز برگشت اومد كنارم و در گوشم م،يكرد يخداحافظ يهمگ از

 !دميكه من د يزياون چ. يد يبندم خبر نوه دار شدنم رو بهم م يشرط م گهيد يدفعه  - مامان
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كنه از بس  يسو استفاده م تميداره از مظلوم. دهيد يكه چ ارهي يم ادميبه  يه. منو حرص بدهما كال دوست داره  يننه  نيا. تكون داد سرشو

 .لبخند گل و گشاد زدم هي. جواب دندون شكن بدم هيبهش  ديبا. شدم ديجلوش سرخ و سف

 .ارمي ينوه م ينيمادر من تو مهلت بده من برات ج -

 .گرد كرد چشاشو

 !ميقد يدخترم دخترا! ؟يكش يخجالت نم - مامان

 بندازم هــان؟ ادتيبار اون شب كه برقا رفت رو  هيشد من  ،يندازيم كهيت يزدم؟ تو كه ه يوا مگه حرف بد -

 !منتظرن نايمن برم بابات ا زهيا چ - مامان

 .نيآره خب مواظب خودتون باش -

 .فعال خداحافظ - مامان

همراه با  نيياومد پا. نشستم رو مبل و پامو انداختم رو پام. تا دور شدن پرهام رفت باال. ميدكر يازشون خداحافظ ييرفتن و ما با خوشرو يهمگ

 .لشيوسا

 ؟ير يم يدار -

 .ندارم ييجا جا نيا - پرهام

 .يبمون يتون يم ياگه دوست دار -

 .زد پوزخند

 .لطفو در حقم نكن نينه ا - پرهام

 .اما برنگشت ساديدر وا يجلو رفت

 .خداحافظ - پرهام

 .زنگ زد دايسه ساعت بعد آ. كه فكرم مشغول باشه شروع به جمع و جور خونه كردم نيا يبرا. كه منتظر جوابم باشه رفت نيا بدون

 .سالم دوستم - دايآ

 روباه؟ اي يريش ؟يسالم چطور -

 ؟يديا اس ام سو ند - دايآ

 .كنم يجبران م. بايدمت ز! يريپس ش -

 .ميكن فيو تعر مينيبب - دايآ

 ؟يبار يكار. زنم يبهت زنگ م. نكن اديروتو ز گهيد -

 .قربونت - دايآ

 .فعال -

ــه خل شدم د. خواستم انجام بدم فكر كردم يكه م يرو تخت و به كار دميدراز كش. دوش گرفتم هي گهيهـ. 
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 يصدا هوي. تو خونه دميپر وارياز رو د. اري يآره خونه . كرده دايبرام پ دايكه آ يرو زدم رفتم به آدرس ميسر تا پا مشك يدزد پيت. شبه دوازده

خوشحال شدم  يليخ. شمياومد پ عيانگار منو شناخت سر! ركـــــس! نم؟يب يم يمن چ يخدا يوا. صدا از پشت بود برگشتم. پارس سگ اومد

 .رو هوا و چند تا بشكن زدم دميپر! نه؟ ايشاخ در آوردم  نميبب دميدستمو رو سرم كش. آوردم يبال در م تمداش

 ريزن خوبم برا تو گ هيشد  فيكارم رد. ارميدلِ صاحبتو به دست ب ديكردم فعال با دايتو رو كه پ. ييجا نيخوبه كه ا. تنگ شده يليدلم برات خ -

 .گردم يبرم تو برم. ارمي يم

رفتم باال و خودمو انداختم  واريمارمولك از د نيع. ره هاش باز بوداز پنج يكيباال  يطبقه . داشت يبزرگ ياليو. در و پنجره ها بسته بود ي همه

 ريگ اقشوكردم تا باالخره ات ياز اتاق همه جا رو وارس رونيآروم اومدم ب. نداشت يخاص زيچ. نيهم. و كتابخونه زيفرش و م هياتاق ساده  هي. تو

