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 »سايال«

 

 اسم؟ ـ

 .سايال ـ

 شهرت؟ ـ

 :كردم يكه آدامسم رو باد م يحال در

 ...من. اش مفصله هيآخه قض. كله خراب يال گنيبچه ها م. كله، نه، نه شوما ببخش يال ـ

 .نه حيتوض. لطفا فقط جواب بده. بسه ـ

 ؟يبعد. چشــم ـ

 .ميديگفت ما نفهم يچ هيلب  ريز

 .رو بگو يكه انجام داد ييخالفا يعني ت؟يقبل يخالفا ـ

 :دادم و گفتم هيچونه ام رو بهش تك. زينشستم دستم رو گذاشتم رو م صاف

 .پسره نيكمك با ا ميسركار؟ بابا ما اومد يگذاشت ييخدا لمه؟ينكنه ف ـ

 ...پسره در به در نيآره با ا ـ

 !جا نيا يايب يگفته تو پاش يچ يبرا سييدونم ر يمن نم. آه ساكت شو ـ

 :رو دادم باال و گفتم كالم

 .سهييفقط به خاطر گول ماه ر گميبهت نم يزياگه چ. يحرف دهنت رو بفهم آق جك يه ،يه ـ

منم سر كالم رو صاف و صوف كردم و . كرد يبا خشم نگاهم م چوندمشيپ ياديها ز يبلتو سوال ق. ديبار ياز سر و روش م تيعصبان. شد بلند

 :گفتم

 .آره. كرده مونيجون بازپرس سيير اميكه ب نيقبل از ا نهيخالفام سنگ. دمتيبخش. يحرص بخور اديخواد ز ينم نيشيحاال ب ـ

 :و گفت ديرو صورتش كش يدست. سرجاش نشست

 .تو اديبگو ب قتيبه اون پسره رف رونيبرو ب. خوشگلت اخالقت گنده يبرعكس چهره  ـ

بعد تو چشماش زل زدم و . كردم تو رونيبود ب ختهيكه ر مييدست بردم اون چند تارمو. تر نييپا دميكالم رو كش. ژاكتم رو تكوندم سادميوا

 :گفتم

 .نه اخالق يدار افهينه ق نيبب ـ

 :آها، تاسف تكون دادم و گفتم گن؟يبچه سوسوال م نيد ابو يچ يسرم رو براش به نشونه  بعد

 .اديزت ز ـ

 .مجسمه نشسته بود زل زده بود به در نيانداختم كه ع ايبه س ينگاه. رونيب رفتم
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 .نوبت توئه. برو تو ايس يه ـ

اش  افهيهه هه ق. زده ميگانگستر پيچه ت. جام اداره شه نيفك كرده ا. ياز خود راض يپسره . رفت يحرف چياز كنارم رد شد و بدون ه اومد

اومد  ايكه در باز شد و س نيوقت بود نشسته بودم تا ا يليپوف، خ. بدتر از خودش نشون بدم يببرم به اون دوستا رميعكس بگ ديبا ه،يدنيد

 .رونيب ميايم يباشه راض يواال ما هم اگه سر و كارمون دائم با دزد و قاچاقچ. ديرس يبه نظر م يراض. رونيب

 :نگاه بهم انداخت و گفت هي رونيباهاش اومد ب ميحك

 .اتاق تو و دوستت فعال اون جاست نيبب ـ

 :باز شد و گفت ششين عيبهش بگم كه سر يچ هيبا خشم برگشتم . زد باال رتميرگ غ. با دست در رو نشون داد و

 .يتو اتاق دو تا اتاق جداس خانوم ـ

 .چپ نگاهش كردم چپ

 ...ببند وگرنه شتمين يمرض و خانوم ـ

 ؟يوگرنه چ ـ

 :دستش رو آورد باال و گفت ايس عيسر

 .كنم انقده حرف نزن يخواهش م سايال ـ

 . برگشت سمت جك و گفت عيسر بعد

 .فعال. ميحله ما رفت ـ

 :و گفت ديبلند بود كش يليژاكتم رو كه خ نيآست بعد

 ؟يگند بزن ياول كار يخوا يم ايب ـ

 ؟يبر يخوا يم يراست ،يحاال راست يال ـ

 :برگشتم سمتش و گفتم. رو بستم پشيز. رو تو چمدون جا دادم لباسا

 .شه يجوجو دلم برات تنگ م يفر ـ

 .دياومد تو بغلم و محكم من رو چسب دييرو براش باز كردم كه دو دستام

 .ميريبم رسرمونيخ ميريحاال كه ما نم! هيكارا چ نيا وونهيد ـ

 .تازه از االن نرفته دلم برات تنگ شده. دلشوره دارم يبكن يخوا يكه م يكار يمن از االن برا. ا، نگو ـ

 .و آروم از خودم جداش كردم دميفر و وزش كش يرو موها يدست

 ؟يجون آبج ميداشت ه؟يگر يا فر ـ

 :و گفت ديرو چشماش كش عيدستاش رو سر يفر

 ؟يدار نانياطم اوشيبود؟ آها، س يپسره سرهنگه، چ نيچقده به ا ـ

 .اهيسوكس س يدر حد پا ـ
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 .يداد يسر خودت رو به باد م يلجباز هيبا  دينبا. يال يكرد يكار بد ـ

 : رو تكون دادم و گفتم دستم

 .كنه واسه خودش ياالنشم داره تاالپ تلوپ م نيهم. نكن يته دلم رو خال يفر يه ـ

 !هيليكنن خاالنشم شك ن نيهم. كردن يكردم شك م يم رياگه د. رفتم يم ديبا گهيد

 .در اومد يصدا

 .گهيد ايب ؟يكن يچكار م سايال ـ

 :دستش رو گرفتم و گفتم. شد ريسراز يفر يدوباره اشكا. بود ايس يصدا

 .حواست به خودت باشه. گريبه طاهر سپردم حواسش بهت باشه ج! اشكت دم مشكته ها نميجوجو نب يفر ـ

 !يقول بده كه توام مواظب خودت. يباشه ال ـ

 :رو برگردوندم و گفتم روم

 .اديزت ز ـ

 .گلم يِخدانگهدارت آبج ـ

 .رو گرفتم اديخواست ب يكه از چشمام م يرو بستم و با دست اون قطره اشك در

 ؟يكله كجا به سالمت يال ـ

 .يبت رميم يسفر كار هيدارم  ـ

 :داده بود اشاره كرد و آروم گفت هيتك نيكه به ماش ايجلو و با سر به س اومد

 ؟يچ يپسر سوسوله؟ برا نيبا ا يفره كارس ـ

 .نبره ييبو يفقط كس. گهيبهت م يبپرس يتو از فر يشده، رفت رميد گهيد نيآره بب ـ

 .تخت، برو به سالمت التيخ ،يال يآبج ميچاكر ـ

 .كه آروم تو گوشش گفتم ميرو بغل كرد گهيهمد

 .بچه است مواظبش باش يليخ. باشه يحواست به فر ـ

 .چشم به رو جفت چشام ـ

 .آلونك ،يخونه كه چه عرض كنم، انبار. تو خونه رفت

 : در عقب رو باز كردم و گفتم نيسمت ماش رفتم

 . ميبر ـ

 ! چه عجب خانوم دل از دوستاشون كندن ـ

 .دوست نه، خونواده ـ

 .رو مسخره نكنه يكس گهيخواست بزنم تو سرش كه د يدلم م. زد و حركت كرد يپوزخند
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 !سم رمز لطفاا ـ

 .كلم: ايس

 آخه كلمم اسمه؟ اونم از نوع رمز؟. خنده ريزدم ز يپق

 .برو تو اينخند ب: ايس

 .توجه بهش وارد شدم يب

 . فشن نشسته بود يو موها شيآرا يبا كل يدختر هي يدر ورود يجلو ميرو گذروند يليبه اون طو يطور كه راهرو نيهم

 .ديلطفا نام و شهرتتون رو بگ. ديصبركن: دختر

 ..ملقب به اوشيس ـ

 :جلو و گفتم دميپر عيبگه سر يزيخواست چ تا

 .در به در ايس ـ

 :هردوشون دهنم رو بستم و گفتم يكه با چشم غره  دميخند دوباره

 مگه؟ هيچ ـ

 .اهيعنكبوت س: ايس

ذارن، نه  يما لقب م يفقط تو محله  ادمهيكه  ييكرد؟ تا اون جا دايواسه خودش لقب پ يك نيآخه ا. ام غرض كردم گهيتا چشم داشتم دوتا د دو

 !بچه پولدارا نيا يتو محله 

 خانوم شما؟ يه ـ

 .كله خراب يملقب به ال سايهان؟ بله من ال ـ

 :زد گفت يكه كالفه م دختره

 .تو نيبر ـ

 !حوصله داره؟ اعصاب داره؟ نه به جون شما ياصال كس. جا همه كالفه اند نيدونم چرا ا ينم

 .برو تو سايال ـ

 .اسم آشناترم تا اون نيبا ا ،يبگو ال. سايقدر به من نگو ال نيلطفا ا ـ

و زل  سادميطور جلو در وا نيهم. ميداده بودن شد روزيكه د يوارد اتاق. كه بفرما گرفت جلوم نيرو تكون داد و دستش رو به عالمت ا سرش

كاش االن بچه  ؟يايب ييجا نيهمچ هيروز  هيشد  يكله باورت م يال. نداشتم ياتاق نيهمچ هيتا حاال ! جا چه قدر قشنگ بود نيا يوا. تاقزدم به ا

 ديشا. كيكوچ يآشپزخونه  هيبزرگ و  ونيتلوز. ديگذاشته بودن با ست مبل سف چهيقال هيهال بزرگ بود كه وسطش  هي. جا بودن نيهم ا ها

 .بود ينه عال. بودم خوب بود دهيها خواب يتو انبار ايخونه  ميتيعمر تو  هيكه  ياما واسه من اد،يبه چشم ن يجا واسه هر كس نيا

 تو؟ يبر يخوا ينم: ايس

 :از جلو در رفتم كنار و گفتم عيسر
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 .هان؟ بله، بله ـ

 .شد و با دست به سمت چپ اشاره كرد وارد

 .بهم بگو يداشت يكار. ور نيا رميمنم م. اتاق تو اون جاست نيبب ـ

 .دميكش يدر رو باز كردم و توش سرك. تكون دادم و رفتم سمت اتاق دنيفهم يرو به نشانه  سرم

كه  يرو تخت بزرگ و نرم دميرو شونه هام كه پر نييبلندم رفت باال و اومد پا يموها. طرف هيكالهم رو پرت كردم . رهيمن رو بگ يكيجان  يا

 .زدم يبلند با خودم حرف م. بودنبرام گذاشته 

 .ميديچش مميكه رو تخت نرم بخواب نيا يو مزه  ميآخ جون نمرد! چقده نرمه! هيعجب تخت يال يوا ـ

 . بلند شدم و رفتم در رو بستم. بود سادهياون جا وا يكيبرگشتم سمت در احساس كردم  عيسر يول. رو تو بالشتش فرو كردم سرم

________________________________________ 

 

 ! يالــــــ! سايال. سايال ـ

 !آخه ينيب ياَه بابا خوابم مگه نم ـ

 .گروه منتظرن آخه يپاشو بچه ها سايال: ايس

 .بشه دهيكه گوشام پوش يرو تو بالشم فرو كردم طور سرم

 .تو اميمتاسفم خودم م يومديشمرم اگه ن يتا سه م: ايس

 .رونيب اميمن ب يكه تو تا سه بشمر نيشيب آره

 .ســـايال. سه م،يدو، دو و ن ك،ي ـ

 :زدم داد

 .سايكوفت و ال. سايمرض و ال. سايدرد و ال ـ

 ؟يبلند شد: ايس

 : كردم يكه به زور خودم رو از رو تخت بلند م يدرحال

 .يآره، اونم چه بلند شدن ـ

تا خواستم در رو باز . كردم تا مرتب شه خوابالو رفتم سمت در يبلندم كه رو هوا رفته بود م يكه دستم رو تو موها يدر حال. تقه به در زد چند

 :در رو آروم باز كردم و گفتم. كالم رو از رو تخت برداشتم و موهام رو كردم توش دمييدو. كالم افتادم اديكنم 

 بله؟ ـ

 :اشه گفتكرد مشخص نب يم يخنده كه سع هيمتعجب، بعد با  ياول با چشما ايس

 ؟يخواب بود سايال ـ

 . كردم يم يپ نَ پ داشتم ورزش صبحگاه ـ

 :كردم و گفتم نييطبق عادت ابروهام رو چند بار باال پا بعد
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 م؟يبه نظرت من چه شكل ـ

 :نگاهم كرد بعد گفت قيكرد و دق زيرو ر چشماش

 نهينگاه به آ هي يتو اتاقت حاضر بش يحتما رفت ساياوف ال. دهيد يكه داشته خواب چهلم پادشاه رو م يهست يكس هيشب شترياالن ب يدون يم ـ

 .هال منتظرتم يتو. بنداز

 :شد و گفت يجد

 .مياالنشم عقب افتاد نيخودت رو برسون تا هم عيفقط سر ـ

كه كرده  ميقهوه ا يموها. نگاه به خودم انداختم هيكه اون جا بود  يا نهيرفتم سمت آ ارياخت يب. سرم رو كردم تو و در رو بستم. رفت عيسر بعد

م يدرشت و مشك يو چشما رونيزده بود ب يغيت غيكاله همش به صورت ت ي گهيسمت د هيباشه، كامال از  دهيكاله تا به قول خودم پوش يبودم تو

 .از شدت خواب باد كرده بود

 :برداشتم و گفتم نهيرو به آ ميكالم رو از رو سرم به حالت تعظ

 .ينيريبه صرف شام و ش دييخانم مادمازل بفرما ـ

من  يكدوم رو بپوشم؟ لباسا. رونيدونه دونه لباسا رو پرت كردم ب. رو باز كردم و با كله رفتم توش پشيز. كه آورده بودم يسمت چمدون رفتم

خونه كه  ميتيمگر تو  دميدخترونه تا حاال لباس نپوش پيت يعني. گردم يپسرونه م پيبا ت شتريآخه من ب. مردونه شتريهمشون كهنه بودن و ب

البته . كه لباسا همه گشاده نيفهمند اونم به خاطر كالمه و ا يمعموال نم. نداده ريبه هم گ رونيب يتا حاال هم كس. بود خوديلوس و ب يليخ ماون

 . گهيعادت كردم د. مها راحت تر نياما خب من با ا ديدست مانتو و شال خر هيتولدم  يبرا يپارسال بت

هم باعث  نيبودم هم لكسير ياديبود كه ز نيبدم ا ياز خصلتا يكي. رو باز كردم و شروع كردم بلند شعر خوندن ريش. تو حموم دميپر

 !عادته ميچكار كن گهيد. شد يم انمياطراف تيعصبان

 نهيجلو آ دميكه لباسا رو پوش نيبعد از ا. رفتم سمت لباسام عيسر. اديصداش در ب ايدونستم ممكنه االن س يم. رونيبه سر از حموم اومدم ب حوله

 .تا كالم رو بذارم رو سرم سادميوا

 .شما يپيخانوم چقده خوشت يبه جمالت ال يبه به گل ـ

 .نهيآ يزنم، مخصوصا جلو يبا خودم حرف م يليكه خ نيبدم ا ياز عادتا گهيد يكي يراست

 پيريخورده ام ت هيخب به نظرم . خونه بافته بودم گذاشتم سرم و موهام رو كردم توش ميتيستون با دوستام تو رو كه تو زم ميقهوه ا يبافتن كاله

لباس  ي قهي. رفت يقربون صدقه ام م يبود كل ياالن اگه بت. رونيب ختميموهام رو از كاله ر يخورده از چتر هي. ستيبد ن ميخوشگل بردار

 .رو دادم باال ميآب ي مردونه

 :از پشت در اومد ايس يعصبان يصدا

 ...يهست يدونستم اون قدر كند و دست و پا چلفت ياگه م. از دستمون رفت يسر يفكر كنم جلسه  سايخسته شدم ال ـ

 :و گفتم سادميابروم رو دادم باال، رفتم جلو، روبروش وا هينگاهش كردم،  يچپ يچپ. حرف تو دهنش موند. رو باز كردم در

  ؟يچ گهيخب د ـ
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 .از درها رو باز كرد يكيو بعد  ميگذشت يليطو ياز راهرو. دنبالش راه افتادم. رونيرو بهم كرد و از در رفت ب پشتش

 :گفت آروم

 .نگو فعال يچيه. جاس نيهم ـ

 .ايس يكه اومد چنگ انداختم به بازو يتفنگ يبا صدا. بود كيتار. ميوارد اتاق شد! ينگم كه چ يچيه. منظورش نشدم متوجه

 :و با ترس گفتم آروم

 جا چه خبره؟ نيا ايس ـ

آروم شدم كه دستش رو . شد اشاره كرد يپخش م واريرو د يكه داشت از صفحه  يلمياش به ف گهيرو جلو دهنم گرفت و با دست د دستش

 يكه برا ييجا ميرفت. نكنم جادياداشتم كه سر و صدا  يقدم هام رو آروم بر م اطيبا احت. ديرفت كش يكه م يلباسم رو به سمت نيبرداشت و آست

. برگشتم سمت چپم رو نگاه كردم كه چند نفر نشسته بودن. بهم استرس وارد شده بود يليآخه خ. دميكش ينفس آسوده ا. ميشستنشستن بود ن

 لمه؟ياالن منم به جلو نگاه كنم؟ به ف يعني ؟يچ يعني. كرد ينشسته بود و با دقت به جلو نگاه م ايطرفمم س نيا

 يا. قطع شد لميف. انداختناشون ريگ يو نحوه  سيچون هم گروه توش مشخص بود هم پل. بود يمخف لميف هيبه نظر . روبرو نگاه كردم لميف به

 .قده بدشانسم نيكه ا رميواسه خودم بم ياله. كردم يكشف م ييزايچ هيبابا تازه داشتم 

 !به روبرو؟ تموم شد يزل زد هيچ ـ

 :گفتم يحالت مسخره ا هيشتم سمتش و با برگ! پرو يپسره  اَه

 !من فكر كردم تازه شروع شده ـ

 :رو كرد اون ور و گفت روش

 ؟يزيشه كم مزه بر يم ـ

شونه ام رو  عيسر. از پشت محكم زد رو شونه ام يكيتا خواستم جوابش رو بدم ! نفس كش يآ. شه يپرروتر م نيا گمينم يچيمن ه يهرچ

 دهيقد بلند و كش. چند لحظه بهش نگاه كردم. ساديروبروم وا يبيغر بيعج يبا لباسا يدختر دميبهش بگم كه د يچ هيگرفتم خواستم برگردم 

بلند به  نيآست يلباس مشك. به دلم نشست يليلباساش كه خ. كيلب بار هيبا  يصورت استخون. يآب يبور و چشما يموها. بودالغر . داشت يا

 .بود يشكل نيكلشون لباساشون ا. به اطرافم كردم ينگاه. از جنس لباس يهمراه شلوار مشك

 !دمتيتا حاال ند ؟يتازه كار ه؟ياسمت چ: دختره

 .در نگاه اول ازش خوشم اومد. رو به سمتش دراز كردم دستم

 . خوشبختم. ميال ـ

 :فشرد و گفت يرو به گرم دستم

 .يكت گنيجا بهم م نيالبته ا. ونميكتا ـ

 : اشاره كرد و گفت ايس به

 ن؟يا ـ
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 :گفتم عيسر

 .ايدوستم س ـ

 بايسالن تقر هي يبود تو يسه دست مبل راحت. به اطراف با دقت نگاه كردم. فعال ما رو ترك كرد يصداش كرد كه با كلمه  يكياون دور  از

 يكه داشتم سرشناس وسط من بودم نيزد ا يهم كه اون وسط رفته بود با چند نفر حرف م ايس. بود يكيمشغول حرف زدن با  يهر كس. بزرگ

 .كردم يم

 !يتو فكر يليخ ـ

پوست . يمشك يچشما. صورتش گرد. همون دختره كنارم نشسته بود يلباسا پيپسر تو ت هيور مبل رو نگاه كردم كه  نيتعجب برگشتم ا با

 .يورزش كار كليبرنزه و ه

 ؟ييكجا ـ

 :رو خاروندم و گفتم سرم

 . ييكنار سواحل هاوا ـ

 :و گفت ديخند

 !تو يچه بانمك ـ

 .اليخ يكه گفتم ب دميخواب ارشوريتو خ شبيخواستم بگم آخه د يم

 :نگفتم كه گفت يزيچ

 .نهياسمم شاه ـ

 : ارميكه به رو خودم ب نيبدون ا. دستش رو به سمتم دراز كرده دميسمتش كه د برگشتم

 .هياسم منم ال ـ

 :بعد گفت. به دستش كرد ينگاه

 !آها ـ

 ! خانوم متشخص دراز نكن هيدستت رو سمت  گهيد ؟يشد عينه جون من ضا ؟يشد عيضا. د به موهاشز يهمون دستش چنگ با

ما رو فراموش كرد رفت  ياول كار ديچش سف يپسره . گهيكردم و روم رو كردم سمت د يبراش اخم. دميرو د ايرو چرخوندم كه نگاه س سرم

 .جان يبسوزه پدر رفاقت ال. هيسراغ بق

 هان؟ رميسوخته اطالعات بگ ايپسر س نيخورده از ا هيداره  ياشكال چه

 :بهش گفتم. بود گهيد يحواسش جا. كردم نگاش

 .نميبرگردم بب. پسر يخ يب ؟ييكجا ،يه ـ

 :و آروم گفتم كشيسرم رو بردم نزد. لبخند نگاهم كرد با

 شه روت حساب كرد؟ يم ـ
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 : تعجب گفت با

 چطور؟! آره ـ

 ه؟ياش چ هيقض يجلسه سر م؟يجمع شد يچ يبرا ن؟يك نايبود؟ ا يچ لمهيف نيجا چه خبره؟ ا نيا ـ

 :ادامه بدم كه گفت خواستم

 !يكن يچقدر سوال م نميبب سايوا. اوه ـ

 :مشكوك شد و گفت نگاهش

 بهت نگفتن؟ يايكه ب نيمگه قبل از ا ؟يپرس يرو م نايا يچ يبرا ـ

 .حواست رو عشقه ياَه ال. كه زدم شدم يگند متوجه

 ... نيهشاه سادياون پسر كه اون جا وا. نينه، ببنه،  ـ

 :كرد گفت ينگاه م ايكه به س يحال در

 خب؟ ـ

 هيچ يجلسه امروز برا دميپرس ينامرد هر چ. بمهيرق. خواد از من بهتر جلوه كنه يم ييجورا هي. همكارمه شونيا! جان نيخب به جمالت شاه ـ

 !جا چه خبره نيدوست داره من نفهمم ا يدون يم. بهم نگفت يزيچ

 .از دروغ توبه كرده بودم ؟يديقرار م تيخدا چرا من رو تو معذور يا. رو به سمت باال گرفتم سرم

 :كنه، بعد از جاش بلند شد و گفت ينگاهم م شخندين هيداره با  دميكه د نييرو آوردم پا سرم

 . خوش گذشت يليخ. يدار يجالب تيهمون طور كه گفتم، شخص ـ

 .نيافتيجفتتون ب يبخور ايس نيكه به ا ينه، نه، اصال اله. يفتيكنه ب ريپات به موكت گ يريراه م يوقت ياله. رفت

 م؟يبر: ايس

 :دستم رو مشت كردم و گفتم م؟يخوب رفت اطالعاتش رو كسب كرد، حاال بر. نگاهش كردم برگشتم

 !ميبر ديبه ما كه رس. اومده دستت يور اون ور همه چ نيا يخودت رفت. ميتا بر نيشيب ايآق س ـ

 .دميم حيمن خودم برات توض ايب ؟يگيچرا چرت و پرت م: ايس

 .تموم شد ينه مهمون. رفتن يداشتن م همه

 روشنه؟! ايديم حيتوض نيبب ـ

 . آره: ايس

خودم  يكم. بهم و كنارم كينشست نزد. و اومد ختير يآب وانيخودش تو ل يرفت برا. مبل نشسته بودم يرو. سمت اتاق ميشدم با هم رفت بلند

 :كنار كه گفت دميرو كش

 من بگم قبوله؟ يپس هر چ يكه تو با من شرط بست نياول ا. ميخب از كجا شروع كن. نيجا بش نيجا گذاشته باشن پس هم نيا نيممكنه دورب ـ

 :رو تو هم گره زدم و گفتم دستام
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 خب؟  ـ

 .گرفته بودم اديخونه خوندن نوشتن  ميتيخدا رو شكر تو . د به نوشتنبرداشت و روش شروع كر يكاغذ ايس

هدف دارند اما  كيهمه . داره يا فهيهر بخش وظ. به هم مربوطه يشده اما همه چ لياز چند بخش تشك. بزرگه يشبكه  هيجا مثلِ  نيا«

 هيتا  يالبته هر گروه. شهرستان ها رنياگر احساس خطر كنن م .دارند تازه فقط تهران ميكه ما هست ييجا نيچند جا مشابه ا. متفاوته فشونيوظا

 »...اون وقته كه يدست از پا خطا كن هيكاف. تحته كنترله يهمه چ. شن يبعد همه پراكنده م. ن جاستيا يمدت

 . تفنگ كرد و به سمتم گرفت هيرو از رو كاغذ برداشت و دو انگشتش رو شب دستش

 !دوف: ايس

 .كه از من خل ترم هست نينه مثل ا. كردم يگرد شده نگاهش م يچشما با

 .شروع كرد به نوشتن دوباره

 »م؟يكدوم بخش يتو م؟يجا چكاره ا نيما ا ه؟يما چ ي فهياون وقت وظ«. و نوشتم دميمداد رو از دستش كش عيسر

 ...ما ي فهيما، وظ ي فهيما، وظ ي فهيوظ. نوشتزد و  يشخندين. دستش كه به همون حالت مونده بود گذاشتم يدوباره مداد رو تو بعد

 يبهم هشدار داد كه ال زميت يشمه . كرد يداشت نگاهم م شخنديسرم رو بلند كردم كه با ن. سهينو يپس چرا نم. طور چشمام به كاغذ بود نيهم

 :گفتم ظياخم كردم و با غ. خانوم رو مسخره كردن

 !دمايلو م ويهمه چ رميم يچونيمن رو بپ اي ياريدر ب يمسخره باز يپسر خوب اگر از االن بخوا نيبب ـ

 :خودش رو كنترل كرد و گفت يرنگ خنده داشت ول نگاهش

 !ندارم خانوم يشوخ يكس چيمن با ه ـ

 :تو دستش رو صاف كردم و گفتم مداد

 .جا نيچه خبره ا نميبب سيپس بنو ـ

 . داد و شروع كرد نوشتن يرو تكون سرش

 »...جانب نيالبته به لطف و زحمات ا. ميهست يبخش اصل ياالن تو ما«

 ».من و تو«. خط زدم نوشتم. شه يآدم نم نينه ا. رو گرفتم مدادش

 »من«. رو ازم گرفت و خط زد و نوشت مداد

 »من«. گرفتم خط زدم و نوشتم ازش

 !مايكرده بود يريگ عجب

 .جام بلند شدم از

 !من رفتم بگم ـ

 :رو از رو كاغذ بلند كرد و گفت سرش

 رو؟  يچ ـ
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 !ميهست يكه ما ك نيا ـ

 .ستيخب برو مهم ن ـ

 : رهيرو گذاشتم رو دستگ دستم

 برم؟ ـ

 !آره ـ

 .كله خراب يال گنيبهت گفته بودم بهم م ـ

 ...كه دميرو كش رهيدستگ

 .ميوقت ندار. نيبش ايباشه ب ـ

 .رو نوشت زايچ ي هيد و تند تند بقنگاهم نكر. كنارش و چپ چپ نگاهش كردم نشستم

 ياما از دور م ميكن يها شركت نم اتيعمل يدر واقع ما تو. شه يمشخص م گهيد يگروه ها فيكه توش وظا يبخش يعني ميهست يبخش اصل ما«

 ».شه يانجام م يكجا و چطور اتيكه هر عمل ميدون

 :سرش رو بلند كرد و گفت بعد

 . گمياش رو بعد از هماهنگ كردن با همكارام بهت م هيبق يبدون هيجا كاف نيتا هم ـ

 ست؟ين يخبر نايا اتياالن عمل يعني ـ

 :شد و گفت يجد

 ات؟يعمل ميبر يهماهنگ چيكه بدون ه! هيمگه الك ـ

*** 

 

 :گفت

  ات؟يعمل ميبر يكه بدون هماهنگ هيمگه الك ـ

 : گفت يلب ريشد ز يكه داشت وارد اتاق م يدر حال بعد

 .يشده بچه باز-

 : كه بره تو اتاقش گفتم نيقبل از ا. مبل بلند شدم رفتم سمتش يرو از

 كجا؟ يه-

 :برگشت سمتم و گفت. موند رهيرو دستگ دستش

 خب؟  ـ

 :و دادم باال و گفتم كالم

  ؟يگفت ياالن چ ـ
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 :اش رو داد به در و گفت هيتك. بشيرو كرد تو ج دستش

 گفتم؟  يو چ يچ ـ

 ه؟يبچه باز يچ گهيد نيهم-

 :طور تو چشام زل زد و گفت همون

 ! ادينم ادمي يچيه ـ

 :خواست بره كه ناله كنان گفتم دوباره

 !زنه به سقفا يكنم؟ حوصله ام م كاريجا چ نينرو؛ من ا ـ

 :گفت متعجب

 !ستميتو ن يمن كه مسئول حوصله ! گهيبكن د يكار هيبه من چه؟  ـ

 .ستيمن االن حوصله ام بره رو سقف مهم ن يعني. ديچش سف. شعوريب

 :و گفتم نيبه زم دميرو كوب پام

 .ييجا، پس اگه حوصله ام سر بره مسئولش تو نيا اميمن ب يتو باعث شد. چرا مربوطه ـ

 : برگشت سمتم و گفت. ثابت شد يزيچ هيرو نگاه كرد كه نگاهش رو  ييرايپذ يكالفه تو برگشت

 ! ينيبرنامه كودك بب يتون يساعت دوئه، م االن ؟يدوست دار ونيزيتلو-

 :گفتم رونيزد ب يم شيخشم داشت ازش آت يكه از رو ييبا چشما. تو اتاق و در رو بست ديبگم پر يزيكه چ نياز ا قبل

 .ميبچرخ تا بچرخ اس؟يجور نيآره؟ ا ـ

 يكنترل رو به دست گرفتم و صدا. روشنش كردم ونيزيرفتم سمت تلو. خورده پام رو مالوندم هي. لگد به در اتاقش زدم كه پام درد گرفت هي

 .كردم اديرو تا آخر ز ونيزيتلو

 ... بنگ، بنگ... كيشل ك،يشل. شهيم يجان االن اعصابش خط خط يا. داشت يسيپل لميف هي

بهش نگاه . رونيكه گذشت از اتاق اومد ب قهيده دق. بودم رهيخ ونيزيوبه تل يطانيلبخند ش هيبا دوتا دستمال گوشم رو گرفته بودم و با  خودم

خم شد . ايس نيا شهيچه زود پسرخاله م! رو ژامهيپ. رو گرفت دميد ياش جلو ژامهيفقط پ. بازم نگاش نكردم. سادينكردم كه اومد جلوم وا

 سيازوناست كه آدم خودش رو خ گهيبهم م يفر شهيكه هم يظيسرم رو بلند كردم و با اخم غل. رو خاموش كرد ونيرو برداشت و تلوز لكنتر

 : شدم بهش و گفتم رهيخ كنه،يم

 .كنترل رو بده به من-

 : من رفت باال و گفت ياز حالت عصب ابروهاش

  ؟يكن يكار م يمثال ندم چ-

 : و دست هام رو به حالت گارد گرفتم جلوش و گفتم سادميشدم روبروش وا بلند

 . جلو ايب يمرد. جنگم يباهات م--
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 : مبل و گفت يولو شد رو. خنده  ريزد ز يپق

 .يبرو بچه، تو در برابر من جوجه ا. دميتو تا حاال ند يوونگيدختر به د ؟يهست يك گهيتو د يوا يوا-

 :شد و گفت يجد بعد

 .رونيجا برم ب نياز ا ديمن با ميكن يفكر هي ايفعال ب. تكرار نشه گهيد ايبچه باز نيا ـ

 : گفتم ينشستم رو مبل كنارش و با حالت متفكر. كردم يرفت داشتم باهاش دعوا م ادميحرفش  نيا با

 م؟يكار كن يحاال چ ه؟ينقشه ات چ رون؟يب يبر يخوا يم يچ يبرا-

 : رو خاروند و گفت سرش

 . فعال تا بهت بگم اريكاغذ ب هيبرو -

 . سهيزل زدم به كاغذ تا بنو. كاغذم گذاشتم رو پاش. مداد رو گذاشتم تو دستش. م كنارشرفتم از رو اپن كاغذ برداشتم با مداد و نشست يتند

 : سرم رو گرفتم باال كه برگشت گفت. سهينو ينم دميد

 . جالبه-

 جالبه؟ يچ-

 .كرد نوشتن شروع

من با بچه ها هماهنگ  يقيطر هياز  ديپس با. جابجا كنن گهيخوان چند روز د يمحموله مواد م هيكه  دميفهم بايتقر شونيسر يجلسه  يمن تو «

 »! كنم

 : نوشتم. رو ازش گرفتم مداد

 س؟يسرهنگ؟ پل گنيبه توام م ؟يرو خبر بد ياريكه به دست م يتا اطالعات ياوردين يمخف يزيواقعا تو با خودت چ. يسيسرت تو پل ريخ «

 ». ميمجهزتر سايفك كنم ما دزدا از شما پل. ميبر يباخودمون م يزيچ ،يابزار ،يسالح هي يدزد مير يباز ما م. متاسفم

 : كه مداد رو ازم گرفت و خودش نوشت سميبنو گهيخواستم ادامه اش چندتا حرف د يم

 » ؟يديم يسيبه من درس پل يحاال دار. فكر كنم خودم هنگام سرقت مچت رو گرفتم. جوجه يبد يسيپل يخواد به من راهكارا يتو نم «

 .برخورد كنم يجد ديخل و چل با يپسره  نيكه كال من با ا نينه مثل ا. دمياز دستش كش بايرو تقر مداد

 :زودتر به خودش اومد و گفت ايكه س ميشد رهيهردومون خشكمون زد و به در خ. خواستم جوابش رو بدم در اتاق زده شد تا

 .برو در رو باز كن ـ

 .صاب دارماالن من از دست تو اع يليخ. سمتش برگشتم

 .خودت بازش كن ـ

 .كردم ينگاش م يبا كنجكاو. كرد و رفت سمت در و بازش كرد يپوف

 .هم با ما بد بگذرون قهيتو جك، چند دق ايب. يآره مرس. سالم: ايس

 كنه؟ يتعارف م يچ يبرا اد،يجك خوشم نم نيجكه؟ من از ا يهـــــــ
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فكر بد  يبود؟ نه نه، ال يمنظورش چ يوا يا ؟يچ يعنيخب چشمك . كردم كه اومد تو و به من چشمك زد يطور نگاش م نيهم. رو باز كرد در

 ه؟يخب االن وقت چ! كه االن وقتشه نيا يعني سايپس چشمك تو گروه پل. سهيپل هي ايس نيا. نكن

 ...كه دميرس يم يخوب جيبا افكارم به نتا داشتم

 .يسالم ال-

 .تبر خرمگس معركه لعن اَه،

 .يسالم جك-

 !كاغذ كنارم نشست يرو قتيدقت كه كردم در حق. اومد كنارم نشست ايس

 ا؟يس يكار داشت يچ: جك

 .رونيجا بره ب نياز ا دياون االن با. اومده شيپ يمشكل يال يراستش برا: ايس

 .شدم رهيخ ايهم قرض كردم و به س گهيچشم داشتم دوتا د دوتا

 .يخارج بش يتون يجا نم نياز ا يدون يتو كه م: جك

 داره؟ نيجا دورب نيجك ا: ايس

 ؟يپرس يرو م نيچرا ا: جك

 .باهات دارم يصحبت خصوص هيچون : ايس

 :خم شد و گفت يكم جك

 .بزنم يمورد حرف نيتونم در ا يمن نم ـ

 :به خودش گرفت يشونيحالت پر ايس

 يكس. نياونا بچه پرورشگاه يدون يتو كه م. رهيممكنه اون بم مينر رونياگر ب. اوضاعش خرابه. ضهيخواهرش مر يال! كنم جك يخواهش م ـ

 .رو نداره يجز ال

 :از جاش بلند شد و با تمسخر گفت جك

 .نداره يبه من ربط نايا ـ

جك چند لحظه مكث كرد بعد . شد رهيبعد بهش خ. گذاشت كف دست جك يكرد و چند تراول صد بشيدستش رو تو ج. از جاش بلند شد ايس

 :فتگ

 تونم برات بكنم؟ يكار م يچ-

 يبعد ما زود برم. رونيب يجا ببر نيما رو از ا يتون يفقط تو م. نيهم يخواهر ال يبرا. رونيب ميبر ميخوا يدو ساعت م يما فقط برا نيبب: ايس

 .دم يقول م م،يگرد

 :كرد و گفت يمكث جك

 جا؟ نياومدم ا يچ يمن برا يدون يم-
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 :كه گفت ميكرد يعالمت سوال نگاش م با

نصب شده كه كامال شما رو تحت نظر داره و ساعت خروج و وردتون رو ضبط  نيدورب هياما كنار در هر اتاق  ستين نياتاق ها دورب يجا تو نيا ـ

شماها رو از  يوراوضاع من چط نيحاال با ا. ميكن يبار اتاق ها رو چك م هيساعت  كيهر  ،يسركش يبرا گهياز اون من و چند نفر د ريغ. كنه يم

 ببرم؟ رونيجا ب نيا

 :به خودش گرفت و گفت يحالت متفكر ايس

 .بازم بهت پول بدم ميبرگشت يدم وقت يقول م. اونش با تو ـ

 چقدر؟: جك

 !تومن هيبعد از برگشت  ،ياالن پونصد گرفت: ايس

 :زد و گفت يپوزخند جك

 .ارزش نداره. ادهيخطرش ز ـ

 . شتريباشه ب: ايس

 .دميفردا بهت خبر م: جك

 .رونياز در رفت ب بعد

 .رو كه بست تازه مخم اومد سرجاش در

 هان؟ ؟يچ يحرفات برن سراغ فر يدرست يوقت برا هياگه  ؟يچرا از طرف من حرف زد ايس-

 .رنينه بابا نم: ايس

 ؟ياوردين يزيچ يا لهيتو مگه با خودت وس! يسوالم رو جواب نداد-

كه آوردم هست، اما االن  يكه ساعت نيكردم؟ دوم ا يچطور من با خودم حمل سالح م. كردن شيما رو تفت ميجا شد نيد اكه وار ياوال موقع: ايس

 .ازش استفاده كرد شهينم

 :كه در رو ببنده گفت نيقبل از ا. خواست بره اتاقش بعد

 اجازه هست؟--

 :گفتم. رميخنده ام رو بگ يكردم جلو يسع. دهيبدبخت ترس. ام گرفت خنده

 .آره، فعال حوصله ام سر نرفته -

 :زد و گفت يلبخند

 .به من نداره يبره هم ربط ـ

 :داد زدم. رو بست در

 .بچه سوسول يفهم يبعدا ربطش رو م ـ

ه چشمم رو به پشت سرش دوخت. ندادم كه اومد روبروم نشست يتياهم. در اتاقش رو باز كرد ايشمردم كه س يرو م واريد يرو يتركا داشتم
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 .ترك ها يبودم و با انگشتم از باال نشونه گرفتم و شروع كردم شمردن ادامه 

 ...و سه ستيو دو، صد و ب ستيصد و ب ك،يو  ستيصد و ب -

 :اول برگشت پشت سرش رو نگاه كرد، بعد برگشت سمت من و گفت ايس

 ؟يكن يكار م يچ-

 :كه نگاش كنم گفتم نيا بدون

 !نداره يربط ـ

 ؟يچ: ايس

 .به تو-

 .ميكنن شركت كن يكه م يزيبرنامه ر يامشب تو ميبر ديپاشو با يال: ايس

 .شد دايخورده موهام از پشت پ هي. نييپا دميرو تا دماغم كش كالم

 ؟يش يبلند نم... ؟يال ؟يال: ايس

 : نشست كمينزد اومد

 !نـــــــــه-

 :به چشماش نگاه كردم كه گفت. كالم و آورد باالتر سر

 رفت؟ ادتيشرطمون -

 .صورتم تكون داد يدستش رو جلو. يكردم كه چه رنگ يداشتم كشف م. بود يرنگ هي چشماش

 تو حساب كردم؟ يشد رو يمن واقعا چ-

 !اديخوشم نم يمن از چشم رنگ-

 :كرد و گفت زيچشماش رو ر ايس

 ؟يچ ـ

 : جام بلند شدم و گفتم از

 !شرط داره هياما  ميبر-

 .مبل يسمت اتاق و دوتا لباس آورد انداخت رو رفت

 .لباسا رو بپوش نيا ايب-

لباسا . به قول صدف دو كلوم حرف حساب. كردم يسرم صحبت م ريشد؟ داشتم خ يچ. اتاقش ينداد رفت تو يتيچپ نگاش كردم كه اهم چپ

 هيبلند و  نيآست يلباس مشك هي. اتاقم يداشتم و رفتم تو برشون. بودم دهيد هيقبل تن بق يبود كه دفعه  ييهمونا. مبل برداشتم يرو از رو

موهام رو كردم توش . سرم ياما طبق عادت كالهم رو گذاشتم رو ستيجا حجاب مهم ن نيبودم كه ا دهيفهم. اندازه ام بود بايقرت. يشلوار مشك

 .رونيب ختميخورده از جلو كج ر هيو 
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دستش رو كه . بود دهيمنو پوش ياونم همون لباسا. از جاش بلند شد ديمنو كه د. دميد ونيرو متفكر رو به تلوز ايكه س رونياتاق اومدم ب از

 .بودمش پشت در بود دهيدر رو باز كرد كه همون دختره كه روز دوم د ديبا ترد. در بلند شد يصدا رهيگذاشت رو دستگ

 .سالم: دختر

 . گرفت ايس يروبرو يبا سر جوابش رو داد كه دختره كارت ايس

 .نيصفر نشون بد يورود به جلسه  يرو برا نيا-

 .برگشت نگام كرد ايكه س دميكارت كش يرو يبا تعجب سرك. كارت رو از دستش گرفت كه دختره رفت ايس

 ؟يكن ينگاه م يطور نيخب چرا ا-

 :كه گفت رهياز كدوم طرف م نميبودم بب سادهيور واط نيهم. و خم اون جا چيپر پ يعقب كه راه افتاد به سمت راهرو دميخودم رو كش بعد

 !گهيد ايچرا خشكت زده؟ ب-

 .رفت سمت چپ. كرد يكارت نگاه م يرو يبه كروك. ستادميسمتش و كنارش ا دمييدو

 .چند لحظه بعد در باز شد. كارت رو وارد دستگاه كرد ايس. كنار در ميديرس باالخره

 !دره چه باحاله ايا، س-

 : چشمام نگاه كرد و گفت يتو. گذاشت شينيب يدستش رو رو. برگشت سمتم ايس

 !ـــــسيه -

 .تر شده بود رهيت يكيتار يچشماش نگاه كردم كه رنگش تو به

 .االن بهتره! تر شده رهيچشمات رنگش ت ايس-

 .شديسمت در كه داشت بسته م ديبار دستم رو گرفت و كش نياول يبا تاسف تكون داد و برا يسر

 .دستم رو خواست ول كنه كه محكم تر گرفتم. ميشد يطوالن يبسته شد و ما وارد راهرو در

 !ترسم يجا م نيمن از ا نيبب-

 .باشه: ايس

كه در پشت سرمون  ميوارد اتاق شد. در رو چند بار زد كه در باز شد ايس. ميديدر رس هيدوباره به  ميراهرو رو كه رد كرد. رو ول نكرد دستم

 ندونستم چند نفر او ينم. اتاق يكيو تار شگرينما يدوباره اون صفحه . بود ياتاق بزرگ. ديدستم رو كش ايشده بودم كه س رهيبه در خ. بسته شد

كه  يلميبه ف يشتريكردم كه با دقت ب يبار سع نيا. دستم رو رها كرد. ها نشست و منم كنارش نشستم ياز صندل يكي يرفت رو ايجان كه س

 .گذاشتن نگاه كنم

. و پاره نشسته بودن دور هم فيكث يچندتا بچه با لباس ها. وارد خونه شد. رنگ و رو رفته يخونه ا. خونه هيبه  ديشروع شد بعد رس يبلند هي از

 .بود فيبدبخت گشنه و كث يبعد كل خونه رو نشون داد كه توش پر از بچه ها. ديچرخ نيدورب

وقت  چيكه ه يديپل يصدا؛ صدا هيحواسم رفت سمت . نبود لميحواسم به ف گهيد. دياراده از چشمم چك يب ياشك. ديدلم لرز. مشت شد دستام

 .كنم يفراموشش نم
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*** 

 

 .برو گمشو تو اتاقت اده،ياز سرت ز نميهم-

 .شكونده سايظرفش رو پر. خواهرم گشنه است شتر،يخورده ب هيخانوم تو رو خدا -

 :ديغذا رو از تو دستم كش ببشقا

 !يغذارم ندار نيا اقتيبرو تو ل ـ

 .پاشنه بلندش كل راهرو رو پر كرد يكفش ها يپشتش رو كرد بهم و صدا بعد

 .بود دهيياومد كه كل راهرو رو دو ياز پشت سرم م يفر يصدا. هام رو مشت كردم دست

 ؟يشد؟ غذا رو گرفت يچ يآبج ،يال-

 ديبا. دميرو د فشيصورت الغر و كث يشد وقت شيدلم ر. ازش بزرگ تر بودم يپنج سال. كوچولو بود يفر. مهربون نگاهش كردم. بهم ديرس

 :چون پشتش رو بهم كرد و گفت ديمن فهم يخال يانگار خودش از دست ها. گفتم؟ اون فقط پنج سالش بود يم يبهش چ

 !دهيبهمون غذا نم گهيدونستم د يم-

 : اش رو گرفتم قهي سايرفتم سمت پر. كرد يقام درونم آشوب مانت حس

 دور؟ يختيرو ر يفر يغذا يبه چه حق-

تا خواستم به . نيزم يپرت شدم رو د،ياز دوستاش منو از عقب كش يكي. بلندتر يليقدشم خ. ازم بزرگتر بود سايپر. دور مچم حلقه شد دستش

اون . شدم رهيو بهش خ دميدستم رو به لبم كش. شد يلبم خون جار يكه از گوشه  يگوشم خوابوند طور يچك محكم تو هي سايپر اميخودم ب

 .بشم ريتونستم باهاش درگ يمن نم. تر بودنش چاق تر از من بود گعالوه بر بزر

 ته؟يحال! يزن يگنده تر از دهنت م يآخرت باشه كه حرفا يدختر دفعه  يه: سايپر

 

*** 

 

 .دميكش يكه افتاد نفس آسوده ا اينگام به س. برگشتم يو تند دميترس. چشمام تكون خورد به خودم اومدم يكه جلو يدست با

 :نگاهم كرد و گفت رهيخ ايس

 ؟يكرد هيشده؟ چرا گر يچ ـ

 ياثر گهيو دچراغا روشن شده بود . اتاق ي گهيروم رو كردم سمت د. هضم دوباره اون صحنه ها برام سخت بود. دميگونه هام كش يرو يدست

بار  هيحاال ما . چه زود پسرخاله شد. دستم رو گرفت و از جا بلندم كرد ايهمه در حال صحبت كردن بودن كه س. روبرو نبود شگرياز نما

 يم تيجمع نينگاهم ب. بودن ستادهيكه ا يكه سفت تر گرفت و منو برد سمت گروه رونيدستم رو از دستش بكشم ب ستمخوا. ميديترس

دست آزادم رو براشون تكون دادم كه دختره با لبخند سرش رو برام تكون . دميبودم رو دوباره د دهيكه قبال د يكه همون پسر دختر ديچرخ
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 .بود ستادهيكه اون وسط ا يباعث شد حواسم بره سمت شخص نشونيب لندگوب يصدا. نكرد يداد اما پسره توجه

 .كردكه بلندگو دستش بود چند بار اعالم سكوت  يشخص

كه دو نفر  نهيا يبعد ينكته ! به سه در منطقه كياز  ييجابجا. canyon، روز بنفش، گروه shadow اتيعمل يامروز برا يجلسه . لطفا ساكت-

 .وارد گروه شدن ديجد

 .دستم رو بردم باال و داد زدم عيسر. گشت يداشت دنبال ما م گه؟يرو م ما

 !مييجا نيما ا-

 . كنه ياخمو داره به من نگاه م دميكه د ايبعد به س. باز به همشون نگاه كردم شيبا ن. ايبرگشتن سمت من و س همه

 .گهيكردم د يم يخودمون رو معرف ديبا ؟يكن ينگام م يطور نيچرا ا! وا-

. ودمشب دهيكرد ند يصحبت م يگشتم، آخه وقت يداشتم دنبالش م. منم برگشتم. كرد يكه صحبت م يكرد و برگشت سمت مرد يپوف ايس

 .دياز كنارم به گوش رس ييصدا دميكش يطور كه سرك م نيهم

 خانم؟-

نزدم كه  يحرف. كرد ينگام م رهيكه خ دميرو د ريكراوات زده و پ ،يبلند قد، همراه كت شلوار مشك يبه كنارم برگشتم كه مرد. خوردم كهي

 :گفت

 ن؟يشد galapagosآقا تازه وارد گروه  نيشما و ا-

 .باشه دهيفهم يزيچ ديشا اينشده بود حداقل س ميحال يزيمن كه از اول صحبتش چ. بگه يزيچ ايزدم كه س ايبه س يا سقلمه

 .بله: ايس

 ن؟يقبلش كجا بود: مرد

 يال. ميكه لو رفت يوا! ميبگ يچ يبگم؟ نه چ يچ يحاال چ. زنيبر ريخط ي فهيوظ نيدست اندركاران ا يو همه  ايكه خاك بر سر من و س يوا يا

 .خواهت ادهيز يخاك برسر هوا. يبودم به همون چندرغاز دزد يبابا من راض ؟يشرط بست يهوار هوار كم نبود رو سرت، رفت يتبدبخ

 !رهيمنو بگ يكي يآ. گرفتم يمبارك خودم رو م ي قهيكم كم خودم  داشتم

 !خانم؟ خانم با شمام-

 با منه؟ يك. ميحتما لو رفت. چهارتا شد چشام

 جاست؟ نيشما حواستون ا: مرد

 .بله، بله-

 .دهيم حيعملكرد گروه رو بهتون توض ينحوه  نيشاه. يورودتون رو به گروه مركز گميم كيخب تبر: مرد

 . كردم يداشتم نگاش م رهيخ. رفت بعد

 ا؟يس-

 بله؟-
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 شد؟ يچ-

 .آبش رو گرفتن چلو شد-

 !ميبابا من جد يا-

 .خب باش، تا اموراتت بگذره-

 .برگشتم سمتش يعصب

 گفت؟ يم شهيهم يبود مان يبود؟ چ يچ... رو نيبب ايس-

 .نرو: ايس

 ...يبخوا نياز ا شترياگر ب ،يرو نروم يليخ ايس نيآره، بب -

 رو نروت باشم؟: ايس

 .از سالح سرد استفاده كنم ديكه با نيمثل ا! آره، نه -

 ازت گرفتم؟ يكه موقع دزد بتهيتو ج يمنظورت همون چاقو: ايس

 :كردم و گفتم زيرو ر چشام

 ...درحد... در حد اديازت بدم م ـ

 .ستيمهم ن. دونم يخودت رو خسته نكن، م: ايس

 !ادياز رنگ چشماتم بدم م-

 :دفعه با تعجب گفت هي ايس

 به اون؟ نيداشت ا يچه ربط ـ

 :و گفتم دميخند دميچشماش د يكه حرص رو تو نياز ا يرو گفتم ول نيدونستم چرا ا ينم خودمم

 .نكن ريفعال خودت رو درگ-

 :از پشت سرم اومد يشخص ينگام كرد كه صدا باحرص

 سا؟يال-

 .بود نيشاه. سمت صدا برگشتم

 بله؟-

 .رو مشخص كنم فتونيوظا اميتا من ب زيسمت اون م نيايب اوشيبهتره با س: نيشاه

 .اشاره كرد زهاياز م يكيبا دست به  و

 يطور با نگاش داشت به همه جا سرك م نيهم ايس. مينشست شيفلز يها يصندل يو رو زيسمت م ميرفت ايبا س. كه رفتسر بهش گفتم باشه  با

 :كنار گوشش داد زدم عيسر. كنارم نشسته بود. ديكش

 .ـــــايس ـ
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 . رو با دست گرفت گوشش

 !گوشم ؟يكن يكار م يآخ، آخ، چ: ايس

 .زدم يلبخند

  يچيه-

 .نشست ايمن و س يو روبرو رونيب ديكش زيرو از پشت م يصندل نيكرد و تا خواست جواب بده شاه ياخم

 .تند تند شروع كرد به حرف زدن نيشاه

 يو اما برا شهيگروه كنترل م نيا قيها از طر اتيتمام عمل. خرچنگ يبه معن galapagosبه اسم  نيشد يكه شما وارد گروه مركز نياول ا-

 .ديشركت كن اتيدو سه تا عمل يتو ديبا زيا نشروع كار، شم

 هيواست كه بعد  رميبم ايدل غافل، آق س يا يا م؟يكن يباهاشون همكار يچطور ميرو لو بد نايا ميخوا يما م يآخه وقت. كردم ايبه س ينگاه

 .كنم ياصال خودم درستت م. يدزد باز يبر ديبا يباز سيعمر پل

 !عجب. ايتفنگم پرت كرد سمت س هيتفنگ پرت كرد سمت من و  هيكنارش  ياز صندل نيشاه

 .باشه همراهتون تا بعد نايفعال ا يدست گرم يبرا: نيشاه

 .مچم رو گرفت عيسر ايبرداشتم كه س زيم يغرور تفنگ رو از رو با

 !پر باشه ديشا ؟يكن يكار م يچ يه: ايس

 .رونيب دميرو با خشم از دستش كش دستم

 !مهيحال يمن همه چ نيبب-

 :گفت عيسر نيشاه

 .يمشخصه زرنگ. ازت اديخوشم م ـ

 يچقدر برا ،يه يه. ستمياونم از نوع كله خرابش ن يرو آدم نكردم ال نيمن اگه امشب ا سايوا. زد كه از چشمام دور نموند يپوزخند ايس

 !ــــــاوشيبودم بال نسبت س ييآقا. ميداشت ييايجا برو ب نياز ا رونيخودمون ب

 .نيشما هم هست. رهيگ يصورت م canyonتوسط گروه  اتيروز بنفشه و عمل گهيروز ددو -

 !كارت داره ديسع ايب نيشاه-

 :سرش رو خم كرد و گفت نيشاه

 .اميصبركن االن م ـ

 :ايرو كرد به من و س بعد

 .اميتا ب نيجا باش نيبچه ها ا-

 . نگاهش يتو ختيبه جاش تمام خشمش رو ر. نگفت يزيچ يقرمز شد ول. كه كنارم بود ايس يرفت با پام محكم كوبوندم رو پا يوقت

 ...وگرنه يتو واسه من جوجه ا. دفعه گفتم پا رو دم من نذار هيجوجه  نيبب-
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 ؟يبكن يخوا يم يمثال چه غلط-

 .تا روز بنفش ديگروه حاضر ش يها نيتمر يتو ديآهان از فردا با. بچه ها ديببخش: نيشاه

 :و گفت ايبرداشت گذاشت مقابل من و س زيم يورق از رو هي دبع

 .گفته شده ديسر كالس ها حاضر بش ديكه با ييساعتا نيتو ا-

 : از جاش بلند شد و گفت بعد

 . ديزود سر كالسا حاضر ش. فردا منتظرتونم ـ

 :رو كرد به من و گفت بعد

 !خرسندم خانم شجاع اريبا شما بس يياز آشنا ـ

 .صورت زدم يبه پهنا يلبخند

 .يمرس-

 .شونيبودن ا يمتشخص يچه آقا. رفت

 !شيبسه، خورد: ايس

 :نگاه كردم ايتعجب به س با

 ؟يچ ـ

 .همشون رفتن. ميپاشو بر يچيه: ايس

 .و البته خوفناك كيتنگ و تار يبازم همون راهرو. در رو باز كرد ايس. سمت در ميرفت. جام بلند شدم از

 يگرفتم از خوراك ميبار كه نه سالم بود تصم هي. داشت ميدر بچگ شهيعلتشم ر. دميترس يم يكيمن از تار. دميدورفت كه پشت سرش  ايس

به كمك دوستامم  ازيفكرش از من بود اما خب ن. كردن يچهارتا از بچه ها هم باهام همكار. خونه داده بودن بردارم ميتيبه  هيهد يكه برا ييها

. ارميرو ب يياهدا يها يبدن و من كه به قول خودشون از همشون شجاع تر بودم برم خوراك كيقرار شد بچه ها كش. شد يكه نم يينهات. بود

خالصه بچه ها عالمت دادن، منم . كارها كرده بودم نيبارها از ا. اولم كه نبود يآخه دفعه . كله خراب يهمون موقع بود كه اسمم رو گذاشتن ال

 ينفهمه؛ اما از شانس بدم گربه  يداشتم تا كس يآهسته آهسته و با دقت قدم برم. بود يراهش طوالن. خونه ميتي كيارت يراهرو يتوبدو رفتم 

 يم نهيس يقلبم تند تند تو. دهنش و خواستم ساكتش كنم يدستم رو گذاشتم جلو عيمنم سر. كردن ويشروع كرد به م دياون وسط تا منو د يكت

. گذاشته شد رو شونه ام يدست. رختخواباشون باشن يتو دياون لحظه همه با. ميراهرو باش يبود كه اون موقع شب تو نيوانآخه خالف ق. زد

با ترس ولو شدم و دستم رو . نيمحكم پرتم كرد رو زم يكيبكنم  يكه كار نيقبل از ا. بلند باال زد غيج هيگربه از دستم در رفت و. سكته رو زدم

 .موند رهيخانم تابنده خ يم به چشمانگاه. چنگ زدم نيبه زم

 ؟يموقع شب از اتاقت خارج شد نيا يبه چه حق: تابنده

 .ديراهرو لرز نيجمله رو گفت كه حس كردم كل زم نيقدر بلند ا نيا

 .كنه ريخواد غافل گ يمنو م يكيكنم  يحس م. دميترس يم يكياز تار گهيسخت بعدش د هيو تنب هياز اون قض بعد
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 :با تعجب برگشت سمتم و گفت. رو گرفتم ايدوباره دست س ارياخت يزنان ب نفس

 .با شما خرسندم خانم شجاع يياز آشنا-

تازه از اتاق خارج  يعده ا. خنده اومد ينترسم كه از پشت صدا كيراهرو تار نياز ا گهيكردم د يدستش رو رها كردم و سع. غرورم برخورد به

 .به ما دنيرس يشده بودن و داشتن م

 :گفتم. مشكوك عقب رو نگاه كرد ايس. شد يتر م كيخنده هاشون هر لحظه نزد ياصد

 همه اومده بودند؟  ميما كه اومد ن؟يك نايا ايس-

 :سرش رو تكون داد و گفت ايس

 ! آره ـ

 :گفت يعيطب ريغ ياز دخترهاشون با حالت يكي دنيبه ما كه رس. پسر هيدو دختر و . چهره هاشون مشخص شد يكيتار يكم تو كم

 ن؟يكن يكار م يجا چ نيا... نيشما ا... شما ـ

 :پسره بدون توجه به ما گفت. كردم ينگاش م رهيها خ دهيآدم ند نيقدر از رفتار مسخره اش شوكه شده بودم كه ع نيا. ديخند بعد

 . ميبر ايب. يسوف ايب ـ

و شب  يمهمون يلباسا نيجا با ا نيهاشون اونم ا افهيچند لحظه از ق. دختره هم تلوخوران دنبالشون رفت يكياون . و رفتند ديدستش رو كش بعد

 .هنگ كردم

 . گهيد ايدختر خوابت نبره، ب يه: ايس

 مشكوك نبودن؟ ياديز نايا گميم ايس -

 .ميجا آشنا نشد نيا ستميما كه هنوز با س! نه دميخب شا! چرا: ايس

 .كردم راه رفتن شروع

 ... معلوم بود كه شونيعيطب ريبودن و از حالت غ ياز لباساشون مشخص بود كه مهمون ايس-

 : و گفتم ايبرگشتم سمت س عيسر

 خورده بودن؟ يزيچ-

 :با تعجب نگام كرد و گفت ايس

 . خب آره ـ

 خورده بودن؟  يبه نظرت چ يخالفكارا سر و كار دار نيبا ا قهيدم به دق يسيتو كه پل ايس ـ

 ! رو به بچه ها گفت زيكه همه چ ديآخه نبا: ايس

 : زد كردم يم دشياز خصلت پل ادياش كه فر افهيبه ق ينگاه

  اس؟يطور نيآره؟ ا -

 كله خراب؟  يال استيچه جور: ايس
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 ... اگه رفتم! چندش. اهشيعنكبوت جان اونم از نوع س-

 :آروم گفت يلياز كنار گوشم خ ييدهنم حلقه شد و صدا يجلو يبگم كه دست يزيچ خواستم

 . درصدم به حرفامون گوش بدن كارمون تمومه هي! داره؟ نيجاها دورب نيمگه بهت نگفتم ا. سيه ـ

 !پخ پخ. شدم كارم سه سوت تموم بود يجا م نياگر من تنها وارد ا. دميكش يقينفس عم. دهنم برداشت يدستش رو از جلو آروم

 .ميشد ياصل يدوباره وارد راهرو. كارت رو زد و در باز شد ايس. ه درب ميديرس

 . شيآخ -

 ؟يريوره تو چرا چشم بسته راه م نيشجاع راه از ا گميم: ايس

زدم از  يكه سوت م يتا چشام و در حال نييكوچه پس كوچه هامون كالم رو دادم پا اديبه . سرم رو دادم باال. گهيا، راست م. رو باز كردم چشام

 :چند لحظه قفل كرد بعد گفت ايس. گذشتم رفتم سمت اتاقمون ايمقابل س

 .برم يچندگانه ات م تيبه شخص يمن تازه دارم پ ـ

 

*** 

 

 . شدم داريتق تق از خواب ب يبا صدا صبح

 !.كنه يم نگيد نگيداره د هيك! اهــــــه مرض-

 : از پشت در داد زد ايس

 !كالسا، بدو يال-

 :داد زدم. ذارن واسه آدم كه يخواب نم. دل غافل يا. تخت يشستم روصاف ن عيسر

  ا؟يس ـ

 ه؟يچ-

 . اومدم گهيد نيمن تا ده م-

  ؟يخواب يقدر م نيجام ا نياز ا رونيتو ب. ميبجنب وقت ندار-

 : رفتم سمت حموم داد زدم يكه داشتم باحوله م يحال در

 .خوابم يطور م نيخسته ام ا ينــــه، من فقط وقت-

 !تو يقربون مرامت كه صادق يال

 .خنده رفتم تو حموم با

اگر خدا بخواد ما . دونم يبابا، حاال چرا اسب؟ نم يا. كردم ياسب رو شونه م يبلندتر از موها يموها نيبودم و داشتم ا ستادهيا نهيآ يجلو

 .ريبخ ادشي. مدل خوشگل بزنه هي اديصدف ب گميم مينيدوباره محله مون رو بب

 سرم؟ ريبپوشم خ يامروز چ يبرا. سمت چمدون رفتم



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧ 

 :از پشت در داد زد ايس

 !رو بپوش يروزيهمون لباس د يال ـ

به نظر . خوره ياصال بهش نم يكي نينه نه، ا. باهوشه يليخ نيا دمينكنه باز بلند فكر كردم؟ شا د؟يفهم يچطور نيا. به در نگاه كردم باتعجب

 . رونيمو از كله اش بزنه ب يتا به جا ختنير ديمشت شو هيفقط  ايمن تو مغز س

 سرجات؟ ينشست خيس هيچ. بجنب يال: ايس

 :داد زدم. يوا يا

  ؟ينكنه تو اتاق ايس ـ

 !اميب يخوا ياگه كمك م ينه، ول-

 . سرجات نيبش-

 . من سرجام نشستم-

با كاله  اهميس يموها. شده بود يعال. عكس گذاشتم رو سرمبرداشتم و مثل پسرا بر يكاله ورزش هي. سادميوا نهيآ يآماده جلو! ساكت شو اَه

 .درست كرده بود يقشنگ بيترك

 . رونيب دمياتاق رو باز كردم و پر در

 .من اومــــــدم-

 : موشكافانه نگام كرد كه گفتم. صاف نشست رو مبل دهياز حالت خم ايس

 . رهيد يليبپر كه خ-

 .در رو باز كرد و محكم بست. بدون توجه به من رفت سمت در. جاش بلند شد از

 . بود نگاه كردم سادهيرو باز كردم و بهش كه اخمو وا در

 معلق شدن؟ اتيكشت ؟يعنكبوت هيچ-

 اطيح هيكه مقابلمون  در رو باز كرد. بودم دهيدر بزرگ كه تا حاال ند هيبه سمت  مياز راهرو رفت. چپ چپ نگام كرد! ضرب المثالت قربون

 . بزرگ و سرسبز ظاهر شد

 !جا چقده خوشگله نيبچه، ا يوو-

 ايس كيمتعدد باعث شد برم نزد يها كيشل يگفتم كه صدا يم اطيجلو و منم از احساساتم نسبت به ح ميرفت يطور م نيهم. نگفت يزيچ ايس

 . سميوا

 جا؟ نيچه خبره ا ايس-

 : رو نشون داد و گفت اطيح يبا دستش انتها ايس

 .اون جا ميبر ديما االن با. يراندازيت نيتمر-

بعد به من نگاه  اياول به س قيپسر جوان بود برگشت سمت ما و دق هيگروه كه  سيير. كردن يم نيكه داشتن تمر يسمت گروه ميهم رفت با
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 . كرد

 . مياومد نيتمر يسالم، ما برا- ايس

 : سرش رو تكون داد و گفت پسرك

 . مهارتتون رو بسنجم زانيتا م نيايب ديبردار زيم يدوتا اسلحه از رو ديخب بر-

 .داد به من شميكي. بدون توجه به من رفت و دو اسلحه آورد عيسر ايس

 :و گفت ايرو كرد به س پسرك

 . اياول تو ب ـ

خودم رو . در كل هردوشون خوب بودن. بود ياندامش پر و ورزشكار ايكوتاه تر بود اما مثل س ايقدش از س كميپسره . ستاديرفت كنارش ا ايس

 ... .، ماشاا...ماشاا! اما اشكال نداره قدت بلنده ؟يتر زهيم زهيالغرتر و ر نايقدر نسبت به ا نيجان تو چرا ا يال ،ياله. نگاه كردم

 . گلدون رو زده بود. كرده بود كيكه شل ييدوختم به جا نگام رو عيسر. كيكرد و شل يريهدف گ. به دست گرفت يحرفه ا يلياسلحه رو خ ايس

 . برو كنار. بود يعال: پسره

پسره . بابا، آبرومون رفت يا. شد يتو دستم نم رميخواستم تفنگ رو صاف بگ. ستادميبرداشتم و كنارش ا يقدم بلند. ايبه من اشاره زد ب بعد

 يبعد نگام رو دوختم به چشم. كرد يانداختم كه داشت نگام م ايبه س ينگاه. دستم نگه دارم يتو ياومد جلو و كمكم كرد كه تفنگ رو چطور

 .چشمام رو بستم. كيبعد شل! بشر نبر نيا يمنو جلو يخدا آبرو يا. تفنگ

 . جان يال. دل غافل، نخورد يا. دوتاش رو باز كردم. دميچشمم رو باز كردم خوب ند هي. خالص شد ريت

 . نخورد ـ

 داره؟ يچه لزوم. هيعكس العملش چ نمينگاه نكردم بب ايبه س. تفنگ رو ازم گرفت پسر

 ؟يال: ايس

 .بله ـ

 .يچيه-

 :اشاره كرد و گفت يياومد با دستش به جا پسرك

 .امياون جا كنار بچه ها تا من ب نيشما بر-

نگاشون . كردن يم كيكه روبروشون بود شل ييهدف ها چندتا دختر پسرجوونم بودن كه داشتن به. ميساديكه اشاره كرده بود وا ييجا ميرفت

 . كردم كه پسره اومد يم

 ؟يكن كيذارم شل يبرات هدف م يوقت گهيچندبار د شهيم اوشيخب س-

 .آره: ايس

 !بچه پررو. بازم خورد به هدف. كيتفنگ نگاه كرد بعد شل يبه چشم ايس. بار هدف رو دورتر گذاشت نيو رفت ا ايرو داد دست س تفنگ

 .پسره جابجا كرد اما بازم به هدف زد گهيد چندبار
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 درسته؟ ،يداشت نيمعلومه قبال تمر. بود يعال: پسر

 .الزمه يگروه يكارا يخب آره، به هرحال تو: ايس

 :گفت ايبعد به س. رو كرد به من پسر

 .رو بهش بگو و طرز به دست گرفتن اسلحه يريهدف گ. دختره با تو  نيا ـ

 .باشه: ايس

 :و آروم كنار گوشم گفت ساديوا كمياومد نزد ايس. ايرفت و من موندم و س پسره

 !بدم ادي يراندازيكه من به تو ت ستيسخت تر ن نياز ا يچيه-

 .رو بردم عقب و چپ چپ نگاش كردم سرم

 اون وقت چرا؟-

 :تكون داد و گفت نيرو به طرف سرش

 .سايصفحه وا يروبرو ايحاال ب. ولش كن-

 .تفنگ رو داد دستم ايس. سادميبود وا يريهدف گ يكه برا يصفحه ا ياومدم روبرو اخمو

 .همون طور كه درست كردم نگه دار. كنم يم ميحاال دستت رو تنظ: ايس

 .باشه-

 .كرد ميدستم جابجا كرد و دستم رو برد باال و تنظ يرو تو تفنگ

 .كن ميهدف تنظ يرو. هدف فقط. رو نگاه كن شيچشم يحاال تو: ايس

 .رو زدم تفنگ از دستم افتاد ريت يقدر تفنگ رو سفت نگه داشته بودم كه وقت نيا. كيرو سفت كردم و بعد شل دستم

 . اَه. درخت هيكه به هدف بخوره خورده بود به  نيا يبه جا ريت. كرد يبه من نگاه م نهيدست به س ايس

 .رو سيرو از رو ببر بچه سوسول پل ايس نيبزن ا يال ؟يچ يعني. برداشتم نيزم يتفنگ رو از رو دوباره

 .ياز خود راض يپسره . كرد ينگام م شخندين هيرو نگاه كردم كه با  ايس. بازم نخورد. كيشل عيرو به دست گرفتم و سر تفنگ

سمت  دمييدو عيسر. تفنگ از دستم افتاد. گنجشك هيخورد به  ك؛يبازم شل. رفت هوا ك؛يبازم شل. واريخورد به د ك؛يشل. رو برداشتم تفنگ

 .گنجشكه

 .ستادياومد كنارم ا ايس

 ؟يديچرا، حاال فهم يديپرس يال: ايس

چشمام حلقه زد و دستم رو مقابل صورتم  ياشك تو. شدم رهيخورده بود خ ريكه ت ييو به گنجشك كوچولو نيزم يتوجه بهش نشستم رو بدون

 .گنجشك رو كشتم هيمن . گرفتم

 شد؟ يچ يال ؟يال: ايس

 !چارهيگنجشك ب. دمشيحواسم نبود؟ آخه من كه ند چرا
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 .شد رهيمن خ ياشك يدستام رو از مقابل صورتم برداشت و به چشما. نينشست رو زم ايس

 .يدفاع از خودت از چاقوت استفاده كرد يو چندبار برا يدزد هيكنم  يوقتا شك م يبعض-

 .از جام بلندم كردرو گرفت و  دستم

 .يريگ يم اديكنار  يرو بذار يو لجباز ياگه به حرفام گوش كن. ادياز دستت بر نم يبسه كار-

 . دميكش يآه

 م؟يكن نيتمر يا گهيسمت د ميبر شهيم ايس-

 .آره: ايس

از  ينفس ايبار به هدف بزنم كه س هيباهوشم در آخر تونستم  يليكه خ ييمنم از اون جا. بده اديكرد به من  يسع تيبا جد بايتقر ايظهر س تا

 .هيبكشه و بگه كاف يآسودگ

 وارياش رو از د هيتك ديما رو كه د. رونيب ميرفته بود كه قراره كمك كنه بر ادميبه كل . بود سادهيكنار در وا يبه اتاق، جك ميبرگشت يوقت

 .برداشت

 .سالم: جك

 . يسالم جك-

 شد؟  يچ. سالم: ايس

 . گميتو بهتون م ميبر: جك

 . كنارم و جك روبرومون نشست ايس. مبل نشستم يرو. ميهم وارد اتاق شد با

  ؟يديچقدر م-

 . كنم يبرات جور م رونيرفتم ب. فقط االن ممكنه نداشته باشم. يبخوا يهر چ: ايس

 يتو. نقشه براتون آوردم هيمن . گروه ياياصل كار يفقط برا البته. هاشون اتياز عمل يكي شبرديپ يبرا رنيقراره بگ يمهمون هيامشب : جك

ده شب از  قايساعت دق ديفقط شما با. جا رو داره نيخروج از ا يبرا يراه مخف شونيكي يچند اتاق هست كه تو شهيبرگزار م يكه مهمون يسالن

و اما  د؛يبر رونيتونله ب هيكه  ياز راه مخف ديحواستون باشه راس ساعت ده با يتونم بگم، ول يهست كه نم زايچ يسر هي. رونيب نيبر ااون ج

و  نيبرگشت به گروه بخون يفاتحه تون رو برا ديبا ديايتمومه و اگر اون موقع ن يمهمون كيچون ساعت  نيخودتون رو برسون كيراس ساعت 

 .فرستن دنبالتون يم نيستيه بفهمن نك نيچون به محض ا. نيكشتنتون رو امضا كرد يالبته انگار كه نامه 

 .گذاشت ايرو مقابل من و س يكرد و كاغذ تاشده ا بشيج يرو تو دستش

 م؟يوارد بش يپس ما چطور است،ياصل كار يبرا شونيمهمون يگيتو كه م: ايس

 . ميتازه لباسم ندار-

 . چپ چپ نگام كرد ايس

 يكه كس نيبپوش يلباس عاد ديش ياز در خارج م يلباساتون وقت يرو ديفقط با. يدو دست لباس براتون آوردم با كارت ورود به مهمون: جك
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 !تنتون باشه يرسم يلباس ها نيبعد كه با كارت وارد سالن شد. شك نكنه

  م؟يكار كن ياون رو چ. ميدار نيجك ما عصر تمر-

 .نيايبعد ب نيرو شركت كن نيتمر: جك

 :از جاش بلند شد رفت سمت در و گفت جك

 . ارميلباساتون رو عصر م ـ

 .رو بست در

 . كرد يداشت فكر م ايس

  ا؟يس-

 بله؟ -

 . نرفتم يمن تا حاال مهمون-

 . تعجب نگام كرد با

 . ميفرار كن ميخوا يمن و تو كه م يمخصوصا برا. نداره يخاص زيكه چ يمهمون. ستيمهم ن-

 . يمهمون مير يمن خوشحالم كه م يول-

 . جاش بلند شد از

 .فهيضع تيريادگي يليخ. فكر كن ناتيبه تمر كمي يفكر كن يكه به مهمون نيا يابه ج-

 . يبد ادي يستيتو بلد ن-

 : كه تو بره گفت نيقبل از ا. سمت اتاقش رفت

 . معموال دزدا باهوشن! يكرد يم يدزد يهوش و استعدادت چطور نيدونم با ا يبرو بچه، من نم-

عمرا . من حساب نكن ياصال امشب رو! اون مغز آكبندت فرو كن يرو تو نيا. يجا نبود نيباهوش اگه من نبودم تو االن ا يآقا نميبب! واقعا كه-

 . اميبا تو ب

 . يايم-

 . ينيب يحاال م. امينم-

 .تو اتاقم و محكم در رو كوبوندم به هم رفتم

 .واب ندادمكه حرصش درآد ج نيا يمنم برا. در اتاقم رو زد ايس نيتمر يبرا عصر

 .كالس شروع شدا رهيبجنب د يال: ايس

 :و گفت ديبه در كوب يبار آخر خسته شد مشت. در زد دوباره

 .من رفتم. ايب يخواست.به درك ـ

كالم . به خودم زدم يچشمك. تا بناگوش بازه شمينگاهم به خودم افتاد كه ن. نهياز جام بلند شدم رفتم جلو آ لكسير. شدن در اومد دهيكوب يصدا
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 .رو گذاشتم سرم و از اتاق خارج شدم

 :بلند گفتم. گشتم يم ايبا چشم دنبال س. كجا برم ديدونم با يحاال چكار كنم؟ من كه نم. از جك نبود يرو كه باز كردم خبر در

 ؟ييكجا يخ يب ايس ـ

 :بلند گفتم. ومدين يجواب

 !برم ديادونم كدوم طرف ب يخاك بر سرت، من كه نم. اَه ـ

سوت زدن  يشونه ام قرار گرفت و صدا يرو يدست. زانوهام رو بغل كردم سرم رو گذاشتم روش. دادم هيو به در اتاق تك نيزم يرو نشستم

 .اومد

 .روبروم از جام بلند شدم ايس دنيترس سرم رو بلند كردم كه با د با

 .ينكن يحواست باشه كه لجباز گهيدفعه د: ايس

 :و گفتم رو چرخوندم چشمام

 .لپ لپ خورد گه دانه دانه يپنبه دانه، گه نديشتر در خواب ب. واقعا ـ

 :زد و گفت يپوزخند ايس

 ضرب المثالت آخرشه؟ يدونست يم ـ

 :ام رو كج كردم كله

 .ته ته صفا. آره ـ

 : و رفت ديرو كش دستم

 .بدو! رهيد ـ

 .دمييدو بايداشت تقر يكه تند قدم برم همراهش

 .نهياش پخش زم نهيگفت بزنم تو س يحسم م شتر،ياز ما ب يكم ديقد نردبون، وزن شا. بود مونيبعد نيتمر يمرب اريسام

 .تو صف ايب يال يه ـ

 .سادميوا ايس يجلو. تو صف دميپر عيسر دم؟يبه صف شدن من نفهم نايا يك. بود نگاه كردم ستادهيكه ا يليصف طو به

 !يبود يپشت سرم م ديفكر كنم االن با: ايس

 .نه، درسته شك نكن داداش ـ

 ... اول خودم. ديعبور كن ديبا نايماش يو رو رياز ز ونيدرم يكيامروز،  نيتمر. ساكت، ساكت: اريسام

 نيماش ريبعد رفت ز. دياول پر نيماش يبه سرعت رفت جلو از رو اريسام. بلند بودن نگاه كردم يشاس شونيسر هيمقابل كه  نيهشت ماش به

 .به ما ديها رو پشت سر گذاشت و رس نيماش يوقفه ا چير بدون هطو نيدوم، هم

 .دختر بود اشاره كرد بره هيزد و به نفر اول كه  دست

 :بلند داد زدم. چهره اش تو هم رفت. افتاد ديسوم كه رس نياول رو رد كرد اما به ماش نيجلو رفت و با دقت دو ماش ديبا ترد دختره
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 .دختر ناراحت نباش يخ يب ،يه ـ

 :كنار گوشم گفت ايس. گهيبرگشتن سمتم كه روم رو كردم سمت د همه

 . به حال خودت بكن خانوم دزده يفكر هي ،يبد يدواريخواد به اون ام يتو نم ـ

. رونيكردم ب بعد تف دميچند بار آدامسم رو جو. هام رو زدم باال نيآست. كه نوكش رفت پشت سرم يرو برگردوندم به پشت طور كالهم

 :شدم رهيچشماش خ يتو. ايبرگشتم سمت س

تو  يگاه ستميدر ضمن من دزد ن يچشم ال يبگ گميم يهر چ ديشدنت با عيبعد ضا نيبب. بار رو برات سخت متاسف شدم نيا ايآقا س يه ـ

 .يكه دوست ندار يبزن ييدست به كارا يمجبور تيزندگ

 :كرد كه گفتم يتعجب نگاهم م با

 .هيرنگ چشاتم نافرم سوسول ـ

كاپوتش  يدستم رو رو. نايفشار دادم و مثل به قول بچه محالمون جت رفتم سمت ماش نيپام رو به زم. نوبت خودمه دميبرگشتم كه د بعد

حواسم  دميرس آخر كه نيبه ماش. سوت بچه ها بلند شد يصدا. رد شدم يبعد ريمثل فرفره جمع شدم از ز نييپا دميحركت پر هيگذاشتم و با 

نفسم داشت بند . رو هوا گرفتم يكه كس نيرفتم زم يكرد با سر داشتم م ريجا گ هياومدن پام به  نييكه فشار دادم موقع پا وپرت شد دستم ر

 .كرد يافتاد كه مسخره نگاهم م ايمن رو رو هوا گرفته كه چشمم به س يك نميسرم رو نگاه كردم بب يچشمام رو باز كردم و باال. اومد يم

 .يفكر نكن يزيبه چ نيتمر نيكه در ح نهيا تيرمز موفق ـ

كه  ستادميرفتم سمت صف ا يبدون حرف! يكرد عميضا تيموقع نيا يتو ديحاال با ،ياَه لعنت. خودم رو تكوندم سادميرو رها كرد و من وا دستش

 :از دخترا از تو صف گفت يكي

 . جالب بود يليخ ـ

 :بود گفت ستادهيشون كه پشت سرم ا يكي

 .بود دختر يجلو، عال يفرز رفت يليكنم خ يمن به تو افتخار م ـ

 .كردم برگشتم سمتش كه بهم چشمك زد دايپ يحس بهتر كمي

 : لبخند گفتم با

 . ميچاكر ـ

 :گفت اريسام ستاديسرجاش ا يوقت. موانع رو به سرعت رد كرد يرفت جلو و همه  ايس

 . بود يعال ـ

رو  كيپالست. كيپالست هيبود با  سادهيكنار اتاق جك وا. اونم پشت سرم اومد. حرف بزنم رفتم سمت راهرو ايكه با س نيبدون ا نياز تمر بعد

 :گرفت سمتمون و گفت

 .نره تا شب ادتونيكه بهتون گفتمم  ييدر ضمن حرفا. نره ادتونيقرارمون . لباسا همراه با كارت نيا ـ

 .ت تورف ايكه س دميسرك كش سهيك يتو. رفت بعد
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از پشت در  يرو حت ايمتعجب س ي افهيق. دمينكنم؟ پس رفتم تو اتاق و در رو محكم به هم كوب عشيضا هيگفتم چه كار. ستاديوسط اتاق ا ايس

 .نميتونستم بب يهم م

 :ايبا خشم برگشتم سمت س. اتاقم باز شد در

 ؟يدر بزن يبش ييوارد جا يخوا يم يندادن وقت اديبه تو  ـ

 .ميحاضر شو بر. لباسات رو بپوش نيا ايب يال: ايس

 :خواست بره كه گفتم. تخت يكم رنگ پرت كرد رو يبه رنگ صورت يلباس

 !اميمگه نگفتم نم ـ

 :برگشت سمتم و گفت يخونسرد با

 .يباخت ياينرفته؟ ن ادتيشرطمون كه  ـ

 .كرده داينقطه ضعف پ! مسخره. بسته شدن در اتاق به خودم اومدم يهم فشردم كه با صدا يرو رو دندونام

از . چشمم به لباس افتاد. موهام كردم يتو يدست. موهام پخش و پال رو شونه هام رها شد. گهيرو تخت و كالهم رو پرت كردم سمت د نشستم

 .لمسش كردم يكم. تخت برش داشتم يرو

 !چقدر نرمه يوا ـ

 .لباسم گرفتم يجا يلباس رو امتحان. ستادميا نهيآ يجام بلند شدم و روبرو از

 .هيخدا چه لباس ناز يوا ـ

طرح  يلباسشم با سنگ دوز يرو. بهش دوخته بود يكوتاه نيآست يصورت ريحر ياما با كم يحلقه ا نيآست. كمرنگ بود يرنگش صورت لباسش

 رهيبا ناله به خودم خ. رسه يم نمكه به رون پام نيكجا برم؟ ا نيمن با ا. خاك بر سرم! كوتاهه يليكه خ نيا! با تعجب نگاه كردم. بود دهيكش

 ديفردا با. از آب در اومد ييعجب آدم ناتو يجك نيا. برو خودت رو دار بزن يديلباس پوش يطور نياگر ا يعنيهوار هوار تو كله ات  يال.شدم

 »تنگ من؟ يانداخت يلباس نيهمچ هيكه  يمگه خودت خواهر مادر ندار يجك يه«و بهش بگم  رمياش رو بگ قهي

 .دامن رو تخته هي دميسمت تخت كه د برگشتم

 !ها يكن يم يزود قاط يليجان خ يال ـ

 .رقمه اعصاب رو ندارم جون شما هي نيا. ميچكار كن گهيبله د ـ

 .روش يصورت ريحر هيبا . فيمثل لباسش جنس لط. دار نيبلند و چ. دامنش رو برداشتم يخوشحال با

و بدو جلو  دميلباسا رو پوش. شلوارمم در آوردم اونم پرت كردم رو تخت. دم بعد پرتش كردم رو تخترو باز كر رهنميپ يدكمه ها يخوشحال با

 .ستادميا نهيآ

 ...!شما؟ ماشاا يشد يچ يال! جان يا ـ

 .داد يتر نشون م اهيرو س اهميس ياومد و چشم ها و موها يم دميلباس به پوست سف رنگ

خونه آرزوم بود فقط  ميتي ياون روزا تو ريبخ ادشي.شدم رهيخ نهيآ يو با غم به چهره ام تو سادميدفعه وا هيبعد  دميخودم چند دور چرخ دور
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 هيرفت منم  ادميكه  دمياون قدر پوش. زهوار در رفته يهمش شلوار و لباسا. بهم بدن بپوشم يدامن پف يدخترونه  رهنيپ هيبار هم كه شده  هي

جا  نياز ا يبذار، بذار وقت. سرم رو تكون دادم.دوست داره يليلباسا خ نياز ا ميمش گرفت آخه فردلم غ. دخترونه يلباس ها يبا آرزو دخترم

 .دميكنم قول م يرو جبران م يو شرط رو بردم همه چ رونيرفتم ب

 نهيدوباره به آ رونيكه برم ب نيقبل از ا. سرم يكالهم رو گذاشتم رو. پسرونه ام رو به تن كردم يو لباس ها ستادميدوباره صاف ا يدواريام با

زم؟ يتو سرم بر يحاال من چه خاك. زنن يرنگ و روغنا به خودشون م نياز ا يمهمون يتو انيكه م ييافتادم كه حتما خانوما نيا ادي. نگاه كردم

لب هام كه رنگشون قرمز . نداشتم يا لهياگر هم بود من تا حاال نكرده بودم و وس. به رنگ و روغن نبود يازيبدون رنگ و روغن؟ خدا رو شكر ن

 . ديبود صورتمم سف

 .خواهر ديشما واسه خودتون رنگ روغن. جان همه رقمه حله يكه ال ميپس بزن بر ـ

 هيشب. زده يپيپسر عجب ت يوا. برگشت سمتم. كنه يو داره كراواتش رو درست م ستادهياتاق ا يقد ي نهيمقابل آ ايس دميرو باز كردم كه د در

. يقهر نيسرت با ا ريبابا خ. شيچشمات رو درو يال. به خودم اومدم. زنن يو خوش اندامشون رو م پيخوشت يشده كه عكس آقاها ييمجله ها

 :ازش گرفتم كه گفت نگاهبا اخم 

 ؟يديلباسات رو پوش ـ

 .آره تكون دادم يرو به معن سرم

 : و گفت ديكتش پوش يمبل برداشت و رو يرو از رو ورشيپل

 .ميبر ـ

 .كرد دايشد و راه رو پ رهيكارت خ يرو يبه كروك ايو س ميدر خارج شد از

 .ميكارت رو زد و وارد شد ميديدر كه رس به

 .فكم رو داد باال يدست م؟يقدر اوضاعشون توپه ما خبر نداشت نيجلل خالق خالفكارام ا. نييفكم اومد پا. شدم رهيسالن مقابلم خ به

 . داخل ميبر گنيم. آقا با شمان نيا يال: ايس

 .دستم رو گرفت و من رو به سمت سالن برد ايكه س. و بعد به مرد نگاه كردم ايتعجب به س با

 ايس. گذاشته بودن يگرد و صندل يزهايدور تا دور سالن م. بود زونيخوشگل آو يسقف بلندش پر از لوسترا يسالن گرد بزرگ بود كه رو هي

 : برد و گفت يمن رو به سمت اتاق

 . عوض كن يلباسات رو تند يلا ـ

بعد خواستم كالهم رو . گوشه هيبودم در آوردم و تا كردم گذاشتم  دهيلباسا پوش يلباس رو شلوار رو كه رو عيسر. رونياز اتاق رفت ب بعد

 :از پشت در داد زد ايس. ارميعمر جلو همه كاله داشتم االن درب هيچقدر سخته واسه من كه . بردارم

 .گهيد ايزود باش ب ـ

 يخجالت م كمي. رونياز در اومدم ب. شونه هام و با دست مرتب كردم يبلندم رو رها كردم رو يكالهم رو از سرم برداشتم و موها يناراحت با

. دمياش رو د رهيسرم رو بلند كردم كه نگاه خ. گهينم يزيچ ايس دميبود كه د نييسرم پا. ايس يلباسا و بدون كال مخصوصا جلو نيبا ا دميكش
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 :و گفت رونيب ديكش يدو تا صندل. زيم هيبعد دستم رو گرفت و بردم سمت 

 . نيبش ـ

 :گفت ايخواستم بردارم كه س. شربت اومد و بهمون تعارف كرد ينيبا س ييكه آقا مينشست

 .نه، نه، صبر كن ـ

 .به مرد اشاره كرد كه بره و

 .يبخور ديبهت تعارف كردن كه نبا يكوچولو هر چ: ايس

 .كردم اخم

 .كوفت كنم يپس چ. يكوچولو خودت ـ

 :زد و به روبرو نگاه كرد گفت يلبخند

 .فعال يچيه ـ

 !بگن همونه يهر چ ميآقا فكر كرده چون شرط گذاشت. مطمئن باش رميگ يحالت رو م. رو مشت كردم دستم

 دهيباز خوبه جك به مخش رس. به لباس هاشون كه نگاه كردم حالم به هم خورد. رفتن وسط تا برقصن ياديز يگذاشتن و مرد و زن ها يآهنگ

 .باشه دهيكه لباس من پوش

 .ميكرد يصدف و نگاه م يخونه  ميشد يافتادم كه جمع م يخارج يلمايف ادي. رقصن يم كيكردم كه چقده رمانت يبه رقصشون نگاه م داشتم

 .سايخانم ال ـ

 .دميرو مقابلم د نيسرم رو بلند كردم كه شاه. كه روبروم دراز شده بود نگاه كردم يدست به

 :لبخند گفت با

  د؟يد يدور رقص رو به بنده م هيافتخار  ـ

فكرم جرقه . نه گهيبا چشم و ابرو م دميبگه كه د يزيچ هيتا اون  اياراده برگشتم سمت س يب. اديها خوشم نم يسوسول باز نياَه من اصال از ا اَه

 .آره گمينه پس من م گهيم ايس يخب وقت. زد يا

 ...نيشاه يدستا يلبخند دستم رو خواستم بذارم تو با

 ؟يمگه قرار نبود فقط با من برقص سايال: ايس

 .ايشدم به س رهيمتر واشده خ مين يچشما با

 ؟يچ يبرا: نيشاه

 : كرد و گفت يمن من ايس

 .ميقراره نامزد بش سايخب من و ال ـ

 :ابروهاش رو داد باال و گفت نيشاه

 . خوام يمعذرت م ـ
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 :بگم گفت يزيكه چ نيقبل از ا. كنه ياونم داره با اخم نگاهم م دميكه د ايبا خشم برگشتم سمت س. رفت

 خالفكار؟ يآدما نياونم با ا ؟يبرقص يواقعا تو حاضر! يبچه ا يليخ ـ

 . خشم از جام بلند شدم با

 .كنم يدلم بخواد م يمن هر كار ـ

 :بود و گفت ايس دميدستم رو گرفت به سمتش برگشتم كه د يكه كس ستادميا. محكم رفتم وسط سالن ييقدم ها با

 .خالفكارا نيرو بكنم كه فعال خودم همراهت باشم تا ا يفداكار نيحاضرم ا ـ

و به  گهيصورتم رو كردم سمت د. شونه اش بذارم يام رو رو گهيدمجبور شدم دست . ازش جدا بشم كه دستم رو محكم تر گرفت خواستم

 .اطرافم نگاه كردم يآدما

 رقصم؟ يباره من دارم م نياول يدونست يم ـ

 .نمشيگرفتم تا بب يسرم رو باال م ديبا نيهم يتعجب نگاهش كردم اون قدش از من بلندتر بود برا با

 .رميقرار بگ تيموقع نياومد كه برقصم و در ا يوقت خوشم نم چيه ـ

 !نيكرد يم يلجباز گهيد زيچ هيجان شما در  يحاال ال. دميكش خجالت

كه از خدا گرفته بودم خجالت  ينوزده سال عمر يبار تو نياول يبرا. كه توش بودم يتيواقعا بد بود وضع. ختير يُشر عرق از سرم م شُر

 .دميكش

 .داشته باشم يحس نيهمچ هيدم، نه من تا حاال نشده فكر كر ينبود؟ كم يمورد گهيد يال يمطمئن واقعا؟

 !اطراف كجا يآدما نيمن كجا، ا. كار متنفرم نيمن از ا يدون يم ـ

بود كه از ذهنم  نايمغرور بودن، خودخواه بودن، فعال ا. ايس يكرد مخصوصا با حرفا يم ياز حدمون داشت اعصابم رو خط خط شيب يكينزد

 .آره، سوسول بودن. ام بود گهيد زيچ هيامم . بودن پيگذشت و البته خوشت يم ايس يدرباره 

رو  ييداشت جا رهيبا تعجب بهش نگاه كردم كه خ. دست هاش تنگ تر شد يحلقه . زميتو گورم بر يخاك هيشد برم حداقل  يتموم نم آهنگشم

 :به اطراف گفت رهيسرم آورد همون طور خ كيكرد بعد سرش رو نزد ينگاه م

 !االف يپسره . بدجور تو نخت رفته نهيشاه نيا ـ

 :گفت يبعد چند لحظه ابروهاش رو انداخت باال و با لحن بدجنس. به چشمام رهيرو خم كرد و خ سرش

 .رميگ ياونم به موقعش حالش رو م ـ

كرمت رو . يدونستم انقده باحال يخدا نم يا. چقدر زود دعام مستجاب شد ن؟يديشما هم فهم ؟يديا د.آهنگ تموم شد. زودتر تموم بشه كاش

 !زميعشقه عز

 ...شعورينفهم، خر، ب يبچه  يوا. با دست شروع كردم خودم رو باد زدن. رفتم يازش جدا شدم و به سمت صندل عيسر

 .سالن ياومد نشست و با اخم زل زد به ساعت تو ايبودم كه س ايفحش دادن به خودم و س درحال

 شيوا من كه ر. دميبه چونه ام كش يدست. دتيسف يشايجون ر. بسه گهيجان نگو د يا ال... يپسره . آقا رو جمع كنه ياخما دايب يكياَه حاال  اَه
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 !مخ منم تاب داره ها. لبخند زدم. ندارم

گرفت كه با  ايها رو اول به سمت س يدنينوش ينياومد سمتمون و س! هيميخدمتكار، نه اون كه قد. گفتن يبود م يسوسوال چ نيبه قول ا مرد،

 چرا كه نه؟. رو سمت من گرفت ينيخدمتكاره بعد س. خورم يدست اشاره كرد نم

. بلند شد زياز پشت م ايس.خدمتكار رفت. كه رنگ قرمز بود رو برداشتم شيكيدستم رو دراز كردم و . گوش بدم گهيم ايس يهر چ ديمن با چرا

 .يگفت گور خودت رو كند يبا چشماش م. رو گرفتم اون ور وانيكه ل رهيرو ازم بگ وانيخواست ل ستادياومد سمتم، روبروم ا عيسر

 .رو بده به من وانياون ل يال ـ

 .دم ينم ـ

 .ستيخانوم كوچولو اون مناسب شما ن ـ

 .رو دادم باال ابروهام

 چرا؟ ـ

 .يلعنت.رونيتلخ بود تف كردم ب. قلپ خوردم هيلبم و  كيرو بردم نزد وانيل

 .و خرد شد نيكه افتاد زم ديرو از دستم كش وانيل ايس

 ديبا گهيساعت د ميبه ساعت نگاه كردم فقط ن. رفت نشست سرجاش تيبا عصبان ايكه س. كردن يكه اطرافمون بودن با تعجب نگامون م ييكسا

 زهرمار؟ ايشربت بود  نيا. و اخم و منم به ساعت زل زدم نهيدست به س.ميرفت يم

كه  زيبه م. دميد يآدما رو م نيا يعاد ريغ يبود كه خنده ها يبار دوم نيا. دنيخند يم يه يعاد ريغ. ما زيمرد اومدن سمت م زن و چند

 :بهم كرد و گفت يمرد نگاه بد دنيرس

 ?Who are you ـ

 جان؟

 .ديبلند خند يصندل ياز خانوما نشست كنارم رو يكي

 you are a beautiful girl ـ

 .ياجنب نيفهمم چه برسه به زبون ا يرو به زور م يمن زبون خود آقا

از  يهول هولك. ربع به ده بود هياوف . به ساعت كردم ينگاه. كرد و با چشم و ابرو به ساعت اشاره زد يكه با اخم نگاه م ايرو كردم سمت س روم

 .جام بلند شدم كه همون مرد مچ دستم رو گرفت

 .رونياز دستش بكشم بو خواستم دستم رو  دميترس

 stay please lady ـ

گوشت و استخون دارم همون  يليخ. مچ دستم رو چند بار تكون دادم يبا ناراحت. از دستم جدا كرد دياومد سمتمون و دست مرد رو كش ايس

 . مردك. استخونم خرد شد مچهين

بعد از چند لحظه اومد سمتم و . ار و شروع كرد باهاش حرف زدنكن ديمرد رو كش ايس. وقت بود كه رفته بودن يلياطرافش خ يها و مردها زن
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 :گفت

 !يكار دستمون نداد نياز ا شتريتا ب ميپاشو بر ـ

 من مگه چكار كردم؟ ـ

 :و گفت ديهمون مچ داغونم رو كش ايس

 .ميگذره وقت ندار يفعال كه زمان داره م ايب ـ

 .بود ستادهيمقابل در ا ينگهبان. ميدياز درها رس يكيبه  يوقت. ميوسط بود قاياالن دق.به اطراف انداختم ينگاه. دفعه مچم رو رها كرد كي

 :لب زمزمه كرد ريو ز ديموهاش كش يتو يكالفه دست ايس

 م؟يحاال چكار كن ـ

 م؟يرو چكار كن يچ ـ

 :رو كرد سمتم و آروم گفت روش

 !نگهبان داره ينيب يمگه نم ـ

 .اوم، آره ـ

 :رو برداشت و با عجله گفت رهنميشلوار و پ. كه لباس هامون بود يدوباره رفت سمت اتاق ايس

 .ميوقت دار گهيد قهيبجنب فقط پنج دق يال ـ

 :آروم كنار گوشم گفت. يا گهيبردم به سمت اتاق د ميديها رو گرفت تو دستش دوباره كه به سالن رس لباس

 .ميكن دايراه رو پ ديراه داره با يبر ميخوا يكه ما م يطبق نقشه اتاق مجاور به اتاق ـ

 ؟يريكجا م سايال يه ـ

 .تعجب سرم رو برگردوندم سمت صدا با

 ...قهيكردم، فقط چهار دق واريد يبه ساعت رو ينگاه. بود يدقت كه كردم كت.دختر كه كنارش بود اومدن سمت ما هيهمراه  نيشاه

 .چكارمون داره نيشاه نهيا ببحرص دستش رو سفت كرد و منتظر شد ت ياز رو ايس

 :دستش رو به سمتم دراز كرد و گفت يكت. ستادنيروبرومون ا يهمراه كت نيشاه

 .يسالم ال ـ

 . زدم يلبخند بالجبار

 !يسالم كت ـ

 .ديكه اون جاست شركت كن يچند نفره ا يباز يتو نيايشما هم ب ميگفت بگ يكت ن؟يرفت يكجا م: نيشاه

 :گفت لكسير يليسرم گذاشت و خ يسرش رو رو ايس

 .مياياستراحت كنه بعد م يتو اتاق كم ميخسته شده گفتم بر يآخه ال ـ

 :نگاه كرد و گفت ايبه س كمي نيشاه



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٠ 

 .ميباشه پس ما منتظرتون ـ

بهش لبخند زدم آخه لباس  ارياخت يب. كرد ميقا يكتش رو در آورد و گوشه ا عيسر. ميدر رو باز كرد و وارد اتاق شد ايس. رفتن يهمراه كت بعد

 :برگشت سمتم و گفت يبا كالفگ. اومدن يبا كراوات بهش م دشيسف

 .دختر گهيبجنب د! يساديطور وا نيهم هيچ ـ

 :با ناله گفتم.دميلباسام پوش يلباسا رو رو دوباره

 !ايس ـ

 ه؟يچ ـ

 شد؟ يكالهم چ ـ

 :كرد گفت يباز م يكي يكيكه كمدها رو  يدر حال ايس

 چكار؟ يخوا يوسط كاله م نيحاال ا ـ

 ابون؟يتو خ اميبدون كاله ب ينكنه توقع دار ـ

 :اشاره كرد و گفت ييبرگشت سمتم و چند لحظه فكر كرد بعد به جا ايس

 .اون شال رو سرت كن ـ

 .اون جا بود برش داشتم و سرم كردم يقرمز شال

 .كردم داشيپ ـ

 .رفتم سمتش كه در كمد رو باز كرد و لباس ها رو كنار زد يخوشحال با

 .مير ينبود با هم م يكنم اگر كس يتو كمد اول من نگاه م ايبجنب ب يال ـ

 :نگاه كرد و گفت يكمد رو باز كرد كم يبا دست در مخف ايس. ايباشه تكون دادم و اومدم داخل كمد كنار س يرو به معن سرم

 .ستين يكس يال ايب ـ

 . رو گرفت و كمك كرد كه از كمد خارج بشم مدست

 هي يدستش رو. و شروع كرد به شمردنشون ديسنگ ها كش يرو يو فرش رو باال زد دست نينشست رو زم ايس عيسر ميكه شد ياتاق اصل وارد

 .بود دهيچسب شيشونيبه صورتش نگاه كردم كه موهاش به پ. سنگ موند چند ضربه بهش زد

 . جا نيا ايخودشه بدو ب يال ـ

 يم نيبه زم يارتفاع هيچاه بود كه بعد از  هي. هيچ مينيجلو بب ميهر دو با سر رفت. جدا كرد نيسنگ رو از زم. نشستم نيكنارش رو زم رفتم

 .ميشد رهيو به هم خ ميهر دو سرمون رو بلند كرد. ديرس

 م؟يجا بپر نياز ا ديبا ـ

 .آره ـ

 ؟يچطور ـ
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 :گفتم يبا نگران .اومد يصحبت از پشت در م يصدا

 .شن يم كيدارن نزد ايس ـ

داد به سنگ و  هيدستش رو تك. سمت خودش و در آغوش گرفت ديمن رو كش عيسر. تر شد كيصداها نزد. مشتش گرفت يفرش رو تو  ايس

من  ايس. ميستاديا دميسفت خورد چشمام رو باز كردم كه د زيچ هيبا ترس چشمام رو بستم كه پام به . چاه يمن رو همراه خودش پرت كرد تو

 .رونينفسش رو فوت كرد ب. رو رها كرد

 .دميد يجا رو نم چيبود ه كيتار

 ؟ييكجا ايس ـ

 :كه با وحشت گفتم كشيرفتم نزد. دميرو پشت چراغ قوه د ايس. تو صورتم افتاد ينور

 شده؟ يچ تيشونيپ ايس ـ

 . ديكش شيخون يشونيبه پ يدست

 .اوشهياسم من س! ايس يشه اون قدر به من نگ يم ـ

 .كردم يپوف

 .اوه، بله ـ

 .ميكرد يم يط ديبود كه با يراه طوالن كي. نور چراغ رو به سمت مقابلمون گرفت. از جاش بلند شد ايس

 .ايهمراه من ب يال: ايس

 .يايو ب يتا تو بر نميش يپ نَ پ م ـ

 .به بن بست ميديبعد رس ميگذشت ينيزم رياز اون تونل ز يا يمدت طوالن هيبعد از . نگفت يزيچ