 :نوشته كيمراه با تختش ه يشاخه گل سرخ گذاشتم پا هي. دهيبچم چه مظلوم خواب. آوردم

 كنم ياگر سلطنت بلد نباشم سلطنت نم -

 كنم ينم يبلد نباشم زندگ يزندگ اگر

 رميگ يم ادياگر دوست داشتن رو بلد نباشم به خاطر تو  اما

 .ركس شيرفتم پ. رونينداره رو باز گذاشتم و از خونه زدم ب دياز پنجره ها كه د يكيدر . نييپا يطبقه  اومدم

 .مواظب صاحبت باش. من رفتم تا بعد. يكن يباهام همكار ديزنم فقط با يهر شب بهت سر م قيرف -

 .كنه ريرو بخ يگذشت خدا بعد ريامشب كه بخ. اون جا دور شدم از

 

*** 

 

تو  دمياز پرب. تونم مثل آدم بهش حرفمو بزنم يكار كنم نم يخب چ. شاخه گل هيپرهام با همون متن و  شيرم پ يشب دوازده به بعد م سه

 .شميركس اومد پ. اطيح

 ده؟يصاحبت در چه حاله؟ خواب نميبب -

 .تكون داد دمشو

 .خوبه -

دوال شدم گل و . شدم شيپا تخت كينزد! ستايهوا اون قدرام سرد ن. پتو ريز دهياومدم تو اتاقش اوه چه چپ. اوضاع رو چك كردم كمي. تو رفتم

 .از پشت گرفتم تعادلم رو از دست دادم و شوت شدم رو تخت يكي هوينوشته رو بذارم، اما 

 .ارمي يامشب سر از كارت در م - پرهام

با  ميبود ريدرگ. نذاشتم رونيخواست كالهمو از سرم بكشه ب. گرفتم افتاد روم گه،يسمت د هيبرداشتم  زيخ. شد يم كيداشت نزد. برگشتم

 .هم

 رسه؟ يزورم بهت نم يفكر كرد - پرهام

 .مثبت تكون دادم يبه نشونه  سرمو
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 .ديد ميباشه خواه - پرهام

داد به كالهم منم  ريباز گ. تختو روشن كرد يچراغ پا. بزنم غيخواستم ج ينامرد انقدر محكم فشار داد كه م. سرم يضرب برد باال هيبا  دستمو

 !چند لحظه سكوت. با تعجب زل زد بهم. ديو صورتمو د ديكالهو كش هوياما . دادم كالهو نكشه يسرمو تكون م. خوردم يوول م يه

 !بهـــــــار؟ - پرهام

 .طلبكارانه جوابشو دادم يليخ

 !؟يديآدم ند هيهـــان؟ چ -

 .شد يجد صورتش

 !؟يكن يكار م يجا چ نيا - پرهام

 .يكنم؟ خب اومدم مهمون يكار م يچ -

 ؟يمهمون يهــه كه اومد - پرهام

 ؟يدار يمشكل. آره -

 .كه نگام كنه نيبدون ا. روم بلند شد نشست رو تخت از

 ؟ياومد يبرا چ - پرهام

 ؟يناراحت -

 .جواب منو بده - پرهام

 .يفكر كن خواستم تنها نباش -

 .تخت بلند شد بازم نگاهم نكرد از

 .برگرد خونه. يالزم نكرده به فكر من باش. ستميتنها ن - پرهام

 .جام بلند شدم اومدم رو به روش از

 .خوام باهات صحبت كنم يم -

 .ميگفتن ندار يبرا يحرف - پرهام

نگاه عاشق . كارا رو كردم نيا يمنو باش به خاطر ك. رونياومدم ب يتو صورتش و م دميكوب يبودم دو تا م گهيد طياگه تو شرا. كنارم رد شد از

 .كه برگردم سمتش نيبدون ا! شدم يك

 يگرفتم از همه چ يرو به شوخ يزندگ شهيهم. اومدم تا كنارت باشم نه به خاطر تو به خاطر خودم، به خاطر هر دومون. كه بمونم شتياومدم پ -