 .ميبر ميجا مثل االن كه اومد نياز ا ديبا ايس ـ

 .يخواد فسفر بسوزون يدر ضمن نم! اوشينه س ايس ـ

 فسفر؟ هان؟ ؟يچ اوش؟يس ـ

 :كرد و گفت يپوف اوشيس

 .اميپشت سرت منم م. رونيتو برو باال در رو باز كن و بپر ب رميگ يمن قالب م ـ

 .اوم، باشه ـ

فشار دادم و پرتش كردم . به در تا رفت باال دميچند بار با مشت كوب. ديرس يقدم م بايتقر. دستش رفتم باال يقالب گرفت پام رو گذاشتم رو ايس

 .چينه ه. نگاه اون ور هيور،  نينگاه ا هي. سرم رو مثل دزدها آوردم باال.نيزم يرو گهيسمت د هي

 !لوته ريجا كه كو نيخان ا اوشيس يوا ـ

 .بجنب دستم شكست ساياَه ال: ايس

 اديداشت ب يداده بود به سنگ ها و سع هيدستش رو تك ايس. چاه نگاه كردم ينشستم و به تو عيسر. نيحركت خودم رو پرت كردم رو زم هي با
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 .سرم رو تا كمر كردم تو چاه و داد زدم. باال

 ؟يش نيپخ كنم پخش زم يخوا يم ياوشيس يه ـ

 :تاسف تكون داد و گفت يسرش رو به نشونه . سرش رو بلند كرد كه براش شكلك در آوردم اوشيس

 .مخصوصا زبون درازت. مرامتم ي فتهيش ـ

باز  شيبا ن. وندنگاهش كردم كه از جاش بلند شد و خودش رو تك نهيو دست به س ستادميا. رونيب ديباال دستش رو فشار داد به لبه ها و پر اومد

 :گفتم

 .اديخفن به كارمون م پتيت ياوشيس ـ

 دايپ يزيمطلق شب بود اصال چ ياهياطرافمون كه س. بعد به اطراف نگاه كرد گهيسمت د هيو شوت كرد  ديبهم كرد و كراواتش رو كش ينگاه

 .هوا ديمتر پر هي ايكه س دميدستام رو به هم كوب. نبود

 .ميكرد ريفكر كنم مثل دكتر ارنست گ. ستين يچيجا ه نيا ياوشيس يوا ـ

 ه؟يچ گهيد ؟ياوشيس: ايس

 : و گفت ديبلند خند بعد

 .اتيخوام برم عمل يم يكه تو دار يمن چه بدبختم كه با افكار يوا ـ

 .نشست رو چهره ام يقيعم اخم

 .خوام برگردم تو چاه يدر رو باز كن اصال م! ايوقت خجالت نكش هيتو رو خدا  ؟يچ گهيد ـ

 : گفت اينشستم سر چاه كه س رفتم

 .من رفتم ـ

 .اميجا نم چيبرو من با تو ه ـ

 .دنبالش دمييدو. بله آقا رفت دميد دمياز جام پر. شد ياومد كه هر لحظه دورتر م يم ايس يقدم ها يصدا

 !تو يچقده نامرد ايبابا س ـ

 :زد همون دور دستش رو، رو هوا تكون داد و داد از

 .اوشينه س ايس ـ

 اوش؟ياز دست تو دلم خوشه كه بگم س يليمن خ حاال

 .داشت يتند تند قدم برم. بهش دميرس

 م؟ير يكجا م مياالن دار اوش،ينه س. ايس گميم ـ

 :بهم كرد و گفت ينگاه. كرد بشيج يرو تو دستاش

 .گهيبرسه د ييجا هيبه  ديراه با نيدونم به هر حال ا ينم ـ

 : و گفتم ستادميدفعه ا هي
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 !نه يوا ـ

 : و گفت ستاديبا تعجب ا ايس

 ه؟يچ ـ

 م؟يبرگرد يحاال چطور مينكرد ينشونه گذار ميريم ميما كه دار ايس ـ

 :گفت يا لسوفانهياز ابروهاش رو داد باال و با حالت ف يكي

 !سوزه ها يجاها فسفرات خوب م يبعض ـ

 :تعجب گفتم با

 سوزه؟ يكه م هيفسفر چ ـ

 : گفت يلب ريو ز ديبه صورتش كش يدست. كم لباش به خنده واشد روش رو كرد اون ور كم

 !خدا اي ـ

 ريشب ز هي. سرم رو خاروندم يكالهم رو برداشتم و كم. خانوم رو مسخره كردن يال! باشه ادتونيرو كردم بهش به قول اول رمان اگه  پشتم

 !كه رفت يپسر سوسول نيا ا. باعث شد برگردم دنييدو يصدا. مدوباره كاله رو گذاشتم سر.ندازه يم شيپيآب نره ش

 :داد زدم بلند

 .نامرد! يخر يليخ ياوشيس ـ

و كراواتش رو كه دم چاه شوت كرده بود  نيكردم كه نشست رو زم يبا تعجب نگاهش م. به حالت دو برگشت دميبرم دنبالش كه د خواستم

 .نيبه زانو نشستم رو زم.شروع كرد به پاره كردن

 ؟يكن يجون چكار م اوشيس ـ

 .كه اون جا بود گره زد و با دندون سفتش كرد يدرخت يكراواتش رو به شاخه  نصف

 :خنده گفتم با

 م؟يكن داشيپ يچطور يكيتار نيتو شب با ا! يحاال مثال نشون گذاشت ـ

 .نورش چشمام رو زد. قوه اش رو جلو چشمم گرفت چراغ

 .اَه، ببرش اون ور كور شدم ـ

 !فرار كرد رهياز جز يتو به فكر دكتر ارنست باش كه چطور. بهتر: ايس

 ساعت چنده؟ ـ

 .ميده و ن ـ

 م؟يرس يم ـ

 !دوارميام ـ

 :هوا گفتم يافتاد كه ب نمونيب يطوالن سكوت
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 ؟يندار يزيچ يتو نامزد ايس ـ

 :شد و گفت رهيو تو چشمام خ ستاديدفعه ا هي

 ؟يپرس يرو م نيچرا ا! نه ـ

 : خنده گفتم با

 .يطور نيهم ـ

 .شروع كرد راه رفتن دوباره

 .ايس ـ

 !اوشينه س ايس ـ

 ؟يدار ؟يتو خونواده چ اوشيس ـ

 .آره ـ

 ن؟ييخب چند تا ـ

 .بردار بزرگ تر هيتر از خودم دارم و البته  كيخواهر كوچ هيمن  ـ

 حاال خواهرت چند سالشه؟. آخ جون ـ

 : لبخند گفت با

 . هفده سالشه. تره كيكوچسحر ده سال از من  ـ

  يچه عال يوا--

 تو چند سالته؟ ـ

 :باز گفتم شين با

 خوره؟ يحاال چند م ـ

 :گفت يبهم انداخت و با لحن بدجنس قينگاه دق هيبرگشت و  اوشيس

 .دوازده دميشا ازده،ي ـ

 .بسته شد شمين

 !ايبش ريخواد با من درگ يكه تو دلت م نيمثل ا رينه خ. كوفت ـ

 :بود با لبخند گفت رهيكه به روبرو خ يدرحال ايس

 . يدونم حتما توام هم سن سحر يچه م ـ

 .نه من دو سال بزرگترم ـ

 ؟يخونه چرا فرار كرد ميتياز  ـ

 !دونه من چرا فرار كردم يبچه ننه بابا دار نم نيخب معلومه ا. دميكش يآه
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 .زايچ يليخ. پوف. مامان، بابا، خاله، عمه. خوانواده داشتم هيخواست منم مثل بق يدلم م شهيهم ـ

 خب؟: اوشيس

 .نيمحكم زدم كه رفت جلو افتاد زم يضربه  هيپام بود  يرو كه كه جلو يسنگ

از كجا  نيدونستن ك يمشت بچه كه مثل من نم هي. بچه ام يكل نيب دميچشم كه باز كردم د. يخوا يكه تو م ستين يزياون چ يهمه چ شهيهم ـ

. هيهمش باز ايذهن كوچولوت دن يتو. يزن يخودت رو گول م ينه؟ اولش كه بچه ا ايدارند  ايدن نيا يرو تو يكس ،يپدر ،يمادر ايآ. اومدن

. ستيپاره باشه نباشه مهم ن ن،يلباسات چه شكل ،يكن يم يباز يبا ك ،يكن يم ينداره كه كجا باز يفرق. يكن يكه با دوستات م ييها يزبا اتيدن

 هيشن  يبچه ها هر كدوم برات م نيكنند كم كم ا يمثل خودت پر م يرو بچه ها اتيهمه دن يوقت. ستيكهنه باشه نو باشه بازم برات مهم ن

 هي يوقت. كنند تونند پرش ياطرافت نم يكدوم از بچه ها چيكه ه هيخال ييكسا يجا تيتو زندگ ينيب يم يش يبزرگ تر م ياما هر چ. يكس

اصال بهش غر بزنم و . درد دل كنم. براش حرف بزنم نميآغوش پر از محبت كه بش هي. خواست يمادر م هيدلم  يليدختر دوازده ساله شدم خ

كه در هر  يشه مثل خانوم غفور يم يزن هيمسئول پرورشگاه  يسخته وقت يپناه يب يدون يم.خواست يگاه م هيتك هيدلم . اون گوش بده

 يفر يوقت!درده نيبد تر يكس يو ب يپناه يب ايدن نيا يكه تو يفهم يم. كنه يم شيدلت رو با حرفاش ر زهير يزهر خودش رو بهت م تيموقع

 يكوچولو دفاع م يو از فر ستادميا يبودم، جلوشون م يمن دختر سركش. گفتن يبچه ها بهش زور م. شيبزرگ شد من شدم پناهش، شدم حام

مثل كف . ميمن آدم رو راست اوشيس. كميكوچ يشد آبج. اون شد همه كسم. گاه هيتك هيشدم براش  ،يكم كم من شدم همه كس فر. كردم

سو استفاده  ياز فر سادميوا يخانوم غفور يجلو يوقت. كله خراب يال. ميمن ال. ناحق سر خم كنم يتونم جلو يتونم دو رو باشم نم ينم. دست

 .يدون يحاال كه اوضامون رو م.ميكه فرار كن ختميبا چند تا از دوستام نقشه ر رهياز رو نم دميمنم د. كردن من تياذ يكرد برا

 :و گفت ديكش يآه ايس

 . ستميتو ن تيموقع ينتونم درست دركت كنم چون تو ديشا. متاسفم ـ

 :درخت بلند اشاره كردم و گفتم هي به

 .زود باش اون جا هم نشونه بذار ايس ـ

 .آخر كرواتش رو گره زد به درخت ي كهيرفت سمت درخت و ت ايس

 ساعت چنده؟ ايس ـ

 .است ازدهيساعت  ا؟يس يباز تو گفت: ايس

 :باال و گفتم دميپر يبا خوشحال. دميكم جلو چشمم اتوبان رو د كم

 .ميديآخ جون رس ـ

 .چشم دوخته بود ابونيكه متفكر به خ ايبرگشتم سمت س. نيماش كياز  غياما در. به هر طرف نگاه كردم جيگ يمثل آدما. ابونيسمت خ ميرفت

 ه؟يچ يحاال مرحله بعد نميبگو بب يسيآق پل! جون ياوشيس ـ

 : سرش رو خاروند و گفت يكم اوشيس

 . از همون فسفرات رو بسوزون يجان ببند و كم ياالن ال يعني. سكوته يبعد يراستش مرحله  ـ
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چطور به . بدم يبچه پررو رو چ نيكردم كه جواب ا يزدم و فكر م يبا كاله خودم رو باد م. چهار زانو نشستم نيزم يرو درآوردم و رو كالهم

به در به در  ينگاه د؟يچرا به فكرم نرس م؟يو سرگردون بمون رونيكه االن ح ميش يسوال كنم بعدش ما كجا سبز م يكه از جك ديفكرم نرس

پسر نااهل دخترت رو  هيكه دخترت بدبخت شد  ييمامان كجا. شه يبلند نم يپسره هم كه بخار نياز ا .كرد ينگاه م ابونيبه خ داشتكردم كه 

مرغ  نيشرط بست بعد ع هيخر شد رفت  تيكه آبج ايجوجو ب يفر. كه هست يخب فر. ايگيراست م! يتو كه مادر ندار يال يوا يا. پر پر كرد

 المثلم درست بود؟ ربض. كرد ريتو شرط گ

 يهوا م يكه كالهم رو رو يدر حال. كرده دايپ يكشت هي رهيجز يحس دكتر ارنست رو داشتم كه تو. هوا دميدو متر پر نيماش يصدا با

 :چرخوندم گفتم

 .يخدا جون مرس يوا. ما ميعجب خوش شانس ايس يوا ـ

 .تكون دادم و گذاشتم سرم يكالهم رو كم ستادميا. كرد يبود و با اخم داشت نگاهم م سادهيوا نهيافتاد كه دست به س ايبه س نگاهم

 .رو نگه دار نينگاه به من ماش يبه جا ؟يكن ينگاه م يطور نيچرا ا هيچ ـ

 : رو باز كرد و گفت نيدر عقب ماش ايكه س نيماش ي شهيرفتم سمت ش دميپر! جان يا. جلو پامون ترمز زد قاياومد دق نيكه ماش دميتعجب د با

 .سوار شو ـ

 .رفتم سمت در كه برام باز كرده بود و سوار شدم. شد شتريب تعجبم

اش رو داشتم از تو  افهيراننده كه ق هيو  ميفقط ما بود نيماش يتو.كنارم نشست و در رو بست ايس. مشكوكه ييزايچ هياالن  گهيبه من م يحس هي

 .زدم يم ديد نهيآ

 .آدرس نيآقا برو به ا: ايس

 :ابروش رو داد باال و گفت هي ايس. ايرو كردم سمت س روم

 .خب منتظرم بپرس ـ

 : خواستم دهنم رو باز كنم گفت تا

 . برامون فرستاده يرو جك نيماش نيا. يبگ يخوا يم يدونم چ يم ـ

 .نگفتم يزيچ گهيباال انداختم و د يشونه ا. نگاهش رو به روبرو دوخت بعد

 .ايرفتم سمت س. بود ستادهيهم ا نهياون ماش. و زنگش رو زد يرفت سمت خونه ا ايس. ميشد ادهيپ نياز ماش. ميديرس

 ه؟يك يخونه  نيا ايس ـ

 .از دوستام يكي ريام يخونه  ـ

 : گفت يكس فونيپشت آ از

 .بله ـ

 .در رو باز كن اوشميس: ايس

و دكمه  ستاديآسانسور ا يروبرو.دمييدنبالش دو بايتقر. داشت يدر رو بست و تند تند قدم برم ايس ميشد اطيوارد ح. در باز شد يتق يصدا با
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 .البته فكر كنم محلشون باال شهر بود. كيكوچ اطيح هيبود با  يآپارتمان معمول هي. اش رو زد

چند لحظه بعد در باز شد وارد خونه . زنگ خونه رو زد ايس. رونيب مياومد. سه نگه داشت يطبقه . دكمه اش رو زد ميآسانسور شد سوار

 .يـــياَ.فيچقدر نا منظم و كث.زدم ديد خونه رو كمي.ميشد

 :و داد زد ستاديرفت وسط خونه ا ايس

 ؟ييكجا ريام ر،يام ـ

با خنده رفت .انداخت اياول به من بعد به س ينگاه. رونيكشون اومد ب ازهيخم شرتيو ت يشلوار راحت هيبا  ياز اتاق ها باز شد و پسر يكي در

 .ايسمت س

 .اوشيسالم س: ريام

 :و گفت نيبه زم ديگرفت اما زود برد كنار سرش و پاش رو كوب ايرو به سمت س دستش

 .سرهنگ سالم ـ

 :لبخند گفت مچهين هيبا  ديدستش رو كش اوشيس

 . اريكاغذ و مداد ب هيبدو . برو بچه دلت خوشه ـ

 :با تعجب گفت ريام

 ؟ينبود تيمگه تو االن مامور يراست اوشيس ـ

 :به من انداخت و گفت يبعد نگاه مشكوك. ايگرفت سمت سآورد و  يمداد و كاغذ رفت

 ن؟ييشما سايفكر كنم ال گه؟يد هيك نيا ـ

 .بله ـ

 ؟يديفهم يو كار دستمون بد ينشون بد يبه حالت از خودت حواس پرت يوا. دست احمد يرسون يكاغذ رو م نيا ريام: ايس

 .گرفته بود سمتش و گرفت ايرو كه س يكاغذ ريام

 ؟يخوا ينم گهيد يزيباشه چ: ريام

 .ستاديكه دوباره ا. متعاقب با اون منم از جام بلند شدم و رفتم دنبالش. از جاش بلند شد و رفت سمت در ايس

 ؟يفقط چك پول دم دستت دار ريام: ايس

 آره مثال چقدر؟: گفت ريام

 .اريب يدار يهر چ: ايس

 : و گفت ايت كف دست سچند تا چك گذاش. رفت سمت اتاقش و چند لحظه بعد برگشت ريام

 ؟يخوا يم يچ يرو دارم برا نيهم ـ

 .فعال خداحافظ! نره كاغذ رو ها ادتيفقط  تيگردم سر مامور يمن برم. فعال الزم دارم: ايس

 .خداحافظ: ريام
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 :گفتم فتهيكه راه ب نيقبل از ا. ميشد نيدم در و دوباره سوار همون ماش ميرفت. نيياز پله ها پا دمييگفتم دو يخداحافظ هيلب  ريز منم

 .نيلحظه صبر كن هي ـ

 :بشنوه گفتم ايكه فقط س ييصدا با

 ما؟ يخونه  ميسر بر هيشه  ياگر وقت هست م ايس ـ

 . مياون جا باش ديبا گهيساعت د هي ميوقت ندار رهيد ساينه ال ـ

 .اول يرو كرد به راننده و گفت برو همون جا بعد

 .دلمم براش تنگ شده بود. خبر بودم يب يوقت بود كه از فر يليآخه خ. دونم چرا بغضم گرفت ينم. رو كردم سمت پنجره روم

كم كم اشك خودمم . كنه يم هيآدمك كه لباش افتاده و داره گر هيشكل . دميكش يشكلك م نيماش يبخار گرفته  ي شهيش يانگشتم رو با

 . دراومد

 »ه؟ياشك ها واسه چ نيجان ا يبابا ال يا «

اما فقط . اديچند تا م رهيگ يكه دلم م ييوقتا. ستياشكمم دم مشكم ن. كنم ينم هيمن معموال گر!آره؟ نه. نييپا اديم يبه دونگ يونم دانگد ينم

 .چندتا قطره

 .رفت نهيو ماش ميشد ادهيپ نياز ماش. نگه داشت نيماش. دست همون چندتا رو هم گرفتم با

 .به من كرد يبرگشت نگاه ايس

 ؟يچرا دمغ: ايس

 .هام رو باال انداختم شونه

 ه؟يوقته چ يدون ياالن م يال: ايس

 :تعجب برگشتم سمتش و گفتم با

 ؟يچ. نه ـ

 . االن وقت طالست م،يوقت ندار شتريساعت ب مين ـ

. كالهم رو نگه داشتمام  گهيو با دست د دميياما بعدش دنبالش دو نيخوردم زم ياول داشتم م دنييدستم رو گرفت و شروع كرد به دو بعد

 !داره يبابا عجب سرعت. گفت االن رو هوام يحسم م

 .دايبا جت هماهنگ ايس ـ

 .رهيآره، دختر د ـ

دوخته شد منم دقت  يچراغ قوه اش رو چرخوند، نگاهش به سمت. فتميكه دستم رو گرفت و نذاشت ب نيخوردم زم يداشتم م ستاديدفعه ا هي

 .سمت نشونه ميدييدوباره دو.دميكردم عالمت رو د

 .باز شد يغيج يدر با صدا. منم نشستم نينشست رو زم ايس. ميديرس يدر مخف به

 .يافتيمراقبم ن ايپرم بعد تو ب ياول من م: ايس
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 .باشه ـ

 . دمشيسرم رو كردم تو چاه كه د. ديگذاشت و پر نيچاه و دستش رو دو طرف زم ينشست لبه  ايس

 :رو بلند كرد و گفت سرش

 !گهيبپر د ـ

 . رفتم باال. برام قالب گرفت ايبه چاه و بازم س ميديدوباره رس. خودم رو تكوندم ن،يخوردم زم. دميپر اينشستم سر چاه مثل س منم

 .تو اتاق نباشه يمواظب باش كس يال ـ

. فرش روشه مجبور شدم در رو اون قدر بدم باال كه فرش بلند شه دميد. از در رو باال بردم يآروم گوشه ا. اومد ينم ييصدا. كردم زيرو ت گوشام

 .توش نبود يبه اتاق انداختم كس ينگاه. در رو به پشت پرت كردم و سرم رو آوردم باال جهيدر نت

 .ستين يكس چيه ايس ـ

 .پس برو ـ

بعد  ايدر رو باز كرد و اول س ايس. سمت كمد ميترف. خودش رو رسوند و در چاه رو بست عيسر ايكه نشستم س نيرو زم. باال دميرو كش خودم

 . ميپشت سرش من از كمد وارد اتاق شد

 كو؟ تيمهمون يلباسا يال: ايس

 . رونمهيب يلباسا نيهم ريز ـ

. وقت رفتن بود گهياالن د. لباسام رو دستم گرفتم. هم كتش رو برداشت ايس. و شلوارم رو درآوردم و لباسام رو صاف كردم رهنيپ عيسر

 .در رو چرخوند يرو ديزودتر اومد و كل ايخواستم در رو باز كنم كه س

 ؟يچرا در رو قفل كرد ـ

 .سرش رو با تاسف تكون داد ايس

  م؟يستيما ن ننيدر رو باز كنن بب انيب يا گهيهر كس د اي يكت اي نيشاه يخواست يخب م ـ

 !يگياوه، راست م ـ

 .پابرجاست تيجمع كهيكه ساعت  نيبا ا ميديكه د رونياتاق اومد ب از

 .ميبر ميكن يو دار و دسته اش خداحافظ نياز شاه ايجا تمومه پس ب نيكار ما ا يال: ايس

 .بودن يگوشه نشسته بودن و مشغول كارت باز هيكه  نايا نيكردم كه دستم رو گرفت و رفت سمت شاه دييسر حرفش رو تا با

 :لبش رو برداشت و با خنده گفت يرو گاريما س دنيبا د نيشاه

 تموم شد يباز د،يچقدر زود اومد ـ

 : زد و گفت يلبخند مچهين ايس

 . ستيبه موندن ن يازين گهيخب پس د ـ

كه  ظيغل يشيرنگ كرده و آرا يدكلته موها يبا لباس يزن.كه روبروش نشسته بود نگاه كردم يبه زن. دستش رو چرخوند يتو يكارت ها نيشاه
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 يآدم ها نيب. اون جا ظاهر شده بودم يو لباس بد شيآرا چيناخوداگاه به خودم نگاه كردم كه بدون ه. داد يرو نشون نم شيواقع ياصال چهره 

 .حواسم جمع شد نيبا حرف شاه. افتضاح حضور داشتند يرنگ كرده و لباس ها يكه با ظاهرها يداغون

 شماها رو چرا دعوت كردن؟ يراست ـ

 تايكرد و نها ريكردم كه برگشت و نگاهم رو غافلگ يو با ترس نگاهش م رهيخ. بو برده ييزايچ هي نيكردم شاه يدونم چرا حس م ينم

 .دونه يم ييزايچ هياون  ديكه شا نيحس ا.كنم دايمثل ترس پ يزد كه باعث شد حس بد يپوزخند

 :دوباره گفت نيزد خواست جواب بده كه شاه يلبخند ايس

 ده؟يچرا رنگت پر سايال ـ

 : خشم گفتم با

 بپره؟ يچ يبرا ـ

 :گفت ستين يدونم عاد يكرد از اونا كه م يبلند يخنده  نيشاه

 .يخوشگلتر يش يم يعصبان ياوه وقت ـ

 : گفت ايرو مشت كردم كه س دستام

 . ميبر ديفعال ما با ـ

 :و گفتم نيسمت شاه و برگشتم رونيب دميبعد دستم رو گرفت كه با خشم دستم رو از دستش كش و

 . پررو يمزه  يب ـ

 م؟يبر يال: ايس

 يعني. خواد يبره هرجا كه م يم رهيگ يشه دست من رو م يم يپررو شده هرچ يليهم خ ايس نياصال ا. رفتم سمت در اينگاه كردن به س بدون

 !چه

اطرافم و در  يآدما ن،يشاه اوش،يس ياسترس، ترس از لو رفتن، رفتارها. بهم فشار آورده بود زايچ يليامروز خ. اتاق شدم و در رو بستم وارد

كه راحت من  ايمثل س يپسر يكه جلو نيا. من مهم بود يشرط و بردش برا نيبودم ا يمحكم م دياما با. تنگ شده بود يفر يآخر دلم كه برا

اداره و  يهمون مسخره كردنش تو يبا من نداشت ول يه تا االن رفتار اون قدر بددرسته ك. شمرده بود ريو حق كيبازداشگاه كوچ يرو تو

 .استفاده از مقام و پستش برام گرون تموم شده بود

 . و دزد خونده بود ريكه اون من رو فق نيباهام برقصه؟ مگر نه ا اي رهيبهش اجازه دادم امروز دستم رو بگ چرا

 ».يبهت لطف كرد كه نذاشت حماقت كن ميتازه كل يبذاره با اون دزدا و قاتال برقص يخواست يخره م يخب ال «

 يم هوشيمن، دارم ب يآه خدا. گهيد يو پرت كردم سمت دميبالشم فرو كردم با دست كالهم رو از سرم كش يو سرم رو تو دميكش يقيعم نفس

اون  يآخه ك يكه كله خراب ياَه لعنت بهت ال. بچه پررو بشم هي ي چهيه بازكنم ك يحماقت نم گهيد. فكر كردن بمونه واسه فردا ،يشم از خستگ

 شه؟ يم كيكه همخونه شه نزد يپسر اونم كس هيقدر به 

با  ايس. شدم رهيجن صاف نشستم سرجام و به در اتاق خ نيسكته كردم ع بايتقر يعني. دميشدن در اتاق از خواب پر دهيكوب يبا صدا صبح
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 .كرد يداشت نگاهم م يسرخ و عصبان يصورت

 .كنه دارتيتونه ب يبمبم نم يخواب يم يوقت: ايس

 :كم مغزم اومد سرجاش داد زدم كم

 . ـــــرونيب ـ

 :اما بلند گفت رونيرفت ب ايس

 .ميكن يخرابكار يكه اول كار يخوا ينم اتشونهيبجنب امروز عمل ـ

رو مبل  دميگشتم كه د ايرو سرم كردم و از اتاق خارج شدم با چشم دنبال س كالهم. لباسام رو صاف و صوف كردم. عجله از جام بلند شدم با

 .نشسته نهيدست به س

 وار؟يبه د يكوب يدر رو م يچته اول صبح يه ـ

 . رو گرفت سمتم ياز جاش بلند شد و دو تا لباس و تفنگ و كاله عيسر ايس

 .بپوششون: ايس

 : تعجب بهش نگاه كردم با

 ه؟يچ گهيد نايا ـ

 افتاد؟ يگدار به آب نزن يب يحواست رو جمع كن ديمهمه با يليامروز خ يال نيبب ميامروز بپوش يبرا ديكه با ييلباسا ـ

 ه؟يمنظورت چ ـ

 :با تعجب گفت ستادميرفتم دورتر ا عيكه سر ستاديا كمياومد نزد ايس

 .جا كارت دارم نيا اياون ور؟ ب يچرا رفت ـ

 :گفت يلب ريه زك ستادميا كشيرفتم نزد ديترد با

 !وا ـ

 :گفت آهسته

 بهت بگم؟  يحاال چطور ـ

 ! ممنوع يلجباز. يكن يچون و چرا قبول م يمن بهت گفتم ب يامروز هر چ سايال نيموهاش كرد و گفت بب يتو يكالفه دست بعد

 مگه امروز چه خبره؟ ـ

 .انيمن با بچه ها هماهنگ كردم كه ب ميباش نايكه ما قراره با ا نيا نياوله در ع اتيعمل نياز من دور نشو، ا يا هيكنم امروز ثان يخواهش م ـ

 .ور هم اون ور نيهم ا يخب چطور ـ

 . لباسا رو بپوش نيحاال زود برو ا يفهم ينپرس خودت م ـ

سوال  كميومد كه ا يدونم چرا حرفم نم ينم. به سمت اتاق رفتم تا لباسا رو بپوشم يا گهيكردم و بدون حرف د يدستم نگاه يتو يلباسا به

 .بله. پرسم يشدم م فيچرا؟ آخه اول صبحه بعد صبحونه كه سر ك. كنم چشيپ
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*** 

 

 اوشيس: دوم قسمت

 نيبا ا يبگه پسر مغز خر خورد ستين يكي. كنه ياَه چقدر معطل م. شدم رهيخ ونيزيخاموش تلو يهم قالب كردم و به صفحه  يرو تو دستام

 بره؟ ينفرستاد نيرو چرا با ا يبخوره تو سرت، اون احمد تتيحاال مامور ؟يمثقال بچه شرط بست مين

با شلوار جذب  يمشك يلباس ضد گلوله  هي. به صورتش دمينگاهم رو از كفشاش بردم باال تا رس. ستاديبه دو اومد جلوم ا ياتاق باز شد و ال در

عالمت سوال تو چشماش  هيبا . شد يم طونيش يبچه ها هيشب. اومد يم كاله بهش. كه گوشاش رو هم پوشونده بود يو در آخر كاله جذب يمشك

 !اهياونم از رنگ س. اديوقته بدم م يليخ. برام پر از درده، پر از خاطره اهيرنگ س. گرفتم اهشيس ينگاهم رو از چشما. شده بود رهيبهم خ

 : جام بلند شدم كه گفت از

 .ها انيلباسا چقدر بهم م نيكه ا ياورديخودت ن يباشه به رو سهيآقا پل يه -

 ... جذاب تر. داد يبزرگ تر نشونش م. اومد يآره لباسا بهش م. انداختم يكردم و بهش نگاه زيرو ر چشمام

 

 *** 

 

  ؟يرهبر يآقا -

 .كردم برگشتم سمت صدا يدستم رو صاف م يتو يكه جزوه ها يحال در

 بله؟ -

 ! ديببخش -

 . ها رو صاف كردم جزوه

  دييبله؟ بفرما-

  د؟يكنم با جزوه اتون ور نر يباهاتون صحبت م يوقت شهيم-

 . بود نگاه كردم ستادهيكه روبروم ا يتعجب سرم رو بلند كردم و به دختر با

 . بله -

 : گفت يجد يلينگاهش رو ازم گرفت و خ دختر

 . نيمنو برداشت ياسلحه  ياشتباه نيشما سر تمر روزيد-

 :پوزخند گفتم با

 .اشتباها كرده باشم نياز ا ادينم ادميواقعا؟  ـ

 :نگاهش رو به من دوخت و گفت دختر

 . فعال. نيبه من بگ ديرو چك كن التونيوسا. نيسر تمر اميمن فردا م. نيكار رو كرد نيا يمتاسفم ول ـ
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 . بود قيعم. بود اهيس. مغرور بود. بود يجد نگاهش

بود كه فعال اونم در  يتنها دختر. اومد يبهش م يلباس نظام. دمشيد يبود كه م يبار سوم نيا. مكرد يبه رفتنش نگاه م رهيخ. و رفت برگشت

 . باشه سيپل هيتونست  ينظرم م

كه كسب  يتيهر جا موقع. حس كردم اونم مثل خودمه، مغرور و سركش. فرق داره هيبود كه بعد از چند وقت احساس كردم با بق يدختر تنها

هواش رو  شترياما ب. شدم يجذبش م شتريب... شد اما يازم دور م شتريشدم ب يم نيباهاش سرسنگ شتريب يهر چ. كردم اون در كنارم بود يم

 .دميترس يعمق م نيگرفت و من از ا يم يشتريچشماش عمق ب ياهيكه س نيداشتم و بدتر ازهمه ا

 

*** 

 

 : كردم و گفتم ينگاه يال به

 . اديت مبه ستيآره، بدك ن -

 :كرد و گفت نييرو باال پا ابروهاش

 . طور نيكه ا ـ

 :بلند گفت يبا صدا يال. بودن ستادهيچند نفر ا. سمت محوطه ميو رفت مياتاق خارج شد از

 . سالم ـ

 !حرف نزنه نيكنه ا يكار هيتونست  يكياگه  يعني اه،

 نيا يفعاله و در حال حاضر رو بيمن حس ششمم عج. ستادميا نيشاه يچهره  يتك تكشون رو از نظر گذروندم، اما رو. سمت ما برگشتن

 .زده ستيپسر ا

 

 .نيلباساتون بپوش يلباسا رو رو نيا. سالم: نيشاه

دوباره به  يحال نگاه نيدر ع. كردم سهيك يدستم رو تو يحرف چيبدون ه. كار كنن يخوان چ يم قايدونستم دق ينم. رو از دستش گرفتم سهيك

 يليخ. و شال و حجاب كامل يو با مانتو، روسر شيبدون آرا. طورا و دوتا خانوم سن باال نيا ستيبه ب كيسه تا دختر جوون نزد. مجمع انداخت

 يدر كنار هم مانند خانواده ا. رهگذر هيبازم مثل . كهنه بايو ساده و تقر يمعمول يليخ يسه تا پسر، دوتا مردبا لباسا. رهگذر هي مثلساده 

 . يمعمول

موضوع كه در  نيا دنيسخت نبود فهم يليخ. پژو و سمند د،يپرا. نيبود و روبرومون چندتا ماش كيهم چندتا چمدون بزرگ و كوچ يكنار در

سمت  رنيسفر دارن م يچندخانواده كه برا.يراه نيب يها سيپل يبرا يابهام و شك چيبدون ه. ميبر ميخوا يغالب چند خانواده و مسافر م

 . كردستان يمرزها

و شلوار  اهيبلند و شال س يمشك يمانتو هيراه راه، همراه  يبلند مردونه  نيآست يآب رهنيو پ يشلوار طوس هي. در آوردم سهيرو از تو ك لباسا

 . دخترونه نيج
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 . شلوار و مانتو و شال رو گرفتم سمتش. كرد يكرده بود و نگام م زيكه چشماش رو ر يسمت ال برگشتم

 . رو بپوش نايا. منو نگاه نكن يطور نيا. ايب-

 . ديلباساش پوش يو لباسا رو رو ستاديا يكردم كه گوشه ا يبا نگاه دنبالش م. لباسا رو ازم گرفت و رفت. انداخت شيشونيبه پ ينيچ

  ؟يلباسا رو بپوش يخوا ينم اوشيس-

 . دوختم نيرو به شاه نگاهم

 .پوشم يچرا م-

و  رهنيمن از انتخاب پ تيشخص يسادگ ديانگار با. شلوار و لباسش بهم گشاد بود. رو صاف كردم رهنميپ ي قهي. دميلباسام پوش يرو رو لباسا

شالش پنهون كنه اومد سمتم و با  يداشت موهاش رو بادست تو يكه سع يدر حال سايال.شد يگشاد و كهنه بودنش نشون داده م يشلوارم تو

 . كرد ينگاهلبخند بهم 

 . يافتاد افهيو ق ختيبال به دور از ر ا،يس يوا: يال

 . بهش رفتم يچشم غره ا.خنده ريزد ز يپق بعدم

 . ببند-

 :گفت يظياش رو قورت داد و با اخم غل خنده

 تلخه به مزاجت نساخت؟  تيبد عنق؛ خب واقع ـ

 . نه-

صورتش . اش با لباسا فرق كرده بود افهيتاد درجه قصد و هش. زدم يناخوداگاه بهش لبخند. اش خنده ام گرفته بود افهياز ق. نگفت يزيچ گهيد

 . دختر رو هي ييبايمتانت و ز ،ينيدوست ندارم سنگ گهيوقته د يليخ.شده بود نيسنگ يدختر خانوما هياز حالت بچه گونه دراومده بود و شب

 :گرد شده گفت يچشما با

  ه؟يچ ـ

 :گفتم

 . ننيهرز رو بچ يعلفا ن،يخوان برن سرِ زم يكه م يشد ييزنا هيشب يليكردم كه توام خ يفكر م نيداشتم به ا. يچيه ـ

 :و گفت سايرو كرد به ال.ستاديا كمونياومد نزد نيشاه. بده يدهنش رو باز كرد كه جواب تا

 .اديبهتون م يچقدر مانتو روسر ـ

 :با لبخند گفت.اديشش نمدونستم كه از مانتو و شال خو يم.به من انداخت يبهش زد و از گوشه چشم نگاه يلبخند سايال

 واقعا؟  ـ

 :به من انداخت و گفت يدار ينگاه معن نيشاه

 بوده؟  نياز ا رينظرش غ يمگه كس. آره ـ

 :كرد و گفت يبا دست به من اشاره ا سايال
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 . آقا نيبله، ا ـ

 .ميزد به روبرو نگاه كرد يكه بلند بلند داشت حرف م يمرد يصدا با

كنارش . كرد يخودش جمع م يداشت همه رو به سو. و كت و شلوار و كراوات يجوگندم يبود با موها ستادهيا يپيخوش ت رمرديجمع پ انيم

 نيآخه كامال ا. تيرو گرفتم تا همراه خودم ببرمش كنار جمع يدست ال. اسپورت يبودند با لباس ها ستادهيبه دست ا فيسه زن و سه مرد ك

خواست . ارهيسر خودش و خودم م ييچه بال ستيجا، معلوم ن نيواس پرته و اگه ولش كنم اح يليخ يزرنگ نيكه در ع شدمچند وقت متوجه 

كنارم قرار گرفت و دوباره دستش رو  ميكه ال ستادميبه مرد ا كيندادم و محكم تر گرفتم و رفتم نزد يتيكه اهم ارهيدستش رو از دستم درب

 .ستاديبا فاصله كنارم ا يبهم رفت و كم يبهش انداختم كه اونم چشم غره ا يچپك گاهخواست بكشه كه ولش كردم و ن

 .بودند كه مرد شروع كرد به حرف زدن ستادهيساكت ا همه

 ميكردن اسلحه هاتون گذاشت يمخف يبرا ييجا يشگيهم يهمون جا نيماش رياول ز. ميكردستان باش يمرزها ديبا گهيبچه ها ما تا پنج روز د -

 . دياومد ازش استفاده كن شيپ يدستتون باشه كه اگر مشكل يدر حالت عاد ياون جا ول دياسلحه تون رو بذار عيسر سيپل دنيدكه در صورت 

 ينگران جا. جفت جفت به اسم زن و شوهر.كنه يكه آرش درست م يجعل يبا شناسنامه ها ميقراره به صورت چند خانواده حركت كن دوم

اما  ميكن ياول همه با هم حركت م. ادينم شيپ يكنه، مشكل يم يجاساز نيماش يقبل براتون تو يمثل دفعه  ديفرش. دينباش يقاچاق ياسلحه ها

 . ديريگ يشده،دوباره كنار هم قرار م يدستتون كه همه عالمت گذار يتو ياز هم جدا بشن و طبق نقشه  ديبا نايماش ميديرسكه  ييجا هيبه 

 . ميكن يبعد حركت م ميمعطل يچند ساعت هيشناسنامه ها  يبعد از عكس برا. سمت نيا ونيخانوما اون سمت، آقا م،يگر يبرا

 مردهيخال يكه متفكر داشت به جا يبه ال. كه اون اشاره كرده بود يمردها رفتند سمت. رد بشه رمرديباز كرد تا پ يكه تموم شد جمع راه صحبتش

كه سر به سرش  نياز ا. فتهيم ريد شيفكر كنم دوزار. ثابت بمونه ديبا قهيچند دق نيا يبعد از هر صحبت شهيهم. انداختم يكرد نگاه ينگاه م

 . بشم اليخ يتونم ب يدونم چرا نم يرو نم ياما ال ميحاال درسته معموال آدم خشك و عبوس و تند. اديخوشم م ييجورا هي بذارم

 :گفتم بلند

 دختر؟  يه ـ

 تميچشما اذ نيحالتش و ا نيا. لحظه هنگ كردم هي. رو درشت كرد و با تعجب نگام كردچشماش . داد و روش و كرد سمتم يرو تكون سرش

كنارم قرار  ديبا يكس تيموقع نيا ياند؟چرا حاال و تو هيقدر شب نيچرا ا.شدم مونياَه پش. چشماست نياز هم ميزندگ يخاطره  نيبدتر. كنه يم

 اونه؟  هيبكه ش رهيبگ

 :لب گفتم ريز. دميرو صورتم كش يدست

 . يلعنت ـ

 . هم رفتن هينگاه كن بق. من كه رفتم م؟يپرون يتو حسم م يوقت يچ يعني اياَه، س: سايال

كرد  بشيج يكه صورتش پر از زخم و خط بود دستش رو تو شونيكي. ستادميا گهيد يرفتم كنار پسرها. دميدور شدن قدم هاش رو شن يصدا

كردم نگاهش رو  ينگاهش م رهيبرگشت و به من كه خ دنيكش گاريس نيدر ح. زد شيرو آتدستش  يتو گاريرو در آورد و س يو فندك

 هيكنه و مثل  يفاطمه باهاشون دعوا م دميد يكه م يچقدر اون زمان. آدما نيدور و ورم رو پر كردن ا. دميها د افهيق پيت نياز ا يليخ.دوخت



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٦ 

 يموجود تو يتر شدنش به خطرها كيفاطمه و نزد يهمه حرص خوردن بابت ترق نيا ليدل. خوردم يحرص م دهيمرد جوابشون رو محكم م

 . دميفهم يكارمون رو نم

حال كه  نيدر ع. رو باز كرد فشيك. رفتم و نشستم. نميكه برام گذاشته بود بش يا يصندل ياز همون مردها به من اشاره كرد كه برم و رو يكي

 . رفت شروع كرد حرف زدن يداشت باموهام ور م

 . دمتيتاحاال تو گروه ند ه؟ياسمت چ-

 . تازه اومدم. اوشيس-

  ؟يبر يخوا يبار م نياول يپس برا. آهان -

  ؟يكن يجا كار م نيوقته ا يليخ ؟يشناس يم ،يرو چ هيبق. آره -

 : كه جوابم رو بده داد زد نيقبل از ا مرد

 . برا من روشن كن گارمينخ س هي ديسع يه-

 . از دم همه رو. شناسمشون يكنم، پس م يم ميرو من گر شترشونيب. از شروع كار. جام نيوقته ا يليآره خ -

  ه؟ياسمت چ-

 . صابر-

 :كرد و با خنده گفت يجعبه ا يدستش رو تو. سرم محكم كرد يكوتاه بود رو رو يكه قهوه ا يسياز موهام رو كوتاه كرد كاله گ يكه كم بعد

 . ات افهيبشه ق ليتكم گهيذارم برات كه د يم شميو ر ليسب نيا ـ

رو  نهيو آ گاريس. بود يعكاس نيدورب هيگردنش  يتو. اومد سمتمون نهيو آ گاريس هيهمون كه صداش كرده بود با  ديكه تموم شد سع كارش

 . رو گرفت جلوم نهيلبش گذاشت و اومد روبروم و آ يرو گوشه  گاريصابر س. داد دست صابر

 :گفت يخند كجلب هيبا  صابر

 يايياروپا هيشب شتريب. هماهنگه يليبا رنگ چشمات خ يقهوه ا يمو نيالبت ا. بدن صيتونن تشخ يننه باباتم نم. ات رو افهيچه كردم ق نيبب ـ

 . يشد ميقد

سرم گذاشته بود  يخودم رو يمشك يلخت و بلندتر از موها يقهوه ا يموها. كردم رييچقدر تغ. گفت يراست م. به خودم نگاه كردم نهيآ يتو

 .يپروفسور ليو سب شيته ر هيبا 

 . روبروم قرار گرفت ديرفت و سع نايس. رو دادم بهش نهيآ

 . برا شناسنامه ها رميخوام ازت بگ يچندتا عكس م نيبب -

 .اونم شروع كرد چندتا عكس پشت سر هم ازم گرفت. تكون دادم و صاف نشستم دنيفهم يرو به معنا سرم

. پره يم نيياز اون دور داره باال پا يكي دميدختر كجاست؟ د نيمن ا ياوه خدا. نگاهم رو به اطراف چرخوندم. از عكسا از جام بلند شدم بعد

 :باز گفت شيو با ن ستاديكردم كه اومد روبروم ا بميج يدستام رو تو. اومد سمتم ديينگاش كردم كه دو زير

 !ختهير يآقامون چقدر ب يوا ـ
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چه .و باوقار بايدختر خانوم ز هيشد بهش گفت  ياالن م. زدم يشخندين.و اصالح كرده ديبرداشته، صورت سف يابروها. كرده بود رييتغ چقدر

 . يمسخره ا يواژه 

 :گفتم يو زمخت و مردونه ا يرو خم كردم و با حالت لوت سرم

 ! واال. دلت بخواد ميليخ. نزن يحرف اضاف ـ

 : گفتم. در آوردم و گذاشتم رو زانوهام تا هم قدش بشم بميدستام رو از تو ج.دفعه مغزم جرقه زد هي. نده شدرنگ نگاهش پر از خ دميد

  ه؟يآهان، اون وقت آقاتون ك -

 :شالش رو مرتب كرد و دستاش و رو هوا تكون داد و گفت يكم يال

 ... به اسم... شما به اسم ايشناسنامه جعل يواال تو ـ

 :گفت يو با لحن خجالت زده ا نييپاسرش رو انداخت  بعد

 . امكيالبته با اسم س. ديآقامون هست ـ

 :گفت يسرش رو بلند كرد و با لبخند موذ بعد

 . گميرو بهت م ايپس من همون س. استياولش مثل اسم سابقت س دتيخوب شد اسم جد ـ

 . ستادميصاف ا! و تحمل كنه نيخواد ا يم يراه ك يحاال تو. پنچر شدم شهيكه پنچر م نيماش كيالست مثل

 هيسوسولت كه شب پيت نيمخصوصا با ا. كنم يحاضر شدم نقش خانومت رو باز ياالن به صورت جعل. از خدات باشه ديبا ايس يدون يم: يال

 !يها شد ياجنب

 ! ياجنب گهيبچه دزد م هيمملكتم  سيكه به من كه پل دهيمن كارم به كجا كش ياَه خدا ؟ياجنب

 :گفتم يبه ال يسرم و خاروندم و با بدجنس يكم

 .تهيكشم كاف يو من دارم جورت رو به اسم آقات برا چند روز م يكه دزد نميهم ـ

منم روبروش . نشست زيمثل همون موقع كه پشت م.مثل همون موقع كه بازداشتش كردم.سخت شد.شد نيغمگ. نگاهش عوض شد رنگ

 يتونست برا يكس نم چيه. فكرم مشغول بود. كردم ينگاهش نم. روش و كرد اون ور يزيرت انگدستاش رو مشت كرد و با حالت نف. نشستم

كه من  نيا. چقدر ابلهانه وجود خودم رو خواستم بهش ثابت كنم. نهيبب بيخوام آس يبهش ثابت كنم كه نم ستمچقدر ابلهانه خوا. من فاطمه باشه

 .كاش... جبران كرد شديكاش م. ردمنام شتريكنم ب يكه االن حس م يدر صورت. مردم هي

عذاب  يبود؟كم دهياون از كجا شناسنامه ها رو د يهست؟ راست كارهيچ ستيمعلوم ن ره،يم اد،يم. ستين يال دميكه اومد سر جاش د حواسم

 ! هيغرور لعنت نيكشم از ا يم يهرچ. ميقد اوشيس شميچند سال م نيهنوزم بعد ا.حرف رو بهش زدم نيچرا ا. وجدان اومد تو سرم

گرفت  يگاريكه نگام كنه س نيبدون ا. برگشتم سمتش. اومد كنارم نشست يكينظر داشتم كه  ريطور همه رو ز نيهم. نشستم يگوشه ا رفتم

 .سمتم

 . كشم ينم-

 . شد بدون دانستن جلو رفت ينم. شناختم يجا رو م نيا يآدما ديبا. منم نگاهم رو ازش گرفتم.لبش يگوشه  گذاشت
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  ه؟يسمت چا-

 . حامد-

  ؟ييجا نيچند وقته ا-

  ؟يتو چ. شهيم يسال هي-

 . جام نيدو هفته است ا هي بايتقر. اوشميمن س-

 . نامزدته دميباهات؟ شن هياون دختره ك.اوهوم-

  ؟يديشن ياز ك-

 . نيشاه-

 . كردم سكوت

 . مواظبش باش. تو نخشه يبدجور نيشاه-

 چطور؟ -

 نه؟  ،يشناس يرم نم هيبق... گهيحاال د-

 . نه تو بگو برام اسماشون رو-

 : رو نشون داد و اسمش رو گفت يدست هر كس با

 جا؟  نيا يشد كه اومد يچ-

 يعنيگفتم . كن نشيسنگ كميدنبال چندرغاز پول، اونم خالف،  ييدو يهمه از صب تاشب م نياز دوستام اومد گفت حامد تو كه ا يكيروز  هي-

 . جا نيكه ما رو آورد ا بعدم.گفت اونش با من ؟يچ

 يكيشناسنامه ها رو . ميستاديازجام بلند شدم و همراه حامد رفتم سمت بچه ها ا. نيريشناسنامه ها رو بگ نيايشروع كرد داد زدن كه ب ديسع

 . ينام همسر، شهال صبور.رادمنش امكينام، س. شناسنامه رو باز كردم. داد دستمون يكي

 هي. بود رهيانگشتاش خ يال يباز شناسنامه  يبه صفحه  يبا ناراحت.حالت هاش رو يهمه . كردم ينگاهش م. روبروم بود يال.رو بلند كردم سرم

 . يبهم گفت دلش و شكوند يحس

 .شكست يول...خواستم  ينم

 ؟يدل بشكن يخوا يم چقدر

 .خوام ينم نه

 . زدم يلبخند

 ه؟ياز چ تيگفت خوشحال يحس هي

 . دونمينم

 . ونمد يمن م يول
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 ه؟يچ از

 .ستين گهيد يخودته و كنار مردا شيپ يكه ال نيا از

 . ستين نينه از ا. كردم ياخم

تفاوت كه االن تو مشتته و اگه  نيفاطمه است با ا هياونم شب. هست يال... اما شيخودت داشته باش كينزد يتونست ينم. طور نبود نيفاطمه ا! چرا

 .يكه تو سر به سر گذاشتن باهاش و دوست دار نيآره، چون شرط بستهو ا. تونه بده يجوابت رو نم يبهش زور بگ

 . نـــــه

 .كرد و نگاهش رو گرفت ياخم. گشت كه نگاش به من افتاد يم يانگار دنبال كس. سرش رو بلند كرد يال

رفتم . كرد يرو نگاه م يياختم كه متفكر جااند يبه ال ينگاه. كه قراره باهاش هم سفر بشه يرفت سمت كس يهر كس. پراكنده شد تيجمع

 :سمتش و كنار گوشش زمزمه كردم

 .هنوز رو آبن اتيكشت. دختر يه ـ

روش و كرد اون ور و رفت سمت . قياخم عم هياول با تعجب، بعد با .بودم نگاه كرد ستادهيا شيهول كرد و برگشت به من كه در چند سانت يكم

 . دمير كالفه دستشو كش. رفت كه بهش نرسم يكردم باهاش هم قدم بشم اما اون تندتر م يدنبالش رفتم و سع. گهيد

 تو چت شده؟-

 :گفت ظيو باغ ديرو محكم از دستم كش دستش

 ! ستيبه تو مربوط ن ـ

 ! چه غلطا ست؟يبه من مربوط ن. تو موهام كردم يدست. و رفت ديراهش رو كش دوباره

به . فاصله نشسته بود يروبرو اما با كل قايانداختم كه دق سايبه ال ينگاه.رو بهمون بدن يكوفت نيماش نيه انشستم تا باالخر يصندل يرو رفتم

جا  هيچرا؟دلت از  يگيپناه و م يدختر ب هيبه  ينداز يم كهيت اوشيداره؟ س دنيچرا؟پرس.كرد و اخماش تو هم بود يمخالف من نگاه م يجهت

 . يمن عمرا برم منت كش ؟يكه چ ؟حااليكن يبارش م يخوا يم يچ كس و كار، هر يكه ب نميگه پره ايد

 كجا؟  نيفسقل بچه برم؟ فاطمه كجا و ا نينرفتم، حاال برا ا يرفتم منت كش يم دياون زمان كه با.دميكش يآه

و شروع  ينشست كنار ال! خرفت يپسره .نيخم شدم و دستم رو گذاشتم رو زانوم و زل زدم به شاه يكم يرفت سمت ال يكه م نيشاه دنيد با

 .داد يرو م نيخنده و با خنده جواب شاه ريزد ز يبد ال يكم.اون جا نهيخواستم اون بش ينم. حالم بد شد.كرد حرف زدن

داره  يليچه دل.مانع رفتنم شد ييرويخنده؟ خواستم برم سمتش كه ن يم نيكه ا گهيدر گوشش م يچ ستيچه؟ معلوم ن يعني. جام بلند شدم از

 .شدم وونهيحتما د ه؟يدونستم علت حرص خوردنم چ يخودمم نم يول! دوتا؟ آره، اصال به من چه نياز صحبت ا اديكه من بدم ب

 . سمتش مياياشاره كرد كه ما چند نفر ب. بلند شد نيبعد شاه يكم

 :رو به سمتم گرفت و گفت يچييبعد سو. جلو مياياشاره كرد ب يمن و ال به

هم  يال. رو ازش گرفتم و رفتم سمت پژو چييسو.ديهر وقت پرادو حركت كرد شما هم دنبالش با فاصله حركت كن. دياون پژو بشسوار  ديبر ـ

 :گفتم عيسر. نهيعقب و باز كرد كه بش يهمراهم اومد و در صندل



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٠ 

 !ميكن يم يزوج خوشبخت رو باز هينقش  مياالن دار يناسالمت. حداقل حفظ ظاهر كن ـ

با .ارهيدونستم طاقت نم يم.اورديآخر سر طاقت ن. يحرف چيگذشت بدون ه قهيچند دق. منم نشستم. نگام كنه رفت جلو نشست كه نيا بدون

 : گفت يلحن بد

  ؟يو خرد كن گرانيد يعادت دار شهيهم-

 گهيبار د هيسوال سخت رو  نيا.شناسم ينگاه مغرور و م نيا!سوال چقدر آشناست نيا. با تعجب برگشتم سمتش و بهش نگاه كردم! يسوال چه

سوال و  نيا دياَه بازم؟ بازم با. شدم، بعد نگاهم رو گرفتم و به روبرو دوختم رهيچند لحظه به چشماش خ.بدتر از سوال دادم يو جواب دميام شن

 ؟ از دست دادمش؟ آره.ندارمش گهيد.ستين گهيكه د مهيتمام زندگ هياونه؟ شب هيكه شب ياز كس ؟ياونم از ك وم،بشن

 :متعجب گفت يال

 .قدر دمغ نباش پسر نيحاال ا. ايس دمتيبخش! يمونيدونم چرا احساس كردم پش ينم ـ

 . رو لبام نشست ياراده لبخند يب. اديبخشه خوشم م يم عيكه سر نياز ا.ستيمغرور ن سايخوبه كه حداقل ال چقدر

 !دخترجون ستميگفتم بهت؟ من كه دمغ ن يمگه چ. يخواد ببخش ينم-

 .فرمون گذاشتم يرو رو سرم

 يرياز ما نگ يسراغ

 ميكه چه حال ينپرس

 دونم  ينداره م يبيع

 مييجدا نيا باعث

 

 . آخ جون. بارون گرفته! جا رو نيا ايس يه: سايال

 شهياونم بارون رو دوست داشت، مگه نه؟ ش. شدم رهيگرفته بود خ رونيب نيماش ي شهيكه با خنده دستش رو از ش يرو بلند كردم و به ال سرم

اهل . رفته منم اهلش شدم يمن اهل بارون نبودم، اما از وقت. بارون گرفتم يقطره ها ريدستم رو ز ادشيبار هزارم به  يبرا. نييپا دميرو كش

 .ونبار

 

 كه رفتنم فكرت رو كمتر بكنه  ديشا رفتم

 كنار تو فكرت رو بهتر بكنه  نبودنم

 نم نم بارون نيدلم گرفته تو ا بازم

 

 . برگشت سمتم و با تعجب نگام كرد يال

 ! خوره بچه سوسول يبهت نم ؟يتوام بارون رو دوست دار ايس يه: يال

 . نگاهم رو ازش گرفتم. شدم وونهيوقته د يليخ. ميبارون ايآره منم تازگ. لبخند نگاش كردم مچهين هي با
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 :كنار گوشم گفت يشونه ام گذاشته شد و مرد يرو يدست. شد به بارون ليچشمام تبد يكردم، اشك توبار به چهره اش نگاه  نيآخر يوقت

 . متاسفم ـ

 . شهيهم يبرا رفت

 قلبم هنوز هوات و داره شب و روز  يول يرفت

 هنوزم عاشقتم من

 بساز بسوز  گميدل م به

 نم نم بارون نيدلم گرفته تو ا بازم

دختر بشكنه و نگاهش  هيگفتن احساس نداره، پشت سرش هزارتا صفحه از خلق كجش بود، با رفتن  يكه همه م ياوشيكرد س يفكر م يك

 ! بشه يبارون

 :و گفت ديدستاش رو به هم كوب سايال. پشت سرما نيچهارتا ماش ي هيمنم پشت سرش حركت كردم و بق. حركت كرد پرادو

 . بنگ بنگ ويك ويك. جنگ ميبر يوا ـ

 :ملب گفت ريز

 . وونهيد ـ

 :زد غيج يدفعه ال هي

  ؟يگفت يتو چ ـ

 گفتم؟  يرو چ يچ-

 ! وونهيد يآره تو گفت... االن نيهم-

  ؟ياز االن شروع كرد يال يوا. من نگفتم-

 رو شروع كردم؟  يمن چ-

 : پشتم بود گفتم ينايبه ماش نهيكه چشمم تو آ يدر حال. سرعت گرفت و منم سرعتم رو بردم باال پرادو

 . رو اتيباز وونهيد-

 . يخودت خواست ا،يباشه س يوا-

به صورتم  نيبارون به خاطر سرعت ماش يسرد شد و قطره ها نيداخل ماش يهوا. سمت منو ي شهيطور ش نيهم. نييرو داد پا نيماش ي شهيش

  ؟يبش يوارد باز نيبا ا يچطور حاضر شد! اوشيتاسف داره س يبازم جا. كشم يخودم رو م يال نيروز از دست ا هيمن حتما  يوا. خوردن يم

 . رو بده باال شهيش-

 . دم ينم-

 چرا؟ -

 . دوست دارم-
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 بشه؟  يكه چ يدوست دار-

 ! دلم خنك شه يكه تو حرص بخور-

 . و با اخم نگاش كردم برگشتم

 ! ايس يه-

  ه؟يچ-

 دارم؟  يبهش الرژ اد؟يبهت گفته بودم از رنگ چشمات بدم م-

 . توجه كرد ديبه حرفاش نبا. زنه يحرف م اديز وونهياوف، د-

دوست  يليخ شه،يتر م رهيرنگش ت يشيم يعصبان يخواستم بگم وقت يفقط م. يبه حرفات ندارم مرس گهيد يكار اديپس من ز. ياوك. آهان -

 . دارم

 . ستيمهم ن -

  ؟يچ-

 . يگيكه م نايهم-

 . ديصورتش و خواب يپام بود برداشت و انداخت رو يشرتم رو كه رو ييكرد و سو يقروچه ا دندون

 ! منم صدا كن ميديپسر، رس يه-

 . خود به خود لبم به خنده وا شد. من ياوه خدا. تعجب نگاش كردم با

  ؟يشرت منو چرا برداشت ييشمال؟ سو ميبر ميخوا يمگه م! وا-

 . من خوابم. رو شتيببند فعال اون ن سيه. محض آرا-

 . صدا دار شد يخنده  هيه ب ليتبد لبخندم

 . پــــــررو-

 . عمه ته-

  ؟يستيتو مگه خواب ن-

 . ستيگوشام كه دراز ن-

 ! زبونت نه يآره ول -

 نيو هنوز معلوم نبود مقصد ب ميشده بود ياصل يوقت بود كه وارد جاده  يليخ. شد يم كيهوا كم كم داشت تار. خوابش برد. بعد سكوت يكم

 نيماش يپنجره  كيسرش رو نزد. اول نيشد و اومد سمت ماش ادهيپ نياز ماش يمرد. ستادميدورتر ا يو من كم ستاديا نيماش. كجاست يراه

 . راننده گفت هب يزيكرد و چ

رو  چييسو. شيكي ساميال. خواب معصوم ترند يآدما تو يهمه . نييپا دميصورتش كش يشرت رو از رو ييآروم سو. سايسمت ال برگشتم

 . با دست خاروندش يانداخت و كم شينيبه ب ينيچ. دميدماغش كش يرو ديشدم و با كل كشينزد ثانهيلبخند خب هيبا . برداشتم
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صاف سرجاش با  هويدهنش رو باز كرد و بلند عطسه كرد و . دميكش شينيب يرو رو چييسو ديكنم؟ دوباره كل تيرو اذ نيا اديمن خوشم م چرا

 . كه كنار پنجره بود برگشتم يمرد يبگه با صدا يزيكه چ نيقبل از ا. بسته نشست يچشما

 . ميرس يگالره به هم م ينقشه در روستا نيو طبق ا ميش يجا به بعد از هم جدا م نياز ا. نقشه نيا. سالم-

 . رو ازش گرفتم نقشه

 . باشه-

 . ستادهيجلوتر ا لومتريمامور چند ك. نيمواظب باش-

 . ياوك-

 . فعال -

 .رفت

 .رو روشن كردم نيرو دنده و ماشرو گذاشتم  دستم

 .ــــــايس -

 .باد كرده از خوابش نگاه كردم يو به چشما سايبرگشتم سمت ال. ديرو دنده خشك دستم

 .يسكته ام داد ه؟يچ -

 :با دست سرش رو خاروند و گفت يو كم ديكش يا ازهيخم

 م؟يديهنوز نرس م؟ييكجا ـ

 :لبخند گفتم هيكردم با  يرو روشن م نيكه دوباره ماش يدر حال. آخرشه گهيواقعا د پوف،

 .خزر يايكنار در م،يشمال گهيد قهيتا چند دق. زميچرا عز -

 .رو صورتش بود ميقيلبخند عم هي. و چشماش رو بسته بود يداده بود به پشت هيسرش رو تك. نداد كه برگشتم نگاش كردم جواب

 واقعا؟: سايال

 :كردم و گفتم ياخم

 !كه واقعا ـ

 .دميتهرون رو ند يابوناياز خ ريجا غ چياصال كال ه. دميمن تا حاال شمال رو ند ايس يدون يم -

 كنم؟ كاريخب چ -

 :نشست سر جاش و گفت صاف

 .شميمنه كه با تو هم كالم م ريتقص. كن يكم همدرد هيحداقل . اَه ضد حال ـ

رو  يراه نيب يسايجلوتر پل يدقت كه كردم كم. ديگذشت دوباره خواب قهيچند دق. نگفتم يزيچ. رو صورتش ديشرت رو كش ييسو دوباره

 .دميد

 :و گفت نيماش يسرباز سرش رو آورد جلو تو. ميستاديا. سرباز عالمت دادن چند
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 رو چك كنم؟ نتونيتونم ماش يم. ريسالم شب بخ -

 .مرد ژنده پوش -

 :ه گفتكرد و با تعجب زل زد به من و بهت زد زيچشم هاش رو ر سرباز

 ن؟ييسرهنگ شما يوا -

 :گفتم عيسر

 ؟يو به گند بكش اتميعمل يخوا يم. شيه ـ

 :آهسته گفت يلياومده بود داد باال و خ نييفكش رو كه پا سرباز

 .دييشرمنده سرهنگ، بفرما -

 :دوباره برگشتم سمت سرباز و گفتم. از گروه نبود يكس. پشت سرم رو نگاه كردم نهيآ يتو

 كجاست؟ يستوان احمد ـ

 .از شما جلوتر يكم. در راهه قربان -

 :رو تكون دادم و گفتم سرم

 !خوبه ـ

 .بله خدا رو شكر -

 .حواست باشه. پس من رفتم -

 :دستش رو كنار سرش آورد و گفت سرباز

 .چشم سرهنگ ـ

 :گفتم بلند

 .نييپا اريدستت رو ب ست؟يسرباز چرا حواست ن يه ـ

 :و گفت نييدستش رو آورد پا عيربه دستش انداخت و س ينگاه سرباز

 .حواسم نبود ديببخش ـ

 :رو روشن كردم و قبل از رفتن گفتم نيرو برگردوندم و ماش روم

 .حواست من بعد باشه ـ

 .چشم -

 .حركت كرد و سرعتم رو بردم باال نيماش

 .پخش رو زد يدستم رفت رو ضبط و دكمه  ارياخت يب. اورديبهم فشار م نيماش نيسكوت سنگ نيداشت ا گهيد. ميوقت بود راه افتاده بود يليخ

 :شروع كرد به شعر خوندن ينيغمگ يبعد صدا. خب خوبه، من آهنگ آروم دوست دارم. پخش شد يآهنگ آروم يصدا اول
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 تو هدر كردم يكه پا يسوخت واسه احساس دلم

 سر كردم ييو اما با تنها يسوخت كه تو بود دلم

 نه دست تو دادمكه عاشقو يسوخت واسه قلب دلم

 

 . دفعه ضبط خاموش شد هي

 يعنيآهنگ  اديدهن برات بخونم دستت ب هيبگو  ياگه هوس آهنگ كرد ه؟يچ گهيد نيا اياَه س! دلت واسه عمه ات بسوزه كه عمه ات شد -

 .يچ

 .ام رو كج كردم كه بلند شروع كرد شعر خوندن كله

 ...من بسازم، چهل ستون چهل پنجره يحموم هي -

 .گوش خراشه يليصدات خ يوا -

 يبازش كردم و با خودكار تو. برداشتم نيداشبورد ماش يو نقشه رو از تو ستادميا جهيدر نت. دونستم از كدوم ور برم ينم. دميرس يدو راه هي به

 .يبرگشتم سمت ال تيبا عصبان. شد دهيخودكار از دستم كش دميكش يطور كه خط م نيهم. دنيدستم شروع كردم عالمت كش

 ؟يديچرا خودكار رو كش ،يه -

 .نقشه رو تو دستش جابه جا كرد و شروع كرد به نگاه كردن لكسير يليخ

 !ستميجا چغندر ن نيمن كه ا -

 :نگاه به من انداخت و با خشم گفت هيعقب و  ديدستش رو كش بعد

 هستم؟ ـ

 :لنگه ابروم رو انداختم باال گفتم هي

 .بر منكرش لعنت ـ

 :از عقب برداشت و گفت كيپالست هيرد و با دست ك يقروچه ا دندون

 . من كه گشنمه ـ

 :و گفتم دميرو از دستش كش كيپالست عيسر

 .نــــــه نخور ـ

 چرا؟ -

 .چون حرومه -

 :زد و گفت يكج لبخند

 م؟يخورد يحروم نبود كه م ميحاال مثال اون جا بود ـ

 :چشماش زل زدم و گفتم تو
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 .مياون جا مجبور بود ـ

 ...من االنم گشنمه، پس يول -

 .خواست گاز بزنه كه روم و كردم اون ور. رو در آورد چيكرد و ساندو كيپالست يرو تو دستش

 كنم؟ دايپ يسوپر هيتا  ياريطاقت ب كميشد  ينم -

 :و گفت يرو پرت كرد سمت چيساندو دميبرگشتم سمتش كه د. اومد كيپالست يصدا

 .پس بدو من گشنمه ـ

 !بهش انداختم و دوباره راه افتادم سمت راست ينگاه. زدم و نقشه رو برداشتم يلبخند ارياخت يب

 .رفت باال يغرغر ال يدوباره صدا ميكه دور شد يكم

 شد؟ يچ يسوپر نيپس ا. گندت بزنن پسر اياَه س -

 :معده ام بلند شده بود گفتم يكه خودمم صدا يحال در

 !كارد بخوره به اون شكم ـ

 .ستيمشخصه كه گشنه ات ن -

 واقعا؟ -

 .قار و قورش معلومه يآره از صدا -

 :دفعه داد زد هي بعد

 .داشته باشه يزيچ يكله پاچه ا ديشا ميبر. روستاست هيجا  نيا ايس يوا ـ

 .دستش رو شكمش بود. بهش انداختم ينگاه

 .نه -

 تو رو خدا؟ ايس -

 .نه -

 .سايحروم خور نشم وا يخوا ياگه م. گهيد سايوا ايس -

 .نه -

 .سايبچه سوسول وا گميم -

 .دارم بهش يآلرژ. اديبدم م. ايس ايقدر به من نگو بچه سوسول  نيا -

 !يباشه خودت خواست ؟يستيا ينم -

 .اومد سمت فرمون و فرمون رو چرخوند دستش

 :گفتم تيعصبان با

 .سرجات نيبش يال ـ
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 .خــــــوام ينم -

 .يكيسكوت و تار. دمينفهم يچيه گهيبرگشتم اما د سايال غيبه جلو انداختم كه با ج ينگاه

 يرو عيهول كردم و سر. نميكه باال سرم حلقه زدند رو بب ييپلك زدم تا تونستم آدما يكم. كه به چشمم خورد چشمام رو باز كردم ينور با

 يبا تعجب به دو مرد. و دو مرد نهيطاقچه و آ هياتاق كوچولو با  هي. انداختمبه اطراف  ينگاه. كه روش بودم نشستم ينيتشك پهن شده رو زم

 :كردن گفتم يم امكه نگ

 جا چه خبره؟ نيا -

تنشون بود بهم نگاه  يبيغر بيعج يدو مرد كه لباس ها. سرم گذاشتم يو دستم رو رو دميشد دوباره خواب جاديسرم ا يكه تو يسوزش با

 :رو كرد سمت منو با لحجه گفت شونيكيبعد . كردن

 اد؟ينم ادتوني يزيچ. كرده دايشاه غالم شما رو پ ـ

 سوم قسمت

 

 سايال

 

چشم  نيروال ادامه داشت تا باالخره ا نيچند بار ا هي! خورد تو چشمم كه باز نشده بسته شد ينور هيتا باز كردم . آروم پلكام رو باز كردم آروم

 ...ماهم باز شد و

 من كجام؟ ايخدا. انداختم ينگاه هيطرف و اون طرفم  نيبه ا! شدم تو جام خيبا ترس س. ميجا نبود نيما ا! من يخدا گه؟يجا كجاست د نيا

! بدون لوستر. المپ زرد هم به سقف بود هي. طاقچه بود يو چندتا قاب عكس رو نهيآ هي. طاقچه داشت يميقد ياتاق ساده كه مثل خونه ها هي

 ميچه استقبال. بودم دهيلحاف خواب يمن رو. بود رميهم ز يگل قرمز يميفرش قد هي! نصب كنه كه ستاليلوستر كر ادينم يكه كسوسط روستا 

 !استقبال يمرس. كردن ازم

. دونستم يكنند؟ من نم يدرختا رشد م نيهوا ا نيمگه تو ا. هم اون طرف اتاق بود يگلدون از درخت پنجه گرگ هي. ور و اون ور شدم نيكم ا هي

 !چه جالب

 !بهش پرداخت ديبا. با عبادته يعلم مساو. يپرداز يبه كسب علم م يدار تيموقع نيتو ا... تو هم كه اَه

 !كه چاه توالته؟ نياَه، ا. در اتاق رو باز كردم! زدم تو سر خودم و فرز و بال از جام بلند شدم يكي

جا؟  نيانداختن ا يمن رو تاالپ ياز تو كدوم سوراخت نايپس ا. دمينرس جهيص بشم كه به نتخال ياتاق لعنت نيدر بودم كه از ا هيبه در دنبال  در

 جا كجاست آخه؟ نيا

 .هوا شروع كردم به داد و هوار راه انداختن يدفعه ب هيزنم؟  ينم غيمن چرا ج. يوا

 .افتادم رياتاق گ نيمن تو ا ست؟يجا ن نيا يشكيالــــــو؟ ه ـ

 !جواب نداد يشكيه

 :داد زدم يرگيبا خ دوباره
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 .افتـــــادم ريمن گ! كمــــك يهـــــ ـ

نفر در دهنم و  هيزدم كه حس كردم  يم غيجور ج نيهم. خودم كر نشم يخودم رو گرفته بودم كه از صدا يرو بسته بودم و در گوشا چشمام

 .گوشم برداشتم يبا وحشت چشمام رو باز كردم و دستام رو از رو! گرفت

 :دستات رو بردار كه گفت شميبا ابرو اشاره كردم دارم خفه م. آخه نمينب گهيرو د نيا ختير شهيم يك! جاست كه نيا نميا. اَه

 .اينزن غيدارم ج يدستم رو برم ؟يزن يم غيقدر ج نيچرا ا وونهيد ـ

! كنه خر يم يباز لميانگار داره ف. دستاش رو به حالت اسلوموشن برداشت! واقعا گهيد شميبردار دارم خفه م. باشه يعنيرو كج كردم كه  سرم

 !كنه يم نيتمر يگريداره باز نيا شميمن دارم خفه م

 :گفتم يحالت خشن و معترض با

آره؟ د جواب  يدداد هان؟ كر ش يجواب نم يزدم كس غيج يكردم؟ چرا هر چ يدق م ييمن داشتم از تنها يجا كجاست هان؟ تو كجا بود نيا ـ

 .گهيبده د

. اش رو هول دادم عقب كه افتاد نهيبا دستام س تيبا عصبان! غاز كهيمرت! يرو آب بخند. خنده يداره قاه قاه بهم م دميلحظه به خودم اومدم د هي

! رهكم دا نيگفت ا يخودش م شيپ. خنده ريبزنم ز يزرت نيتابلو بود جلو ا يليخ يول. راستش خودمم خنده ام گرفته بود! ولو شد از خنده گهيد

 !خنده يبعد م زنهياول م

 :كردم و گفتم گاشين گايكم ن هي

 تو اتاق هان؟ ياز كجا اومد. يومديكه ن ركيس. خو بسه ـ

 :خنده صاف نشست و گفت با

 از كجا اومدم؟ يچ يعني ـ

 كجاست؟ هان؟ ياتاق كوفت نيدر ا ـ

 هان؟ ؟يكن يهان هان م نقديتو چرا ا ـ

 شيشونيدفعه زد به پ هي دنيخند يبعد از كل! داره يريخودشم خود در گ نيا! خنده ريز ميبه هم و با هم زد ميدفعه جفتمون زل زد هي. هه..هه

 :و گفت

 اد؟يم ادتيرو  شبيتو كه تصادف د ـ

 :گفتم يمنگ با

 آره خب، چطور؟ ـ

 :نثارم كرد و گفت يهينگاه عاقل اندر سف هي

 .كرده دايبه اسم شاه غالم ما رو پ يكي گنيم م؟يكن يكار م يجا چ نيچطور داره آخه؟ ما االن ا ـ

 :گفتم يلب ريز

 شاه غالم؟ ـ
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 :نگاه بهم انداخت و گفت هي

 ؟!چه طرز نشستنه نيا. نيدرست بش ـ

 دميخودم رو جمع و جور كردم و بهش نگاه كردم د عيسر! چه ولو نشستم. چه لنگ و پر و پاچه رو دادم هوا. اوه اوه. به خودم انداختم گاين هي

 !خنده بهم يم زير زيداره ر

 !تو؟ يچته آخه؟ درد خنده گرفت. تو يخند يقدر م نيا يريحناق بگ يا! كوفت يا

 :گفتم يدرموندگ با

 .حاال رونيب ميبر ايب. اتاق نيتو ا شميدارم خفه م ـ

 آخه؟ يبگ يچ يخوا يم م؟يهست يكرو سرمون كه  زنير يم رونيب ميبر م؟يكجا بر ـ

 !تو سرمون ميزير يم يخاك هيحاال  رونيب ميبر ايب. دونم يچه م ـ

 .دور از جون من ـ

انگار قصد بلند  دميبهش نگاه كرد د. اومدم تو كارش و از جام بلند شدم يچپ چپ هي! هركول بزنم لهش كنم يپسره ! نياز خود متشكره ا چه

 !حرف زدن نداشت ينا گهيبلند كه شد از زور خنده د. دوال شدم و دستش رو گرفتم و به خر و كش بلندش كردم. شدن نداره

 !دادن به خوردش غلط نكنم يچ هي! ندازه يوقت هر و كر راه م يخنده هاش كه وقت و ب نينه به اخم و دعواهاش نه به ا نيفهمم ا ينم من

 :شده بودم كه آروم گفت رهيچقدر زمان متفكر بهش خدونم  ينم

 .منو يتو كه خورد ـ

جور  هي دميپس، كه د مير يسرم رو بلند كردم بگم چرا نم! سادهيطور وا نيهم دميد يچشم ريكه ز نييسرم رو انداختم پا. خجالت آب شدم از

 :گفت تيروش رو برگردوند و دوباره خشن شد و با جد ديتا نگاهم رو د. زل زده به من يخاص

 .ميديخند يبسه هر چ ـ

 ؟!يالل گهيبهش م يحرف نزنه ك نيمن موندم ا. رونييهامون رو از تو دماغمون بكشه  يفقط بلده خوش نيا

اونا منتظرمونن . جا نياز ا ميد بربكن كه زو يتشكر خشك و خال هي! يكن يبرخورد م نيباهاشون سر سنگ رونيب ميرفت. پشت پرده در اتاقه ـ

 كه؟ تهيحال

 !رونيشدم اومدم از اتاق ب ميبعدم زود ج. برو بابا دلت خوشه يعنيرو تو هوا چرخوندم كه  دستم

اومد كنارم و با  ايس دمياولش گفتم كاش در به در دنبال در نبودم كه د. آدم بود كه رو سرم خراب شد ليس رونيكه پام رو گذاشتم ب نيهم

 :لبخند گفت

 م؟يبر يجان آماده ا يال. ميما رفع زحمت بكن گهيخب د ـ

 :زد غيكوچولو با لهجه ج يپسر بچه  هيكه  ميگفته بر يجواب بدم كه نه ك اومدم

 .ــــايب! خوان برن يخاله و عمو م. بابـــــا ـ

 :گوشش و گفتم كيسرم رو بردم نزد. ختير يموهاش رو به هم م يداشت با كالفگ. نگاه كردم ايس به
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 .زيبه همش نر شتريب گهيمزخرفت د ميگر نيبا ا يقابل تحمل هست ريغ يطور نيهم ـ

گوشه  هياحترام خودم رو گرفتم دستم و راه افتادم برم  نيواسه هم. دنبالم و د بزن فتهيبهم نگاه كرد كه حس كردم االنه كه ب يجور بد هي كه

 :زد غيكه همون بچه پسره دوباره ج سميوا گهيد

 !خواد بره يبابا غالم؟ بابا غالم عمو م ـ

 يكه جلو ايبه صورتش زل زده بودم كه با دست س يجيتو فكر بودم و با گ. و پشم داره كه شيكه قد گوسفند صورتش ر نياَه، ا! نه؟يغالم ا پس

 .داد به خودم اومدم يصورتم تكون م

 شده؟ يهان؟ هان؟ چ ـ

 :گوشم گفت ريكرد و ز ياخم هيبه جاش  يلحظه حس كردم اومد بخنده ول هي

 خب؟. ميخراب شده بر نينكن از ا يزيجا؟ لطفا آبرور نيا يحواست رو بد شهيم ـ

 :گفت يلب ريچپ بهش زل زدم كه روش رو برگردوند اون طرف و ز چپ

 !يوجب ميدرست نگاه كن ن ـ

 :م و گفتمكارش رو كردم به غال يتالف يحرص برا با

 .آقا غالم سالم ـ

 !كه كه حواستون نبود نيمن سالم كردم شما مثل ا. سالم از بنده است دخترم ـ

 :خودم گفتم يزده از حواس پرت خجالت

 .شرمنده تو رو خدا ـ

 :كم مكث كردم و بعد گفتم هي

 م؟يكن يكار م يجا چ نيما ا ديببخش ـ

 .افتاده يمن براتون بگم چه اتفاق. اتاق بزرگتره يكيتو اون  مينيبش ميبر ـ

 .دنبالش ميرفت ميجن زده ها راه افتاد نياخمو و ع ايو س يبا سرخوش من

 »اوشيس«سوم قسمت

 

 

قبل كه مثال خطرش  يها اتيعمل يكنم تو يحس م. طبق، طبق رو سرم هوار شده يبد شانس يعني. مشت كردم بميج يدست هام رو تو كالفه

 !همش سرت دراومد نه؟ آره يتالف. كنه يذهنم تكرار م يتو يزيچ هي. كشم يدارم م اتيعمل نيا يكه تو دميوده اون قدر دردسر نكشب شتريب

 ينگاهم م يچشم ريكه ز يآروم در حال يليخ يبه در انداختم كه ال ينگاه. نشستم نيزم يوارد اتاق شدم و رو يزودتر از ال يتند يقدم ها با

شده ام  ديكل يدندونا ينگاه كردم و از ال يبود با حرص به ال امدهيشاه غالم هنوز ن. يكرد سوت زنان اومد و كنارم نشست اونم با چه آرامش

 :فتمگ

 .مونيبه زندگ يگند زد يسوال كرد هيجا بوده؟ االنم  يب شهيسواالت هم يدون يم ـ
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 :اومد و گفت ييچشم و ابرو سايال

 !ختم بشه ها تيآخرش به عروس اتيكنم عمل يكار هينذار  نيبب ايس! وا ـ

 :زدم و گفتم ييدندون نما لبخند

 .جا بمون عروس نيتو هم ا رميم شميم اليخ يخواد كوچولو؟ خب اشكال نداره من شرط رو ب يم ينكنه دلت عروس ؟يحاال چرا عروس ـ

 تونه؟يعروس يبه سالمت: غالم شاه

 ! اوه. شد انداختم يداشت وارد م ييچا ينيبه سمت در كه شاه غالم با س يتعجب نگاه با

 :گفت ختير يم ينعلبك يرو تو شييكه چا يانداخت بعد با لبخند در حال يبه من و ال يدار ياول نگاه معن. غالم رفت نشست روبرومون شاه

 ه؟يك تونيعروس يحاال به سالمت. نيايچه قدر به هم م... هزار ماشاا ـ

 .كنه ياونم داره متعجب من رو نگاه م دميكه د يبرگشتم سمت ال ناگهان

 زايجور چ نيبا مردم و ا ياجتماع يرابطه  يبرا گهيد. هيجنگ يمغز من پر از راه كارا. نداشتم بگم يزيچ يعني. بگم يزيچ ديچرخ ينم زبونم

 »!ستيجنگ ن دونيهمه جا كه م! يكن يم ريگ تيجنگ اخالق نيجا با ا هي اوشيس«گفت  يشد كه م ريآخرم حرف ام. كنه يهنگ م

 !ميگيبهم م يرو فكر كرده ما با زبون نگاه چ شياَه ببند اون ن. كرد يو با لبخند نگاهمون م رهيبرگشت سمت شاه غالم كه خ عيسر يال

 .ميريبگ يعروس ميتون يشاه غالم جان ما نم يآقا نيراستش رو بخوا: يال

 چرا آخه؟: غالم شاه

 :سرش رو با افسوس تكون داد و گفت يال

 .ستنيوصلت ن نيبه ا يآخه خونواده هامون راض ـ

 :گفت ظشيغل يو لهجه  يو با ناراحت نيرو گذاشت زم شيغالم نعلبك شاه

 ن؟ييشما اهل كجا! شده يعجب زمانه ا! بابا يا ـ

 .اهل تهران ـ

 د؟يكن يجا چكار م نيپس ا ـ

 .ميكن يكه عروس ميراستش فرار كرد ـ

 .نگاه كردم يبه ال رهيباز خ يو با دهان نيياراده فكم اومد پا يب كامال

 :گفت ييغالم با خوشرو شاه

رو  يجا عقد و عروس نيخودم براتون هم ديهستم نگران نباش يراستش من آدم احساسات. از شما دو تا خوشم اومده بيمن عج! يچه عال يوا ـ

 .ندازم يراه م

 :زد و گفت يلبخند يال

 .از لطفتون يمرس ـ

 .و در رو بست رونيگفت و از در رفت ب يغالم بلند شد و با اجازه ا شاه
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 .با ترس زل زده به من دميد. سايكم از حالت بهت خارج شدم و نگاهم به سرعت رفت به سمت ال كم

 زد؟ يشده بود كه داشت سكته م يام چه شكل افهيق مگه

. اونم قدم قدم رفت عقب. طور قدم قدم اومدم جلو نيهم. قدم ازم دور شد هي.شدم كيقدم بهش نزد هي .اونم از جاش بلند شد. جام بلند شدم از

 .ستادميو منم با دو سانت فاصله روبروش ا واريكه خورد به د نيتا ا

 :كنارش و گفتم واريرو مشت كرده زدم كنار د دستم

 ؟يتو چكار كرد ـ

 :با من من گفت. خورد به صورتم ينفس هاش م. بود دهيزد واقعا ترس ينفس م نفس

 ...تو رو خدا آروم باش من راستش، من ايس ـ

 :گفتم تيعصبان با

 ؟يتو چ ـ

 .و من رو از خودش دور كنه نييپا ارهيداشت دستم رو ب يسع. بود گذاشت واريدستم كه به د يدستش رو رو يال

 !خواست به من چه يم يمن االن چكار كنم از دست تو؟ تو دلت عروس يال! گهيد بگو د ـ

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ؟يكن يخواست با من عروس يآره؟ دلت م ؟يسرعت خاطر خوام شد نيبه ا ـ

 .محكم من رو هل داد كنار و رفت سمت در يحرف چيبدون ه. و نفرت پر كرد نهيچشماش رفت و جاش رو ك يكم ترس تو كم

 .جواب من رو بده سايوا ـ

 :زد اديفر

 .كه بگم ديبه ذهنم نرس يا گهيراه د يعني.زدم يحرف نيهمچ هيدونم چرا  يبه خدا نم اينـــــه من از تو متنفرم س ـ

چرا متنفر؟ چرا گفت متنفره؟چرا . شد يجور هيته قلبم . موهام كردم يمحكم دستم رو تو. رونيدر رو باز كرد و رفت ب. صداش بغض داشت ته

 االن چكار كنم؟. به كنار نايبرام مهمه كه ازم متنفر نباشه؟حاال ا

 يحت دميد يوقت. نكنه باز دل كوچولوش رو شكونده باشم. دوباره اش خوشحال شدم دنيلحظه با د هي. بود يال. در اتاق به خودم اومدم يصدا با

. كردم بميج يدست هام رو تو. چشمام رو بستم. دادم هيتك واريبه د. رو برداشت و از اتاق رفت ييچا ينيس يحرف چينگاهمم نكرد و بدون ه

 .دونم يهمه اتفاق رو نم نيحسم از ا دميشا اي. ندارم يحس چيمن االن كجام؟ من چرا، چرا ه فته؟يم يداره چه اتفاق

 .يريزن بگ ديبا اوشيداده بود س ريچند وقت بود كه گ مامان

هم  يدستام رو رو. كف دستم ختميژل ر يدوباره كم. واقعا خل شده بودم. خوندم يلب داشتم شعر م ريز. بودم ستادهياتاقم ا يقد نهيآ يروبرو

. لبام يذاره اومد رو يم نيماش ياوقات تو شتريكه سحر ب يياز شعرا يكياراده  يب. فشنش كردم شهيبعد بردم سمت موهام و مثل هم دميكش

 .گوش كرده بودم كه حفظش بشم راون قد

 .يمون يآروم آروم تو گوشم بگو كه م ـ
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 .يمون يم ادميهر روز، هر لحظه به  هرشب،

 :اومد سمتم و گفت.كنه يلبخند داره نگاهم م هيكه با  دميقاب در د يسحر رو تو نهيتو آ از

 !يعوض شد يداداش ـ

 :كردم و گفتم يفياخم ظر. رهنميچند بار زدم به پ. داشتم يرو برم زيم يكه عطر رو يحال در

 .شه سحر كوچولو يوقت عوض نم چيداداشت ه ـ

 :زد و گفت يلبخند سحر

 .دوست دارم يليخ ـ

 :در گوشش گفتم. سمتش و آروم بغلش كردم برگشتم

 .شتريما ب ـ

 :رونياز بغلم اومد ب سحر

 .خوش به حال زنت يزد ييچه عطر خوش بو ـ

 :و گفتم دميرو كش دماغش

 بله؟ ميبا داداش. طونيش يا ـ

 :شد گفت يكه از اتاق خارج م يو در حال ديخند

 !شه يكه آسه آسه نم يشد خواستگار ريبدو آقا دوماد د ـ

از  يوقت. شيخواستگار اميخوام ب يباالخره تونستم به فاطمه بگم م.شدم مثل بچه ها. و شش سالمه ستيخوبه ب. تخت برداشتم يرو از رو كتم

 .گل از گلش شكفت ديتا من رو د. بود سادهيرفتم مامانم دم پله با اسفند دود كرده وا يم نييپله ها پا

 .نهيخوش به حال عروسم كه دامادش ا.يقدر خوشگل شد نيمادر قربون قد و باالت بره كه ا ياله ـ

 :رو صاف كردم و گفتم دميسف رهنيپ ي قهي

 . آقا سوسكه يِبلور يمامان قربون دست و پا يوا ـ

 ه؟يعروسم ك.خوام واقعا دوماد بشم يبار م نيست؟ايخنده دار ن! نهيمقابل آ دوباره

 .كنم منم بچه ام يفكر م يگاه. بچگانه يلجباز هي يكه باهام شرط بسته تو يكس. شناسمش يكه اصال نم يكس م،يتيبچه  هي

 :گفت يخنده دارش برام خاطره م يكرد و با لهجه  يموهام رو داشت مرتب شونه م يكرد مرد

گفت  يم. رونيپدر گل بانو سرم داد زد و من رو از تو خونه انداخت ب! شد يآقا چه وضع نيدون يگل بانو نم يخواستگار ميكه ما رفت يواال روز ـ

 .ميرما گل بانو رو دوس دا.يكن يباه ماشت يگفتم آقا به خدا دار. باشه يكاره ا هي ديمن؟ گل بانو شوش با يچه به گل بانو يشگريكه آرا ييتو

اصال چه .قشنگ تر بود يچقدر بدون لباس نظام. معصومش قلبم رو به تپش انداخت يچهره . فاطمه روبروم نشست با اون چادر گل دارش يوقت

 !بكنه يبره كار جنگ ييبايهمه ظرافت و ز نيداره دختر با ا يمعن

 اوشيمن، من س. ميتنها شد يوقت. ننيدوم بش ييرايپذ يند شد و همه رو دعوت كرد كه برن توصحبت كردن ما دو تا از جاش بل يبرا پدرش
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گاه تجربه اش نكرده  چيرو تجربه كردم كه ه يبار احساسات نياول يدختر هول شدم و برا هيكشور مقابل  يرتبه  يفرزند سرهنگ عال يميكر

 .بودم

 :گفتم آروم

 ؟يبه من نگاه كن يخوا ينم ـ

 .لباش نشست و نگاهش رو از مبل مقابلش گرفت و به من دوخت يرو يكم رنگ لبخند

 .آورد يشد من رو به وجد م يكه سركار حاضر م يبودن، آروم حرف زدنش بر عكس موقع نيچشماش، لبخند قشنگش و مت برق

 :گفتم

 ؟يكار نكن گهيشه د يم ـ

 : گفت

 .نه ـ

 :گفتم

 اگه من ازت بخوام؟ يحت ـ

 :گفت

 .تو يحت ـ

 :گفتم

 !ادايسرت م ييبال هي. كار نيخطرناكه ا ـ

 :وگفت ديخند

 .دميكه واردش بشم همه خطراش رو به جون خر نيقبل از ا ـ

 :گفتم

 .ستمين يمن راض ـ

 :گفت

 .يش يم يراض ـ

 :گفتم

 !يمغرور و خود خواه يليخ ـ

 .نييكشوند پا يبرد به اوج رو م يكه من رو م يعشق.يلجباز. يسرسخت

 .فكر كنم عروسم آماده هست گهيد ميآقا كارتون تموم شد بر ـ

 .يالبته از نوع داماد يكرد يلباس محل. پميبود ت يداماد پيآخر ت. به خودم انداختم نهينگاه تو آ هي.جام بلند شدم از

 .رونيموهام، موهامم از تو كاله زده بود ب يرو يكاله مشك هيو در آخر  اهيس ي قهيجل هي د،يسف رهنيپ هيشلوار گشاد،  هي
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قدر  نيآخه روستام ا. دادم يروستاهم فحش م نيبه ا.دادم يلب به خودم فحش م ريطورم ز نيهم رونيرفتم ب يطور كه از در م نيهم

 .ميريبگ يروسبرات ع ايب گنيجا م نيا. ايزدن پس كله ات كه برو با ننه بابات ب يم يفرار كرد دنيفهم يم مايروشنفكر؟ قد

 .كنم بهت گل من انتيخوام خ يمن رو ببخش نم فاطمه

 هيدوباره به  دنياون، غم رس هيشب يكيبه  دنيغم از دست دادن، غم رس انت،يغم خ! دونم چرا غمم بود ينم.دنيهمه كل كش. رونيدر اومدم ب از

 .اهيجفت چشم س

 جمع؟ ياهويهمه ه نيا ونيخدا چكار كنم م يا.زدم يكم رنگ لبخند

كله شق  هيخان؟  اوشيهست س يحاال عروست ك!گهيعروسم د ؟يمنتظر ك. نشستم منتظر!يداماد گاهيجا يصندل يرو بردن نشوندن رو من

 .بدتر ديشا.خودم نيع ونهيد

 »دختره بر و رو داره؟ ايس«: گفت ياگه مامانم بود م. دميخند زير

 .است وونهيمتاسفانه خوشگل و د. مامان داره آره

 »وونه؟يچرا د. اوشيخاك عالم س! وا«

 .خواست يم يآخه بچه ام دلش عروس. من رو خودش كرد عروس و داماد يدست يدست چون

  »بچه؟«

 !ادبش كنم دمينقشه كش يكل. من يخواد بشه بچه  يتازه االن م گهيبچه د. آره

 »!نفله بشه يبزن نكنه«

 .كنه يكه حرص خورد خودش فرار م كميفقط  نه

آروم . اومد سمتم نگاه كردم يبا چادر گلدار م يمحل ديكه لباس سف يسرم رو بلند كردم و با تعجب به كس. و دست زدن اومد دنيشكل ك يصدا

 .دمشيد يبود نم نييسرش پا. اومد كنارم نشست

حسا  يمن االن رو ه؟كاليش چحس نميخوشحال؟ بب اياصال ناراحته . شده يچه شكل نيا نميمثل خوره افتاده به جونم من بب يكنجكاو هي حاال

 نيقبل از ا. به اشك نشسته اش دلم رو لرزوند يچشما.چونه اش و صورتش رو برگردوندم سمت خودم ريدستم رو بردم ز. حساس شدم يليخ

 . ديلرز يبغض م يكوچولوش از رو يلبا. تمام صورتش ينگاهم سر خورد رو. چشماش بچكه خودم با انگشت گرفتمش زا يكه قطره اشك

 :گفتم آروم

 ؟يچت شده ال ـ

 .دلم يشد تو يچشماش ذره ذره مهر يتو يها ستاره

 !دوباره يكاش عاشق نش! نهيگفت كاش مهرش به دلت نش عقلم

 :از هم باز شد و آهسته گفت لباش

 اوش؟يس ـ

 : تر شدم و گفتم كيبهش نزد يچونه اش برداشتم و كم ريرو از ز دستم
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 بله؟ ـ

 :گفت

 .دردسر انداختمت يشرمنده ام تو ـ

 .نشده كه يزيدشمنت شرمنده دختر چ ـ

 : گفت يو بغض دار نيغمگ يبا صدا دوباره

 اوش؟يس ـ

 .ديلحن بغض كردش دلم لرز يبار برا نيا

 جانم؟: گفتم

 :گفت

 .كسم يب يليمن خ. رو ندارم يمن كس ـ

 .در قفس افتاده. خون آلود يبا پر. از نفس افتاده. ياري نميهم من

 فعال. گوشه هي. يرفت كنار ؟يگفت پس فاطمه چ ياون قسمت از ذهنم كه م. دلم شد حرف دلم رو مهر كرد اريبار  نيا عقلم

 :بهش دادم و كنار گوشش گفتم يفيچادر به دست گرفتم و فشار خف ريرو از ز فشيظر يها دست

 .شم همه كست يمن م ـ

 !بمون با من. بمون يگفت

 .مونم يم گفتم

 :شد و گفت به خنده وا لباش

 ؟يگاهم باش هيتك يتون يم يعني ـ

 .گاهتم هيآره تا آخرش تك يعنيهم گذاشتم  يرو رو چشمام

 .گرفت طنتيكم چشماش رنگ ش كم

 .يپسر بچه ها شد هيكالهه شب نيلباسا و ا نيبا ا ايس گميم ـ

 :ابروم رو دادم باال و گفتم هي

 گه؟يخب د ـ

 .يو قدرتمندم شد وريغ يآقاها هيشب ـ

 !بودن هيدوتا جمله ات به هم شب نيچقدر ا! يعجب تناقص ـ

 :انداخت و گفت نييسرش رو پا يكم

 .رنگ چشماتم عوض شده ـ

 :گفتم
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 ه؟يچه رنگ ـ

 :زد و گفت يلبخند

 !گهيد زيچ هي.يمهربون باش شهيكاش هم. شه يم يرنگ نيا يش يمهربون م يوقت ـ

 ؟يچ گفتم

 .رو تموم كنم يباز نيزود ا دميقول م: گفت

 : بهت نگاش كردم و گفتم با

 ؟يا يچه باز ـ

 :گفت

 .زايچ نيو ا يعروس نيهم ـ

 ...بهش بگم كه يزيسر زبونم اومد چ. حرف نيهنگ كرد از ا مغزم

 يدر گوش هم پچ پچ م يهمه چشمشون به ما بود و بعض. نميكه مقابلمون بودند رو بب يتيدست باعث شد سرم رو بچرخونم و جمع يصدا

 .رو مقابل خودش باز كرد ينشست و دفتر يمن و ال يها يكياومد و درست نزد ريمرد پ. همه ساكت شدند يبا ورود مرد. كردن

 ست؟يمنظور عقد ن ده؟يم يفكر كردم خب دفتر چه معن يكم

 

 »سايال«چهارم قسمت

 

 

 !نبودن يما كه شناسنامه هامون واقع.شد ينم يعقد رسم نيبه هر حال ا. نه ايكنم  يم يدونستم دارم كاره درست يكرده بود و نم خي دستام

 !مقابله كنم ديتو بدنم نداشتم كه با مشكالت جد يجون گهيدردسر داشت كه من بعد از اون همه اتفاق و درد و رنج د يكل نشميباالخره هم يول

 ؟يتا ك يول. كنم هيتونم بهش تك يفهموند كه م يبا نگاهش به من م ايس

 !ميو بساز ميمبهم بسوز ييتنها نيتو ا ديرد كارش و منم و خواهرم كه با رهيمسخره م يباز نياز ابعد  اونم

 :دفعه با تعجب گفت هي.با دستش صورتم رو به سمت خودش چرخوند ايفكر بودم كه س يبود و تو نييدونم چقدر وقت بود سرم پا ينم

 تو؟ يكن يم هيگر يمن كه گفتم تا تهش كنارتم پس چته دختر؟ واسه چ يال ـ

 :اومد كنار گوشم گفت يخانوم هيخودم؟ با دستم صورتم رو پاك كردم كه  دميكنم؟ چرا نفهم هيهمه گر نيوقت كردم ا يمن ك ه؟يگر

 !نگران نباش خدا بزرگه! دستمال نيا ايب. ها شهيخراب م شتيخانوم جون آرا ـ

بذارم  دينبا. نه ارم؟يشدم؟ دارم كم م يجور نيچرا من ا.دازه خدا رو محاسبه كنهرو نداره كه ان نيمن توان ا كيخدا بزرگه؟ ذهن كوچ خدا؟

 !ارميكم ب

 !جلو رميرفت جلو منم كنارش م ايتا هرجا س. بشه تا تهش هستم هر

 !فراموشم بشه دينبا! ميشرط بست ما
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 .كنه يبه كارام نگاه م يداره با نگران دميكه د ايلبخند برگشتم سمت س هيفكر آروم اشكام رو پاك كردم و با  نيا با

 :گوشم گفت ريكرد و ز يخنده پسر كش ديلبخندم رو د يوقت

 !يادگاري رميدست برا خودم و خودت بگ هيباشه  ادمي! اديبهت م يليلباس خ نيا ـ

 !لباس گهيپكه اومده م يم اليمن داره مغزم از فكر و خ! چه سرخوشه نيا

 !شه يشه و مثل سندباد م يگنده م ليلباسا كه آدم توش مثل ف نياونم ا! بخوره تو سرم لباس

 :با اخم برگشت بهم گفت ايكردم كه س يخنده ا هيفكر  نيا با

 .نخند ـ

 :ابهام گفتم با

 كاره؟يوا؟ چرا؟  ـ

 ؟ينيب ينم سادهيجا وا نيمرد ا. نخند گميم ـ

 كرده بوده تا حاال؟ ميرو كجاش قا رتيهمه غ نيا ستيمعلوم ن نيا. سهيخب وا ساده؟يجا وا نيا مرد

 :با اخم گفتم منم

 خوبه؟ يجور نيا ـ

 :لبخند زد و گفت هيدفعه  هي

 !زونهيات آو افهيق يجور نينه ا ـ

 ما افتاد؟ ريسرهنگ بود گ نميا! من راحت شم از دستت يريحناق بگ يا! كوفت يا

 :گوشم گفت ريز دوباره

 !يايدر م يترسم فكر كنن به زور به عقدم دار يم. يكم بخند هي دميحاال اجازه م ـ

 !از دستت خالص شم كه باد كردم از دستت يكيمن  يشك داره؟ گور به گور بش نميزور؟ ا به

 .گشاد كرده بود يچشماشم اندازه نعلبك نيهمچ. كنه يداره نگاه نگاه م دميد

 :گفت هوينگاه، نگاهش كردم كه  منم

 ؟ياريكلمه ها رو از كجا م نيتو ا ـ

 ؟يچه كلمه ا ـ

 اصال؟ يبا من بود نميبب. گهيد يباد كردم و گور به گور بش نيهم ـ

 .كرده منتظره جوابمه زيچشماش رو ر دميكم نگاه نگاهش كردم د هي! باز بلند فكر كردم! رو كم داشتم نيهم. نه يوا

 .تـــو ينداز يكه من رو تو منگه م يخال بزن ياله

 .تپل بهش بندازم كه عاقد شروع كرد به خوندن كهيت هيكه روش رو نكرد اون ور اومدم  نيا. چپ بهش زل زدم بلكه روش رو بكنه اون ور چپ

 .بار اول يگفت برا ياولش م. بلغور كرد ميعرب يزايچ هي نيهمچ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٩ 

 :سرم با لهجه گفت يخانومه از باال هي

 .ارهيعروس رفته گالب ب ـ

 .بابا يگفت يتر م كيجا نزد هي! جا نيراهه تا ا يليهمه راه رو؟ گالب كاشون خ نيا رهيم يك اوه

 :بار دوم اومدم بله رو بگم ولمون بدم كه دوباره خانومه با اون لهجه گل مشنگش گفت يبرا

 !عروس رفته تاجش رو بذاره ـ

 .ناهاشيا ن،يكاله پولك دارا گذاشت نيبه جاش از ا يبرا. تاج ندارم من وا؟

 :فكر بودم كه خانومه دم گوشم گفت تو

 ؟يديعروس بله رو نم ـ

 هان؟ من؟ ـ

 !تا بنا گوش باز شده برا من ششيخنده حاال چه ن ينم ياريبراش ادا در ب مونيم نيكه ع ايس نيا! خنده ريملت زدن ز.يوا

 :گفت ايكه س نييقدر بلند گفتم؟ از خجالت سرم رو انداختم پا نيچرا ا.آخه دميم يچقدر سوت من

 !رنيملت اس. خانوم بله رو بده ـ

 .داد يعذابم نم گهيرنگش د. شدم رهيرو آوردم باال به چشماش خ سرم

 تونست داشته باشه؟ يم ييبود، آرامش چه معنا اوشيمن و س نيفاصله ب نيا يوقت! شد ينم يخواستم آروم بشم ول يم

 !كنم من يم ييچه فكرا. اه

 :گفتم بالفاصله

 !بله ـ

 .دستم رو گرفته بايخانم ز هي دميچادر به دستم نگاه كردم د رياز ز. لحظه دستم داغ شد هي

 !يلحظه دلم خواست برم تو آغوشش و بگم كاش تو مادرم بود هي

 !يمادرم بود كاش

 !مادرت ينداره دختركم، من جا ياشكال ـ

 !كنه يسرم رو به آغوش گرفته و داره نوازش م دميخودم كه اومدم د به

 .چشماشونه يكنن و اشك تو يهمه دارن بهم نگاه م دميكجا رفت كه د نميبب ايبرگشتم سمت س. شده بود ريسراز شكاما

 .دميدونست من اصال رنگ مادر به خودم ند يم ايس يكردن من مادرم مخالف ازدواجمه ول يفكر م اونا

 !هگيبده د يباال بهم دلگرم اريسرت رو ب.بود نيينگاه كردم سرش پا بهش

 ؟يپشتم يقول داد يجور نيا

 .سرش رو آورد باال.رو خوند ذهنم

 !چه مردونه اشكاش رو پاك كرد و اومد دستم رو گرفت! بود سيصورتش از اشك خ.من يخدا
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 :همه بلند گفت يجلو