. نهيريخوام چون دوستش دارم برام ش ينم ياالن بتونم ول ديشا. از كنارش رد شم اليخ ينتونستم ب موينقطه از زندگ هيگذشتم، اما  يسرسر

 ...رو تو دلم راه ندادم اما تو خود به خود نقشت برام پر رنگ شد و  يادم كسوقت جز خونو چيه

 .مكث كمي

 .رم يمن م. ستين ياگه تو نظرت عوض شده مشكل. كه دوستش دارم يكس ميزندگ يتو شد -
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 .شدم دستمو گرفت يداشتم از كنارش رد م يوقت. كه نگاهش كنم رفتم سمت در نيبدون ا برگشتم

 .به من نگاه كن - پرهام

 .بود نييپا سرم

 !باال ريپس سرتو بگ ؟يدوستم دار يگ يمگه نم - پرهام

 .آوردم باال زل زدم تو چشماش سرمو

 .يميزندگ يچون تو همه  يكنارم باش شهيخوام كه هم يم. هم دوستت دارم هم عاشقتم - پرهام

 .زدم يطانيلبخند ش هيگل كرد  طنتميش

 .دونم يم -

 .ديخند

 ؟يبهم بگ يزيچ يخوا يحاال نم. گهيد يا فتهيخود ش - مپرها

 .چپ يزدم به كوچه عل خودمو

 !هـــوم، نــــــــــه -

 ؟يبگ يخواست يم يچ هيچرا  - پرهام

 .ادي ينم ادميمـــــــــن؟  -

 ؟يگ ينم. گهينكن د تياذ - پرهام

 .نه -

 .دارم چشماتو ببند تا نگفتم باز نكن زيسوپرا هيبرات . نگو سيباشه خس - پرهام

 ؟يواسه چ -

 .گهيكار دارم ببند د - پرهام

چشممو . بذار بچم دلش خوش باشه ميستين ليما كه بخ! ها رو نداره ينيمقدمه چ نيبوس كردن كه ا هيكار كنه، بابا  يخواد چ يتابلوئه م هـــه

 .بستم

 .ايتا نگفتم باز نكن - پرهام

 .باشه -

 .بلندم كرد هوي. نشد يخبرشدم  منتظر

 !؟يكن يكار م يچ -

 .باش و تا نگفتم چشمتو باز نكن يدختر خوب - پرهام

 .گذشت نيسه م. گهيكارش كنم دوست داره د يچ. ارهيدر ب يباز كيخواد رمانت يالبد م. ره يدونستم كجا م ينم

 باشه؟. يكن يشمرم بعد چشماتو باز م يتا سه م - پرهام
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 .باشه -

 ...دو، سه  ك،ي - پرهام

نكرده  ييگه خدا ينم ؟يشد شوخ نميا! بگم؟ يبشر چ نيآخه من به ا. آب ريرفتم ز. باز كردن من همانا و شوت شدنم تو استخر همانا چشم

كه باال  واريدستمو گرفتم به د. اومد يخندش م يصدا. ادبش كنم ديبا ره؟يبه سرش بگ يخواد چه گل ي؟ م!اديسرم ب ييزبون دشمنش الل بال

 .موندم رينرم همون ز

 .گهيد ايبــــــهار ب. ينكن تيانقدر منو اذ يتا تو باش. بسه. گهيباال د ايب - پرهام

 .خودمم نفس كم آوردم. كم صداش نگران شد كم

 !بهـــــار. باال ايبسه ب يلوس باز! بهـــــار - پرهام

. كردم نفس بكشم يسع. چشمم بسته بود. ـــــشيآخ. باال دياومد بغلم و منو كش. كف استخر ولو بودم. ديجون ننت بدو نفسم بر. تو آب ديپر

 .دهيترس يمعلومه حساب. آروم چند تا زد به صورتم. نيگذاشتم رو زم

 .بهـــــار غلط كردم بلند شو - پرهام

صدام  يه. ده يم يخاك عالم داره تنفس مصنوع يبه قول مامانم وا. دادبا دو دست فشار  نمويس يتر از قفسه  نييپا كمي. لباسمو باز كرد يجلو