 .مرد پشتت باشم هيمثل  شهيكه هم دميجا در حضور همه به تو همسر خوبم قول م نيا ـ

 !شده بود شيزيچ هي نيا. كردم هنگ

 ارم؟يجا؟ چرا سر در نم نيچه خبره ا شه؟يخوبم؟ هم همسر

 :دفعه گفتم هي

 !شانه به شانه كنارم باش. پشتم نباش ـ

 ستن؟ين يواقع يلعنت يشناسنامه ها نيكه چرا ا ديلحظه دلم لرز هي.دنيخند چشماش

 !گهيرو بهم م نايباشه داره ا يعيطب مونيكه باز نيا يفقط برا ايس.شدم مونيزود پش يليخ يول

 !چشمام يغم نشست تو دوباره

 :شاه غالم بلند رو به همه گفت. گهيسمت د هيكه به ذهنم اومد روم رو برگردوندم  ياز فكر يدلخور با

 !كنند يم ليجا شام م نيعروس و داماد ا! صرف شام يمنزل حاج رسول برا نييلطفا بفرما ونيخانم ها و آقا ـ

 بشه؟ يچ يكه چ كارهيبا هم؟  ييدوتا ؟ليگور نيمن و ا هـــان؟

 .ايكه نگام افتاد به س يزن ياز طرف ما حرف م يكن يم خوديلحظه خواستم بلند بشم بگم ب هي

 !شكونه برام يبا دمش پسته م چه

 :دميبهش توپ تيعصبان با

 !ها مونهياول بدبخت ؟يخند يچرا م وونهيد ياو ـ

 :زده اش گفت رونياز حدقه ب يدفعه خنده اش رو جمع كرد و با چشما هي

 !ميريم يكه م مياگه نخور ه؟يشام خوردن بدبخت ؟ياول چه بدبخت ـ

 :اومدم حرف بزنم كه گفت. و دستام رو زدم به كمرم سادميبلند شدم رفتم روبروش وا.تو اتاق ميبود ايهمه رفته بودن و من و س گهيد حاال

 .شاخ بشه ها يجور نيمن خوش ندارم زن جلو مردش ا نيبب! شه برا من يچه مثل جادوگرام دست به كمر م ـ

 :گفتم رتيح با

 جـــونم؟ ـ

 :گرفته گفت بال

 !بال يجونت ب ـ

 !كنارشه يفقط به خاطر شرط بند يجلو مردش نه كس. يخودت جواب خودت رو داد نيبب. زن جلو مردش شاخ بشه؟ آهان ؟يگفت يتو چ ـ

 .سرش رو رو آروم آروم آورد جلو. ستاديام ا نهيبه س نهياومد س. ها هيما نيآره تو ا! سگ هيشد شب يزيچ هي! اخماش رفت تو هم دوباره

صورتش سرخ شد و  ديخانم اومد داخل كه تا ما رو د هيبارم كنه در باز شد و  چاريل هيتا اومد . كردم ينفساش رو لبام حس م يقدر كه گرما نيا

 !رونيرفت بگفت و » . ببخشد بد موقع اومدم«  هي



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨١ 

 :گفتم ايطور كه نگاهم به در بود به س همون

 بود؟ چرا رفت؟ يك نيا ـ

 !كنه ينگاه م رهيخ رهيداره با خنده به لبام خ دميد ايبرگشتم سمت س. دهيجواب نم دميد

 !شد يحالم بد م لمهيف هيهمش  نايدونستم ا يكه م نياز ا يول. نبود يحس بد. شدم يجور هي

 :اخم بهش گفتم با

 !زيكن ه شيچشمات رو درو ـ

 :خنده و گفت ريزد ز يدفعه پق هي

 !سايال يبچه ا يليخ ـ

 افتاد؟! ينيب يبد م. نكنا نيبه من توه نيبب. يخودت ـ

 :و كنار گوشم گقت كمياومد دوباره نزد يحالت خاص هي با

 نم؟يب يم يمثال چ ـ

 بهم؟ گهيم يداره چ نياالنم كه ا! كه رفته ميهم رو ببوس ميخوا ياون خانومه البد فكر كرده ما م. چقدر كجه ميدوزار.يوا

 !بشم يرتيعادت كرده بودم خودم رو خودم غ يكيبشه از كوچ يرتياز اونا روم غ يكيبودم بلكه  ليكه از داداش و بابا تعط منم

 :چشم غره گفتم با

 !جا نيبرو كنار بذار برم در و باز كنم خفه شدم ا ؟يديفهم! دميعمه ات رو بهت نشون م ـ

 :بهش لبخند زدم و گفتم. دميسمت در و تا در رو باز كردم همون خانومه رو پشت در د رفتم

 ن؟يداشت يشما اون موقع امر ـ

 :و گفت نييرو انداخت پا سرش

 .شرمنده بد موقع مزاحم شدم ـ

 !كرد يداشت دعوام م .نبود يكه شما فكر كرد اميجور نيا. نه بابا ـ

 :به صورتش و گفت ديپنجول كش هيدفعه  هي

 .نندازا نيبگو خودت رو دست ا نينكرد يوا خدا مرگم بده دست بزنم داره؟ اگه داره تا هنوز عقد رو رسم ـ

 .ساختن يم يتو دلم كارخونه قند ساز يگفت من ه يرو م نايا نيا

 :كردم كه گفت يخنده داشتم نگاهش م با

 بود؟ يحاال سر چ. ياله رميدعوات كرد آره؟ بم ـ

 .رفع شد! يبود خانوم ييمسئله جز هي. بابا يچيه ـ

 :و گفت ديكش قينفس عم هي

 داخل؟ اميب رميبگ لميخوام از شام خوردنتون ف يمن م! خب خدا رو شكر ـ
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 .كرده بچه يشرفتيچه پ ايبردارم هست مگه؟ دن لميناكجا آباد ف نيتو ا هــان؟

 :گفتم يمنگ با

 .كنم يخواهش م! داخل دييبله بفرما ـ

 :اومد داخل در و بست كه من گفتم تا

 !من گرممه نيدر رو نبند ـ

 :لبخند گفت با

 !ميبسته باشه راحت تر. ننيزشته شام خوردنتون رو بب ـ

 .واال م؟يكه راحت تر ميچكار كن ميخوا يم مگه

 رهيخ ريلنگ و پر پاچه رو داده هوا و خ يدون يچاله م يالتا نيمثل ا ايس دميدادم كه د هيتك يو به پشت نيزم يناز و غمزه رفتم نشستم رو با

 .كنه يداره نگاهم م

 .اومد يخوشم م يآ. اومد ينگاهاش خوشم م نياز ا يآ

 !شهيتموم م زيدونستم همه چ يكه م يجور نينه ا يول

 .كردم و اونم به من يبه اون نگاه م من

 !ارهيشام رو ب ليو وسا نيتا دورب رونيرفت ب خانومه

 .كرد با قبال يرنگش فرق م نگاهاش

 !نداخت يكلمه م نيهم اديمن رو  يول يجانيشه اسمش رو گذاشت ه ينم! بودن يجور خاص هي

 !و جذاب ترش كرده بود شيپشون يبود تو ختهيطرف موهاش رو ر هيرو برداشته بود و  كالهش

 !كم هيفقط . از هم باز بودن يتب دارش به من بود و لباش كم ينگاها

 .من نگاهم خمارتر از اون و

 .ميجا برس نينبود به ا نيقرارمون ا.شد يجور نيا چرا

 يالبخونم تا خ ديهست كه با ييدونستم از اون لحظه ها يكرد و م يم يقرار يافتادم و بدون خجالت واسه دل تنگم كه ب يشعر هي اديلحظه  هي

 .خوندم يو م ختمير ياشك م. آواز ريبشم زدم ز

 .بشه سيمن خ يقرار نبود چشما ـ

 .بشه ستيقرار ن ينبود هر چ قرار

 .آرزوم شه دنتينبود د قرار

 .تموم شه يجور نينبود كه ا قرار

 .آروم اومد كنارم نشست و دستام رو گرفت به دستش ايس

 :بهم زل زد و آخرم آروم گفت قهيدق چند
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 شده؟ يچ ؟يخور يچرا غصه م ـ

 :بغض و حسرت گفتم با

 !بابا اليخ يب! اَه. حاالم كه. زمير يهام دارم اشك م ييواسه تنها. ام دلم تنگ شده دهيواسه مامان ند ـ

 .ستنياشكات ن ليدل نايا ـ

 .بگو يدون يتو كه م ه؟يپس چ ـ

 ...دونم و يخب م ـ

 :وسط حرفش و با ترس گفتم دميپر

 ؟يدون يرو م يچ ؟يدون يتو م ـ

 :نگاهم كرد و بعد با پوزخند گفت رهيخ رهيذره خ هي

 !يعاشقم شد يو زود يجنبه ا يكه ب نيا ـ

 .ابرو برام باال انداخت و دوباره رفت سر جاش نشست هي بعدم

 !ذاره يگفت؟ اون اصال داره سر به سرت م يچ يديمگه ند. كردم؟ نه بابا يفكر م يمن به چ دهيفهم يعني

 .مرده شور برده! بار نشد مثل آدم باهام برخورد كنه هي! يلعنت اَه

 :گفت يكه عصبان نهييآ يجام بلند شدم كه برم جلو از

 كجا؟ ـ

 ؟يبه تو چه؟ فضول ـ

 ؟يريگفتم كجا م ـ

 ؟يديفهم. خوام يهم نم يوص ليوك. رونيب رميم ـ

 :و گفت ستاديدفعه از جاش بلند شد و اومد روبروم ا هي

 افتاد؟ يو چكار نكن يچكار بكن گميمن م يتا با من هست ـ

 :گفتم يرو زدم به كمرم و با حالت مسخره ا دستام

 االن مثال چكار بكنم سرورم؟ دييبفرما ـ

 :دندوناش گفت يزد و از ال يپوزخند عصب هي

 ؟يديفهم ييجا يبر شتيآرا نيبا ا يحق ندار ـ

 :با حالت طلب كارانه گفتم. كردما يريعجب گ. به تو چه آخه هـــان؟

 ...اي يديكنم به خودم مربوطه فهم يم يمن هر كار نيبب ـ

 ؟يچ اي ـ

شده اومد داخل و خودشم  نييو تزئ يمحل يپر از غذاها ينيس هيقدم اومد جلو و منم رفتم عقب كه از شانس خوبم اون خانومه با  هي دوباره
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 .شد دنيمشغول چ يحرف چيبدون ه

 :اون وسط كه آروم دم گوشم گفت ميبود سادهيوا خيول معطل س ايو س من

 .رسم يحسابت رو م ـ

 !يباش تا برس ـ

 .بودا يدنياش د افهيابرو هم براش باال انداختم كه ق هيخودش  مثل

 .اومد يخونش در نم يزد يكارد م يعني

 :كرد كه خانومه گفت ينگاهم م يعصب

 .رميبگ لميكه من ف نيسر سفره تا بگم چكار كن دييبفرما ـ

 :ميهر دو با هم گفت ايو س من

 لم؟يف ؟يچـــ ـ

 :جلوتر گفت ايكه س ميبه هم نگاه كرد بعدشم

 .ميسر خود لميما خودمون ف گهيخواد د ينم لميف ـ

 :و گفت ديخند خانومه

 .دييبفرما! به خدا فهيح. يمحل يغذاها نيجا با ا نيخوبه از ا. هيادگارينه  ـ

 !گرفتم كه خودمم دردم اومد چه برسه به اون هركول يشگونين هيدوباره بهم چشم غره رفت كه از بازوش  ايس

 .گهيطرف د هيهم  اياون ور سفره نشستم و س من

 :گفت خانومه

 !نينيهم بش كينزد نيبابا بر ن؟يها نشست بهيشما چرا مثل غر ـ

 !خواد بگه يم يبعدش چ. خدا اي

 :گفت يلب ريكه ز يببو گالب نيپاشدم رفتم نشستم ور دل ا يمجبور

 !كشم از دست توئه بخدا يم يهر چ.تو افتادم ريمن چقد بدبختم گ يعني ـ

 :گفتم هوي. چپ چپ بهش نگاه كردم كه نگام افتاد به موهاش هي

 كو پس؟ ستيا، كاله گ ـ

 :دفعه گفت هي خانومه

 ن؟يداشت سيشما كاله گ س؟يكاله گ ـ

 :بدجور بهم نگاه كرد و گفت ايس

 .گهيزده بودم به سرم داره اون رو م يبودم الك دهيخر يكيوسط راه ! ندارم سينه خانوم من كاله گ. زميآروم تر بپرس عز ـ

 !هماهنگ كن جانم! گهيد دميم يسوت يمن ه گهيدروغ م يه نيو درستش كن ا ايب
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 :خانومه گفت دوباره

 .قاشق پلو بردار و با چنگال هم جوجه بردار هيشما  زميخب عز ـ

 :گفتم يزرت

 .اديبدم م ايسوسول باز نيمن از ا. شترهيهمه رو باهم بخورم كه حالش ب! كارهيبشه؟  يچ يخب كه چ ـ

 .اون يانداخت و زوم شد رو اينگاه به س هي خانومه

 :دهيداره عالمت م دميكه د ارهيداره شكلك در م نميبب ايسمت س دميچرخ

 !بشو اليخ يشما ب. كم خسته است هي ـ

 :گفت ياز بازوش گرفتم كه با لحن بدجنس يحساب شگونين هي

 !يكرد يم يحاال آبرو دار. برسه هميخانوم هنوز مونده تا موقع تنب ـ

 :حرص روم رو برگردوندم سمت خانومه و گفتم با

 .نياجازه بد. من حاضرم ـ

آروم با  ايس! ختمير يم ديبا گهيخب كرمه د يول. بودا ومدهيحاال دردمم ن. بنفش زدم غيجـــ هيگرفت كه منم سرتق  شگونيازم ن ايبار س نيا

 :حرص گفت

 .گهيبس كن د ؟يكن يكارا رو م نيا يدار ميدار يچه بدبخت يدون يم ـ

 :با خنده گفت خانومه

 .نيشما چقدر بانمك ـ

 !شتر مرغ قد كوتاه م؟يبا نمك ميكن يرو لت و پار م گهيهم د ميدار! مار زهر

 .مهيدونستم واقعا اول بدبخت ينم يول. خواستم گوش بدم يهمه رو م ايس نيداد منم از لج ا يدستور م يخانومه هم ه نيا

 !حاال اول برنج رو بذار بعد جوجه رو بده ـ

 بدم؟ يبرنج رو كجا بذارم؟ جوجه رو به ك ـ

 :انداخت و گفت هينگاه عاقل اندر سف هيبهم  خانومه

 .اينرفت يانگار تا حاال عروس يزن يحرف م يجور هي ـ

 :گفتم نيواس هم شهيم يسوت دميبگم نرفتم د خواستم

 غذا بخورن؟ يچجور ديدونم عروسا با ينم نينرفتم واسه هم ايتو اتاق خصوص يچرا رفتم ول ـ

 :برگشتم سمتش و با تعجب گفتم. ازش اومد ييصدا هي ايدفعه س هي

 بود؟ ييچه صدا ـ

 !تو به كارت برس. يچيه ـ

 بود بگو؟ ينه چ ـ
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 .پوزخند زدم ـ

 !يبترك يباد بكن يريحناق بگ. درد! مرض ـ

 ديچرا چشاش سالم موندن؟ با نيمن موندم ا. رفت يهم كه را به را به من چشم غره م ايس! ولو شد از خنده اون وسط گهيدفعه خانومه د هي

 نه؟. شد تا االن يچپ م گهيد

 :كه اثرات خنده تو صداش بود گفت يدر حال خانومه

 .نيبخواب نيبر نيكه خسته ا رميبگ لميف ايب. به خدا دلم درد گرفت. بسه. زميعز ـ

 !جـــان خواب يا ـ

گوشم  ريو ز ديخند يدفعه با بدجنس هيهم كه تا اون موقع اخماش تو هم بود  ايس. نييرو كه گفتم خانومه سرخ شد و سرش رو انداخت پا نيا

 :گفت

 .رو يهمه چ. كنم يم يتالف! دارم برات. جان خـــواب يآره واقعا ا ـ

 :هوا گفتم يبرداشت كردن؟ ب يچ نايگفتم ا يمن چ.نــــه

 !من برم بخوابم ميريبگ لمياصال زود ف! برم بخوابم ديبا. عالمه هيمن خسته ام . نه به خدا منظورم بد نبود ـ

 :نطقش باز شد خانومه

 .خب اول برنج رو بذار تو دهن آقاتون بعدشم جوجه رو بذار. شه خانوم جون يبدون شوهرت كه نم ـ

 ! دلخوش بشم ميكه به زندگ نيهست به من بگ يچ ن؟يبدتر از ا بتيمص

 .رميگ يم لميحاال انجام بده دارم ف ـ

 .خوره ينم دميلباش كه گرفتم كه د يدم جلوآروم قاشقم رو پر از برنج كردم و بر. دنيناخوداگاه شروع كرد به لرز دستام

 .رو آوردم باال تو چشماش نگاه كردم سرم

 .دونم چرا ينم. شده بود ينگاهش عسل! بازم خمار شده بودم! لحظه تو نگاهش حل شدم هي

 !گفتم عسل آخ

 :دفعه داد زدم هي

 .كه ميما عسل دهنم هم نذاشت ـ

 :خانومه بهم لبخند زد و گفت! حرف نزنم قهيتونم دو دق يخاك تو سرم كه نم! دادم يبازم سوت. يوا

 !حاال دوباره برنج رو ببر باال. دهن هم نيآوردم بعد از غذا بذار ـ

 :كه نگاش كنم گفتم نيكنه بدون ا ينگاهم م يكنه عصب يدفعه خمار نگاهم نم نيدونستم ا يم.خورد يرو بردم باال بازم نم برنج

 .كنه برام يچهارده ساله ناز م يمث دخترا گه؟ير دخب بخو ستيتو گرسنه ات ن ـ

 .رميگ يم لميدارم ف. بگو بهش متيبا مال زميعز: خانومه

 !خالص بشم نايكه از دست ا رميمن بم يا
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 .داد؟ با دندوناش سفت گرفته بود يمگه قاشق رو پس م يخورد ول ديسوت نكش هيقاشق رو بردم باال كه به  دوباره

 :با خنده گفتم اولش

 !قاشق زميعز ـ

 .ميباشه بچرخ تا بچرخ گه؟يد يكرم دار.دنيخند يداد و چشماش م يرو تكون م سرش

 :كه داد زد دميكش يقاشق رو م. رسه با دو تا دستام افتادم به جونش يزورم نم دميد

 .ايدندونم رو خرد كرد ياو ـ

 :كرد كه خانومه گفت ينگاهم م يعصب

 .بوك سيتو ف نيرو بذار نيا.شهيم لميف نيبه خدا بهتر ـ

 ره؟يم نيا رميبوك نم سيف تختميمن كه تو پا هــان؟

 »اوشيس«پنجم قسمت

 

 !از دم. همه شو. يرو فراموش كن ايخواد قبل يدلت م. يباش گهيشكل د هي يدوست دار ييوقتا هي! يفكر نكن يچيبه ه يدوست دار ييوقتا هي

 .فكر نكنم. خواد االن به فاطمه فكر نكنم يم دلم

 .پر دردسرم اتيعمل به

 .احساسم يپراز جنگ و ب يزندگ نيا به

 .مرد كي يقلب شكسته  به

 !كنند وگاه گرمم يگاه سردم م. رنيگ يكه تو قلبم شكل م يوار ونهيد ياحساسا به

 !سايال يكس يبه ب.خودم يخانواده  به

 .يال يبه دل تنها. دل تنهام به

 .گذشته ام ياشتباها به

 اش،يباز ونهيو د طنتايدخترم كه عالوه بر ش هياالن كنار . حال باشم يفقط االن تو. يدونم از چ ينم. يخال يليخ. باشم يخواد االن خال يم دلم

 اردونم انگ يهم نم اديهم ازش بدم م. مونه يخاكستر م ريز شيآت هياون برام مثل ! آرزو بود قبال هيچشماش برام .هم هست بايحرص دادناش ز

 .زهيوسوسه انگ. اديكه ازش خوشم م

 .كارم بشم انتيخوام االن خ ينم. مغرور، خودخواه. زخم خورده. مرد شكست خورده هي يول. مردم هي من

 .خانــــوم ـ

 :گهيو بلند م يتو دستشه كه گرفته مقابل من ال يتا بناگوش بازه و ظرف عسل ششين دميد. كرد يرو صدا م يتعجب برگشتم سمت زن كه ال با

 !نيعسل تو دهن هم نذاشت ـ

 يفرار يروشن فكره و به دختر پسرها يليكردستان كه خ يهست در مرزها ييمطرح كنم كه روستا رميكه م ياز ادارات يكي يتو ديحتما با من
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 .كنه يازدواج كمك م ي نهيدر زم

 :باال و گفت ديو داد پر غيبا ج سايال

 !جغله عسل بذار تو دهن من ايبدو س. عسل يوا ـ

 :فكرش رو خوندم و گفتم. نگاهش كردم مشكوك

 واقعا؟ ـ

 :رو تا به تا كرد و گفت ابروهاش

 . يدولك يپ نَ پ، الك ـ

 :اومد روبروم و گفت نيبا دورب خانومه

 .رميگ يم لميآقا دارم ف گهيد نيبر ـ

 يال يمنتظر و گرد شده  يظرف و بعد به چشم ها ياز انگشت هام رو كردم تو يكي ديبا ترد. بود نمونيب يظرف عسل. ينشستم مقابل ال رفتم

 :دهنش رو باز كرد و گفت! سرشه يتو ثيخب ينقشه  هي نيدونم ا يمن م يوا. شدم رهيخ

 ... اَاَاَاَ ـ

اون قدر درد داشت كه صورتم از درد جمع شد و . نگشتم رو گاز گرفتدهنش رو بست و ا عيدهنش كه سر يرو بردم جلو و گذاشتم تو انگشتم

 :گفتم

 .ولش كن! يچته؟ انگشتم رو شكست وونهيد يآ ـ

دستش  ساياشاره كرد كه ال عيخانومه سر. افتاد شيبهش كردم كه دوزار ينگاه بد. نگاهش كردم كبود شده بود عيرو ول كرد كه سر انگشتم

 يكرد انگشتش رو گذاشت تو يكه با ترس به چشم هام نگاه م يظرف عسل كرد و در حال يترس دستش رو توبا  سايال. رو تو ظرف بكنه

چشم و ابرو اومد كه  سايال. كار رو نكنم نيشد ا يباعث م يحس هياما . رميمثل خودش خواستم انگشتش رو گاز بگ بستممنم دهنم رو . دهنم

 !كنم يكار رو نم نيانگشتم رو ول كن ابروهام رو باال انداختم كه نچ من ا

 :و گفت اورديبار طاقت ن نيا

 ؟يشه دستم رو ول كن يم زميعز ـ

 :اه كرد و گفتبا تعجب به انگشتش نگ. گرفتم و ول كردم يانگشتش رو گاز آروم. جوه از حرص يداره لباش رو م دميرو تكون دادم كه د سرم

 !شد يچه وضعشه دستم تف مال نيچندش ا ـ

 !كه مال من نشد نيحاال نه ا ـ

 :و گفت ديبردار خند لميف خانومه

 .عسل خوردنشون جالبه. كنن يكارا م نيما از ا يهمه عروس دومادا ـ

 بميج يدست هام رو تو.پنجره قرار گرفتم يمل روبروكا. رو دادم باال شهيش. پرده اش رو كنار زدم. رفتم كنار پنجره. هوا از جام بلند شدم يب

 خوام از خودم؟ يم يقدر كمه؟ چ نيچرا نفسام ا. بار، دو بار، سه بار هي. دميكش يقينفس عم. كردم و چشم هام رو بستم
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 م؟يخوام از دلم؟ از زندگ يم يچ من

زد  يازش موج م طنتيكه ش اهينگاهم به دوتا چشم س. هوا چشمام رو باز كردم يب ديشونه ام لغز يآروم رو يدست. بسته شدن در اومد يصدا

 .رفت هوا غشيج. هوا گرفتم محكم فشار دادم يدستش رو ب. موند رهيخ

 !ولش كن يچته بچه دستم رو شكوند يه: يال

 :و گفتم كشيرو بردم نزد سرم

 .دميشن يازت م ياضاف يحرفا! فهيضع يخوب دور برداشته بود ـ

 :خشم نگاهم كرد و گفت با

 نه؟ اي يكن يدستم رو ول م ـ

 : ابروم رو دادم باال و گفتم هي

 شه؟ يم يحاال مثال ول نكنم چ ـ

 :كه دستش رو ول كردم و گفتم رهيخم شد كه دستم رو گاز بگ عيسر

 !وونهيد ـ

 :كج كرد و گفت ياش رو كم كله

 ت؟يخاص يغول ب يهست يام تو چ وونهياگه من د ـ

 !ياريتوام لجش رو در ب يخوا ينداره م يخواد باهات لج كنه برات فرق يكه م يريگ يقرار م يكيوقتا كه كنار  يبعض يعنيوقتا،  يبعض

 تش؟يخاص يغول؟ اونم از نوع ب گهيمن كه همه آرزوشونه م يورزشكار كليه نيا ت؟بهيخاص يمن؟ اونم غول ب. حس رو دارم نياالن ا منم

 .بكنه يكه نتونه حركت يطور چوندميدو تا دستش رو گرفتم و از پشت پ. كنه يهم مداره منتظر نگا دميد

 ده؟يزورت به من رس رونيحاال كه خانومه رفت ب! يزنم تا آدم ش يم غياالن ج اوشيس ـ

 :گفتم! داد يم يخوب يموهاش چه بو. گوشش كيرو بردم نزد سرم

 .بگو غلط كردم ـ

 !عمرا ـ

 ؟يمون يجور م نيهم اي يگيم ـ

 !پشت سرم حرف بزنن ايخواستم دوباره خاله خان باج يرو ول كردم نم يدست ال عيسر. اتاق رو زدن در

 .نييبفرما: داد زد يال

 . اومدن تو همرا دو تا پتو و بالش گهيخانومه د هيخانومه همراه  همون

 :رو كرد به ما و گفت خانومه

 .ديپتو آوردم كه استراحت كن براتون بالش و. شبه همه مهمونا رفتن ديببخش ـ

 :با تعجب بعد با عجله گفتم اول
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 .ميكرد ريد يليخانوم محترم االنم خ ميبر دينه، نه ما با ـ

 :به من رفت و گفت يچشم غره ا خانومه

 .نيصبح بر! پر از گرگ؟ خدا صبح رو كه ازتون نگرفته يجاده ها نيتو ا نيببر نيموقع شب عروستون رو بردار نيآقا ا اديشما دلتون م ـ

 :سرم برداشتم و گفتم يكاله رو از رو كالفه

 .ميكه بر ميما مجبور ديكنم اصرار نكن يخواهش م ـ

 :چپ چپ نگاهم كرد و گفت خانومه

 . ميدار ياما ما عروس رو نگه م نيبر نيبر نيخوا يشما م ـ

و  رونيپتوها رو ول كرد و اومد ب عيدختره هم سر. به دختر كنارشم عالمت داد و از اتاق خارج شد. نيزم يبالشتا و پتوها رو رها كرد رو بعدم

 !در رو بست

 .شدم پام رو محكم زدم به پتوها يعصب

 !يلعنت ،يلعنت ،يلعنت ـ

 .به خنده اومد از پشت سرم يال يصدا

 !حقته، حقته، حقته ـ

 :خشم برگشتم سمتش و دستم رو تو هوا تكون دادم و گفتم با

 !كشم از دست توئه يم يساكت شو كه هر چ يال ـ

 :كرد و گفت يزبون دراز يال

 !ستين ريخود كرده را تدب ـ

 :مثل خودش و بلند گفتم دنييافتادم به دو. شدم اومدم سمتش كه فرار كرد يعصب

 .نمك يات م مهيق مهياگه دستم بهت برسه ق ـ

قدم هاش . گرفتم يبالشت ها رو رو هوا از دستش م.كرد سمتم كه بهش نرسم يكرد و پشت سر هم بالشت پرت م يزد و فرار م يم غيج اونم

 :شدم كه آروم گفت رهيحالش خ يبا تعجب به صورت ب. دستش رو گرفتم كه افتاد تو بغلم عيسر. خسته شد. آهسته شد

 !ته امكنم بسه من واقعا خس يخواهش م ـ

 رهيمسخ شده هنوز هم نگهش داشته بودم و به صورت گلگون از عرقش خ يبكشه و من مثل آدما رونينكرد كه خودش رو از آغوشم ب يسع

كه  يحس هي.حس بد بهم دست داد هيبازم . ديصورتش چرخ يبازم نگاهم رو. ام چشم دوخت رهيبا تعجب سرش رو بلند كرد و به نگاه خ. بودم

بود؟  يحس اسمش چ نيخواستم برسم؟ ا يم يخواستم؟ به چ يرو م يچ!حس خواستن تمام وجودم رو گرفت! ودب يدونم اسمش چ ينم

 !ياز دستش داد يعمر زندگ كيبهش و با حسرت  دنيو بدون رس يعاشقش بود يزمان هيكه  هيكس هيكه شب يباش يكنار كس هيبد يوسوسه 

 !يآخر پر حرف. خودش آخر حرفه نيا. يكه بزن ستين يحرف. يسكوت كن ديوقتا با يگاه

 .از نگاهش يشدن من در نگاهش و خوندن حرف غرق
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 !نباشه يفاصله ا گهيباعث شد كه د. شد دور گردنم دهيچيهاش پ دست

 .توان برداشت يذره فاصله ها رو م ذره

 .نماند يشد كه دگر فاصله ا كيتوان اون قدر نزد يم

 .چشم هاش منتظرم يحاال كه تو.كهيبه من نزد يليحاال كه خ. متر با من فاصله داره يليكه صورتش چند م حاال

زبون  هيو  ينشسته بود و با قلدر زيپشت م يوقت اد؟ينم ادتيمگه !يوقته كه دلت رو سپرد يليخ اديوقته كه از اون خوشت م يليتو خ! اوشيس

 رها كنه؟ اليهمه فكر و خ نيمن رو از ا يلحظه ا يكه برا نيبود مثل ا يكيكاش  يدلت گفت يداد؟ تو تو يو جوابت رو م زديبرات حرف م يلوت

 !دروغه! نه

 تاب كنه؟ يطور ب نيتونه تو رو ا يشباهت م هيمگه فقط  ؟يپس چرا باهاش همراه شد ؟يپس چرا باهاش شرط بست.راسته نه

 ...فقط... من، من. نه نه،

 ؟يتو چ ؟يچ فقط

 :طور كه نگاه خسته اش بهم بود گفت نيهاش از هم باز شد و آروم هم لب

 ه؟يدوست داشتن يليوقتا نگاهات خ يبعض يدونست يم ـ

 !شه يتر م يكه هر لحظه برات خواستن يباش يدر كنار دختر يسخته وقت دنيكش نفس

 .چشم هام رو بستم. هام دور كمرش تنگ تر شد دست

دور گردنم  يال ياما دست ها دمشيبردم و آهسته بوس كشيصورتم رو نزد. خواستم كه طعم لب هاش رو بدونم ينه انگار م يخواستم ول ينم

 .رو ناممكن ييكرد و جدا يبوسه غرق م نيبود كه من رو در ا يحصار

 دونم چطور شد؟ ينم من

 دل سپردم؟ يچجور من

 كه چشمات دميفقط د من

 بارونه و خواهـــــش پر

 من رو بردش عاشقونه

 ته حس نوازش تا

 .جدا شدم ياز ال عيدر سر يصدا با

اول با تعجب به من نگاه كرد بعد دست پاچه . بود ستادهيروبروم ا يزن كوتاه قد و تپل. نگاه كنم رفتم و در رو باز كردم سايكه به ال نيا بدون

 :گفت

 ن؟اوردياتاقتون ن يپنكه برا ن؟يعرق سيشرمنده آقا چرا شما خ يوا ـ

 گرمه و من طاقت موندن توش رو ندارم يليكنم اتاق خ يدونم چرا حس م ياز گرما؟ آره نم. بود سيآره خ. دميكش ميشونيبه پ يدست

 :چندتا لباس رو داد دستم و گفت عيسر خانومه
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 .ارنيرفته بود كه ب ادشونيبچه ها ! خودتونه يشم لباس ها هيبق هيلباس راحت نايآقا ا ـ

 .سا رو گرفتم و اون هم با گفتن با اجازه رفتازش لبا كالفه

 نيزم يكه رو يال يو رو دينگاهم داخل اتاق چرخ. دميلب هام كش يرو يناخوداگاه دست. دادم هيدر رو بستم و بهش تك عيداخل اتاق و سر رفتم

 .نشسته بود ثابت موند

 نيزم يآهسته و قدم به قدم رفتم روبروش رو. كرد و موهاش صورتش رو پوشونده بود يم يدامنش باز يبود و با دست با گوشه  نييپا سرش

 .نشستم

 :بعد دست هاش رو گرفتم و گفتم. رو پشت گوشش زدم تا صورتش معلوم بشه موهاش

 ؟يشه نگاهم كن يم ـ

 .رو به من دوخت نشيرو بلند كرد و نگاه غمگ سرش

 :گفتم يآهسته ا يرو كج كردم و با صدا سرم

 اد؟ياز من بدت م ـ

 . نگفت يزيچ

 :من من گفتم با

 .. راستش من ديببخش ـ

 :بعد مقابلم گرفت و گفت ديكش رونيرو از دستم ب دستش

 !نگو يزينه چ ـ

 :گفتم دوباره

 ؟ينيقدر غمگ نيا ياز چ ـ

 :كه در رو ببندم گفتم نيقبل از ا.از در خارج شدم. از جام بلند شدم و رفتم سمت در عيسر.بده يجواب ايبزنه  ينموندم حرف منتظر

 .ميفتيراه ب ديخوب بخواب نصف شب با ـ

 هيتونم  ينم.خوام كه نباشم يم يول يسخته نباش. موند رهيو نگاهم به در اتاق خ ديسرم چرخ. در اتاق رو بستم چند قدم كه از اتاق دور شدم بعد

 رشيبده اما من دارم درگ يوابستگ! شميافسوس كه من دارم وابسته اش م! خوام وابسته ام بشه ينم. كنم رياحساسات خودم درگ يودختر رو ت

 .شميم

 .و نگاهم رو به آسمون دوختم اطيحوض ح يسوت و كور بود نشستم لبه  اطيح

 !خسته ام يليخ. خسته شدم ايامتحان بشم؟ خدا ديچقدر با ايخدا

 خطرناكه؟ مگه نگفتم؟ يشركت كن اتيعمل نيا يتو دياز اون باال توام نگاهت به منه؟ فاطمه جان چقدر گفتم نبا ؟ينيب يو ممن ر فاطمه

و  دينگاهم چرخ. چرا ؟يمن خشكم و متعصب؟ چرا فاطمه به حرفم گوش نكرد ياحساس؟ چرا گفت يب يخودخواه؟ چرا گفت يبه من گفت چرا

بهش  يليكنم خ ياالن حس م! دونم يچراش رو نم. لب هام خونه كرد يرو يلبخند. نشسته سايكه توش االن ال ياتاق يرفت سمت پنجره 
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 .كردم يكه فكرش رو م يزيچ وناز ا شتريب يليخ كمينزد

 !من االن صاحبشم گهيكه م نهيريحسِ ش هياش  جهينت. كنه يتمام وجودم رو پر م تياحساس مالك هي

 »از كجا؟ ؟يصاحبش شد يتو چطور اوشيس«

 !گهيعقدم شده مگه نشده؟ خب من االن آقاشونم د ياز وقت ؟يكارا دار نيتو چكار به ا! گهيد حاال

 » !اون موقع نطق كن يهر وقت واقعا شوهرش بود. پسر بس كن برو«

 !دمشيمن بوس خب

 »!اوشيس«

 كه فاطمه نگاهش به من نباشه؟ يشه پرده هات رو بكش يم. از جام بلند شدم و سرم رو گرفتم رو به آسمون!عجب ؟يذهن يريدرگ

*** 

 ؟يشيم ميكنم كجا قا يم داتيپ شهيمن هم يدون يتو كه م اوشيس ـ

 : و گفتم دميخند

 !چشمم به تواه شهيبگم هم ديبرو دختر خودت رو رنگ كن من با ـ

 .كرد يو بحث م زديمقابلم نشسته بود و حرف م يبدون روسر يدخترونه ا يريو بار اول بود كه راحت با لباس ش ميكرده بود غهيص تازه

 .ستاديبلند شد و مقابلم ا ياز رو صندل.دميتامل از جام بلند شدم و دستش رو كش يب

 .نميبچرخ بب: گفتم

 .هيدونستم ترسش از چ يخوب م. كه مچشون رو گرفته باشند نگاهم كرد ييو مثل كسا ديترس اما

 :بغلم دستم رو بردم كنار دامن لباسش و با لمس اسلحه، اسلحه رو برداشتم و فاطمه رو ول كردم و گفتم يتوكه افتاد  دميرو كش دستش

 ؟يديآره؟ تو در كنار من ترس ؟ياسلحه با خودت آورد يكه به من محرم شد يروز ه؟يچ نيفاطمه ا ـ

 : و گفتم دميكش رونيب يلباسم كردم اسلحه ا يمخف بيج يرو تو دستم

 ؟يفهم ين منم همراه خودم اسلحه آوردم اما من با تو فرق دارم منگاه ك ـ

*** 

 ديخطرناكه با يشدن به ال كينزد.بازم قلبم تند تند زد. آهسته در رو باز كردم. و مسخ شده زونيآو يبه قدم رفتم سمت اتاق مثل آدما قدم

 !ميكنم بر دارشيزودتر ب

كه از جام بلندشم  دميچه وضعشه؟ چرخ نيا ياَه لعنت. نيكردن پام به پتو افتادم زم ريبود آهسته راه افتادم سمت لباس ها كه با گ كيتار اتاق

از موهاش  يطره ا. خواب بود. چشمام چهارتا شد ميدر چند سانت يصورت ال دنيكه با د هيچ نميبرگشتم بب. برخورد كردم يزياما دوباره به چ

باز بود و آروم  مهيدهانش ن. داد كه غرق خوابه يچهره اش نشون م. آروم زدم پشت گوشش يليبا دست خ. رو پوشونده بود صورتش يرو

 يبا دست كم! دونم يگل نم ايصدر بود  يبو. خوش بوش فرو كردم يموها يرو تو مينيو ب دميرو بوس شيشونيهوا رفتم پ يب. ديكش ينفس م

 :و آروم زمزمه كردم دمموهاش رو نوازش كر
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 !دست خودم و خودت ندادم يكار هيكنم تا  يخواهش م يپاشو ال ـ

 :بسته گفت يمثل جن نشست سر جاش و با چشم ها يدفعه ال هي

 !ميبر ديبا رهيد اوشيس ـ

 !گفت بچه بيخنده به صورتش نگاه كردم آخه چشم بسته غ با

 .كنم تيرو اذ نيوقتا دوست دارم ا يمن بعض آخ

 .وقته خوابه زميعز نه ـ

 :از جاش بلند شد و گفت عينگاه خندون من سر دنيتشك و چشماش باز شد و با د يكه افتاد دوباره كنارم رو دميرو كش دستش

 .ميبر ديبا رهيپاشو د ؟يكن يجا چكار م نيتو ا نميپاشو بب يه ـ

 :سر جام و گفتم نشستم

 !شمرم حاضر شو يتا سه م ـ

 !يكه تو حاضر نيحاال نه ا ـ

 !جوجه شميجام بلند شدم و گفتم منم االن حاضر م از

 :روبروم و گفت ستاديرو روشن كرد بعد دست به كمر ا چراغ

 .خوام لباس بپوشم يمن م ــرون،يب ـ

 :ابروم رو دادم باال و گفتم يتا هي

 !يچكار به من دار فهيبپوش ضع ـ

 .رو گارد گرفت مقابلم دستش

 !مامانته! تهخال! عمته فهيضع ـ

 !نداشته باشا يدختر به مامان من كار يه ـ

 :كرد و گفت يكج دهن

 .رونيحاال برو ب. بچه ننه ـ

 :اتاق رو باز كردم و گفتم در

 .عيفقط سر ـ

 

 .بلند شد يال يكه صدا سادميوا يا قهيدق چند

 .ـــــايس -

 :لب گفتم ريز

 .و كوفت ايس. و درد ايس -
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 :داد زدم  بعد

 !اوشميتو حلقم دختر، من س ايس -

 !افتادم يدختر من به چه روز هيبا  ينياز همنش. كردم يقدر راحت صحبت م نيفك كنم دفعه اولم بود كه داشتم ا. گفتم يچ يوا

 :ترفتم سمتش كه دستش رو آروم آورد باال و گف. خمار يو با چشما زونياونم آو. ستادهيته اتاق ا يال دميرفتم داخل د. باز شد در

 .حاضرم... من -

بلندشم پشت  يموها. شالشم كج و كوله رو سرش. مانتوش تا به تا بود يدكمه ها. سادميرفتم روبروش وا! خدا رو به موته يوا. زدم يلبخند

 .رونيشال ب ريسرش لنگر انداخته بودن از ز

 :گفتم نهيبه س دست

 ؟يواقعا حاضر شد يال -

 .سرش رو خاروند يكم

 .به جون تو. رم جون توآره داداش حاض -

 !معتادم شده! التم شده. دميخند

 .قربون حاضر شدنت بچه -

 :گرد شده گفت يرفت عقب و با چشما عيسر. مانتوش رو باز كردن يكردم دكمه ها شروع

 ؟يكن يكار م يچ يه -

 !مانتوت تا به تاست يدكمه ها -

 :و گفت رونيرو فوت كرد ب نفسش

 .خب ببندشون من حال ندارم -

. رو لمس كردم رونيبود ب ختهيكه از پشت ر ييناخوداگاه دستم رفت سمت شالش و موها. بستم گهيبار د هيدكمه هاش رو باز كردم و  دوباره

 .كنم يرو لمس م اهتيس يموها يوقت هيچقدر حس خوب

 .بعد رفتم عقب و دوباره نگاهش كردم. اف كردمسرش ص يشال و شالش رو رو ريموهاش و رها كردم و زدم ز ديترد با

 .حاال خوبه -

 :بعد چند لحظه بهم نگاه كرد و رفت سمت در و گفت. كرد ياخم

 !حاضر شو يبدو تند -

 .فلوت كم داشتم برم چرا برا گوسفندام بزنم هيفقط . ييكامال روستا. تنم انداختم يبه لباسا ينگاه. بست درم

 .تنم اخالقمم عوض شد يانگار با لباسا. ق خارج شدماز اتا دهيلباس پوش عيسر

هوا اخمام رفت تو هم  يب. هوا نگام رفت سمت آسمون يب. كه من قبلش نشسته بودم ييدرست همون جا. نشسته بود لب حوض اطيح يتو سايال

 .هوا دلم سنگ شد يو ب
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 ؟يچرا اون جا نشست. پاشو زود باش -

 :كرد گفت يكه از لحن من متعجب نگام م يال

 .هيد ميبابا؟ خب پاشدم بر هيچ -

 .چپ چپ نگاش كردم. سادهيهنوز وا يال دميسمت در كه د رفتم

 ه؟يچ گهيد -

 ؟يقلم كاغذ ندار ايس -

 ؟يچ يقلم كاغذ برا -

 .تشكر كنم شونيروستا به خاطر مهمون نواز ياهال يخوام برا يم. من دارم يخب تو كه معرفت ندار -

 :شدم گفتم يكه از در خارج م يموهام كردم و در حال يتو يدست

 .ما يبود دردسر بود برا يهر چ. نكردن يكه لطف نايحرفاست؟ تازه ا نيحاال وقت ا -

 !به دقتشون نيآفر. گذاشتن بميخوبه تو ج. بميكجاست؟ دستم رو كردم تو ج چييسو. نيكنار ماش رفتم

 .نهيدست به س نيو ماشبا اخم نشست ت يال دميرو باز كردم كه د در

 ششم قسمت

 سايال

 

 يپتو ريخورم سرم رو از ز يدارم تكون م يليخ دميد! دميرو خوابوندم و مثال خواب يپشتم رو بهش كردم و صندل نيماش ينشست تو تا

 :كه با اخم گفت مييكجا نميبب رونيكه روم انداخته بودم آوردم ب يمسافرت

 !ستين يزيبخواب چ ريبگ ـ

 :تشر زدم بهش

 جاده؟ هيقدر خاك نيجا كجاست؟ چر ا نيا. بودم يمنتظر دستور جنابعال ـ

 !يبه جاده اصل ميديهنوز نرس ـ

پتو  يگوشه  هيكه دزدم نبودم، از  نيدزدا، حاال نه ا نيمثل ا يواشكي. شدم داريبودم كه ب دهيخواب يساعت هي هيحدودا . دميگرفتم خواب دوباره

خب چون رو به  يخشك نبود ول. داشت جاده اش يطراوت خاص. توش نبود يشكيجاده كه ه هي! بود شيهوا گرگ و م! زدم ديرو د رونيب

اصال . متوقفه نيكه حس كردم ماش دميصورتم كنار زدم و چشمام رو مال يكال پتو رو از رو يجيبا گ. داشت يسرد يليخ يهوا ميدزمستون بو

 .ميساديو

زدم  نيبدو از ماش. دميترس يليخ گهيد. طرف و اون طرفم رو نگاه كردم كه نبود نيا. ستين نيتو ماش دميكه د ايترس برگشتم سمت س با

 .بازم نبود ايطرف و اون طرف شدم كه س نيكم ا هيو  رونيب

! افتاد بود تو جونم يبد ياز ترس و سرما لرزه . اومد تو سرم يهر فكر يعنيافتاده باشه؟  يزيچ يراهزن ريكجا رفته؟ نكنه گ نيا ؟يچ يعني
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 هي! كنار جاده ابونيرو برداشتم و رفتم تو ب شيكي عيسر. كرده بود يجاساز نيماش ريگروه دو اسلحه ز سيير ادمهي. نيرفتم سمت ماش

 .زدم يرو صدا م اوشيس هيزدم و با گر يداد م. فاصله گرفته بودم نيماش از يلومتريك

 !شدم يم دتريزدم ناام يداد م يهر چ. به هق هق افتاده بودم گهيد. نيانگار آب شده بود رفته بود تو زم! نبود يول

 :خاك ها و داد زدم يحال نشستم رو يب! ينداشتم بدبخت ميگوش

 !ــــــــاوشيس ـ

كنم و بگم  دايرو پ ايخواست فقط س ين لحظه دلم متو او يصحنه بودم ول نيعاشق ا شهيهم. اومد باال از پشت كوه يداشت م ديآروم خورش آرو

 !خاك ها نبود ياصال رد پاهاشم رو. نبود يول! اوشيس گميم ا،يس گمينم گهيد. يتو بگ يباشه هر چ

 :نفر از پشت سر داد زد هيدفعه  هي نيكه پنج متر مونده تا ماش نيبرگشتم سمت ماش ونيحال و گر يب

 !دنتيفكر كردم دزد شم؟ينگرانت م يگينم ؟يكجا بود ستم؟يهان؟ مگه با تو ن ؟يبود يكدوم قبرستون ـ

 :گميم هيتو آغوششم و دارم با گر دميبه خودم كه اومدم د يشد ول يچطور دمياصال نفهم. بود اوشيس

 !يتو بگ ياصال هر چ. ايس گميبهت نم گهيد. ديببخش ياوشيس ـ

 :درهمش گفت ياش بلند كرد و با همون اخما نهيس يدفعه سرم رو از رو هي

 هان؟ يخبر كجا رفت يب ؟يكجا بود گميم ؟يگيچرا چرت و پرت م ـ

 ؟!يتو كجا رفته بود. اومدم دنبال تو ـ

 تو؟ يدنبال من؟ تب ندار يمن؟ اومده بود ـ

 :مشت زدم تو بازوش و داد زدم با

كس رو جز خودش  چيقدر مغروره كه فقط به فكر خودشه و ه نينفر كه ا هي! مثل تو شده بودم يتيخاص يآدم ب هيفقط نگران . نه تب ندارم ـ

 .نهيب ينم

چه مرگم بود؟ به خودم اومدم و  گهيكرده بودم د داشيكردم؟خب حاال كه پ يبود به هم بلغور م يچرت و پرتا چ نيا! چه مرگم شده بود؟ من

 !نشستم نهيدست به س نيصدام كرد جوابش رو ندادم و رفتم تو ماش يهر چ. نيشونه باال انداختم و رفتم سمت ماش هي

 :كنارم پشت فرمون نشست و گفت اومد

 تو؟ يديبودم؟ نه واقعا منو ند دهيعقب خواب نيا يديتو من و ند ـ

 :هوا گفتم يدفعه ب هي. فيح ف،يح. ختمياشك ر يخوديچقدر ب! هم گرفتم يكورمون وونهيد نيبخاطر ا ايپشت بوده؟ ب نيا ن،يا اَه،

 !گزه ما رو خرچسونه يهمه رو مار م! يختياعصابم رو به هم ر. برو فتيراه ب! يخوديكردم ب هينون كه چقدر برات گر فيح يا ـ

 .كنه ينگام م ضيزل زده به من داره با غ دميد. گهيبرگشتم سمتش بگم د برو د. فتهيراه نم دميد

 .گهيبرو د ه؟يهان؟ چ ـ

 .اديمن خوشم نم! ايزن يحرفا م نياشه از ابار آخرت ب ـ

 .برو بابا ـ
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 ؟يبود يبا ك دم،ينفهم ـ

 بودم؟ يرو با ك يچ ـ

 رو؟ يبرو بابا كه گفت نيا ـ

 جاست؟ نيهم ا گهيد يجز تو كس ـ

 .دارم برات ـ

 ؟ياز امشب هر شب بخواب شهيم ـ

 ؟يچ يعني ـ

 !يفتيبه جون من م يكنيم دايتو هر وقت كمبود خواب پ ـ

 !حركت كرد تيكم نگا نگام كرد و با عصبان هي

 .ختمايواسش اشك ر يخوديچه ب. دل غافل يه

 !شد و خوابم برد نيكه آروم آروم چشمام سنگ شهينگاه بهش انداختم و روم رو برگردوندم سمت ش هي

كنارم نشسته و داره با اخم و  ايس دمياز جام پاشدم د عيسر. دميدراز كش ييجا هي دميدفعه د هي. كه خوردم چشمام رو باز كردم ييتكون ها با

 :خوفناك گفت. كنه ينگام م ظيغ

 !ميرس ينم يچيجاده به ه نيتو ا. ميو جمع كنم بر ريپاشو حص ـ

 :و سرگردون گفتم جيگ

 م؟يرس ينم يچ يعني ـ

 !ستين يجلو از بچه ها خبر رميم يهر چ يبوده ول نيمقصد هم نيآخر يعني. رو مشخص نكرده يزينقشه چ. دونم ينم ـ

 سا؟يپل اياز بچه دزدا  ـ

 !هر دو ـ

 ست؟ين يچيجا ه نيا. من گشنمه ـ

 :و گفت رونيرو با فوت فرستاد ب نفسش

 .ميبخر يزيچ هيبشه  دايجا پ هيپاشو بلكم . نه ـ

 هفتم قسمت

 اوشيس

 

قدر  نيا. اومد يخونم در نم يزد يكارد م. شد يم دهياز اون دور د يانگار نور. كه نظرم رو جلب كرده بود يريرو چرخوندم سمت مس فرمون

خنده  تيوضع. و زمان شك كرده بودم نياصال به زم. بود يتمام سوء ظنم به ال. بارون كنم ريجا ت هيتونستم چند نفر رو  يبودم كه م يعصبان

 زنيبر ييعده روستا هي. بشه عقدم يمهم نيبه ا اتيعمل يودختر ت هي! بشه نيبشم سرهنگ كه آخرش ا دميجون كندم، زحمت كش يكل. داره



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٩ 

كنن،  رشيدستگ يجور هيزدن كه  يكه همه داشتن توش دست و پا م ياز گروه خالفكار. غفلت دادم نيازهمه بدتر خودم كه تن به ا. سرم

 ديبودم با شونيريدستگ يقدم كيو اون؛ اون وقت من كه در  نيفروشن به ا يهمه جوون بدبخت و دارن م نيا! يسادگ نيبه هم. غافل شدم

 :بلند گفتم يفرمون و تا حدود ياراده محكم زدم رو يب. لعنت به من. غافل بشم

 . لعنت به همه -

 :حال گفت يكج نشست و ب يصندل يرو يال

 ننه؟ ايس يگيم يهـــــو چته؟ چ -

 :گفتم يسمتش و با نگاه ترسناك دستم بود برگشتم يفرمون تو كهيدر حال تيعصبان با

 .نگـــــو يچيه -

 ...حرف بشنوم اون وقت هيكاف يعني. دونستم از اون وقتاست كه اعصاب ندارم يم

 :گفت يتحمل و عصبان يكم كم ب يال

 .حقته اديسرت ب ييهر بال. اصال به درك! يكن يخواد م يدلت م يهر كار! يگيخواد م يدلت م يبسه هر چ -

 :و با بهت گفت ديكش غيج يال. ستاديا يبد يبا صدا نيماش. ترمز يدفعه زدم رو هي

 .ايس يديما رو به كشتن م يمن تو دار يخدا يوا -

 :شدم و گفتم كشيو نزد شيرو گذاشتم پشت صندل دستم

 جا كجاست؟  نيا. نگاه به دور و ورت بنداز هيمنه؟  ريمن؟ تقص -

 :بردم و گفتم شهيهام رو به سمت ش دست

 چرا؟ يدون يم. ستيازشون ن ياثر چيه يراه و رفتم ول. ميگم شد ابونيب يتو ميكه با گروه باش نيا يما االن به جا. نگاه كن -

 :داد زدم بلند

 ديبا يدون يمكه ن يهست يچون تو كال آدم خنگ. يدروغ گفت هيچون تو به خاطر ! يغذا فرمون رو چرخوند هيچرا؟ چون تو به خاطر  يدونيم -

 ...چون تو. يراه انداخت يعروس يدونم انگار از من خوشت اومده بود و برنامه  يچون تو نم. يحرف بزن يچه وقت

. شد يدور م نيداشت از ماش. شد و به سرعت شروع كرد راه رفتن ادهيپ نياز ماش يال ،يليبه صورتم خورد و پشت سر اون س يمحكم يليس

 :داد زدم. ديياونم دو. دنبالش دمييدو

 .سايوا -

 :زد داد

 .خوام ينم -

خم شده بود و پاش رو . نيرفتم سمتش و نشستم رو زم عيسر. نيكه محكم خورد به زم دميدستش رو كش. دميخواست بهش نرسم اما رس يم

 .هيگر ريكه بلند زد ز نميخواستم پاش رو بب. دستم رو دراز كردم سمتش. گرفته بود دستش

 .نمتيخوام بب ينم. برو گمشو. به من دست نزن ،يه -
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 .محكم به موهام زدم يچنگ كالفه

 .كنم تمومش كن يخواهش م يال -

 .حال يب نيزم يرو فتهيب يباعث شد از خستگ يا جهينت چيروزه مون بدون ه كيضعف، گشتن  ،يگشنگ

 :بلند گفتم. دلم گرفت. پاهاش رو ول كرد. دفعه دستاش شل شد هي

 شده؟ چت يال -

 :كنه گفت يريجلوگ نيداشت از افتادنش به زم يكه سع يدر حال يال

 ...من ايس -

 .سرم رو گرفتم رو به آسمون. نيسمت ماش دمييدو. بلندش كردم نيزم يبه سرعت از رو. هوش شد يكاره موند و ب مهين حرفش

 . خدا كمكم كن يا -

 : كنار گوشش گفتم. دونم يچراش رو خودمم نم. دميداغش رو بوس يشونيپ

 .تو رو خدا صبر كن. يصبر كن ال -

 .عقب و خودم سوار شدم و با سرعت روندم سمت همون چراغ روشن يصندل يسرعت خوابوندمش رو به

 . كردمرو بلند  يشدم و در عقب رو باز كردم و ال ادهيپ. روبروش نگه داشتم عيسر. باشه يزيچ يا يسوپر هي ديدور متوجه شدم كه با از

اومد  يكه از سمت من م يبود و فقط نور كيتار. وارد شدم. باز شد يژيق يكه با صدا يچوب يِميدر قد هي. در رو با پا باز كردم. سمت در رفتم

 :بلند داد زدم. فضا رو روشن كرده بود

 ست؟يجا ن نيا يكس يه... ست؟ين يكس -

جا كجاست  نيخدا ا يا. كنم دايپ يزيسرم رو چرخوندم بلكه چ. روش نشوندم عيرو سر يال ،يصندل دنيجلوتر رفتم و با د. اومد ينم ييصدا

 .فرصت دارم گهيروز د هيمتروكه؟ من فقط  يخونه  هي گه؟يد

ا رو از اون نوشابه ه يكي. رو باز كردم خچاليدر . نيبا زانو نشستم زم. بلند شدم رفتم سمتش عيسر. و نوشابه روبروم بود سياز ساند خچالي هي

 .هيميقد يليكه خ نينه، ا. رو نگاه كردم خشيتار. برداشتم

از جام بلند . شانس نياَه لعنت به ا. گذشته خيهمه تار. داشتم يدونه دونه برم. نيپرت كردم زم. گذشته بود خشيبازم تار. برداشتم گهيد يكي

. قطره هياز  غيدر. ستيآب ن يچيه. و باز كردم ريش. رفتم سمتش. اوپن كه گرد و خاك گرفته بود اون جا بود كيكوچ يآشپزخونه  هي. شدم

. رونيب دمييدو عيسر. يآب معدن. شد دايآب پ يبطر هيآخر  نتيكاب ياما تو ،يچيه. با سرعت دراشون رو باز كردم. بود نتيدونه كاب اچندت

نشستم روبروش و دستاش رو . پلكاش تكون خوردن. كردم يخال يسر ال يآب رو رو يو همه  ستادميم و ارو باز كرد يدر بطر. يرفتم سمت ال

 :به چشماش داد زدم رهيخ. ممحكم فشار داد

 !كنم يخواهش م. دختر ايلطفا به هوش ب -

 .از هم باز شد و نگاه خمارش سرگردون به چشمام افتاد پلكاش

 ؟يخوب -
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 !نيآخ من چقدر خلم، ماش. دونستم ضعف داره يم. رو تكون داد سرش

كلوچه از  هي. يبه ال دميرس. رو برداشتم يخوراك يو از صندوق عقب بسته ها نيرفتم سمت ماش. از در خارج شدم دمييسرعت بلند شدم دو به

 :دهنش و گفتم كيبرداشتم بردم نزد كيپالست يتو

 .يتو ضعف كرد. زود باش دهنت رو باز كن -

 يبطر عيسر. تونست قورت بده ينم. ختيكلوچه دور لباش ر يخورده ها. خم شدم و كلوچه رو داخل دهانش گذاشتم. رو باز كرد دهنش يكم

 :لبش و گفتم كيبرداشتم بردم نزد كيپالست ياز تو يآب

 .آبه. دهنت رو باز كن سايال -

بادست زدم پشتش كه سرفه اش بند اومد و كلوچه رو از دستم گرفت و . صاف نشست سرجاش. گلوش كه به سرفه افتاد يتو ختميرو ر آب

 عيدستم رفت سمت اسلحه و سر. از جام بلند شدم عيكه اومد سر يژيق يكردم كه باصدا يطور نگاهش م نيهم. شروع كرد آروم آروم خوردن

پشت . شد يتر م كياومد كه هر لحظه داشت نزد ييقدم زدن ها يصدا. واريبه د دميتفنگ رو تو دست گرفتم و چسب .برداشتمش بمياز تو ج

 .ساكت يعنيدماغم،  يدستم رو گذاشتم رو. كرد يبه من نگاه م رهيباز خ يافتاد كه با دهان ينگاهم به ال. در گارد گرفتم

به من و بعد به روبرو  يبود و نگران نگاه دهيبود كه رنگش پر سايال يشد و نگاهم رو ير مت كيقدم ها بود كه لحظه لحظه نزد يبه صدا حواسم

 .پشتشون به من بود چون من پشت در بودم. چند نفر وارد اتاق شدند. كرد يم

 ريغ دنيبا د. تممن اسلحه ام رو روبروش گرف زيهمزمان ن. من گرفت يبرگشت و اسلحه اش رو روبرو عيسر شونيكيكنم كه  يحركت خواستم

 يكه كس ديطول نكش شتريب هيچند ثان ديشا. كرد يتونستم بخونم نگاهم م ينم يچيكه ازش ه يمتعجب شدم و اون با نگاه نيشاه يمنتظره 

اسلحه و  يلحظه ا نيشاه. هوش افتاده بود يكه ب ساينگاهم رفت سمت ال يبا حواس پرت. بلند شد يال غيج يپشت گردنم اسلحه گذاشت و صدا

 :دفعه بلند داد زد هي. داشت ينگاهش رو از من برنم

 جا چه خبره؟ نيا -

 .كردم يم يحركت ديبا. كنم يكردم نقش باز يسع

 .ميما گروه رو گم كرد نيشاه -

 :و داد زد ديوسط حرفم پر نيشاه

 .خفه شو -

 .دمينفهم يزيچ گهيكه به گردنم خورد د يديشد يضربه  با

چشمام . بودم جيهنوز گ. تونم تكون بدم يدستام و پاهام رو نم دميكنم كه د يخواستم حركت. باز كردم يچشمام رو به سخت يكس يناله  يصدا با

 !بسته يياز پنجره، با دست ها و پاها فينور ضع هيبا  ،يفرش يبدون حت كياتاق تار يتو. بدم صيرو تشخ تيتا موقع دينگاهم چرخ. بازتر شد

رفتم  دميكش نيزم يخودم رو رو. كرد يبود و ناله م دهيخواب نيزم يرو يخون يشونيبا پ يال. سمت صدا دميچرخ. مدناله او يصدا دوباره

هر دو . كشينزد دميرس. هردومون بسته بود يدست و پا. قدر حالش بده نيسرش آوردن كه ا ييدونستم چه بال ينم. نگرانش بودم. سمتش

 .ميدراز كش بود نيزم يرو
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 حالت خوبه؟ سايال -

 :به من انداخت و گفت يكم رمق نگاه

 به نظرت حال من خوبه؟. داره يزيضربه خورده و خونر مميشونيپ. حس شده يدستام از زور طنابا ب. ستمينه، اصالخوب ن -

. فشار آورده بودجا به مغزم  هي يهمه بدشانس نيشوك ا ديشا. خواست سر به سرش بذارم يدلم م يتيموقع نيهمچ هي يدونم چرا تو ينم

 :بهش زدم و گفتم يچشمك

 !هيآره عال -

 :كرد و گفت يكج دهن

 .يخور ياوف فكر كردم االن كله ام رو م -

 چرا؟ -

 .كشم از دست توئه يم يهر چ يال. ميكن ريگ تيوضع نيما االن تو ا يتو باعث شد يكه ال شهيگفتم االن دوباره غرات شروع م -

 :زدم يپوزخند

 .ازت ممنونم يول ،يزن يجا گند م هيدونستم  يولشم ماون كه از ا -

 :متعجب گفت يال

 چرا؟ ـ

 .خطرناك ببرم يها اتيبچه رو تو عمل هيكه  نيكنم نه ا يشرط بند يمونه كه نه با كس يم ادميبه بعد  نيچون از -

 :لباش رو غنچه كرد و گفت. كرد زيچشماش رو ر. رفت تو هم اخماش

 !يبچه خودت ـ

 :كردم و گفتم ينچ نچ. به صورت اخموش لبخند زدم ارياخت يب

 !يواقعا بچه ا. افتضاحه -

 .دوباره ناله كرد و سرش رو گرفت سمت من. گهيرو برگردوند سمت د سرش

 .ايس گميم. آخ آخ گردنم -

 هوم؟ -

 !يام دار گهيد يرو هيتو  -

 ؟يچ -

 ! يخل يليكه خ نيا -

شك  ميكه به وجود آورده بود يريفقط به خاطر تاخ ايكرده بودن؟  ييمنو شناسا ايآ. دونستن ياالن معلوم نبود چقدر م. نگاهش كردم متفكر

 :متعجب گفت يال. يسمت ال شتريب دميخودم رو كش. استاد گند زدنه ساياز اون ال ريكرده بودن؟ غ

 ه؟يچ ـ
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 .سرم رو بردم كنار گوشش يو به سخت كشينزد رفتم

 باشه؟. ميكه موند يو دو روز يهوش يروستا و ب يتو ميرفت. ميتصادف كرد يگيفقط م دنيپرس يهر چ سايال ـ

 :زد و گفت يرو چرخوند و به من نگاه كرد لبخند كج سرش

 رو نگم؟ مونيعروس -

 :كردم و گفتم ياخم

 !ها دهيچسب يبهت عروس يليكه خ نيمثل ا ـ

 :اخم كرد و گفت اونم

 !ذارم اجرا يمهرمم م رميگ يطالق م رميم ايس -

 چقدره؟ انايات اح هيبعدم مهر! صدام كنه ايخوش ندارم زن جماعت س -

 :رو انداخت باال و گفت ابروهاش

 ...اوم اول. هيليخ ـ

 .خوام فكر كنم يفعال م. نگو يزيبسه چ -

 .و بعد چند نفر داخل شدنباز شد  يبد يخواست حرف بزنه كه در با صدا بازم

. يتنش بود با شلوار كتون مشك شرتيت هي. بود ستادهيروبروم ا كليهمراه دو مرد درشت ه نيشاه. نميباال گرفتم تا بتونم بب يرو به سخت سرم

 : سرم رو بلند كرد و گفت. به موهام زد يچنگ. كرد يبه من نگاه م يبا دهن كج. نيزم ينشست به زانو رو

 زند؟ اوشيجناب سرهنگ س ؟يزرنگ يليخ يفكر كرد -

 : داد زد. شهيكنده م شهيحس كردم داره از ر. به موهام آورد يا گهيرو ازش گرفتم كه فشار د نگاهم

 ؟يديفهم فتن،يب ريباعث شدن نصف گروه گ گم،ياون آشغاال، همكارات رو م! به من نگاه كن -

 :با دستش به چندتا از مردا اشاره كرد و گفت. موهام رو رها كرد. نزدم يحرف. تفاوت نگاهش كردم يب

 .ميزن يحاال بعد با هم حرف م ،يكه زد يحساب واسه اون كلك هياول تصو -

 .از پشت سرم داد زد سايال

 !نيكن ياشتباه م! ستياون كه سرهنگ ن. نيبردار ايتو رو خدا دست از سر س نيشاه -

 .حرف رو زد؟ قربون دفاع كردنت نيفكر كرد ا سايال واقعا

 :كرد و گفت يبه ال ينگاه بد نيشاه

 !خائن يگروه؟ اول نوبت جناب سرهنگه بعدم تو يتو يرو پرت كرد نيتو ا! به به خانوم زرنگ -

 :رو كرد سمت اون دو مرد و گفت روش

 .نيسر وقت ا نيايزود بعدم ب. اتاق سه نيجا ببر نيدختر رو از ا نيا يه -

 :گفتم
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 ه؟ياتاق سه چ ـ

 :باال انداخت و گفت ييابرو نيشاه

 !فعال خفه! ستيبه تو مربوط ن ـ

 كجا بردن؟ سارويال. اصال نگران خودم نبودم. رونيداد از اتاق بردن ب يرو با كل سايال

 :گفتم

 .به اون نداشته باش يكار نيشاه ـ

طرف  هياز . دو مرد وارد شدند و در اتاق رو بستن. ارميطنابا در ب يتو كردم دست هام رو از يسع. زد و از اتاق خارج شد يپوزخند نيشاه

 .كرد يام م ونهيداشت د سايفكر ال گهيفرار و از طرف د يبرا يفكر

 :بعد برگشت سمت دوستش و گفت. كرد يبه صورتم نگاه. بلند كرد نيزم ياز اون مردا منو از رو يكي

 كه نافرم بشه؟ ستيصورتش ن فيح! يفر هيعجب جناب سرهنگ خوشگل -

 :كرد و گفت يبلند يخنده  دوستش

 !ضربه مال تو نيداداش سهند اول -

 

*** 

 

. شد يو باز نم ديپر يپلكم م هي. كه روش بودم رو خون گرفته بود ينيزم. بسته زدن ينامردا با دست و پا. ديچيپ يبدنم از درد به خودش م تمام

 نيا زوگرنه قبل ا نهينب يبيخدا كنه آس. بود كه االن كجاست سايال يتمام فكرم رو. بدتر بود يخبر ي، درد بهمه درد نيا يتو. بودن وونيمثل ح

 !كشم يرو م نيكنم اول خودم شاه رشونيكه دست گ

 د؟يشد؟ چرا خدا صدام رو نشن يمگه من از خدا نخواستم كه فاطمه زنده بمونه؟ مگه نخواستم دنبال اون مرد نره؟ پس چ خدا؟

 .هوش شدم يدوباره از درد ب. شده بود نيسرم سنگ. سوختند يدستم و پاهام م پوست

*** 

 

 .اتاق نبود يتو يشده بود و نور كيهوا تار. ميسرم رو چرخوندم اطرافم رو ببن! يچشم هام رو باز كردم، به سخت. سرم آخ

 !يال يوا -

 : داد زدم بلند

 ؟يال سا؟يال -

 :گفتم. سوخت؛ نه از سوزش دست و پام بلكه از سوزش و درد دلم يمچ دست و پاهام م. ومدين ييصدا چيه

 .آخ -

 .تمام فكرم مشغول بود. دونه آخم نگفتم هيهمه كتك خوردم  نيا
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 يرو نمكنن، من خودم  تشياگر اذ ارن،يسرش ب يياگر بال. خواستم از جام بلند شم يم. زدم يغلت يبه سخت! شب شده ايكجاست؟ خدا سايال

مهارت  يمن از رو. من وسوسه اش كردم. رو دادم اتيعمل نيا شنهاديمن بهش پ. ماجرا كردم نيمن اون رو وارد ا. من بوده ريتقص. بخشم

چقدر ساده بود . قبول كرد عيبود كه سر تيمسئول يچقدر تنها و ب. ارهيچقدر بچه بود كه نتونست طاقت ب. دميزبونش حرف كش رياز ز ميسيپل

آخه با اون جثه . اديخدا كنه از پسشون بر ب. يزرنگ نيبچه است، در ع يلياون خ يوا. زنم يدارم گولش م. ذارم يدارم سر به سرش م ديكه نفهم

 اد؟يچطور برب يابونيب يغوال نياز پس ا شيليفسق ي

 ...شد كه بتونم طناب زو روش بكشم يم دايپ يزيت هياگر . زدم ديو دكل اتاق ر. نشستم عيحركت سر هيو با  دميخواب نيزم يرو صاف

. شهيمرده مشت زد به چشمم كه كامل باز نم نيهمچ. ديپر يبازم پلكم م. زانوهام رو جمع كردم. نميشد نب يباعث م ميكيبود، اما تار يخال اتاق

 دميطور كش نيهم. كاش جواب بده. دميطناب مچ پام كش يطناب دور مچ دستم رو رو عيسر. به طناب دور مچ پام انداختم ينگاه. بازه مهين

 .داد يكردم جواب نم يكار رو م نياگر تا صبحم ا يحت. شد كه هرز بشه يدوتاش باعث نم ياما زبر هم يرو

 !يستيكاره ن نيتو ا. قدر ورجه وورجه نكن نيا! ايس يه -

 :ابروم و باال انداختم و گفتم هي شهيمثل هم. نگاه كردم سايال طونيش يبه چشما. تعجب سرم رو بلند كردم با

 ؟يكاره ا نيآره؟ اون وقت تو ا -

بار من اون  نيتفاوت كه ا نيبا ا رم؟يقرار بگ يطيشرا نيهمچ هي يتو ديچرا بازم با. چنگ انداخت به دلم يكيبازم . دفعه صورتش محو شد هي

 !وسوسه هينه با خواست خودش، بلكه با . كردم اتيعمل نيرو وارد ا

. ستادميا. دميگفتم و پر... بسم ا. از جام بلند شم يكردم با خم كردن زانوام به حالت پرش يطنابا باز بشن؟ سع نيكار كنم ا يپس چ. يلعنت اَه

 .بپر بپر ؟ياونم چطور. نشد دايپ يزيچ. دميدور اتاق چرخ

 !ابكله خر يال! يال گنيبه من م ـ

 گن؟يبهت م يزيچ نيهمچ هيپوف، مگه كله ات خرابه كه  -

 :زيم يرو ديرو كوب مشتش

 !نشدا نيبب ـ

 ؟يشد اتيعمل نيبگو چرا وارد ا. ستين يالت باز يجا جا نيا ،يه -

زنم؛  يمشت بچه سوسولن م هيبچه محالت رو كه  بيج يمن از درد ناچار! سهيآق پل نيبب! خبر نداشت اتيعمل نيمن روحمم از ا. صد بار نيا -

 .كنم ينچ شركت نم ،يخطرناك يكارا نيهمچ هي ياما تو

 .يگيدروغ م -

طناب  عيسر. داشت آهنش يزيها ت لهياز م يكي. ها كج شده بود لهياز م يكي. حصار شده اش انداختم يها لهيبه م ينگاه. به پنجره دميرس

شروع . نيزم ينشستم رو. كه طناب پاره شد دميحركت دستام رو كش هيبا . باالخره طناب هرز شد. گذشت قهيپنج دق. دميدستام رو روش كش

اتاق گذاشتن جلوش  يتو ينيتا اگر دورب دميشده بود چرخ شتريكه ب يتوجه به سوزش يباز كه شد ب. مچ پام رو باز كردن ركردم طناب دو

 .زدن اديرفتم سمت در و شروع كردم فر. كنم دايپ ينينتونستم دورب اديز يكياز تار. نشم يآفتاب
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 هشتم قسمت

 سايال

 

 ...كم. خدا، آه. آخ ـ

 :سه باره چشمام رو باز كردم و گفتم! از حال رفتم دوباره

 !كمكم كنه اديب يكي. كمك ،يآ ـ

 يكردم ول يطرف و اون طرفم رو نگاه م نيا يجياولش با گ. نشستم سر جام يچشمام رو باز كردم و به راحت يجد يجد. بار خوب بودم نيا نه

 كو پس؟ ايس م؟ييما كجا! من يخدا. دفعه به خودم اومدم هي

. من يخدا!نه. رفتم سمت در كه قفل بود يبا خوشحال! دفعه متوجه شدم من دست و پام بازه هيزدم و  يديطرف و اون طرفم رو د نيا مهيسراس

 .نه! نه يوا! نيشاه

 .شدم نييباال و پا يبود و من ه يكه فنر يتخت يرفتم افتادم رو يب عقب معق يطور كه با سست نيهم

 ...باال ن،ييباال، پا ن،ييپا باال،

پس چرا . هست زيجا كه همه چ نيا. من يخدا. زدم ديتخت؟ دوباره با دقت اطرافم رو د. رو نگاه كردم رميتخت بلند شدم و ز يهوا از رو يب

 كجاست؟ ايجا كجاست؟ س نيا ؟يچ يعني. نبود يچيه ميكرد ينگا م يهر چ ايمنو س

 :سمت در و بكوب داد زدم رفتم

 ـــــــــا؟يس ـ

 :تا مشت به در زدم و دوباره سه

 ـــــــاوش؟يس ـ

ام محكم با پ. دمينشن يجواب چيه يسه باره داد زدم، ول. كجا بود؟ من كجا بودم؟ دوباره داد زدم ايس. اومد يآروم آرو م داشت اشكم در م گهيد

 .مشروب اومد داخل يبطر هيبا  نيشاه. دفعه در باز شد هيدر كه  يتو دميكوب

 .ايخدا. نداشتم شيكنه؟ من كه كار ينگام م يجور نيشده؟ چرا داره ا يجور نيچرا ا نيا. من يخدا

من خودم رو  ايخدا! كه از ترس بود يناخواسته ا ي هيگر. هيگر ريحس مبهم و نامفهموم بود رو پس زدم و زدم ز يو هر چ يو لج و لجباز غرور

 .رفتم عقب ياومد طرفم و من م يو م ديخند يم نيشاه. كمكم كن! سپرم يبه تو م

تخت و  يقدر اومد جلو و من رفتم عقب كه محكم افتادم رو نيا... قدم هيقدم،  هيقدم،  هيقدم،  هي. يقدم دور هيقدم سمت من، از من  هياون  از

 و اوردميداشتم باال م. ديمن و شروع كرد و تنش رو به تنم كش يتخت برم اون طرف كه افتاد رو يمالفه رو چنگ زدم و خواستم از روبا ترسم 

 .كار كنم يدونستم چ ياز ترسم نم

از االن به بعدم  يتا حاال نگهم داشت. ستيجا به بعدم ن نياز ا. نبود يشكيه يجاش جز تو و فر نيتا ا. پناهم يدختره ب هي. دخترم هيمن  ا،يخدا

 .نگهم دار
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 :دفعه گفت هيزل زدم كه  نيشاه يچشما به

 .شميتر م يوحش ينگام كن يجور نيا. نازت يجــــون، قربون چشما ـ

پس كو اون  ،غهيصدام ج گهيهمش م ايتونم داد بزنم؟س ينم اد؟چرايچرا صدام در نم ه؟يمنظورش چ اينه، خدا ؟يگفت؟ وحش يم يداشت چ نيا

 :هوا داد زدم ينرو خودم رفتم كه خودم از دست خودم كالفه شدم و ب يقدر رو نيا غم؟يج يصدا

 ـــــــــا؟يس ـ

و  هيگر ريدوباره زدم ز! چند لحظه بعد طعم دهنم مزه خون به خودش گرفت. كه حس كردم دهنم سوخت زدميرو بسته بودم و داد م  چشمام

 !خودم بندازم اون طرف يرو از رو نيكردم شاه يسع

 :التماس بهش گفتم با

. بهم نداشته باش يكنم كار يالتماست م ن،يشاه! پناهم يدختر ب هيتو رو خدا من . بهم نداشته باش يكار يبزن ول يخوا يهر چقدر م. بزن ـ

كمربندش رو باز كرد  يول رهيفكر كردم داره م. از درد بلند شد. به سمت لبام اومد كه با دندونام لباش رو گاز گرفتم. گذره يچقدر زمان كند م

 :و با همون لحن مست و كش دارش گفت

 .يريو منو گــــاز نگ يسگ بد يزنمـــــــت كه صدا يقـــــــدر م نيا ـ

 .ضربه رو زد نيكردم كه اول يپتو مچاله كردم و به خدا التماس م ريوحشت خودم رو ز از

 .بلندتر بگو خـــــدا. دادم يم هيبه خودم روحخودم  گهيد. ضربه نيدوم خــــدا؛

 ...سوم، ضربه چهارم، پنجم، ششم ضربه

 .و ضربه هشتم ديپتو رو از روم كش. ضربه هفتم! تو صدام بزن. حال نوبت توئه ايخدا. نداشتم كه خدا رو صدا بزنم يينا گهيد نه،

 .آخ ـ

 .نهم خورد به لبم ضربه

 .يتر كيكه تو از رگش به من نزد اديم ييصدا از همون گلو نيا ؟يشنو يخــــــدا م ـ

 :دهم رو خوردم و بازم ضربه

 .ــــــــــايس ـ

 ؟ييتو كجا يالـــ ـ

 .اون رو خفه كنه يكي: نيشاه

دهنم رو گرفت و محكم بسته شد  يمثل دستمال جلو يزيچ هيتا خواستم دوباره داد بزنم . دميگرفتم صداش رو شن يچقدر انرژ. بود ايس يصدا

 .اورديلباس هاش رو در م يكي يكيضربه هاش  يحاال بجا نيو شاه دميترس يمن م. شد بازش كنم يقدر محكم بود كه نم نيكردم ا يو هر كار

 .شلوارش يرو انداخت اون طرف و حاال دكمه ها راهنشيپ

 يبا چشمام بهش التماس م. من گناه دارم! فتهياتفاق ب نينذار ا اينه، خدا. دستام رو بسته يخوره؟ اَه لعنت يچرا دستام تكون نم ايخدا. نه ايخدا نه،

نه، . كه از اول در آورده بود مميروسر. در آورد يزد و دكمه مانتوم رو باز كرد و از تنم به سخت مهيبدنم خ يكه رو ختمير يكردم و اشك م
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 :و مست گفت ديلباس رو آروم در آورد و لباش رو به بدنم كش

 .تو يدار ييچه بو. جــــونم ـ

 .دميشن يخودم رو م يخفه  يزدم صداها يداد م ياشكام دست خودم نبودن و هر چ گهيد

 :رو كه در آورد گفت شلوارم

 .حاال نوبت شلوار خودمه ـ

 :ند سمت خودش و داد زدكه با دستش چونه ام رو گرفت و برگردو گهيطرف د هيروم رو برگردوندم  عيرو كه د رآورد سر لباسش

 .به من نگـــــاه كن ـ

خـــــدا من خودم ! كشم يآره من خودم رو م. كشم يبود خدا؟ من خودم رو م يبتيچه مص نيا! كردم يرو محكم بسته بودم و خدا خدا م چشمام

 .كشم يرو م

 نيتر از ا ياون قو يبهش لگد انداختم ول هيشكمم جمع كردم و  يپاهام رو تو عيسر. به تن ندارم يچيه گهيام متوجه شدم د هيهق هق گر وسط

 ريانگار اونم گ يكمكم ول اديب ايس ديكردم شا يفكر م. فتادياتفاق م عيداشت سر زيهمه چ. من يدوباره افتاد رو. پاهام رو گرفت. حرفا بود

 .زدم يزدم و نه دست و پا م ينه داد م گهيد. بود تادهاف

 ييكه چه شبا رهينم ادمي ايخدا! كه داشتم يثروت يهمه . كه داشتم يزيچ يهمه . مرگ من مرگ دخترونه ام بود. هيحتم كه مرگم دميفهم من

 ندارم؟ يتوان گهيكه د ييكجا... حاال يكه تونستم؛ ول يتو پشتم بود. دميجنگ ايدن يكه به خاطر تنها ثروتم با همه 

 ريمد. يصباغ. دميد ينفر رو فقط م كي شيطانيش يشد و من تو چشما يتر م كيكرد و به ثروتم نزد يخواست م يم يهر كار نيشاه

 ونيليصد م. ديرس يبهش م يبود كه پول خوب نيمهم ا! مهم نبود ؟يچ يبرا ؟يبه ك. بفروشه يخواست منو تو سن ده سالگ يكه م يپرورشگاه

 .شهيم سهيقدر كم كه با پول مقا نيا. درهق نيدونستم ارزش آدما ا يمن! بخاطر من! تومن پول

 .جا نبودم نيوقت االن ا چيكرد ه ينم رميو دستگ ديد يمنو نم ايس يدزد ياگر اون روز تو. شدم دهيجا كش نيبه خاطرش به ا يزيچ. پول پول،

 :ترشد و من به خدا گفتم كينزد نيشاه

 ...رو بدون نيجهنم ا ميبه خاطر خودكش ياگر مردم، اگر من و برد ـ

 :خودم رو گرفتم و گفتم يجلو... چرا دم؟يكش يخدا خط و نشون م يكردم؟ برا يكار م يچ داشتم

 .رميتقص يشد من ب يهر چ. شرمنده ام ايخدا ـ

 :به در زد و گفت عينفر سر هيثروتم كنه كه  يو خواست منو ب ديدستش بهم رس گهيد نيشاه

 !ميبدو فرار كن ســـــا،يپل نيشاه ـ

 نهم قسمت

 اوشيس

 

 اد؟ين يسر و صدا كس نيا اي يمخف نيبا دورب شهياَه خاك برسرشون كجان؟ مگه م. ومدينفرم ن هي يكه راه انداختم حت ييسر و صدا با
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 .كردم نييدر رو باال پا يبار دسته  چند

 ـــــــــا؟يس -

. قدر به در زدم كه كتفم شكست نيا. كنترل نداشتن گهيدستام د. هخدا ن يوا. ستادميلحظه از حركت ا هيكه اومد  يدخترونه ا غيج دنيشن با

 هيبا اون . ياز هر دزد شتريبودم ب يقفل باز كردن حرفه ا يتو. كمربند لباسم رو در آوردم عيسر. يچيقبلش كه كتك خورده بودم االنم كه ه

 يفيكه با نور ضع كيتار يراهرو هي. خوب اطرافم رو نگاه كردم. آروم در رو باز كردم. سگك كمربند به در ور رفتم كه باز شد ي لهيم دهخور

 .يروشن بود و خال

سه  تو گوشم اتاق. اتاق سه. دميبه چند اتاق رس. ام به جلو گهينگاهم به پشت سرم بود نگاه د هي. دنييشروع كردم دو. وارد راهرو شدم عيسر

 .زد يطبل زنگ م هيمثل 

 ــــــا؟يس ـ

 :داد زدم. اما باز نشد دمياش رو كش رهيهوا دستگ يب

 ؟ييتو كجا يالــــ ـ

كه  چوندميصورتم برداشتم و پ يدستش رو از رو عيسر. دهنم رو گرفت يجلو يدست. رو خفه اش كنه نيا يكيكه  ديچياز اتاق پ نيشاه يصدا

 . غوالش باشن اما االن دستم باز بود نياز ا يكيحدس زدم . نيام رو گرفت و خوابوندم رو زم گهيحركت، دست د هياونم با 

 رون؟يب ياز اتاق اومد يجونور چطور يا -

 .گونه اش كردم يحواله  يبكنه مشت يكه حركت نيروش نشستم و قبل از ا عيسر. نيپاش كه پرت شد زم ريپام زدم ز با

 .آشغال -

 .بود كه زده بودم يغولهمون . حدس زدم درست

از روش بلند  عيسر. هوش شد يام رو گرفت و تا خواست سرش رو بكوبه به سرم، پاهام رو از دو طرف محكم زدم به سرش كه ب قهي دستش

 :از دور داد زد يكي. شدم

 !ميبدو فرار كن ســـــا،يپل نيشاه -

 .رفتم سمت در عيسر

 .كشمت يخودم م نيبه خدا شاه. درو باز كن احمق -

صحنه  دنيبا د. گذشت در باز شد قهيچند دق. به همه دار و ندارمون يگند زد. نياَه لعنت به تو شاه. شد يدر باز نم. كردم نييرو باال پا رهيدستگ

 ...قرمز اه،يخورم كه رنگم شد س يروبروم، قسم م ي

 ريس ميافتاد از زندگ سايال يچشما ينگاهم كه تو. كرد يقرمز به من نگاه م يبا چشم ها انهيگرفته بود و وحش سايسر ال ياسلحه رو نيشاه

از لبش هنوز خون . تازه بود يپر از زخم ها دشيصورت سف يرو. تمام دستاش كبود بود. موهاش آشفته دور صورتش رو گرفته بودند. شدم

قرمز و ملتهبش وحشت و مرگ رو  يرو در برگرفته بود و چشماو لرزونش  فياندام ظر ينازك و شلوار ل يدخترونه  شرتيت هي. داشت انيجر

 .زد يم اديفر



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٠ 

 .داد زدم. زدم اديشده م فر ديكل يدندون ها ياز ال. هام رو مشت كردم دست

 . كشمت يبه خدا م. كشمت يم نيشاه -

 :رفت عقب و گفت يقدم عيسر نيشاه

 .برو كنار. كنم يگوله حرومش م هيجلو  يايب گهيقدم د هي ايس -

 .يولش كن عوض -

 .به همكارات بگو برن -

 .گميولش كن بهت م. خفه شو آشغال -

 هيبا دست، با  عيسر. هوا نگاش رفت سمت راهرو يب. مست بود. نداشت يعيحال طب نيشاه. اومد يم دنييدو يصدا. شد شتريب سايبدن ال لرز

كه دستش برسه  نيقبل از ا. برداشتم زيمنم خ. سمت اسلحه دييرو ول كرد دو يال. حواسش اومد سمتم. حركت اسلحه اش رو پرت كردم

 نهيس يافتاد رو نيشاه. شد كيشل ريت هي. دستم قفل شد يدستش تو. رهيخواست اسلحه رو بگ يم. حمله كرد بهم. گرفتمهوا  ياسلحه رو رو

 .احمق مست. كرد كيخودش به خودش شل. ام

. گچ نيرنگش شده ع. كنه ينگاه م نيو داره به شاه سادهيوا خيس دميكه افتاد د ينگاهم به ال. بلند شدم عيسر. رو خودم پرتش كردم اون ور از

 :كنار گوشش گفتم. تامل بغلش كردم يسمتش و ب دمييدو

 . تموم شد يهمه چ. تو رو خدا نلرز يال -

 .كه بلندش كنم صورتش رو برگردوندم سمت خودم نيقبل از ا. رهيم يخدا داره م يوا. بود بغلم مونده يحركت تو يشد و ب شتريتنش ب لرز

 .اورديسرت ن ييبگو بال. نكرد تيبگو كه كار ايجون س يال -

 نهيسفت به س. بلندش كردم نيزم ياز رو. دلم آروم گرفت. نه داد باال يسرشو به معن. دنيبغض لرز يلباش از رو. چشماش حلقه زد يتو اشك

 .سمت در دمييدو. ام چسبوندمش

 :گوشش گفتم كنار

 !رو دستما يبمون يرينم. دوست دارم وونهيد -

 دهم قسمت

 سايال

 

نگران  يِا لهيجفت چشم ت هيپلكام رو بعد از چند بار تالش باز كردم كه  يآروم ال! دميعمره نخواب هيكنم  يحس م. تنم كوفته و خسته بود چقدر

 !كرد خكوبيمنو م ،يمشك يِخودم بود، مشك يبار به رنگ چشما نيكه ا

 .بودم زاريمن كه از رنگشون ب گه؟يندارم د يچرا بهش آلرژ. يمشك يچشما

 :و آروم كنار گوشم گفت ديرو بوس ميشونيخم شد و پ ديبازم رو د يتا چشما ايس

 چقدر به خدا بدهكار شدم به خاطر تو؟ يدون يم ـ
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 :وم دادم كه باز گفتتكون آر هيرو  سرم

 .اديز يليخ ،يليخ ـ

چشمام و با  يصورتش رو از كنار گوشم آوردم روبرو. بم مردونه اش چقدر قشنگه، دوستش دارم يصدا! بغض داره. كردم صداش بمه حس

 :چشماش و گفتم يزل زدم تو. دستام چهره اش رو قاب گرفتم

 وونه؟يد يكن يم هيگر يدار يواسه چ ـ

 :ام و گفت نهيس يرو گذاشت رو سرش

 .دميكش يمسخره م يباز نيتو رو تو ا دينبا! متاسفم _

خوره دلم رو تكون تكون دادم كه  يخندم همه جام تكون م يم يكه وقت شهيشون كردم و مثل هم دهيكم ژول هيموهاش و  يرو بردم ال انگشتام

 :با خنده سرش رو بلند كرد و گفت

 ؟يخند يچته؟ چرا م ـ

 :گفت يخندم با لبخند مهربون ينم ديد يوقت يول

 .يخراب هست خانوم يحالم به اندازه كاف. قدر وول نخور نيا ـ

. سر وقتم اديگفتم ب يكنه زود تر بهش م يمعجزه م نيشاه يدونستم كارا يقدر مهربون شده؟ اگه م نيچرا ا. ايچقدر عوض شده س ؟يخانوم

 .خوره يبه هم م يحالم از هر مرد. شهيكنم حالم بد م ينه االن كه بهش فكر م

 :هول شد و گفت ايزدم تو سرم كه س يكيفكر  نيا با

 ارم؟يشد؟ سرت درد گرفت؟ برم دكتر رو ب يچ ـ

داشته  شيباز يبود كه تو يگوشيپسر باز هيشب. نبود سايپل هياالن شب. شميرو تا مرز كشتن ببرم نگرانش م يكيخب منم . نگرانم بود اون

 :قدر نگاهش كردم كه گفت نيزل زدم به چشماش و ا. ترسه از شكست دوباره يخورده و حاال م يشكست م

 ؟يكن ينگام م يجور نيچرا ا. دختر يكن يم وونهيمنو د يدار ؟يچته ال ـ

 :با خودم گفتم. زدم يتلخ لبخند

 !يهست يتو مرد مهربون. يكاش دوسم داشت ـ

 :اخم گفت با

فعال گروه اون قدر گسترده هست كه . فتهيب ابيما تا آبا از آس يخونه  يايب ديچند وقت با هيفقط . تموم شده زيهمه چ ؟يكن يم هيچرا گر ـ

 .انيبخوان سراغت ب

 :گفتم عيفكر و سر بدون

 گه؟يد يايخودتم م ـ

 :و روش رو كرد اون ور و گفت ديبهم خند بازم

 .اميآره م ـ
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 :رو فوت كرد و كالفه گفت نفسش

 نكرد؟ تتياذ نيشاه يال ـ

 .ديفهم عيسر ايافتاد تو تنم كه س فيلرز خف هيموضوع بازم  نيا يادآوري با

 !اصال فراموشش كن. يزيخواستم به هم بر ينم. ببخش ـ

 :كه به حرفش توجه كنم اخمام رو كردم تو هم گفتم نيا بدون

 !نداشت باهام ينه، اون كار ـ

 :گفت. ديتون مثل همهم ؟يخاطرات كن ديتجد ديوسط تو با نيا حاال

 قدر كبود بود؟  نينداشت پس چرا بدنت ا تياگه كار ـ

 :دستم رو گرفت و فشار داد و گفت ايرو زمزمه كردم كه س يشعر هيلب  ريرو برگردوندم سمت پنجره و ز روم

 ؟يبخش يم ـ

 :گفت ايبازم س. شعرم رو خوندم بازم

 م؟يبخش يم ـ

 .كردم و بازم آهنگم رو خوندم بغض

 :بار گفت نيا ايس

 !دل منم گرفته. بلندتر بخون ـ

 .و من خوندم دنيچك يكي يكي اشكام

 

 كردم يببخش اگه بچگ منو

 سردم يدستات رو تو دستا بذار

 دونم اشتباه كردم يببخش م منو

 يتون يببخش هنوز اگه م منو

 يمهربون مايمث قد اگه

 ببخش اگه بازم خطا كردم منو

 بودم وونهيببخش اگه د منو

 خونه نبودم يديترس يم گها

 اشتباه كردم زميببخش عز منو

 دميببخش اگه از تو بر منو

 دميند يچيو ه يشكست اگه
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 و همش گناه كردم يتو پاك اگه

 

چه خوب شد كه گونه ام رو . ديصدام رو شن ايچه خوب شد كه س. بود شميپ ايچه خوب شد كه س! بود ييبه جا يچه بوسه . داغ شد صورتم

 !شد نيآره، چه خوب شد كه ا. دستام رو رها كرد ايچه خوب شد كه س. ديبوس

  »اوشيس«ازدهمي قسمت

 

هنوز قدم از قدم بر نداشته بودم كه چهار تا سرباز با اعالم آماده باش روبروم . كرد يكتفم هنوز درد م. و در رو آروم بستم رونياتاق اومدم ب از

 .گرفتن يحالت نظام

. اومد سمتم يبا سرعت داشت م يچادر يزن. از دور، نگاهم رو به روبروم انداختم يبلند يبا صدا. ادم و آزاد باش گفتمرو آهسته تكون د سرم

 .من رو بغل گرفت يوقفه ا چيآغوش آشنا بدون ه هيبعد از چند لحظه 

 . اوشميدورت بگردم س ياله ـ

دست و گردنم دوخت بعدم به چشم هام  يچينگاه نگرانش رو به باند پام برداشت و  نهيس يمادرم رو نوازش كردم كه سرش رو از رو آروم

 .شد ينگاهش اشك. ديچشم ملتهب و كبودم كش يرو يدست. نگاه كرد

 ه؟يقدر زخم نيقدر كبود شدن؟ صورتت چرا ا نيقربونت بشم چرا چشمات ا ـ

 . دميگونه ام گذاشته بود رو بوس يكه رو يدست اشك چشماش رو پاك كردم و دست با

 خونه؟ ياينگران چشم به در بدوزم كه تو سالم ب ديبا يتا ك ـ

 :زدم و آروم گفتم يلبخند. سرش مرتب كردم يرو رو چادرش

 مامان من چطوره؟! سيه ـ

 :و گفت ديخند هيگر ونيم

 .كنه يبند دلم رو پاره م نهيش يصورت و بدنت م يكه رو ييخوبم فقط زخما نميب يمن هر وقت تو رو م ـ

 !شده يقدر پسر نيقربون دلت برم ا ياله ـ

 :گفت. ديو لپم رو كش ديخند

 ؟يديباز چشم سحر رو دور د ـ

 .اميكار دارم شما برو خونه من شب م يبرم فعال كل ديمامان من با ـ

 :چادرش رو به دندون گرفت و گفت مادر

 .ايزود ب ـ

 ...چشم فقط ـ

 :چشم منتظر نگاهم كرد كه گفتم مادر

 .نيشب مهمون داشته باش ديشا ـ
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 :فكر كرد و گفت يكم مادر

 . باشه ـ

از جاش بلند  ديكه تا من رو د يريچندتا از بچه ها اون جا بودن از جمله سروان ام. كردم و رفتم سمت بخش يرو ط مارستانيب يراهرو. رفت

 .بود يو دلسوز ريمرد پ يريسروان ام. شد و اومد سمتم

 :بهم و با لبخند گفت ديرس

 آره؟ اوش،يس يخورد يحساب ـ

 :انداختم باال و گفتم ييابرو

 !دست بسته زد دست آزاد خورد ؟يهنوز من رو نشناخت يريام ـ

 :و گفت ديخند

 .اون جاست كارت داره ياحمد. يزن يدونم خوب م يآره م ـ

 .كه اشاره كرده بود يسمت رفتم

 .سالم ـ

 :دستش رو جمع كرد و گفت يتو يروزنامه  يعل

 .سالم ـ

 :سرم رو خاروندم و گفتم يكنارش نشستم و كم يصندل يرو

 !ريد يالبته كم يديبازم به موقع رس ـ

 .رادار رو چك كردم نيمردم بس كه ا اوشيجون س ـ

 شدن؟ ريچند نفر دستگ ـ

 :خواست حرف بزنه گفتم تا

 .با اسم بگو ـ

 ...ومرثيك. يارياسفند يعل. سه تا قلچماقاشون ـ

 .رو بگو ايصلا گه؟يخب د ـ

 بندهيو سحر ز يشافع ونيكتا يكه با ضرب گلوله كشته شد دو تا دخترم به اسم ها نميشاه. گروهشون قسر در رفت سييراستش خرچنگ ر ـ

 .شدن ريدستگ

 :شدم سمتش و گفتم خم

 ؟يرياون خرچنگ رو بگ ينتونست يبسه عل ـ

 !در رفتن ميكه كل اون جا رو محاصره كرد نيذره جا بود؟ با ا هيهمون  يتو يفقط چندتا راه مخف يدون يم ؟يشناس يرو نم نايمگه ا اوشينه س ـ

 شد؟ ياسلحه ها چ. قبلش ـ
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 .شدن ريبه جز همونا كه با تو بودن دستگ شونيراننده اش در رفت اما باق. مياونا رو گرفت ـ

 .بلندشم كه دستم رو گرفت خواستم

 ؟يكن يآخ چكار م ـ

 خونه تون امنه؟ يدر خطره مطمئن سايجون ال اوش،يفقط س ديببخش ـ

 :گفتم نانيو با اطم ستادميا صاف

 . بفرست رويفقط ن! آره تو كار نداشته باش ـ

 .باشه ـ

 .يآگاه يكارا يبرا رميمن م ـ

 يبه موها يدست. صورتم بود يزخم رو يبود و چند جا اهيچشمم س يپا. به خودم انداختم نهيآ يتو ينگاه. ييكه برم رفتم دستشو نياز ا قبل

خارج  ييرو كه تازه به تن كرده بودم صاف كردم و از دستشو دميسف رهنيپ ي قهي. شدم ختياَه، چقدر بد ر. و كجشون كردم دميشلخته ام كش

 .شدم

 يذره به رو هيپررو  يدختره . كردمو به صورت غرق خوابش نگاه  ستادميرفتم كنار تختش ا. خواب بود. در رو باز كردم. يسمت اتاق ال رفتم

 !ديصورت داغون من رو د نيا اورديخودش ن

 ؟يشد يشكل نيگفتم چرا ا يم ديدخترا پررواند فقط من با ي همه

 .دقت يمرس

 .يزنند به موش مردگ ياست كه دخترا دارند خودشون رو م گهيخصلت د هي نميا. ديپلكش پر هي

 ؟يتو االن خواب نميبب ـ

 :رو باز كرد اما خمار و گفت چشماش

 ؟يبرگشت ايا س ـ

 .كنارش يصندل يكردم نشستم رو ينچ نچ

 !يستين يخوب يدروغگو ـ

 . نشست سرجاش و زد به كتفم عيسر

 !يكن يصحبت م يدار يمواظب باش با ك يه ـ

 .به همون كتف داغونم يزد يآخ، آخ، ال ـ

 .يدرست صحبت كن زهيدوش هيبا  يحقته تا تو باش ـ

 سا؟يال زهيدوش زه؟يدوش ـ

 .كرد اخم

 ؟يبا من حرف بزن يتون يم يكسم هرجور بخوا يچون ب يفكر كرد ه؟يچ ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٦ 

 :دستام رو به هم گره زدم و گفتم. يليتلخ بود خ حرفش

 ؟يزد يحرف نيهمچ هيچرا  ـ

 .من شرط رو بردم ـ

 !ستيحرفا ن نيفعال وقت ا ـ

 :چشمام نگاه كرد و گفت يتو خيرو كرد سمتم و س روش

 .االن وقتشه قايچرا هست، دق ـ

 :موهام كردم و گفتم يتو يجام بلند شدم و كالفه دست از

 از جون خودت واجب تره؟ زايچ نيفكر كنم كه ا يخوا ياالن جونت در خطره نم ـ

 !اوشيس ـ

 : تعجب برگشتم سمتش كه گفت با

 !كــــميكوچ يآبج! جوجو يفر ايس. يفر يوا ـ

 : كردم و گفتم زيرو ر چشمام

 ؟يفر ـ

 . رفت سمت كمدش و مانتوش رو برداشت. رو پاش كرد مارستانيب ييِدمپا عيدفعه از جاش بلند شد و سر هي

 كجا؟ يه ـ

 . در خطره يجون فر ايس ـ

 : و گفتم ستادميسمت در كه جلوش ا رفت

 .يگيم يچ نميصبر كن بگو بب ـ

 : وت كرد تو صورتم و گفتنفسش رو ف. اضطراب نگاهم كرد با

 .يكوفت يايدن نيعشقمه، همه كسمه تو ا. زمهيعز. منه ي كهيكوچ يجوجو آبج يفر ـ

. ياز ذهنم گذشت خوش به حال فر.با دست زد كنار و در رو باز كرد عيزده نگاهش كردم كه نگاهش رو از چشمام گرفت و من رو سر بهت

  ؟يحسود

 : بود گفت ستادهيا سايكه مقابل ال شونيكيو  ستادنيسربازا صاف ا دميرفتم پشت در كه د عيسر

 ...از شما ديبا ميگ يبهشون م يقربان هرچ ـ

 : رو جلوش گرفتم و گفتم دستم

 .دونم يم ـ

 : و گفتم ستادميكنارش ا رفتم

 .سمت خونه ميريآماده كنه م نيماش هيبگو  يريزنگ بزن ام عيسرباز سر ـ
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 .چشم قربان ـ

 : و گفتم سايبه ال كردم رو

 . ايب ـ

 . اصال حواسش نبود ساياما ال. سالم براش تكون داد يبه معن يسر سايال دنيبا د. بود ستادهيهم ا يعل ميديبه در كه رس. من راه افتاد دنبال

 ميعقب نشست سرباز سايال. بشه ريام نياشاره كردم كه سوار ماش سايبراش تكون دادم و به ال يدست. ديبر ريبا ام نهيكنار در ماش اوشيس ـ

 . راه افتاد نيماش. نشستم ريكنارش و منم جلو كنار ام

 جناب سرهنگ كجا برم؟ ـ

 .ميبرو سمت همون خونه كه بار اول رفت ريام ـ

 : مكث گفت يبا كم ريام

 .باشه ـ

 .افتادم كه بار اول رفتم اون محله يروز ادي. كردم ينگاه م نايبه ماش رهيروبرو خ از

 ييخانم ها. به راه بود غشونيكردن و ج يم يپسر بچه كه وسط كوچه فوتبال باز يسر هي. خراب يو حت يكلنگ يبا خونه ها كيبار يكوچه  هي

 .گرفتن تا از وسط كوچه برن كنار يدست دختر بچه هاشون رو م يرنگ يكه با چادرها

 ! كه نظرم رو جلب كرد يدر آخر كس و

 .نييبود پا دهيكش شينيب يكه تا رو يو كاله اهيس يِميكت قد هيچهار راه گشاد با  يلباس مردونه  هي. داده بود هيتك واريبه د يفرد

 !اون بود يحركت چيبود بدون ه ستادهيكوچه كه ا يتنها فرد ساكن تو. ستادميرفتم روبروش ا. كرد يم نشييتو دستش بود كه باال پا يهيتسب

 : جسور تو چشمام نگاه كرد و گفت. نگاهش به چشمام گره خورد. ديسرش رو از كفشام گرفت تا اومد باال به خودم رس. رو حس كرد حضورم