 .لبخند گل و گشاد زدم هي. گرخه چشممو باز كردم يداره م گهيد دميزد د يم

 !خوب سر كارت گذاشتما ؟يهـــه چطـــــــور -

 !نه؟يگن ا ياوه خشم اژدها كه م اوه

 !يداد يسكتم م يداشت ه؟يمزخرف يچه شوخ نيا - پرهام

 قشنگ بود؟ يليخودت خ يمثال شوخ ؟يش يم يا چرا عصب -

 .بغلم كرد انقدر محكم كه نفسم بند اومد چشمم چپ شد هوي

 !شم يحتما خفه م يجور نيخفه نشدم ا يگم اگه اون جور يم -

 .مظلومانه يليخ. زل زد تو چشمم. شل شد كميدستاش  ي گره

 .نكن تميكنم انقدر اذ يخواهش م - پرهام

 .دم يقول نم يكنم ول يم يسع -

 .كردم تو هم اخمامو

 ؟ينگفت يزيراجع به ركس چ يچ يبرا -

 .كنم زتيخواستم سورپرا يم - پرهام

 ...اگـــ نيبب -

 .چند لحظه گذشت دستامو بردم باال و انداختم دور گردنش. لبام حس كردم يلباشو رو يگرم اميبه خودم ب تا

 .دوستت دارم -
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 .شتريمن ب! يه گفتباالخر - پرهام

 .بار منم باهاش همراه شدم نيو ا ديمنو بوس دوباره

 !مشترك ما يبود سر آغاز زندگ نيا و

 

*** 

 

باز  يدفتر مهندس هيخودش  يپرهام برا. ميكن يم يتهران و اون جا زندگ ميبرگشت رونياز كارم اومدم ب. گذره يمشتركمون م يماه از زندگ دو

چك گرفتم اگه  يبيب هي. دم باردار باشم يدونم احتمال م ينم. شه يبد م هويحالم  هيچند روز. كنم يكمكش م يكرده و مشغول به كاره منم گاه

ل موضوع با هم ك نيسر ا شميآقامون عاشق بچس هم! چون فعال قصد بچه دار شدن رو ندارم، اما كو گوش شنوا. كنم يكه پرهام رو خفه م اشمب

چشممو  هي. دميترس ينه بابا الك! نمينب نميجوابو بب. چشمم بستس ه؟يجواب چ يعني. ييشدم رفتم دستشو داريصبح زود از خواب ب! ميكن يكل م

 .زدم غيرفتم باال سر پرهام كه خواب بود ج رونياومدم ب. نگام رو جواب ثابت موند. چشمم در اومد. حاال هر دو تاش. ردمباز ك

 .ميپاشو كه بدبخت شد! پرهـــــام -

 .ديده متر از جاش پر چارهيب

 !شده؟ يچ - پرهام

 .من حاملم ميبدبخت شد! توئه رهيهمش تقص -

 .ديهنوز خواب آلود بود دوباره دراز كش انگار

 .سرش اومده ييبال يخب حاال گفتم البد كس - پرهام

 .بلند شد هوي

 !؟يگفت يچ - پرهام

 !گم من حاملم يم -

 !؟يكن يم يشوخ - پرهام

 !كجا بود؟ ميشوخ -

 .لبخند گل و گشاد زد هي

 .چه خوب! پس بابا شدم - پرهام

 !امايبراش ب كوينانچ پيريت هيگه  يم طونهيش. ستين الشيخ نياصال ع. در آورد حرصمو

 !كنم يخفــــت م -

 .ديرو تخت منو گرفت تو بغلش گونمو بوس دميپر

خوام به حرفت  يمن بچه م يگفت يم يتو كه ه نيبب. ستايشو انقدرم بپر بپر نكن برات خوب ن اليخ يخشونتو ب. گم خانومم يم كيتبر - پرهام