 !امرتون ـ

سرش رو چرخوند كه نگاهش نكنم و . دختر بود هياون  دينگاهم رو صورتش چرخ. زد يم فيآره، صداش تهش ظر. زمخت بود يالك صداش

 : گفت

 الطلوع و مزاحم؟ يصبح عل ـ

 : كه بره بلند گفتم ديرو كش راهش

 !سايوا ـ

 : گفت يعل مياز تو گوش. قدماش تندتر شد اما

 . كت تنشه و كاله يدختره ول ايس ـ

 .دييدنبالش اونم دستش رو گذاشت رو كالش و دو دمييتموم شد دو حرفش

 م؟يرس يم يپس ك ايس ـ

 : نشستم و گفتم صاف
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 م؟يرس يم يك ريام ـ

 : سرش رو كج كرد و گفت ريما

 .ميرس يم گهيد قهيجناب سرهنگ ده دق ـ

 . ديچيگوشم پ يتو يخدا خدا كردن يصدا

 !رو دارما يكي نيمن هم. مهيخدا جون آبج. خودت حفظش كن ايخدا ـ

 : كرد يلب زمزمه م ريچسبونده بود و داشت ز شهينگاه كردم كه سرش رو به ش يبه ال يكنار ي نهيآ يتو از

 بود؟ يعذاب چ نيا رما؟يگ يبود انداخت يجناب سرهنگ چ نيا ايخدا ـ

با اخم زل زدم از تو . دميصداش رو شن ديفهم. يچقدر موذ. كنه ينگاه م يچش ريز دمينگاهش كردم كه د نهيبار اخمام رفت تو هم از تو آ نيا

 : بهم انداخت و گفت عينگاه سر هيبهش كه  نهيآ

 !اخماش رو نگاه يوا. اش افهيمونه ق يمثل برج زهرمار م ايخدا ـ

 !هييعجب آدم پررو. كرد و صاف نشست يكج دهن

 »سايال«دوازدهم قسمت

كه  ديچك ياولش وقت يقطره . شد ياراده اشكام جار يب. نشستم سرجام خيس جانيه يبرداشتم از رو شهيش يكوچه مون سرم رو از رو دنيد با

 يكه داشت م ششيآرا فيهمراه ك يبت. سوم يقطره . كرد يم يپرهام كه وسط كوچه فوتبال باز دنيدوم با د يقطره . دميكوچه مون رو د

 .شگاهيرفت سمت آرا

 !يبت شگاهيآرا نميا ا. گذاشتم شهيش يدستم رو رو. دميخند هيحال گر در

 !دميبود كه از دور در خونه مون رو د يبعد وقت يها قطره

 !آلونك! يانبار. خونه كه نه البته

 هنوزم صداش تو گوشمه . يواسه فر رهيم يليق يليدلم همش داره ق يا. در ي رهيرفت سمت دستگ ارياخت يب دستم

*** 

 »...جون من نرو يال«

 ».پسره رو كم كنم نيخوام رو ا يجون من اصرار نكن م ينه فر ـ«

 ».وونهيكله خراب د ـ«

 ».عشقم يمن يتوام جوجو ـ«

 ».خوام جوجوت باشم ينم ـ«

*** 

 .جوجو گهيام به من م گهيد يكيگفتم جوجو؟ االن  يم يمن به فر يراست

 !ايفحش ند يا ال. يپسره . جوجو گهياون به من م. اوشيرفت سمت س زيت نگاهم
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 .رو ششيته ر.باره يكه صورتش نافرم شده جذبه از سر و روش م نيكوفتش بشه با ا اَه

 !شيدختر چشا درو يه

آخ . رو سرم گذاشتم يهوا دست يب. دميرو كش رهيبكنه دستگ يحركت يكه كس نيقبل از ا. نگاهم به در خونه قفل شد. ستاديا نيلحظه ماش همون

 .من اومــــدم يآ. پاره نيشلوار ج. لباس مردونه. كاله. شناستم كه ينم ياالن فر ست؟يمن چرا كاله سرم ن

 . اَه حواست رو عشقه. نييپرت كردم پا نيخودم رو از ماش بايتقر دميرو كش در

 .نيزم يدختر نخور يه ـ

 .بار، دوبار، سه بار كي. دستم و گذاشتم رو زنگ. و لبام رو با زبون تر كردم دميرو مانتو و رو شالم كش يدست. بابا دلت خوشه برو

 !يدستت رو بكش كنار سر ظهر ؟يمگه سر آورد يهو ـ

 نيا شهيهم. نيو ج يشال صورت هيتنش بود با  يدخترونه سوسول شرتيت هيجانم  يا. با اخم زل زد بهم. رو برنداشتم تا در رو باز كرد دستم

 !كرد ينم يولــ يكرد تا آبج يداداش صدام م ديبا. دخترونه بود من پسرونه پشيتر

 ياشك از چشماش جار. دفعه پشتش رو كرد و دوباره برگشت سمتم هي. خود به خود رفت باال يفر يكه ابروها ميبود رهيطور به هم خ نيهم

 .شد

 .شد ينگاهم اشك منم

 :زدم داد

 !گهيجا د نيا ايب يكن ينگاه م خيس خيجوجو خاك بر سرت چرا س ـ

 .اش بلند شد هيگر يصدا. دميسفت چسب. تو بغلم ديخال پر نيرو باز كرده بودم كه ع دستام

 !يال ،يال ،يال ـ

 :و گفتم دميخند هيگر ونيم

 .كله، كله، كله ـ

 :داد زد اونم

 .خرابتم، خرابتم، خرابتم ـ

 ! شتريمن ب ـ

 .هوا زد پس كله ام يكه ب رونيب دمشيبغلم كش از

 ؟يزنگ بزن هيسر نداشته ات  ريخ دينبا يريم وونهيد ـ

 .خطرناك بود يليخ. جون تو نبود يفر ـ

 .اومد ايس يپشت سرم صدا از

 م؟يبر سايال ـ

باال رفته اش، لبخند محوش، آخ  يتفاوت بود اما رنگ نگاهش، ابروها ياش ب افهيق. بهش كردم ينگاه. ستادهيروبروم ا ايس دميكه د برگشتم
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 .كالم وليا. كالمشم يب افهيق نيمن عاشق ا

 .ميباش بر ـ

 :كه متعجب گفت دميرو كش يفر دست

 كجا؟ ـ

 .گميم نيجغله برات تو ماش ايب ـ

 .اميبرم تو م يلدج ـ

 .ايبرو زود ب ـ

 .رفت يفر

 ؟يدوستش دار يليخ ـ

 :كرد نگاه كردم و گفتم يبود و به در نگاه م ستادهيكه كنارم ا ايس مرخيبه ن متعجب

 !آره ـ

 :صورتش رو برگردوند سمتم و گفت ايس

 !اوم خوبه ـ

 ؟يرو دوست دار يك گهيد ـ

 :زدم و گفتم يزده نگاش كردم و لبخند بهت

 .ستين يفعال كه كس. مهم باشه ميتو زندگ يهر ك ـ

 .رفت توهم و پشتش رو كرد بهم و رفت اخماش

 كرد؟ يطور نيچرا ا وونهيد! وا

 »اوشيس«زدهميس قسمت

 

 :شد و كنار گوشم گفت ادهيپ نياز ماش ريام. كردم يم يانگار داشتم اسلوموشن باز ييجورا هي. نيرفتم سمت ماش آهسته

 شده؟ يزيچ! يرحالت خوبه؟ پك ـ

 :سرم رو تكون دادم و گفتم جيگ يآدما مثل

 !نشده يزيچ. هان نه. هوم؟ نه ـ

 :گفت ريكه ام دميپام بود رو شوت كردم عقب و شن يسنگ كه جلو هيبود  نييطور كه سرم پا نيهم

 !و خسته جيگ. يمثل عاشقا شد ـ

 :آروم آروم گفتم سايحرف آخر ال يشده  مسخ

 ر؟يام نيعاشقا چه شكل. مگه ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢١ 

 :پوزخند زد و گفت ريام

 ن؟يچه شكل يبدون يخوا يم ـ

 :بود متفكر و داغون گفتم نييطور كه سرم پا نيهم

 .اوهوم ـ

 :گفتم ريسرم رو محكم تكون دادم و رو به ام! دميو دستامم رو از پشت كش دميكش قينفس عم هي

 اومدن؟ ـ

 :تر از من گفت جيكه گ اونم

 اومدن؟ ايك ـ

 :گفت عيبهش انداختم كه سر ي هينگاه عاقل اندر سف هيرو آوردم باال و  سرم

 !منتظر خواهرشه! نه. آهان ـ

 :بهتر بگم با دل خودم گفتم هيلب  ريسرم رو تكون دادم و ز بازم

 .كاش من جوجوش بودم ـ

رفتم اون  يطرف كوچه م نيكالفه از ا! چه حرف زدنه نيآخر ا ميزدم به س گهيد. اوف! حرف زدنم نيبود من گفتم؟ تو روحم با ا يچ نيا. اَه

 كيتو ج كيطور كه با هم ج نيهم! ارنيب فيطرف كوچه كه باالخره خانما افتخار دادن تشر نياومدم ا يطرف كوچه و از اون طرف كوچه م

عذر  هيخدا  يمحض رضا ميساعته االفشون شد هيمنم مات و مبهوت كاراشون كه انگار نه انگار . نيسوار ماش عيزدن سر يبودن و حرف م

قبل از  يكه صد و هشتاد درجه با صدا غشيج يو با اون صدا ديكش نييسمت خودش رو پا شهيش سايكردم كه ال يبكنن نگاهشون م يخواه

 :گفت ومتفاوت بود داد زد  اتيشروع عمل

 !شد ريباال د ايبابا ب ؟يزل يبه چ يسرهنگ ـ

 !بشر پررو بود و كله خراب نيمن كم رو بودم و صبور ا يهر چ يعني

 !كنم كه كله خرابه يكله خراب اون وقت حاال خودم دارم اعتراف م يال گنيگفت بهم م يوقت دميروز اول بهش خند. خراب؟ چه جالب كله

 !خودشه نيكله خراب تر از ا. كه اعترافم بجا بود الحقم

 !تشكر .جا نگه دار نينرو جلوتر هم ريام ـ

 :و خواهرش گفتم يعقب و رو به ال برگشتم

 .ميديرس. نيش ادهيبچه ها پ ـ

 :دميشن يبود ول واشيرو هر چند  يال يشم كه صدا ادهيپ برگشتم

 !يبچه عمته قرت ـ

 !گهيخب خوشم اومد د يدونم چرا ول ينم! خوشم اومد كه حرصش در اومده ييجورا هيمارموذانه اومد كنج لبم و  يخنده  هي

 !دست براش تكون دادم رفت هياونم دو تا تك بوق زد و . اشاره كردم برو ريرو بستم و به ام نيماش در
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 .دنبالم نييايبچه ها ب ـ

 :گفت يكه با حرص م دميرفتم صداش رو شن يطور كه به سمت خونه م نيهم قايكه دق گهيم يچ يال نميقصد بچه ها رو محكم تر گفتم بب از

 به دو نكن افتاد؟ يكيبا من ! حرمت نگه داشتما قتيجلو رف نيبب يتنفكس ايس يهـــو ـ

تو  يخند يم يمرده شورت رو ببرن چرا دار ايس. چرا ناراحت نشدم؟ اَه ؟يخبر اي يدستور ايبود  يجمله ام پرسش. با من بود نيا ؟يفكستن

 !بزن لهش كن پسر يفكستن گهيبهت م سادهيروت وا

 .شم يبذار بگه من ناراحت نم ايخفه شو س اَه

 !خانوم نيا يفكستن يجمله  هيبه خاطر  ؟يشده بود به خاطر چ جاديمن و خودم ا نيب يجالب يريخود درگ چه

 !بود ستادهيا گهيد هيزاو هيهم  يفر. سادياونم وا. و با خنده بهش زل زدم برگشتم

 نيا نيع. نگاه به من هي ينداخت فر يم ينگاه به فر هي ينداختم ال يم ينگاه به ال هي. مثلث من بودم نياالضالع كه راس ا يمثلث متساو هي

 رهيتو نگاه هم خ يكه من و ال نيرفته رفته كمتر شد تا ا مونيجد يچرخش نگاه ها ميكرد يبه هم نگاه م يخوان دوئل بكنن ه يكه م ييآدما

 !ميحل شد ييجورا هيم و يشد

 !يمن بودم و ال.دور شد دمياز مثلث خارج شد و از د يكردم حس كردم فر ينگاه م يطور كه به ال نيهم

 !كنه ينگاه م اهشيس يطور با چشما نيو داره من رو ا ستادهيچشمام ا يكردم فاطمه جلو يو لحظه به لحظه حس م دميد يرو م يال

و با  نميرو نب يدختر گهيد. ادين بايتو نظرم ز يدختر گهيد. عاشق نشم. به خودم داده بودم ييچه قول ها! كنه يكه من رو مست خودش م ينگاه

 شد؟ يچ يول. رميگرم نگ يدختر

 !قوله يكنم لعنت به هر چ يقول دادم و حاال هم اعتراف م. ميزدم به مردونگ گند

 .من تكرار شده ينگاه مست كننده تو گردش زمونه برا نيرو دوست دارم و ا يال من

 !تكرارم نيمن چقدر عاشق ا و

 »سايال«چهاردهم قسمت

 

 يب. شه ياخم هام باز م ارياخت يب. اون رنگ نگاهش فرق داره. چشم هاش با من جنگ ندارن... اون يدوزم ول يهام رو به چشم هاش م چشم

 يبه صورتم م يسوز سرد. بندم يكشم و چشم هام رو م يم يقينفس عم. كنه به تند زدن يقلبم شروع م. شم ينگاهش غرق م يمنم تو ارياخت

 .شن يباال و دور بدنم قفل م انيام م دهيكش ياانگشت ه. خوره

 سردته؟ هيچ ـ

 يشدن م يكه رد م يعابران نيرا محكم گرفته بودم و چشم هام ب يكودك يداده بودم و دست ها هيتك يواريد بهيسرد يهوا هي يتو. يروز هي

 ينگاهم رو. حواسم رو پرت كرد ديرس يبه گوشم م كيكه از نزد يكودكانه ا ياخنده ه يصدا. به ما نداشتن يكدومشون توجه چيه. ديچرخ

. زيمحبت آم ينگاه ها. لمس دستان گرم پدر و مادر. كودك خود را عاشقانه در دستان گرم خود گرفته بودند قفل شد دستكه  يزن و مرد

محبت بر گونه  ياز رو يو بوسه ا دميچيشال گردنم را دور گردنش پ. وارد كردم  يفر يبه دست ها يفيفشار خف. دميحسرت كش ياز رو يآه
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 يبرا يسقف. نگران آن شب. بر لبانم نشست و من نگران بودم يلبخند. ديچيدر وجودم پ يزد و حس خوب برقرنگش  ينگاه قهوه ا. اش كاشتم

 .يزندگ

تب دارش باز نگاهم رو ازش گرفتم و به  يچشم ها دنيباز كردم و با د عيرچشم هام رو س. ديكش رونيمن رو از خاطره ها ب كشينزد يصدا

 يكنم قلب اونم تند م يچرا حس م. خوره يتند شده اش به صورتم م ينفس ها بره؟يرو و رهيداره م ايچرا قلبم تازگ. دوختم دشيسف راهنيپ

. چهيپ يرسه انگشتاش دور مچم م ياش م قهيدستم كه به . كجش رو صاف كنه يتا لبه  رهيلباسش م ي قهيدستم به سمت  اهزنه؟ ناخوداگ

 ينگاهش از رو. باال دميابروم رو م هي. طونهيرنگ نگاهش ش. رسم يگذرم و به چشم هاش م يصورتش از لبخندش م يباال تا رو رهينگاهم م

 .دم هم پدر شدم و هم مادرخو يمن بودم كه برا. ستياون از جنس تو ن يال. لب هام يرو رهيچشم هام م

 ؟يتو خانواده دار ايس ـ

 :زد و گفت يلبخند

 . آره ـ

 !ستيمال تو ن. ستياون از جنس تو ن. زنه ياش تو گوشم زنگ م آره

 :گميكنم و م يحرص لب هام رو جمع م ياز رو. كشم تو هم يهام رو م اخم

 سردته؟ يگيجلو در خونه تون حاال م يساعته من رو كاشت هي ـ

لب  ريو غر غر كنان ز كمينزد اديم يفر. عقب رميكشم و چند قدم م يم رونيب عيدستم رو از دستش سر. شميكممون م يمتوجه فاصله  زهتا

 :گهيم

 م؟يبر ميخوا ينم ـ

 :گميو م رميگ يرو م يدست فر. سه شد تياز دوستام موقع يكيبه قول  يوا

 !جناب ما رو گذاشته سركار نيقربونت برم ا ـ

تو . يال يداد يبند رو آب م يبابا داشت. رفت يكرد عيطرف رو ناجور ضا گهيحسم م. شهيشونيرو پ يقيندازم كه اخم عم يم اوشيبه س ينگاه

 ايس. چارهيشده ب يلبش زخم يگوشه  نيچرا من دقت نكردم ا ياله. كشه يم شيلب زخم يبا پشت دست رو ايس. ينذار اشتباه كن. محكم باش

 :گفت يياليو يخونه  هيرفت سمت در بزرگ  يداشت م طور كه نيهم

 .بچه ها نيايب ـ

با دست زد رو شونه  يفر. ميستاديكنار در ا ميرفت يدستام رو مشت كردم و همراه فر. بگه بچه يبه من كس اديمن بدم م يــيا. گفت بچه دوباره

 :گفت يقيبرگشتم سمتش كه با لبخند عم. ام

 قصره؟ نيتو ا ميما قراره بر يال يوا ـ

 :گميندازم و م يم ينگاه به فر هيندازم دوباره  ينگاه به خونه م هيكشم و  يرو درهم م اخمام

 !اياريدرن يباز ديبد ديند يفر ـ

 :گهيخشكه و م يخنده رو لباش م. شه يانگار از حرفم ناراحت م يفر
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 .دستت دردنكنه يال! وا ـ

 :گميم يندازم و به حالت الت يهام رو باال م شونه

 .يقربون آبج ـ

 !رو جمع كنه نيا ياخما لويك لويك يكيبابا حاال  يا. ساكته. تو ميتا اول ما بر ستهيا يم نهيكنار در دست به س ايس.شه يباز م در

كه  شنيچشاش گرد م. اش نهيزنم تخت س يندازم و كف دستم رو م ينگاه بهش م هيخواستم از كنارش رد بشم  يم يوقت. تو رهيم يفر اول

 :گميو م كشيبرم نزد يسرم رو م

 !توام بگذر ميبابا ما گذشت اليخ يب ـ

 ميزد يباغ بزرگشون قدم م يطور كه تو نيهم. اخما بگذر نيبود كه من از اون بچه گفتن گذشتم توام از ا نيمنظورم ا.شمياز كنارش رد م بعد

 :رو آورد كنار گوشم و گفت هوا سرش يب. كنارم قرار گرفت ميبرس يسرمون به در ورود ريكه خ

 !گذرم يمن نم يول ـ

 بود؟ يگذره؟ منظورش چ ينم ياون از چ. باال انداخت و از كنار ما گذشت يسمتش كه شونه ا برگشتم

 :كنار گوشم شروع كرد آروم زمزمه كردن يفر

 .دارن يچه باغ خوشگل! هييعجب جا يال يوا ـ

 ؟يقصر نيهمچ هي ياونا تو ميكن يجا زندگ كهيتو دوت ديواقعا ما با. نشنوه نيكه ا گهيداره مثال آروم م. زنم يم يذوق كودكانه اش لبخند به

به . تمام عمرم يغمه به اندازه  هيته ته ته دلم . شم يخوشگل خوشحال نم يو خونه ها يهمه خوشگل نيا دنياز د ميدونم چرا مثل قد ينم

خونه  يورود يكه به دو از پله ها فتهيم ينگاهم به دختر. ميريگ يكشم كه كنار در قرار م يم يآه. دميكش يختس يهرچ. ميتمام زندگ ياندازه 

 زونيو از گردنش آو ايبه س رسهيم. يو شلوار آب شرتيت هيبا . ديپوست سف. كه دورش پخش بود ييطال يموها. بود يدختر خوشگل. نيياد پايم

اخمام . ستميا يو م شنيصحنه قدمام شل م نيا دنياز د ارياخت يب. كردن هيكنه گر يدخترك شروع م. رتشيگ يبغلش م عيسر اميس. شهيم

دخترك قطع  فيظر يغايبوسدش؟ بعد چند لحظه ج يبغلش كرده و م ايس يجور نيكه ا هيدخترك ك نيا. شهيفشرده م بمقل. تو هم رهيم

 :گهيگرده سمت ما و م يكنه و برم يآرومش م ايس. شهيم

 !گهيد نيايب نيساديچرا وا ـ

اصال . ستميا يو م كشونينزد رميم. رميگ يرو م يدست فر. دوزه يچشم م يگرده سمت ما و با تعجب به من و فر يبرم ايبا حرف س دخترك

 .جا نيكه اومدم ا نيبودم از ا مونيپش

 :گهيكنه و م يبا دست به دخترك اشاره م ايس

 .سحر خواهرم ـ

به جز رنگ چشماش شباهت ! هيچه دختر خوشگل. كنم يبود نگاه م كميبه سحر كه حاال نزد ييبا خوشرو. كشم يم يا نفس آسوده ناخوداگاه

 .نداره ايبه س يا گهيد

 :گهيكنه و م ياشاره م يبه من و فر ايس
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 ...و سايال نميا ـ

 :گميم عيسر نميب يسردرگمش رو كه م نگاه

 !خواهرم فرشته ـ

 :گهيو م رهيگ يدستش رو سمت من م ديزنه و با ترد يم ينيلبخند نمك سحر

 .خرسندم تونيياز آشنا ـ

 :گميفشارم و م يم يرو به گرم دستش

 .زميطور عز نيمنم هم ـ

 !پونزده سالشه ميگفت سحر هفده سالشه، خب فر اياون بار س ادمهي. هم سن سحره بايتقر يفر. دهيدست م ميبا فر ادياز لحنم خوشش م انگار

پشت سر ما  اوشيس. ميديرس يا يچوب يبايو به در بزرگ و ز ميرو محكم گرفتم و همراهش پله ها رو باال رفت يدست فر. تعارف كرد سحر

 ن؟يچه شكل ن؟يك نايدونستم ا ياصال نم ميبود بهيغر يدلهره داشتم به هرحال من و فر يكم. تو ميو با دست اشاره كرد بر ستاديبود كنار در ا

سوسول و پولدارم كه . مشخصه آداب دانم هستند ناياَه ا. شده بود دايدر وجودم پ يناگهان يسحر باز هم استرس و دلهره ا دنيد دوجوبا  يحت

 !قهيحسن سل نيخاك بر سرمان شد با ا يال يوا. هستن

 : اراده گفتم يب

 ...!ااي ـ

و وارد  ميگذشت يورود ياز راهرو. بهش كردم ياخم! رو لباشه يلبخند مارموذ هي دميانداختم كه د ايبعد به س يبه فر ينگاه. وارد خونه شدم و

چاق بود . اما مهربون. صورتش پر از چروك بود. مقابلمان قرار گرفت يبه تن داشت همراه با اسفند ديكه روپوش سف يخانوم. ميشد ييرايپذ

 ايدر برگرفته بود به س نكيع يِليرا كه قاب مسطت اهشيقرار س يب ياچشم ه! ديروپوش سف كيرنگ و  يو دامن آب ديسف يبا روسر. اما بانمك

 :مهربان گفت يچرخوند با لحن يم ايكه اسفند را دور سر س يدوخت و در حال

 چند وقت؟ نيا يخان كجا بود اوشيس. سالم پسرم ـ

 :زد و گفت يلبخند قدر شناسانه ا اوشيس

 !خانوم بذار برسم بعد شما اسفند دور سر من بچرخون يسالم بدر ـ

 :كرد و گفت يناز يخانوم خنده  يبدر

 ! يايپسر جان دلم هزار راه رفت تا ب ـ

 :زد و گفت يافتاد لبخند يكردم كه چشمش به من و فر يبا تعجب نگاهش م. اشك چشمش رو پاك كرد يرو سر يبا گوشه  بعد

 !ديخوش آمد زانميسالم عز ـ

 :زدم و گفتم يلبخند مهربان تيبه طبع منم

 .خانوم يشما لطف دار ـ

 عيسر. راه افتادم يپشت سرش راه افتاد پشت سرش همراه فر ايس.دور شد يچرخوند و با گفتن با اجازه ا ياسفند رو دور سر من و فر عيسر
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 :آروم گفتم

 !ايس!ايس ـ

 .اَه. دينشن

 :گفتم ظيو دوباره با غ دميلباسش رو كش نيآست

 خان؟ اوشيس ـ

 :بار برگشت سمتم و با اخم گفت نيا

 بله؟ ـ

 م؟يايب ميخوا يما م يقبال گفت ـ

 :دوباره گفتم.شد ييرايآره تكون داد و جلوتر از ما وارد پذ يرو به معنا سرش

 ...!ااي ـ

 !گذره يكال نگم اموراتم نم. كالممه موقع ورود به هرجا كهيت نيا

 :اومد كه گفت يزن يصدا

 .نيخوش امد دييبفرما ـ

به اطرافم  ينگاه. زنه يكه مقابلشه حرف م يو با زن ستادهيا يگوشه ا ايس دميد ميشد ييرايوارد پذ. چهيدر پ چيبابا چقده پ يخونه ا عجب

سقفش بلند بود و . شده بود دهيدورش چ ييبايسبز رنگ ز ليشكل كه مبلمان است يا رهيسالن دا هي. بزرگ بود يليخ شونييرايپذ. انداختم

 .بود زونيازش آو يرنگ ييلوستر طال

 .زن به خودم اومدم و نگاهش كردم يصدا با

 .تو نييبفرما ن؟يستاديچرا اون جا ا ـ

 .دستش رو به سمتم دراز كرد ستادياومد روبرومون ا بعد

 .هستم اوشيمن مادر س زميسالم عز ـ

 ييصورت گرد و لبا. سبز يبور مثل دخترش اما چشم ها يموها. بلند يشده بود و دامن مشك يكه سنگ دوز يبلند قهوه ا نيلباس آست با

 :دستش رو گرفتم و گفتم! هييعجب بچه پررو. به مامانش رفته شينيب نيا ايفكر كنم س. داشت ميمتناسب و خوشگل يِنيب. يگوشت

 .خواهرم فرشته نميو ا ساميسالم خانوم منم ال ـ

 ميتعارف زد رفت! كم روئه نيمن پرروام ا يحاال هر چ. خرده كم رو شده بود تشكر كرد هيكه  ميبچه ام فر نيدست داد و ا يبا فر يمهربون با

 اوشيبرگشت و اومد كنار س عيبعد سر گهيراهرو د هيمادرش رفت سمت . هم اومد مبل روبرومون نشست ايو س مينشست يمبل يرو

 :سمت ما و گفت انداخت و رو كرد شپا يپاش رو رو.نشست

 .رو بهم گفته يهمه چ اوشيس ـ

 .داد بر من يا. رو يهمه چ. تو سرم ختيعالمه فكر ر هيلحظه  هي
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كارشن و جونشون در خطره رو بگه  يكه تو ياشخاص اوشيكه س ومدهين شيبار تا حاال پ هيتونم كمكتون كنم راستش به جز  يخوشحالم كه م ـ

 .و بهتون بد نگذره نيجا راحت باش نيچند وقت ا نيا دوارميهست به هر حال ام يحتما صالح. ما يخونه  انيب

 :و گفتم دميكش يآسوده ا نفس

 ...خب يول ميموند يشد همون خونه م يراستش من و خواهرم اگر م ميو مزاحم شد ميجا اومد نيكه ما ا ديخانوم شما ببخش ـ

 »اوشيس«پانزدهم قسمت

 

! مايمدت ما باهم همكار بود نيكنار؟ مثال ا يتعارفت رو بذار نيا يتون ينم! مثل تو شدم يمن كه عاشق اعجوبه اخب بخوره تو سرم  يول نيا ـ

 همه اش كشك شد؟

 :دستم رو براش تكون دادم و گفتم ستيول كن ماجرا ن دميدونم چرا مات زده شد؟ د يشد و نم رهيرو كه گفتم بهم خ نيا

 ...كي! خونه نيچند تا قانون داره ا ـ

 :و گفت ديحرفام پر نيخواستم شروع كنم ب تا

 اريب يآب شنگول وانيل هيتعارف  يزحمت ب يفهمم اول ب يمن نم يبگ ياز اندازه تشنمه االن شما هر چ شيشرمنده وسط صحبتتون من ب ـ

 !برامون

 :گفتم يكنه بعد رو به ال يبا تعجب نگاهم ماونم داره  دمينگاه به مادرم انداختم د هيشدم و  خيدفعه سر جام س هي يگفت آب شنگول تا

 ؟يآب شنگول. ديببخش. يتو هم نبود. ميستين زايچ نيجان ما اهل ا يال ـ

 :گرد شده گفت يبا چشما ميتعجب كرد يليمتوجه شد خ انگار

آب  يكلمه خوشم اومد برا نيمنم از ا! اريب يآقاهه به دوستش گفت تشنمه برو آب شنگول ميزدم؟ آخه تو اون خونه هه كه بود يحرف بد ـ

 بود؟ يحرف بد. استفاده كردم

 :و رو به مادرم گفتم دمينفس راحت كش هي. هــوف

 !دميم حيمن بعدا براش توض! هيكلمه چ نيا يدونست معن ينم يشرمنده ال ـ

 . بده حيتوض االن! دهيحال م يجور نيا. ميهمه دور هم جمع. گهيجا بگو د نيهم يديم حيرو بعدا برام توض يچ يچ ـ

 !يداش

 :رو به مادرم گفتم گميم يبازم متوجه نشد من چ ميديچشم و ابرو براش اومدم د هي

 كنم فرشته خانمم تشنشون باشه مگه نه؟ يمنم تشنمه فكر م ارن؟يشربت خنگ ب ينيس هي نيخانم بگ يبه بدر شهيزحمت م يمامان ب ـ

بگم  يال. هوا ديمتر پر مين يسقلمه زد تو پهلوش بنده خدا فر هي يال ميشد رهيبه فرشته كه مات و مبهوت خونه شده بود خ يبا مادرم و ال بعدم

 .واال! كرده؟ نه. گناه كه نكرده گهيد نهيب يداره م دهيند يخب بچه طفل! خدا چكارت نكنه دختر

 :گفت يكرد و م يو پرت بلغور مكه هول و هراسون داشت برا خودش چرت  يخنده زل زدم به فر با

 !خوام يمعذرت م! كردم يداشتم نگاه م! قشنگه يليخونه تون خ... من...خب... من ـ
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 يلب ريمامانم ز يه. خواستم بخندم يمن م يه گهيطرف د هيگردوند  يروش رو برم يه. شد يم ديسرخ و سف يه يگفت و ال يم يرو فر نايا

 :گفت يم

 .بچه ست، نخند. زشته ـ

 .خندم يشدن اون دارم م ديكرده و به خاطر سرخ و سف دايپ يتو قلب ال ييايقلب برا خودش چه برو ب نيدونه ا يمامان منم نم حاال

 !بخند يحاال نخند ك.خنده ريهوا زدم ز يخانم و من ب يبدر شيمادرم رفت پ خالصه

 !من رو چه به خنده؟ اونم قهقهه زدن.ه بود قاط زده بودموروجك به دلم نشست يدختره  نيا ياز وقت. اوردميداشتم شاخ در م خودم

 .كرد يكه متعجب ابروهاش رو داده بود باال و به من زل زده بود و نگاهم م يخنده نگاهم افتاد به ال وسط

 تيهوا با عصبان يب. ربتفرستادم دنبال ش ياومد مامان رو برا چ ادميبعد ! به خودم اومدم و خنده ام رو قورت دادم و صاف نشستم سرجام عيسر

 :گفتم

 هان؟ شيبكار ببر يياون كلمه رو جا دينبا يكه بفهم يمگه عقل ندار يدون يرو نم يزيچ يمعن يهان؟ وقت گه؟يد هيا غهيچه ص يآب شنگول ـ

 :گفتم عيسر. كنه يفرشته هم داره با تعجب بهم نگاه م دميزدم كنار و اومدم دوباره حرف بزنم د ميشونيپ يموهام رو از تو تيعصبان با

 !من رو خل كرده تيآبج نيا.نبودم كه يجور نيبخدا من ا ـ

 :گفتم يبا حالت تهاجم عيسر. ديكش يداد و با نگاهش برام خط و نشون م يپاهاش رو تكون م تيكه داشت با عصبان يزل زدم به ال بعدم

 افتاد؟ اديكلمات بدش م نيمان من از اما. برا من خط و نشون نكشا نيبب ـ

 :وسط حرفم گفت يزدم تند و تند كه فر يبرا خودم حرف م داشتم

 اوش؟يآقا س يچ يعني يحاال آب شنگول ـ

بهش  نيبا تحس! كاليبار. گهيچه كاملم م! اوشيآقا س گهياول داره م نياز هم نيبب. بوده گهيد يكيدست  ريز نيمشخصه ا تيترب نيبر ا مرحبا

 :نگاه كردم و گفتم

 !الكل! مشروب يعني يبهت آب شنگول گميو ادبت خوشم اومد رو راست م تياز نوع ترب يليكه خ يياز اون جا ـ

 :نه تكون دادم و گفتم اي يديكه فهم نيسرم رو به نشونه ا بعدم

 هوم؟ ـ

 :سرش رو تكون داد و گفت اونم

 !دهيجون زحمتم رو كش يال.بودم يال يآبج شيپ ميكيمن از كوچ! به بنده نيشما لطف دار ـ

است  ثانهيفكر خب هيتو  دميداره فهم ينگاهش رو ازم برنم دميانداختم د ينگاه به ال هي! كرده تياسكل تو رو ترب نينگو ا. يشعور يچه ب گفتم

 :كردم و گفتم زيمنم چشمام رو ر

 افتاد؟ ستين گهيد يجا مثل خونه ها نيا نيرعات كن ديرو با نيقوان ـ

 :رو تكون داد و گفت سرش

 !آره افتاد ـ
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 :رو ازش گرفتم و گفتم ينيبلند شدم و س يبا خوشحال! يپرتغال كيشربت و ك ينيس هيخانم با  يمادرم اومد و پشت سرش هم بدر بعدم

 ؟يآورد يبرام درست كرد يتوت فرنگ يخانم دستت طال دوباره شربت خونگ يبدر ـ

 :گفت ييخانم با خوشرو يبدر

 !نوش جونت پسرم. ارميبهم بده برات ب نمشيرفتم بب يبه خواهرم سفارش كردم درست كنه كه وقت يدوست دار دميآره مادر د ـ

 .دستت درد نكنه ـ

 :كه خم بشم گفتم نيو قبل از ا يرفتم سمت فر! اشاره كرد كه اول اونا بردارن مهمونن يو فر يمادرم گرفتم كه به ال يرو اول جلو ينيس

 !خانم حرف نداره مثل خودش پنجه طالست يدست پخت مامان جان خواهر بدر نيا دييبفرما ـ

 :خانم هم ذوق كرد و گفت يبدر

 !خانم جان من برم به غذا سر بزنم با اجازه! هيچه حرف نياز خودته ا يجان پسرم خوب اوشيس ـ

 !جان ممنون يبرو بدر: مادرم

 :خانم رفت و من خم شدم و گفتم يبدر

 !دييبفرما ـ

 :بچه و گفت نياومد تو كمر ا گهيد يسلقمه  هي يدستش رو آورد جلو كه شربت برداره كه ال يفر

 !تر كيهست كه اول بزرگ تر بعد كوچ مونيحال ييزايچ هي نيهمچ يه! ميادب يمباد يباالسرمون نبود ول يدرسته ما بزرگتر ـ

 :با انگشت اشاره سمت مادرم رو نشون داد و گفت بعدم

 !اول حاج خانم ـ

 شتريهم ب ليسقلمه اش كه از در نيا ايآدابش  يمباد يكلمه  نيمونده بودم بخندم به ا. بود ايدن ي افهيق نيتر يدنيمن اون لحظه د افهيق حاال

 !كرد يكمر رو سوراخ م

بچه كه آخرش فلج بشه و  نيتو كمر ا زنهيبازم م نميخواستم بب يم يشربت برداشت رفتم سمت فر يتعجب و خنده رفتم سمت مادرم و وقت با

 !متواضعه بچمون... ماشاا.نه دمينه؟ كه د ايبگه اول من كه بزرگترم بعد تو 

 !هم گذاشت كنارش كيبرش ك هيبشقاب جلوش و  يشربت برداشت و گذاشت تو وانيل هي يبعد از فر لكسير يليخ

 :از صرف عصرانه مادرم رو به من گفت بعد

 !جون آماده كردم اتاقاشون رو بهشون نشون بده لطفا سايفرشته جون و ال يمهمان رو برا يپسرم اتاقا ـ

 .چشم ـ

 :آروم صداش كردم! ديرس يهم دمغ به نظر م يليبود خ نيينگاه كردم سرش پا يال به

 ؟يال ـ

با دلهره و . رو برام تار كرد ايداشت كه دن يچ ياشك لعنت نيدونم ا ينم. شماش اشك جمع شدهچ يلحظه حس كردم تو هي. رو آورد باال سرش

 :توجه به حضور مادرم و فرشته رفتم كنارش نشستم و گفتم يب
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 ؟يستيجا راحت ن نيشده؟ ا يافتاده؟ چ ياتفاق ـ

 :محو لبخندش بودم كه لباش خوش فرمش تكون خوردن. بودم دهيلباش ند يلبخند رو رو نيوقت ا چيلبخند زد كه ه هيكرد و  نگاهم

 .شدم يوقت مزاحمتون نم چيرو داشتم ه ياگر كس! شرمنده ام بخدا! نگرانم كه مزاحم شما و خانواده شدم. نه ـ

 .كه در واقع بغضش رو فرو داد دميرو كه گفت آب دهنش رو قورت داد و من فهم نيا

 :لبخند مهربون گفتم هي با

 . خانواده من مهمون دوستن: قانون اول ـ

 :مادرم وسط حرفم گفت كه

 !جا نيا نيراحت باش! نيخودم يدخترا! برام نيشما مثل سحر خودم ه؟يمهمون چ ـ

 :من در ادامه گفتم و

 !هممون ميكلمه مشكل دار نيكنار ما با ا نيرو بذار يستيرودربا: قانون دوم ـ

 :گرفتم و گفتم مينيب يخواست حرف بزنه كه دستم رو به نشونه سكوت جلو يال

 يشبا هم غذا! نهار و ساعت نه هم شام كيمثال ساعت . ميسر وقت غذا بخور ميبوده ما عادت دار يپدر من چون شغلش ادار: قانون سوم ـ

 ! ميدار يچون هممون استعداد چاق ميكه چاق نش ميخور ينم يبرنج

 .باشم چه نباشم تيچه من مامور! حهياستراحت و تفر يپنجشنبه و جمعه برا يروزا: ارمقانون چه ـ

 :به مادرم نگاه كردم و گفتم بعدم

 مامان؟ يچ گهيد ـ

 :و گفت ديخند مادرم

رو  نيقوان نيا ما اگرم! كه پسرم ستيجا كه پادگان ن نيبشن كالغ پر برن دور خونه؟ ا داريساعت چهار صبح ب يبهشون بگ يخوا يمامان م ـ

 .بذار راحت باشن. خواستن بكنن يو فرشته جون خودشون هر كار سايبذار ال. ميخودمون دار يفقط برا ميدار

 :زودتر گفت يحواسم نبود كه ال يگيبگم راست م خواستم

 !نيشما هم باهامون راحت هست ميكن يباهاتون فكر م ميكن يم ياحساس راحت شتريب يطور نيما ا نياتفاقا چه خوب كه گفت! نه. نه ـ

 يبار نيبه دوم. مايكه بازم مغزم فلش بك زد به قد اهشيس يمتفكر زل زده بودم به چشما. دونم يقدر با ادب شده من نم نيتا حاال ا ياز ك نيا

 هداشتم ب قايبود و من دق واريدمبل دو نفرمون كنار  نيا يمبل نشسته بود منته نيهم يكه فاطمه به عنوان همسرم اومد خونمون و چه جالب رو

 !كردم كه برگشت بهم نگاه كرد و مچم رو گرفت ينگاه م اهشيس يچشما

 :گفت يلب ريهوا برگشت بهم نگاه كرد و ز يكردم كه ب يكردم و به فاطمه فكر م ينگاه م يال اهيس يطور به چشما نيهم

 مچت رو گرفتم نه؟ ـ

 .ابرو هاش رو چند بار انداخت باال بعدم

 :گفتم ياز جام بلند شدم و رو به فر يمردونه ا يبا خنده  منم
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 !اتاقاتون رو بهتون نشون بدم ميبر نيبچه ها بلند ش ـ

 !كه من مجبور بشم دست بذارم رو نقظه ضعفت بچه يريمچ نگ يتا تو باش حقته

بود و از جنس  چيوسط سالن كه به صورت مارپ يپله ها از! به خاطر حضور مادرم زبون به دهن گرفت يبهم انداخت ول ينگاه بد هيگفتم بچه  تا

 ديآورد كه ند يبچه فشار م نيبه ا يال نيقدر ا نيدونم چرا ا ينم انيمنتظر شدم اونا هم ب ميديپله كه رس يباال. باال ميرنگ رفت يچوب فندق

 . و خرامان خرامان برو از پله باال اريدر ن يباز ديبد

 : به اطراف انداختن و همزمان گفت ينگاه سرسر هيباال و  دنيرس خالصه

 اتاقامون كدومه؟  ـ

 : گفتم يبه ال رو

 . باهام نييايب. اون آخره ـ

كنن آخه  يرو نگاه م نييباال پا نيو از ا انيرفتم متوجه شدم كه كنار نرده ها دارن م يطور كه م نيهم! جلو رفتم و اوناهم پشت سرم اومدن من

 يقادو تا اتا يجلو. بود يبهداشت سيدور تا دور اتاق رو حمام و سرو! مشرف بود نييباال كامال به پا نيمانند بود از ا طبقه دوبلكسمون گرد

 :و گفتم ستادميا يآخر

 !نيكه كدوم رو انتخاب كن نيدون يخودتون م گهيد! رنگ ييمويهم ل يكيرنگه اون  يآب شيكي ـ

 : انداختم و گفتم ينگاه به ال هي

 . لتونهيحاال هر طور م! برات مناسب تر باشه هياتاق چپ نيا يدوست دار يبه نظرم تو رنگ آب ـ

 : گفت يانداخت رو به فر ينگاه سر سر هيكه  نيدر اتاق سمت چپ رو باز كرد و بعد از ا يال

 ! هم دوست دارم ييموياتاق من ل نيتو ا يبهتره تو بر يدوست دار يندراه رنگش تو هم آب يمن برام فرق يآبج ـ

 يدو تا زل زده بودم كه ال نيداده بودم و به ا هيبه نرده ها تك نميب يدرام م شيانگار دارم نما اليخ يكردن منم ب يهم م كهيدو تا تعارف ت نيا

 : رو به من گفت

 شما اتاقتون كجاست؟  ـ

 : دوبلكس رو نشون دادم و گفتم يدستم اون طرف طبقه  با

 ! اون جاست ـ

 : دوباره گفت يال

  ؟يساديوا يجا چكار دار نيا. گهيخب پس برو د ـ

 : از حرصم گفتم! بزنم دو شقه ات كنما گهيم طونهيش. بچه پررو يآ

 ! خواب ازدهي نييشبا هم ساعت ده چون شما! باش داريساعت هشت صبح ب! ممنوعه دنيجا تا لنگ ظهر خواب نيا! قانون پنجم ـ

 : كه تموم شد گفتم حرفم

 به قول خودتون افتاد؟  ـ
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 : پررو پررو تو چشمام زل زد و گفت اونم

 !آناناس! يكنم كور خوند يقانونات عمل م نياز ا يكيمن به  ياگه فكر كرد ـ

شدم و  اليخ يپام سوخت و ب يلگد محكم بزنم به درش كه دلم برا هيخواستم  تياز عصبان! و در رو هم بست هيرفت تو اتاق راست عيسر بعدم

 !تم اتاقم لباس عوض كنمرف

 »سايال«شانزدهم  قسمت

 

بشر نيا نييپا اديبزن فكش ب گهيم طونهيش ياَ. كرده فيپررو برا من قانون رد يپسره  يديد ا! 

 قهيخاك برسر سل. ييمويپرده ل. ييمويل نهيقاب آ. ييمويكشو ل. ييمويتخت ل. ييمويل واريد. به اتاق انداختم يام رو از در گرفتم و نگاه هيتك

 ياز دهنم در رفت گفتم آب يدونم ك يمن نم ن؟يدرست كن نيخوا يم جاتيمگه ترش! سرتون ريخ نيدرآورد مويگندش رو تو ل گهياتون د

 !دربه درو يايس نيمن رو نه ها ا! بست ديدهن رو با نيچرا؟ ا ا؟يمن؟ گفتم؟ آ ؟يم؟كدوست دار

 .كردم مينگاه به مانتو و شال مشك هي. ستادميا نهيمقابل آ رفتم

 » !جان يحاال رو اعصابت مسلط باش ال خب«

گهيذاره د ينم. شه ينم د! 