 .گوش دادم پس توام به حرفم گوش كن
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 خوام؟ يمن گفتم بچه م! ادهيروت ز يليخ -

 .ديخند

 .گهيآره د - پرهام

 .بچم فقط به من بره شااليا -

 .اول شوهر بعد بچه. بچم بچم نكنااز االن  نيبب - پرهام

 .حسود بدبخت يا -

 .ظاهر و باطن. كه هست نهيهم - پرهام

 

*** 

 

 واريكه ماشاال از د ميو رها دار نيدختر و پسر دوقلو به اسم راد هي. ميداد ليچهار نفره تشك يخونواده  هيگذره و ما  يم مونيسال از زندگ ده

و معذرت سامان  يعذرخواه يبعد از كل. فتنيدو تا وروجك م نيا ريبرسه كه گ ييخدا به داد كسا! من و پرهام مظلومن نيرن باال ع يراست م

 اميليو. دختر شش ساله به اسم آوا داره كيپسر هشت ساله به اسم آرش و  كيخانومه،  يليخ تاسياسم زنش آن. ميكرد دايپ يروابط خانوادگ

 .دادن ريلوح تقد سيبا پل يهمكار ليبه من و پرهامم به دل. زندان شد يبا پدرش به مدت هفده سال روانه  يكارهم ليبه دل ميكيو. اعدام شد

اومدم تو اتاقم و درو بستم ولو شدم رو . ديمخم سوت كش گهيكنن د ياز بس سر و صدا م. شبه و بچه ها رو به زور فرستادم برن بخوابن االن

 .تخت

 .شن يكنن خسته نم يهمه هم كه ورجه و ورجه م نيا. دارن يانرژ نايچقدر ا يوا -

 .زميتو ناراحت نباش عز. باشه به پدر و مادرشون رفتن يهر چ - پرهام

 .كرد بغلم

 نهيبب يشكل نياگه خونه رو ا ادي يزنم كه صبحا م نيا. من جمع كردم خسته شدم ختنيخونه رو به هم ر ناياز بس ا. ايپرهام دست به من نزن -

 .هيگه عجب زن شتره شلخته ا يم

 !كنه يخونه رو منفجر م يدونه ك يكردنه خودش م زياون كارش تم - پرهام

 .برقا رفت هوي

 .ا برقا رفت -

 .ستيمهم ن! چه بهتر - پرهام

 !بچه ها -

 .بابا اونا خوابن يا - پرهام

 .زدم غيو ج دميمنم ترس. در باز شد هويگذشت  نيم چند

 !مينيمن و رادنترس مامان  - رها
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 .هل شدم حاال

 .نيزم نيخور يم نياين ختسيجا به هم ر نيدخترم ا زهيا چ -

 .ميكه مزاحم ميبر نيباشه راد گه؟يمنظورت از دخترم همون دخ خرمه د - رها

نخند چون  يوقت به كس چيگن ه يم! خودمه يدختر لنگه  نيا. حرف رو به مامانم زدم نيمن ا قايشوكه شدم دق. و درو بستن دنيخند جفتشون

 .دور و زمونه رو باش نگاه چقدر پرروئن نيا يبچه ها! واقعا راسته ادي يسرت م

 دلت خنك شد؟ ايب -

 .ديخند

 .گهيبچن د - پرهام

 .شم يممنونت م يلطف رو در حقم كن نياگه ا. صبرا بده نياز ا كميبه منم  ايخدا

 

 ماست ريآن تقص يها يزشت باستيز يزندگ

 ماست ريآن تدب باستيهر چه ناز رشيمس در

 ...گذرد  يماست همان م ريگذرد آنچه تقد يآب روان است روان م يزندگ

 انيپا

1391/7/19 

 يطباطبائ(...) 

 

  92 ارديبهشت : انتشار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  خير نديده –  گفتي من كي ام ؟ اگه                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٣ 

  

  

  

  » ه ي مجازي نودهشتيابخانكتا

wWw.98iA.Com 