 .چقده نرمه يوا.تخت نشستم يرو

 .دوست دارم يخدا من رنگ آب يا ـ

 .نييپا. باال. ـــنيـــيبالــا پا. نييپا. باال! داره يفيچه ك. چقده خوبه. شميم نييچرا من باال پا يوا

 !دارم يخدا من به رنگ زرد آلرژ يا ـ

دونن من جنبه تخت  ينم نايا.چقده گنده است. به تخت انداختم يدست به كمر نگاه.از جام بلند شدم. در نظر گرفتن يتخت نرم نيهمچ هي چرا

 نرم رو ندارم؟ هوم؟ نه؟

 .من اومدم وهوي ـ

 !اَه كالمم قاط زده. ميكرد ينه نه مردونگ.ميكرد ينخواست مام جوون مرد يبگو فر.يبعدا برو اتاق آب يبابا ال. خودم رو انداختم رو تخت شتلق

 .صاف نشستم سرجام. اتاق زده شد در

 بله؟ ـ

 .منم ـ

 .بود ايس

 امرتون؟ ـ

 تو؟ اميب ـ

 . نه ـ
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 .پوشه يم رهياش رو هرجا م ژامهيطور كرد؟ پ نيچرا ا نيا ا. رو باز كرد و داخل شد در

 اتاق؟تو  يچرا اومد ـ

 !يذار يخوام استراحت كنم نم يمن م ؟يقدر سر و صدا نكن نيشه ا يم ـ

 .به من چه. كج و راست كردم يرو كم سرم

 داشت؟ من چكار به تو دارم؟ يچه ربط ـ

 :رو آورد باال و سمت راست رو نشونه گرفت و گفت دستش

 افتاد؟. قدر نيسر و صدا نكن ا دهيخواب يو مهم تيفرد با شخص هي هياتاق بغل نيا ـ

 !نه بندازش ـ

 .كرد خودش رو كنترل كنه يسع. دفعه اخماش باز شد هي

 .بسه ـ

 بسه؟ يچ ـ

 !صدات بلند شه يبه حالت ال يوا رونيب رميمن م ـ

 :و گفتم سادمياز در اتاق خارج بشه كه رفتم جلوش وا خواست

 !ها ينيب ينم من رو يرو نيا گهيد يواس من شاخ و شونه بكش ياز االن بخوا نيبب ـ

 :ديبعد اخم كرد و پرس. به شونه ام زد انگار كه گرد نشسته يرو كج كرد دست سرش

 ه؟يآهان اون وقت اون روت چه شكل ـ

 :آوردم باال گفتم يبشه و دستام رو به حالت ترسناك دايكه دندونام پ يرو باز كردم طور دهنم

 ...هو هو هو ـ

 :زد و گفت ينتونست خودش رو كنترل كنه لبخند گهيد

 .برو بابا جوجه ـ

 .رونيرفت از اتاق ب بعد

 : و گفتم رونيرو از كنار در آوردم ب سرم

 !يجوجه خودتــــ ـ

 : سمتم و گفت برگشت

 هوم؟ آره؟  ؟يدوست دار ييموياتاق ل ـ

 .يا يا يا. در اتاقش رو بست يفرت بعدم

 :كنج لبام نشوندم و گفتم يلبخند.امروزت در اومد يِسوت نيدوم يال يوا. سحره دميو برگشتم د دميترس. دستم رو گرفت يكيدفعه  هي

 زم؟يعز يخوب ـ
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 !خانوم يبابا ادبت رو عشقه ال.شد يعرفان يلحن ما ادب نيا بازم

 ؟يجون اومدم بپرسم جات خوبه راحت يال يمرس ـ

 .يمرس هياوم، بله عال ـ

 :زد و دستم رو گرفت و گفت يلبخند

 .بگو يخواست يمن رو مثل فرشته بدون باهام راحت باش هرچ اينكن يبيغر ـ

 .قربان مرام تو دختر ـ

 :از حرفم خنده اش اومد كه گفت انگار

 فرشته كدوم اتاقه؟ يراست.خواهش گلم يوا ـ

 :كردم برگشت و گفت يطور كه بهش نگاه م نيهم يرو نشون دادم كه تشكر كرد و رفت سمت اتاق فر يدست اتاق فر با

 .ميكه باهم بخور اينهاره حتما ب گهيساعت د هيجان  يال يراست ـ

 !آدم فروش يا.نشدا داشيپ گهيفرشته رفت تو اتاق اصال د نيا يراست.بعد رفتم تو اتاق و در رو بستم. زدم و گفتم چشم يلبخند

 هي. اتيبود قبال؟ قبل از عمل يروزانه ام چ يامه اوم، برن. كم خواب شدم ايتازگ! خواب نه. كش و قوس به بدنم دادم كمي ه؟يحاال وقت چ خب

 با بچه محالمون؟ كيدست گل كوچ

 ييموينكه ل يآخه نه ا. دينگاهم دور تا دور اتاق چرخ. يه يه. تنگ شده مونيفوتبال كوچه ا نيا يآخ چقده دلم برا. دميتخت دراز كش يرو

 !دهيخوبه حداقل سقف سف. دقت نكردم كال. بود رنگش تو ذوقم خورد

پرت كردم اون ور  دميجورابامم كش. طور نيشالمم هم. مانتوم رو در آوردم. صاف نشستم سرجام. بره ينچ خوابم نم. پهلو به پهلو شدم يه

د بلن نيلباس آست هي. تنم انداختم يبه لباسا يحموم؟ نگاه. نگاهم به درحموم موند. كش سرم رو باز كردم! جورابا نيا دنياَه چقدر بو م. تخت

 بپوشم بعد حموم؟ يمن چ. فيو البته كث زقرم

خاك تو سرت ! خوام برم حموم يلباس دم دستتون هست؟ گالب به روتون م ديمن برم بگم ببخش ياول كار شهيآخه نم. تو اتاق راه رفتم كالفه

 توك زبونم؟ ادينم يعرفان ياَه چرا جمالت ادب. خوام برم حموم يم يتيخب عاف. هييدستشو ياون برا يال

 !فيبه از بدن كث فيلباس كث. مير يم نايبا هم ستين يچاره ا گهيد

 .جمله كه خودم از خودم سرودم نياست ا عشق

 ياست؟ مگه نگفت روبرو؟ آهان، چون قرار بود آب هيبغل نياتاقش ا اوشيس يراست. خطور كرد به مغزم يطانيفكر ش هيدفعه  هي. تو حموم رفتم

 !خب. خواسته بغل دستش نباشم يسرش م ريخ. روبروتمرو بده من گفت من 

 ايس يكيكه به صدام عادت داره،  يفر يكي. راحت بود كه فقط دو طرفم دوتا اتاقه الميخ. آب رو باز كردم و بلند شروع كردم شعر خوندن ريش

 .بشن تو اتاقم ناجمعيچندتا گنجشك و سنجاقك و ا رهيصدام بگ ستمين يبرف ديقصه ها سف نيحاال خوبه مثل ا. كنه ياونم عادت م... كه

ساعت  يوا. خود به خود بخشكه، نگاهم به ساعت افتاد ختمير يطور كه موهام رو به هم م نيهم. رونياومدم ب يحموم حساب هيبعد  يسرخوش با

. مانتو و شالم رو برداشتم عيبعدم سر. ازش موهام رو با كش بستم گرد باال سرم تا آب نچكه ميمثل عادت قد عيسر. وقت شام قيدق. هشت شبه
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. ندازه يلپام گل م امياز حموم كه م شهيهم. من خوبم؟ مرتبم؟ گونه هام قرمز قرمز شده بود. اديخب االن باباشم كه م. نه نگاه كردميتو آ

 :سرم و به خودم گفتم يدستام رو بردم باال. ديصورتمم كه سف

 !يسالم عروس دهات -

 ادينكنه ب يخدا االن قاط يا. دوباره برگشتم تو اتاق و در رو بستم دمشيتا د. رونيباز شد اومد ب اميدر اتاق س دميد. رونيرفتم باز اتاق  عيسر

 .دعوا

 :جواب ندادم كه گفت. اتاق چند بار زده شد در

 !و تو دونميمن م اي يكن يدر رو باز م اي يال -

 .كردم بيرو صل دستام

 .كمك كن. غلط كردم حيمس يسيع اي -

 ؟يگيراست م يوا. رتتيگ يبود؟ االن خوف خدا م يچه حركت نيا. يبابا تو مسلمون يا

 .مگه دستم بهت نرسه يمن نگفتم خوابم؟ الــــــ يال -

 .گفتم، خودت به دادم برس يقربونت برم من بازم غلط ايخدا -

 .زدن اومددر  يرفت؟ دوباره صدا. دميكش ينفس آسوده ا. قطع شد صداها

 شام؟ ميبر يال يال -

 .هيچه ام فر. در رو باز كردم يخوشحال با

 .شام ميبر. آره عشقم -

 اهيس يبار شلوار ورزش نيا. بهش انداختم ينگاه. رو محكم گرفتم يدست فر. كنارم قرار گرفت ايكه س ميرفت يم نييپله ها رو پا ميداشت يال با

 !ادايم ژامهيما با ب يحاال جلو. بچه پررو يا. كرده پيخوشت اديخواد ب يباباش م. يشرت جذب آب يت هيبود با  دهيپوش

 .ششيرنگ آت يچشما نياومد از ا يم شيشر شر آت. برگشت سمتم و با اخم زل زد تو چشام عيسر

 ؟يكن ينگاه م يطور نيچرا ا ه؟يچ -

 :نشنوه گفت يكه فر يطور آروم

 !صبر داشته باش. رسه ينوبت منم م. به نفع تو چيه كي ـ

 :زدم و گفتم يحرص درآر لبخند

 !شيپيش -

 .ساكت شد نييپا ميديرس يوقت

 هفدهم قسمت

 اوشيس
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باور كن دختر ! سرتقه داداش من ؟يبرس يخوا يم يبه چ يشصت بار تكرار كرد. اوشيس گهياَه، بسه د! چيه ك،ي! چيه ك،ي! چيه ك،ي

چرا دارم كم ! از من سرتره؟ نيهمه من سرترم اما به چشم خودم ا يتونم؟ چرا جلو يآخه چرا؟چرا نم. يستيمقابلش با يتون ينم. هيسرتق

 ارم؟يم

هم نشست  ساياما ال. دونم يتو كار خداست؟ نم يحاال چه حكمت. و نشستم روش دميرو عقب كش ينهار خور زيم يصندل ياعصاب خرد با

هوا كه . نييچكه آب از كنار صورتش اومد پا هيمحو صورتش بودم تا بفهمم چكار كرده كه . به نظرم چهره اش روشن تر شد بود. من يروبرو

! زترشيتم يلباسا نينه به ا زشيتم ي افهينه به ق. چه چركم هست! تو تنش؟ هيچ نايپس ا. آهــــان، حمام بوده ؟يعني هعرق كرد. ستيگرم ن

. زد ينشسته بود حرف م يجا با فرشته كه كنار ال نيو روم رو برگردوندم سمت سحر كه كنارم نشسته بود و از ا دميخودم به حرف خودم خند

 :حرفش رو قطع كردم و گفتم

 كارت دارم؟ يايلحظه م هيخواهرجون  ـ

 !بــــــله داداشم گلم ـ

 يهم فر دميبرگشتم د ميرفت يطور كه م نيهم. گهيطرف د هي ميو رفت ميبلند شد زياز پشت م. قدر هوام رو داره نيخواهر برم كه ا نيا قربون

بچه و به طور كل سوراخ كرد پهلوش رو و  نيا يزد تو پهلو يكيدوباره  ديتا نگاهم رو د يهر چه تمام تر زل زدن به ما كه ال يبا كنجكاو يهم ال

 !رو نگاه كردن گهيطرف د هيبعدم 

 :خنده برگشتم سمت خواهرم و گفتم با

 !اوردهيلباساش رو ن نيكنم ا يفكر م ـ

 داداش؟ يك يعني نيا ـ

دست لباس براش ببر بذار رو  هيبرو . دهيدوباره همونا رو پوش. ياالن حموم بوده احتماال روش نشده بگه بهش لباس بد! ساستيمنظورم ال ـ

 !ارهيتا فردا ببرمش لباساش رو ب! و بپوشه هيهر وقت رفت تو اتاقش ببن. تختش

هر  يآبرو! بدم رييتغ ديلهجه شم با نيمن ا. سرش دختره ريخ. شده بار خودش جمع كرده ديتول ايلباس مردونه تو دن يهر چ. ببرمش عمرا

 !دختره برده يچ

 :خواهرم نگاه كردم و گفتم به

 .بهت بگن انيب شهيروشون نم نايا. نره ها ادتي گه؟يد يبر يم ـ

 .بابا اومد ميبر. باشه داداش ـ

 :و من رو به بابا گفتم زيسر م ميهم رفت با

 .سالم بر پدر بزرگوارم ـ

 :با خنده گفت بابام

 !سالم بر پسر جانبازم ـ

 :و گفتم دميخند
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 .به نفع شما يكي. همه جام سالمه ـ

 :آروم گفت يرو كه گفتم ال نيا

 !به ضرر من يكي ـ

 يزد انصافا دلت نم يحرف رو م نيا يكه عاشقش بود ياگه دختر! تو بگو ايخدا يول دم،يكه مثال من نشن ارميخودم ن يخواستم به رو يم

 ميزندگ يشرط بند نيدونستم هم ينم يول ان،ين ميزندگ يوقت تو چيكه شرط بسته بودم ه ييدوست داشتن، عشق، واژه ها ؟يريخواست بم

 !رو كرد دوباره ونرو به ا نيرو از ا

 :فكر بودم كه بابا با اخم گفت يتو

 هان؟ ؟يكن ينم يگلت رو بهم معرف يدوما تو چرا مهمونا. يسالم باش شهيهم... اوال انشاا ـ

و  يسر ال يو انگشت اشاره ام رو گرفتم رو ستادميكردن ا يكه با ترس به حركاتم نگاه م يو فر ياز جام بلند شدم و رفتم پشت سر ال عيسر

 :گفتم

 .بنده ييساموراخانم همكار  سايال شونيا ونيخانم ها و آقا ـ

 :و گفتم ديخند يكه داشت م يسر فر يانگشتم رو بردم رو و

 .برن يبه سر م نجايهم خواهرشون فرشته خانم كه در نقش ن شونيا ـ

 :سر پدرم و تا كمر خم شدم و گفتم يرفتم باال يجد يليخ بعدم

 !هم تاج سر بنده هستن، پدر بزرگوارم شونيا ـ

 :گفت يكه داشت م دميخنده مادرم رو شن يبعدم صدا. دهيگردنمه و داره فشار م يرو يزيچ هيحس كردم  كه

 .اه. يگردن بچه ام رو خرد كرد. آقا ول كن ديحم ـ

 :و گفت ديو بلند شدم كه خند چوندميپ يدستش رو به شوخ عيسر. كار بابامه پس

 افتاد؟. دميمن به تو باج نم. ايزير يقدر زبون م نيپدر سوخته بار آخرت باشه ا ـ

 :خنده گفتم با

 مگه نه سحر؟. هياديسرمون هست از سرمونم ز يتون باال هيكه سا نيشما هم ـ

كاناپه نشستم و بابا هم اومد  يرو يو يت يهم سرش رو تكون داد و رفتم نشستم سر جام و بعد از صرف غذا كه فسنجون بود رفتم جلو سحر

خواست بره باال كه من  يم يال! يتخت ال يسحر هم البد رفته بود لباس بذاره رو. اومد وهيظرف م هيساعت با  ميكنارم نشست و مادرمم بعد از ن

 .كاناپه كه سحر بره كارش رو بكنه ينشوندمش رو وربه ز

 :ديو پرس يربع بابا رو كرد به سمت ال هياز  بعد

 خانم دخترم شما چند سالته؟ سايال ـ

 .من نوزده سالمه ـ

 :با خنده گفت فرشته
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 !سالمه 16من  ـ

 :با اخم گفت يال

 !شهيماه شونزده سالت م نيتازه آخر ا. دوما تو پونزده سالته دن،ياوال از تو نپرس ـ

 :گفت يبا ناراحت يفر

 شونزده سالم باشه؟ ديكه من االن نبا فتهيم يماه چه اتفاق هي نيتو ا ـ

 :گفت ينيب زيبا ر يال

 .كنه خواهرم يرشد م يا هيعقل انسان ثان! گهيماه د هيتا آسمون فرق دارم چه برسه به  نيزم شميساعت پ هيبا  ؟ينيب يمنو م ـ

 :دادم كه بابا با خنده گفت يدوتا جوجه گوش م نيو به بحث ا دميخند يم من

 .نيآفر! دخترم يدون ياز سنت م شتريب داستيپ. نه خوشم اومد ـ

 :رو كرد به من و مامان و بعد گفت بابا

 .جا گذاشتم نيكارت دعوت هم داده كه من تو ماش. تولد گرفته، همه رو هم دعوت كرده ايپرستو و پور يب داداش حامد براپس فردا ش ـ

 :گرد شده گفت يبا چشما يال

 پرستو خانم چند سالشونه؟ ديببخش ـ

 .و دو سالشه ستيب ـ

 :لبش گفت ريز يكه ال شهيشروع مبرنامه  يرو كه دادم روم رو برگردوندم سمت بابا كه بگم از چه ساعت جوابش

 سن؟ نيتو ا رهيگ يتولد م دهيخرس گنده خجالت نكش ـ

 :كه گفت دميخنده ام رو گرفتم و سوالم رو از بابا پرس يزور جلو به

 .گهياز هفت شبه د ـ

 خان چند سالشونه؟ اياون وقت پور: يال

 !اونا خواهر برادر دوقلوان ـ

 .چه باحال! اه، چه خوب ـ

 :و آروم بهش گفتم دميخند مارموذانه

 بچه؟ يقدر ذوق كرد نيكه ا يمگه گفتم خودت دوقلو حامله ا ـ

 :من باز آروم گفتم. رفت تو هم اخماش

 !يمساو كي ك،ي ـ

 .كردم نييابروهام رو چند بار باال پا بعدم

 هجدهم قسمت

 سايال
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 من و اعلم؟ ايآره؟ . و اعلم... رو ا شيچه جور. شده يجور هيكنم  يحس م. است رمنتظرهيبرام غ يكم ايس يرفتارها

 .هست يچ يدونم چ يتو دلم كه نم اديم يبيغر بيعج يحسا هي ايتازگ. خاك تو گورم شده اَه

 !دارم برات نيبش ايآقا س. نميبچه سوسول رو شاد بب نيا ادينه واقعا به چشم نم. نگاه كردم طونشيشاد و ش ي افهيق به

 يجمع نيتا حاال من همچ. دنديخند يم. زدند يداشتند با هم حرف م ياز هر فكر يكه خوشحال و عار يبه جمع. دوباره افتاد به جمعشون نگاهم

 يپروشگاه يتو م؛يتنها بود شهيهم يمنو فر. خونه نبود يكه اسمش حت يخونه ا يتو. ميتنها بود شهيهم يرو تجربه كرده بودم؟ نه، من و فر

ات  نهيس يهمه درد كه تو نيا اليخ يب! ايشد يتو واسه خودت مرد. بسه ياَه ال. رهيبا هم بودن ما رو از هم بگ يلحظه  هيخواست همون  يكه م

 .كنه يم ينيسنگ

ب زخم من بودم چس شهيهم ادمهيكه  ييتا اون جا. ندارم كه دردام رو بهش بگم يرو حت يبگم؟ من كس يبه ك ديمن دردام رو با يراست درد؟

 :رو كردم سمت پدرش و گفتم. واسه ما چسب زخم نشد يچكياما ه ،يفر يبرا

 حاج آقا؟ -

 : رو كرد به منو گفت ايس پدر

 زم؟يبله عز -

لحظه از ذهنم گذشت  هي. بود ييوقتا عبوس بود اون مرد خوش اخالق و خوشرو يليكه خ ايبرخالف س. اومد يدونم چرا ازش خوشم م ينم

 !وشايخوش به حال س

 شد دخترم؟ يچ -

 . بودم؟ دلم فشرده شد يمن تا به حال دختر كس. من يبرا يدور از ذهن يچه واژه . يبيغر يدخترم؟ چه واژه . بهش انداختم يجيگ نگاه

 م؟ياياوم نه فرشته فردا ن... يمن و فر شهيآهان، م. خواستم بگم يم يرفت چ ادمي -

منو تحمل  تيخاص يپسر بداخالق و ب نيمخصوصا كه چند وقت ا. تون عوض شه هيكه روح نيايب دياتفاقا با ن؟ياين ينه دخترجون، واسه چ -

 !يكرد

 .اديباباش خوشم م نينه من كال از ا. زدم يلبخند

 :خنده و گفت ريبلند زد ز باباش

 !رو گفتم لبخند زد نيبا دختر مردم كه تا ا يكار كرد يچ اوشيس نيبب يوا -

 داشتم؟ نيبه ا كار يوا پدرجون من چ -

 :رو كرد به منو گفت بعد

 كردم؟ تيمن تو رو اذ -

 :كردم و رو به پدرش گفتم نييمتعجبش انداختم و مثل خودش ابروهام رو چندبار باال پا يبه چشما ينگاه

 !نيشناس يحاج آقا شما كه بهتر از من پسرتون رو م گهيد -
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 :مقابلم گذاشت و كنارم نشست كه گفتم يا وهيمادرش م. خنده ريحرفم همه شون زدند ز نيا با

 .دست شما طال -

 :گفت ايتعجب بهم نگاه كرد كه س با

 !كنه يتشكر داره م يمامان ال -

 :و گفت ديخند زير مامانش

 .كنم يآهان خواهش م -

ماهرانه چرخوندم بعدم  يليدستام خ يرو تو بيس. به بعد يلعنت اتياز اون عمل. نخوردم وهيوقته م يليخ يوا. برداشتم وهيظرف م ياز تو يبيس

كه  دميرو مقابل خودم د ايس يدوباره چشمام رو باز كردم كه چشما. دميچشمام رو بستم و با لذت مزه اش رو چش. گاز خوشگل بهش زدم هي

لبخنداش  نيا ايتازگ. و نگاهم رو ازش گرفتم دمياخمام رو درهم كش. اومد يكه ازش بدم م بيحس عج هيبازم . كنه يمحبت نگاهم م اداره ب

 .خار چشمم شده

 :گفت عيسر ايپدر س. دميپشت سر هم كش ي ازهيبار كه خم چند

 !شبه گهيد د؟ياستراحت كن نيشما و خواهرتون بر نيخوا يخانوم م سايال -

 :كه تازه با سحر گرم صحبت شده بود گفت يفر

 .ستميمن فعال خسته ن. ينه مرس -

 ؟يكار به كار ما دار يبابا چ. بذار راحت باشم يعني. اومدم كه نگاهش رو ازم گرفت يواسه فر ييابروو  چشم

 :جام بلند شدم و گفتم از

 .مياستراحت كن يكم ميپس با اجازه ما بر -

 :زد و گفت يلبخند ايس مادر

 .نيكار دار يفردا كل. زميبرو عز -

 .اتاقم شدم يسمت پله ها و راه رفتم

مانتو و  ينشستم رو. تخت يشال و مانتوم رو در آوردم و انداختم رو. باز كردم و وارد شدم و پشت سرم در رو بستم ياتاق رو به آهستگ در

نگاهم  عيسر يزيدست هام رو گذاشتم كنارم، اما با لمس چ. برم يهوا تكون بخورند لذت م يكه پاهام معلق رو نياز ا. كردم زونيپاهام رو آو

كوتاه  نيآست شرتيت هي. سبز يلباس خواب دخترونه  هي. كه مقابلم بود رو برداشتم يدست بردم و دسته لباس گه؟يد هيچ نيا. كنارم اختمندرو ا

 .يقهوه ا يروسر هيو در آخر  يشلوار كتون قهوه ا هيخوش رنگ و  يآب يمانتو هي. و شلوار سبز

 : گفتم هيكه فر نيكر ابا ف. در زد يكردم كه كس يبه لباسا نگاه م باتعجب

 .دييبفرما -

 :با لبخند گفت. ستاديباز شد و سحر در قاب در ا در

 اجازه هست؟ -
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 :جمع كردم و گفتم يبلندم رو گوشه ا يدست موها با

 .اجازه ما هم دست شماست. بله -

 :خنده اومد نشست كنار من و گفت با

 .يزن يتو چقده بامزه حرف م -

 :زدم و گفتم ييدندون نما لبخند

 .ميچاكر -

 :و گفت ديخند

 .بارم استفاده نكردم هيتا حاال . زهيبه خدا همشون تم. تخت گذاشتم يلباسا رو رو نيجان من ا يال! خوبه يلينه خ -

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 ؟يگيرو به من م نايا يچ يبرا. دختر نيحرفت مت -

 .نيچند دست بخر نيبر اوشيدستت باشه تا فردا با س نايفعال ا. نياريلباس با خودتون ب نيديدونم شما نرس يمن م. يچيه -

 :فكر گفتم بدون

 !رمايجا نم چيه اينه نه، من با س -

 :و گفت ديخند

 چرا؟ ـ

 !چند وقت تحملش كردم نيا يكاف يبه اندازه . خوش ندارم باهاش برم -

 :از جاش بلند شد و گفت. نگفت يزيبا تعجب نگاش كردم كه چ. خنده يداره م زير زيسحر ر دميدهنم كه د يدفعه دست گذاشتم جلو هي بعد

 .كنم خانوم يم يفكر هيفردات  يشمام برا. فردا كالس دارم. جون يمن برم ال -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .شب خوش -

 :گفتم يبود م يحاال اگه فر. وقتا يبعض شميم ياوه من چقدر ادب اوه

 !بكش سرت رو بذار رو متكا زيپر. محل خواب يخروس ب. الشب مس و ط -

 نهيآ يبعد جلو. سبد كنار حمومشون يبوگندو رو پرت كردم تو يلباسا يآخ. دميو شلوار سبز رو پوش شرتيت عيجام بلند شدم و سر از

موهام رو . هيجور هيعادت ندارم،  يول ـــــادا،يچقدر من لباس دخترونه بهم م يآخ. شروع كردم موهام رو شونه زدن زيم يو با برس رو ستادميا

رفتم سمت در و گوشم . اديم رونياز ب ييصدا دميپاشدم كه بخوابم د. لوس و ننر شدم يدخترا نيا هياَه شب. نگاهم به خودم موند كردمكه شونه 

 .رو چسبوندم به در

 د؟يلباسا رو پوش -

 .دونم داداش ينم -
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 وقت لج نكنه نپوشه؟ هي. ها هيلجبازدختره سرتق و  نيا ؟يچ يعني -

 .به من نگفت يزينه بابا، اون كه چ -

 .باشه، تو برو بخواب -

 .بسته شدن در اومد يصدا

________________________________________ 

 

 نوزدهم قسمت

 اوشيس

 

 خواب آلود از  يآدما نيثل او بعد از دوبار به درب زدن در رو باز كرد و م يتا رفت تو اتاقش رفتم سمت اتاق ال سحر

 :در سرش رو آورد جلو و گفت پشت

 شبا؟ يتو خواب ندار ايهان؟ س ـ

 :عصر كه نذاشت بخوابم گفتم يتالف به

 !برنامه هام فكر كنم يخورم تا بتونم رو يمن شبا قهوه م. نه ـ

 !باشم پسر دهيرو فهم يداريمن ربط قهوه رو با شب ب لونياپس هيفكر كن . اوه ـ

 موهاش رو برد پشت  ديتا نگاهم رو د. شونه اش يبود رو ختهيطرفش ر هيموهاش از  دمينگاه بهش انداختم كه د هي

 :و گفت سرش

 هان؟ ؟ياريدر م يباز ديبد ديقدر ند نيحاال من حواسم نبود تو چرا ا ـ

 :گفتم عيسر. آخ لباس! نميمنو باش نگران لباس ا. بچه پررو يا

 ؟يدار. يداشته باش يكنم لباس مناسب يفردا شب فكر نم يبرا ـ

 :و اخم گفت يدلخور با

 !فردا شب اميمن نم ـ

 !يباش ديبا شهينه نه، نم ـ

 كرده؟ نييتع يرو ك دشيبا نيا ـ

 :و محكم گفتم عيسر

 !من ـ

 :كنم حساب برد ازم كه گفت فكر

 !ديوقته پول مول دستم نبوده برم خر يليخ! ندارم يچيالزمه؟ من كه ه يحاال چه لباس ـ

 لباس دخترونه  ديبا. يدختر هيتو . رو سرت يختير ايهر لباس مردونه لست تو دن. ينداشت قهيسل يپولم داشت ـ
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 .يبخر دهيلباس دخترونه و پوش هي ديو با هيفردا شبم مجلس قاط. يبپوش

 :خواست اعتراض كنه گفتم تا

 ؟يديكه سحر آورده رو پوش يياصال لباسا ـ

 :كرد گفت يبود و به لباس نگاه م نييطور كه سرش پا نيپشت در اومد جلوم و دستش رو به بلوزش گرفت و هم از

 !من توش معذبم ادايم يعني... شيم يجور هي! لباس دخترونه اديبهم نم نيبب ايس يدستش درد نكنه ول. دميآره پوش ـ

چقدر لباس دخترونه بهش . اومد يآدم ناخودآگاه خوشش م. من يبود خدا ليچه خوش است. اندام شده بودم نيزد و من محو ا يحرف م اون

 :هوا گفت يغرق لذت بودم كه ب. اومد يم

 ؟يزل زد يبه چ يهـــــو ـ

 :خنده بهش گفتم با

 !ادياز لباس مردونه لباس دخترونه بهت م شتريب يلياتفاقا خ ـ

 :گفتمكم مكث كردم و بالفاصله  هي

 !خانم بشوره يرو بده بدم بدر تيقبل ياون لباسا ـ

 .ها شهيم شيزيچ هي نميا! شده بود يچه بچه حرف گوش كن. و لباسا رو آورد رفت

 :رو گرفتم و گفتم لباسا

 . ريشب بخ ـ

 :در رو ببندم كه با خواهش گفت خواستم

 ؟ينكن يتالف شهيم. اديبخدا خوابم م يكردم ول تتياذ يحاال من عصر ـ

 :و گفت ديسرم رو تكون دادم كه اونم خند يلبخند مهربون با

 !ريشبت بخ. يمرس ـ

 تا  كيكه كردم لباسا رو انداختم تو پالست يكار نيدر رو بستم و رفتم تو اتاقم و اول. لفظ قلم شده برا من چه

 ...؟ مردونه!لباس بودن آخه ناميا. دور بندازمشون

 نزده بود؟. در زده بود يكي يانگار. مخوابالو از جام بلند شد صبح

باز  يچشام بسته بــــودا ول. تو اتاق دياجل معلق پر نيع يدفعه در با شدت باز شد و فر هيو رفتم دست به آب كه  دميكش يكش دار ي ازهيخم

 .شد

 .اديخواهرت حاضر شه ب نيبگو ا ،يبرم آگاه ديمن كار دارم با گهيم. اعصاب نداره اوشيبدو صبحونه ات رو بخور س يال ،يال -

 :رو زدم به كمرم و گفتم دستام

 ؟يكند يدر اتاقم رو از جا م يداشت ياول صبح ياوه، نكنه تو بود -

با تعجب . سرش بود يرنگ يو روسر يآب يخوشگل با ل ديسف يمانتو هي. اش افتاد افهيو ق پيتازه نگاهم به ت. رو كج كرد و ساكت شد سرش
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 :ال دادم كه گفتابروهام رو با

 !شد ريد يال گهيبجنب د -

 :هوا تكون دادم و گفتم يرو رو دستام

 !شهيم داريهر وقت از خواب عشقش بكشه ب يكه؛ بهش بگو ال ستينه محترم ن... محترم يبرو به اون آقا -

 .از پشت در بلند شد يفر يصدا. و در رو بستم ييدستشو يرفتم تو بعدم

 .يلجباز يليخ ياَه ال -

دستت شده  ينگاه كن تو رو خدا بچه بزرگ كن بشه عصا. رونيدست و روم رو شستم اومدم ب. شدن در اومد دهيكوب يمتعاقب با اون صدا بعدم

از . بد نبودم. به خودم انداختم نهيآ يتو ينگاه. خب بدم نبود يگشاد بود ول يمانتوش كم. دميكه گذاشته بود پوش ييلباسا! واال. نمك رو زخمت

 .كه چشمش به من افتاد ختير يم ييداشت چا ايمادر س. رفتم سمت آشپزخونه. نبود يهال كس يتو. نييخارج شدم و رفتم پا اقات

 .سالم -

 !بفرما صبحونه. سالم دخترم -

 :زدم و گفتم يلبخند

 .دستتون درست -

 يآخ من تو. صبحانه انداختم زيبه م يبرداشتم و نگاه رو ييچا وانيل. تو آشپزخونه نبود يكس. رونيكه از آشپزخونه رفت ب زيپشت م نشستم

دست بردم نون رو . رنگارنگشون نگاه كردم يصبحونه  زيبه م يبا خوشحال. صبحونه است شيكيدوست دارم،  يليرو خ زيدوتا چ ميزندگ

 .برداشتم

 نه؟يقدر خوابت سنگ نيا شهيتو هم -

 :بهش كردم و گفتم ياخم. كرد يحالت طلبكارانه نگاهم م هيو با  ميداده بود به صندل هيبرگشتم سمتش كه دستش رو تك ايس يصدا با

 چطور؟ -

 :گفت يعصبان يلينگاهم كرد و خ نهيبرداشت و دست به س ميرو از پشت صندل دستش

برم  ديگروه با نيهم يپرونده  يامروز برا يدون ي؟ م!يبعد دو ساعت از خواب پا شد. زنم يرو م يچطور؟ دو ساعته دارم در اتاق جنابعال -

 اداره؟

 :ذاشتم گفتم يو گردو م رينونم پن يتوجه بهش ال يكه ب يهام رو انداختم باال و درحال شونه

 !ندارم يمهمون نيا يبه اومدن تو ياصرار چيدر ضمن من ه. خورم يشدم و دارم صبحونه م داريفعال كه االن ب -

 .زدم و مشغول خوردن صبحانه ام شدم يلبخند. بله رفته دميبرگشتم د. گفت و از آشپزخونه خارج شد يزيلب چ ريبه موهاش زد و ز يچنگ

 شهيكه ش نميخواستم عقب بش. رفتم سمتش. برام چراغ زد عيسر ايافتاد كه س يرنگ يو قشنگ مشك كيش نيخونه رو بستم و نگاهم به ماش در

 :و با حرص گفت نييرو داد پا

 .ستمــــاين يمن راننده شخص -
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. كرد يداشت نگام م خيس خينشسته بود و س ميفر. به عقب انداختم ينگاه. نيماش يدر جلو رو باز كردم و نشستم تو. موند رهيبه دستگ دستم

البته سرعتش تو حلقم؛ . گاز گذاشت و حركت كرد يپاش رو رو ايروشن شد و س يبد يبا صدا نيماش. نگاهم رو ازش گرفتم و به جلو دوختم

 !يصندلبه  دميچسب

 .ميشد ادهيپشت سرش پ تيهم به تبع يمن و فر. شد ادهيو پ ستاديا كيپاساژ ش هي يروبرو

 كميو  ستيب قسمت

 اوشيس

 

 !نهيبش خواد بره عقب يحاالم كه اومده انگار نوكرشم م. بگم بهش؟ بعد سه ساعت اومده يآخه من چ... ي دختره

كه كارم  يمن. چقدر عوض شدم. من يخدا. اميتونم االن ب يمن برو جلسه من اصال نم يو به همكارم زنگ زدم گفتم جا دميكش قينفس عم هي

 .سرتق يدختره  نيراه افتادم دنبال لباس واسه ا ،يكارم رو ول كردم به چه راحت نيحاال بب م،يزندگ يشده بود همه 

 :گفتم يپاساژ و رو به فر نگيرو بردم تو پارك نيماش

 .نييپا نيايب يفر ـ

 :خم شدم و گفتم. نشسته و به روبروش زل زده نيتو ماش نهيهنوز دست به س يال دميكه شدم د ادهيپ

 ن؟ييپا نيارينم فيخانم تشر ـ

 .يبه من كه نگفت. نييپا ايب يگفت يتو به فر ـ

 !رهيم تمهوريرو اعصابم داره  گهيد نيا. اوف

 :خم شدم و گفتم دوباره

 !خوام لباس بخرم يشما هم م يبرا. نياريب فيخانم شما هم تشر ـ

 زل زده بودم به  يجيبا گ! كم رفتاراش دخترونه شدن هيكه لباساش دخترونه شدن  شبياز د. هيك گهيد نيموندم ا من

 :دفعه برگشت سمتم و گفت هي. نيياومد پا يم نيو عشوه اش كه داشت از ماش ناز

 !رنگا نيرو ا يدست نذار. زارميب يو صورت ياز االن بهت بگما، من از رنگ نارنج ـ

 :گفتم يرو تو هوا تكون دادم و با مسخرگ دستم

 .نه ايلباس به تنم قشنگه  ينيبب ييايكه من به جات برم تو اتاق پرو بعد ب اوردميخودت رو ن ـ

! به خدا شميم يمزخرف زيچه چ. من دامن و تاب تنم باشه! در صد هيفكر كن . خودمم خنده ام گرفته بود. خنده ريرو كه گفتم فرشته زد ز نيا

 .دونم چرا دقت نكرده بودم ينم. من يهم جلو يو ال يمن پشت سرشون بودم و فر! داخل پاساژ ميرو زدم و رفت نيماش ريدزدگ

 خوش  يدخترونه آب يمانتو! فرق داشت يقبل يسايتا آسمون با ال نيزم. تو اون لباسا چقدر فرق كرده بود واقعا

 !اومد يچقدر بهش م. يقهوه ا يروسر هيو در آخر  يشلوار كتون قهوه ا هيو  رنگ

  يو گاها جلو ميرفت يطور كه م نيهم. در اومده بود شيوان شلوار جذب كامال به نما يخوش فرم و الغرش تو يپاها
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 يو فر يو چون من عقب تر بودم متوجه نشد من با ال رونيفروشگاه مردونه اومد ب هياز  يپسر هي م،يانداخت ينگاه م هي مغازه و اون مغازه نيا

 :گفت يهم واسه خودش داشت م يال. پاهاش قفل شد يكه رو نييانداخت و اومد تا پا ينگاه به ال هي. هستم

 !تو مغازه ميبپر بر! تنته تيلباس رو، ف نيا يفر ـ

 :و گفتم يو فر يبا دو تا گام بلند خودم رو رسوندم پشت سر ال عيسر

 !خوره يجا به درد شما نم نيا. دو تا فروشگاه خوب سراغ دارم نييبفرما! خانوما ـ

 :زدم كه اومد جلوم و گفت روزمندانهيلبخند پ هيانداختم و  يرو كه گفتم برگشتم به پسر نگاه نيا

 ن؟ياركار د يجناب شما به خانوم من چ ـ

 .دمياش رو چسب قهيرفتم سمتش و  زيخ هيبا . زد يداشت گنده تر از دهنش حرف م گهيد نيخانوم؟ ا هــــان؟

 :اومد كنارم و تا اومد حرف بزنه گفتم يال. وارياش رو گرفتم و چسبوندمش به د قهي

 .برو كنار تو يال ـ

 :دفعه داد زد و گفت هي كه

 .كه بزنم رشي؟ سفت بگ!برو كنار يچ يعنياه،  ـ

المذهب دستاش . آخ گفتنم نداشت يبود كه محكم خورد تو شكم پسره و از درد چنان خم شد كه نا يخواستم حرفش رو هضم كنم مشت ال تا

 ؟!داره يچه زور يول نييكوچولو نيبه ا

 :كه گفت يتعجب زل زده بودم به ال با

 !ايبهش نگ يزيچ يوقت هي. رتيغ يب ـ

 :گوشم گفتآروم اومد كنار  بعد

 .من االن زنتم ميدون يدونن، من و تو كه م ينم گرانيد ـ

 :پسره رو ول كردم و گفتم مياز شاد. موضوع شاد شدم نيا يادآوريچقدر از . مال خودمه كه. آره، آره. رفته بود ادميگفت؟ زنمه؟ آره،  يچ نيا

 !كردم بچه پررو يزدم لهت م يبرو خدا رو شكر كن رو فرمم وگرنه م ـ

 :گفتم يرو محكم گرفتم و به فر يرو گفتم و دست ال نيا

 .دنبالم ايب ـ

كه بخواد دستش  نيا يبه جا شه،يهم برعكس هم يال. اومد يشده بود و دنبالمون راه م رهيما كه گره خورده بودن خ يبا تعجب به دستا يفر

 !مال خودمه ينبود كه ال ادميچرا . از همه شادتر بودم... وسط من نيداد و ا يبه راهش ادامه م يمخالفت چيرو كنار بكشه بدون ه

كه من مد  ييجا ميرفت ميو مستق رونيب ميطبقه سوم از آسانسور اومد. داخل آسانسور ميداشتم سرم رو باال گرفتم و رفت شهيكه هم يغرور با

 !نظرم بود

وارد فروشگاه كه . خودم بخرم يبرا يال قهيدست لباس به سل هيبود كه  نيا تميراستش ن! فروشگاه كه هم لباس مردونه داشت و هم دخترونه هي

 :كه محكم گرفتم و كنار گوشش گفتم ارهيب رونيخواست دستش رو از دست ب يال ميشد
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 افتاد؟. كنه ديخوش ندارم خانمم بدون من خر ـ

 .رو گفتم نيا يبود اما به هر حال، چشماش برق زد وقت نيحس من ا ديشا. نه اي دميدونم من درست د ينم

 سايال

 

دست هات رو محكم  يكي هيچه حس خوب. تو دلم زهير يچندتا حس مختلف م. كنم يانگشتام گره خورده نگاه م ونيكه م ييانگشت ها به

 يگفت؟ گفت خانومم؟ نگاهم رو از دست ها يچ. گفتــــا يقشنگ يچه جمله  يراست. يمهم باش يكيواسه  هيچه حس خوب. دستاش يتو رهيبگ

بود االن به من گفت  نيتو دلم گفتم ا. عبوسش يگره خورده اش و چهره  يابروها. به صورتش دميرفتم باال تا رس وگره خورده مون گرفتم 

 خانومم؟

دفعه دستم رو  هي. افتاد ايگاهش به خودم و س يبگره خورده اش و نگاه گاه  ينگاهم به اخما. داشت يقدم برم يافتاد كه با ناراحت يبه فر نگاهم

 مبا تعجب نگاهم كرد اما بازم به يفر. دستام گرفتم يرو تو يدست فر عيرفتم سر سادهيوا ايكه س نيبدون توجه به ا. رونيب دمياز دستش كش

 بشيج يهم كنارم قرار گرفت و دست هاش تو ايچند لحظه بعد س. كرد يو مغازه ها رو نگاه م يا گهيروش رو كرد سمت د. نداشت يتوجه

 :باال انداختم و تو دلم گفتم يشونه ا. انگار تو خودش بود ييجورا هي. كرد يبهم نگاه نم. صورتش باال بود يتا رو اهشيكت س ي قهي. بود

 ؟يديپسره م نيا ليپرت تحوچرت و  يايم شهيدهن گشادت باز م نيا يصورت گرفت؟ چرا ه تياون عقد مگه با رضا! يخاك بر سرت ال ـ

 !بابا، لباس رو عشقه اليخ يب! ينگاه كن بچه رو توهم زده اش كرد

 !وونـــــهيمنم كه د. گره خورد نيتريو يكه سرتاسر پولك داشت تو يسبز يآب يبه لباس ماكس نگاهم

 :و گفتم دميرو به هم كوب دستام

 !خودشـــــه-

 ايدفعه كنار گوشم س هي. نيتريو يچشم دوختم به لباس تو. ميلباس رو براندازش كن گنيخانوما هستن سوسوال م نيرفتم به قول ا عيسر بعدم

 :گفت

 !لباس رو برات بخرم نيدرصد فكر كن برم ا هي -

 :بود گفتم سادهيوا كميچشم تو چشمش كه نزد برگشتم

 !يخر يصد در صد م -

 : كه بهشون برخورده باشه دستاش رو زد به كمر و گفتحرفم آقا انگار  نيكه تو هم بود با ا اخماش

 !بشه يا شهيلباسه خرده ش نييپا اديب نيتريو نيزنم كل ا يم. ندارم يمن اعصاب درست و حساب يال نيبب -

 :خنده گفتم ونيم. نخند يبخند ك يحاال ك. خنده ريزدم ز يپق. يا شهيخرده ش ؟يچ

 !ختهيمغازه اش ر يتو گهيلباس ده تا د نياز ا. آقا يتو چقدر خنگ-

 . شد يعصبان شتريحرفم ب نيبا ا يانگار

 .همون كه من گفتم! مغازه گفته باشم يكياون  مير يم يال-



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٨ 

 فيرد. بود يو بزرگ كيش يمغازه . مغازه يزدم بهش و رفتم تو شهيم انيدندونت نما فياز اون لبخند خوشگالم هست؟ از اونا كه چهار رد منم

 :مقابلم قرار گرفت و گفت يكردم كه مرد جون يداشتم به لباس ها نگاه م رهيطور خ نيهم. بود يبه چوب لباس زونيلباس ها آو فيرد

 !خانوم نييبفرما-

 .يمرس-

خوش  يسرااز پ يكيشهاب  يلحظه چهره  هي. ميقد يآخه مردم مردا! تو يختير يبرو اون ور چقدر ب ـــــــش،يا. به سرتاپاش انداختم ينگاه

اون شونه  يموها. زونــــــهيلباسش تا شلوارش آو قهي نيا. لباسش بسته قهيو  ريپسرك سر به ز. چشمام يمحلمون اومد جلو يو لوت رتيغ

 دارن؟ ييچه فرقا گهياوم د. كرده ريخونه اش گ خچالي زيموهاش انگار به پر نيا تب،زده و مر

 :گفت تيگوشم با عصبان ريز يياومد رو شونه هام و صدا يدست

 ؟يقدر زل زد نيا يبه چ ـ

 :با خنده گفتم تشيتوجه به عصبان بدون

 !كردم يم سهيفروشنده رو با شهاب مقا نيداشتم ا-

 :گفت يتر يعصب يبار با صدا نيا. كردم استخون شونه ام خرد شد حس

 ه؟يشهاب ك يالـــــ-

. يرتــــــيمام غ يحاال آقا. فحش به خودم دادم هيدستش رفتم كنار و تو دلم  رياز ز عيسر. گوشم مور مور شدم رينفس داغش كه خورد ز از

 ه؟يشهاب ك نيبگم االن به ا يآخه من چه جور

بردم از . استخونام خرد شد. ياومد دستم رو گرفت؛ اونم چه گرفتن. شد كيبهم نزد يمحكم يكردم كه با قدم ها يطور با تعجب نگاش م نيهم

 :بود گفت نيتريكه مقابل و يو رو به فر رونيمغازه ب

 .ميفرشته جان، بر ايب-

 يبرد تو ديكردم دستم رو كش يطور كه به مغازه نگاه م نيهم. ستاديا يبزرگ يمغازه  يو بعد از چند لحظه روبرو ميسرش راه افتاد پشت

 .مغازه

 و سه ستيب قسمت

  اوشيس

 

 ياومدم كه م يبه خودم م يدادم و وقت يرو محكم فشار م يدست ال تميكرد و ناخوداگاه به خاطر عصبان يم خياسم شهاب تنم  يآور ادياز  يگاه

باهاش داره؟ من كه بهش  يچه نسبت ه؟يشهاب ك. شباهت به بال بال زدن مرغ نبود يكارش ب نيپره از درد كه ا يم نييداره باال پا يال دميد

  ده؟يكنه؟ چرا آزارم م يطور م نيدوسش دارم، پس چرا ا موندمفه

 : از درد وارد فروشگاه شدم و به فرشته گفتم يصورت ال يما دو نفر و سرخ يدستا يفرشته رو زيمسائل من جمله نگاه ت يليتوجه به خ يب

 ! من به شماست ي هيهد. نداشته باش يكار متشميبه ق. انتخاب كن خواديدلت م يهر چ ـ
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 : زد، من با خنده كنار گوشش گفتم يطور كه اون بال بال م نيهم. يها و من موندم و البا ذوق و شوق رفت سمت لباس  فرشته

  ؟يدرد بكش ديهنوزم با ه؟يشهاب ك يبگ يخوا يهنوزم نم ـ

 : گفت عيفشار محكم به دستش دادم كه آهش بلند شد و سر هي بعد

 ... داشتم فكر! پسر محلمونه... به خدا ـ

 : شد و داد زد يدفعه عصب هي

 ! ال مصب رو تا بتونم حرف بزنم نيد ول كن ا ـ

 : زل زدم كه گفت يرفت و به ال ادميخودم  تيتعجب عصبان از

 دميد يفقط گاه. هيچه خر قايدونم شهاب دق يمن نم. جا نكن يدر موردش قضاوت ب كتيلطفا تو ذهن كوچ يدون ينم يزيچ هيدر مورد  يوقت ـ

. كردم يم سهيمقا نينحس تر ا ي افهيو ق ختينحس اون رو با ر ي افهيو ق ختيداشتم ر. پره يتو كوچمون با اسمال گامبو و اصغر درشكه م

 .تو يكچلم كرد ؟يدار ياز سر من بر م ؟دستافتاد حاال

 ! كه با تعجب به ما دوتا زل زده بود يفر شيپشتش رو به من كرد و رفت پ بعدم

دونم چه  يخودم كه م! خر خودمم يگردم ول يمثال دارم منم دنبال لباس م. به لباس ها زل زدم يسرم رو چرخوندم و الك رتيبهت و ح با

و  ستيهم ن يپخ چيه يپسرك كه به قول ال هياسم  يدونم چرا رو يخودم كه م رون؟يب اميتونم از فكرش ب يدونم چرا نم يخودم كه م. مرگمه

 ؟ !شناستش حساس شدم ياصال نم يال

 ! خواست پرو كنه ياز سه دست لباس خوشش اومده بود و م يظاهرا فر! يو فر يفرستادم و رفتم سمت ال رونينفسم رو با فوت ب. هــــوف

و شد كه خم شدم  يچ دمينكرده، نفهم يعذرخواه يشكيكه تو عمرش از ه يمغرور و خودخواه، كس يپسر اوش،يمن، س دميكه رس يال كنار

 : كنار گوشش گفتم

 !جان سايخوام ال يمعذرت م ـ

 »سايال«

چوب . چشمم رو گرفت يصورت يبعد از چند لحظه لباس. لباس ها شدم ي هيبق دنينگفتم و مشغول د يزيچ. اومد رو لبام يلبخند ناخوداگاه

چقدر رنگ  يوا. بلند يخوب بود البته كم بايقدش تقر. لباس رو مقابل خودم گرفتم. ستادميا يقد ي نهيرفتم مقابل آ عيرو برداشتم و سر يلباس

حاال دارم  دميپوش ينم يا گهيد زهيراه راه مردونه چ يو كتون با لباس ها يمن كه جز شلوار ل! رهيگ ياز خودم خنده ام م. و طرحش قشنگ بود

 .ندازم تنگم يم يلباس طرح پرنسس هي

 !ستاينات بد  قهياوم سل ـ

كه همه جاش پر از  يلباس پرنسس هي. دوباره لباس رو نگاه كردم. كرد ينگاهم م رهيبود و خ ستادهيكه پشت سرم ا دميرو د ايس نهيآ يتو از

دامنش همش تور  يرو. بود يدامنش پف كرده و بلند و عروسك نيياز كمر به باال تنگ بود و از پا. زد يانگار از هر طرف برق م. بود لياكل

بود كه  ناشيفقط مشكل آست. باال تنه اش قرار داشت ييبايبا طرح ز يزير يپولك ها. قرار داشت يبزرگ ونِيبود و پشت كمرش پاپ يلياكل

 .بودند يحلقه ا
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 جا رفته؟مردونه ات ك رتيپس اون غ ه؟يچ نيا يخاك تو سرت ال. سرم رو خاروندم يكم. اينگاه به خودم انداختم بعدم به س هي

كه دارم رتيغ يباش ول! يستيتو كه مرد ن ا! 

 .مجلس اميعروسكا پاشم ب نينچ خوش ندارم مثل ا ـ

 .بدون توجه به نگاه من فروشنده رو صدا زد. استيس دميبرگشتم د. مچم رو گرفت و مانع رفتنم شد يكيلباس رو بذارم سرجاش كه  خواستم

 ن؟يداشت يبله امر ـ

 ن؟يرو بهم بد شونيا زيلباس سا نياز ا نيكن يلطف م ـ

 :گفت عيسر ايكردم كه س يبا تعجب نگاهش م. تكون داد و رفت سمت اون قسمت كه لباس منم بود يسر فروشنده

 داره؟ رميلباس حر ـ

 :آورد گفت يكه لباس رو م يفروشنده در حال مرد

 .نييبله بفرما ـ

 :لباس رو مقابلم گرفت و با لبخند نگاهم كرد و گفت ايس

 !برو بپوش ـ

 ».نگو يزيچ. فعال خفه يال«: وجدان خفته ام داد زد يول اديبگم كه حالش جا ب يزيچ هي ايخواستم باهاش لج كنم  يم

منم كه . رهيدفعه دلِ ما براش م هيكه  هيچ لبخنداش نيدونم تو ا يحاال نم. ما نداده ليلبخند تحو هيبشر  نيجا ا نيا مياز صبح كه اومد آخه

 ! يخ يگفتم ب. هيهمسا شكيساده، زود باور، دلم قد گنج

 :اومد مقابلم و گفت يكه برسم فر نيقبل از ا. باال انداختم و لباس رو ازش گرفتم رفتم سمت رختكن يا شونه

 ؟يلباسه برا من خوبه آج نيا نيبب! چقده لباست نانازه يال يوا ـ

 يكت دامن دخترونه  هي. قهيسل نياحسنت به ا. دختر نيبه ا كاليبار. چونه ام ريدستم رو بردم ز. نگاه كردم يدستش رو كم يتو لباس

 .خوشرنگ قرمز

 : با لبخند گفتم. يرتــــيكه جا آقامون نباشه غ منم

 . آره عشقم قشنگه ـ

 .تا بناگوش باز شد و با من اومد تو اتاق پرو ششين

تنم  يو تو نيياز باال سرش دادم اومد پا. لباس رو به تن كردم يو با وسواس خاص ستادميا نهيمقابل آ. اونم رفت دو كي ياق پرورفتم ات من

 يقتو! شد يمگه بسته م دميپر يم نييباال پا يبا دوتا دستام افتادم به جونش حاال هرچ. لباس شدم كه باز مونده بود پيبا تعجب متوجه ز. ستاديا

منم؟ دستم رو گرفتم  نيا نمياوه اوه صبر كن بب. شدم به خودم و لباسم رهيخ نهيآ ياز تو. شه همون طور تا نصفه رهاش كردم يبسته نم دميد

 صورتم نتيز ييبايلبخند ز. دستام رو كال از رو صورتم برداشتم! نه منم. حاال دوتاش رو. انگشتم رو از جلو چشمام برداشتم هيبعد . جلو صورتم

 يشرق يشاهزاده ها نياالن با ا. دور خودم با لباس زدم يدستام و به كمر زدم و چرخ. انيدخترونه هم بهم ب يكردم لباسا يفكر نم يآخ. شد

 يو موها و چشم ها و ابروها دميبا پوست سف شيرنگ صورت. پف كرده اش يبايكمرم و بعد دامن ز يلباس از باال تنگ بود تا رو. نداشتم يفرق
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 .دل بكنم نهيتو آ رياومد از تصو ياون قدر قشنگ شده بودند كه دلم نم ميپر مشك

 .اومد يدر زدن آروم يصدا

 ؟يخوا يكمك نم يال ـ

 .بود ايس يصدا

 !نه ـ

 ؟يديلباس رو پوش يال ـ

 !اوهوم ـ

 !نميخب در رو باز كن بب ـ

 !ستين يازين ـ

 !كنم دشييتا ديمن با ؟يچ يعني ـ

 !نه ـ

 ! يال ـ

پسر  نيمخصوصا ا. انيدر مقابل من كوتاه ب دياصال و كال و حتما همه با! ياوه چه عال. اديكنه مقابل من كوتاه ب يم يسع ايتازگ. ديكش يقيعم نفس

 . ديچش سف ياخمو ختير يب يسوسول اخمو

 !كنم يخواهش م ـ

 !نه ـ

 !ميبچرخ تا بچرخ سايشه ال يباشه نوبت منم م ؟يكن يواقعا در رو باز نم ـ

 .عمرا. اهيسوكس س. پشه.نخود. شيبرو كشم. كنه يم ديتهد هه

 :پشت در گفتم يدر رو بستم و عصبان عيسر. كه خوب نگاهم كنه نيقبل از ا. شد داشيجلوم پ نهيدست به س ايدر باز شد و س دميتعجب د با

 هان؟ ؟يروت شد در رو باز كن يپررو چطور يواقعا كه آقا ـ

 !ما رتيپسرك دست گذاشته رو غ. افتاد نهيآ يبه صورت سرخ شدم تو نگاهم

در رو . نشه دهيكش نيزم يبه دست گرفتم كه رو يطور. رو برداشتم ميو لباس صورت دميلباسم رو پوش.آروم از تنم در آوردم يليرو خ لباس

طور به چشمام  نيهم. ستادياومد سمتم و روبروم ا عيبلند شد و سر شيصندل يمن از رو دنينشسته بود كه با د ايمقابلم س. آهسته باز كردم

 :با تعجب ابروهام رو انداختم باال و گفتم. بود رهيخ

 ؟ييكجا! يه ـ

 :و گفت ديصورتش كش يرو يدست

 نم؟يتنت بب يلباس رو تو يچرا نذاشت ـ

 :باال انداختم كه گفت يا شونه
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 ؟يوقتا حرف گوش بد يبعض شهيم! يكرد يكار بد ـ

 :گفتم عيسر... تيخاص يغول ب نيوقتا دلم به حال ا يمن بعض ياَه خدا. غم گرفته اش كردم يره به چه ينگاه

 !بابا يخ يب! هست يخب حاال مگه چه تحفه ا ـ

 :برگشت سمتم و گفت عيكردم كه سر يمتعجب حركاتش رو نگاه م. مغموم روش رو ازم گرفت يچهره ا با

 .لباس رو بده من ـ

 :گفتم عينخوره دادم دستش و سر نيكردم اصال زم يم يكه سع يرو در حال لباس

 !بشه فيكث نيآخ مواظب باش نخوره زم ـ

 : بردم جلوش و گفتم ديزد باال و دستم رو به حالت تهد رتميغ. نگاهاش مشكوكه نينه ا دميد. نگاهم كرد رهيزد و بازم خ يا انهيموذ لبخند

 !كنه ها يم ينينگاهت سنگ نيا ايتو تازگ يه ،يه ـ

 :گفت يزيآم ديمچ دستم رو رو هوا گرفت و با حالت تهد عيسر

 كنه؟ ينگاهم چكار م ـ

هرشب  دميمن كه د ؟يكچل يمطمن يال«. كله كچلم ريخ مياَه شانسم ندار! من افتاد ريبود گ يك نيا. رونيكردم مچم رو از دستش بكشم ب يسع

 بافم؟ يسوسوال موهام رو م نيمن؟ من مث ا يك»!يكنار تخت تا راحت بخواب ينداز يم يباف يم يواشكيكوه مو رو  هي

 »!عمه ام نه«

 . شكست بدبخت يريگ يدست ما رو م يتوام ه نميدستم رو ول كن بب ـ

 :بلند گفتم. درهم كنارش قرار گرفتم يبا اخما. سمت خودش و راه افتاد كه بره ديمن رو كش. ده ينم تياهم دميد

 ؟ينيبب ياستخوونم چشم ندار كهيآخه چهار ت ـ

نشسته بود  يصندل يبا خنده دستم رو رها كرد و رفت لباس رو گذاشت مقابل فروشنده كه رو! غول نيافتاده دست ا شكهيدست من قد گنج واال

 :و گفت ستاديدفعه از جاش بلند شد و مقابلمون ا هيما  دنيبا د. افتاده بود شيگوش يو با صورت تو

 بله آقا؟ ـ

 . خوبه نايهم ـ

 :و گفتم ايبا تعجب و اخم برگشتم سمت س. زهيرو م ميكت و دامن فر دميد

 شد؟ نايكو؟ لباساش هم يفر ـ

 :لبخند گفت با

 !رهيكفش بگ يكنار يآره االنم رفت مغازه  ـ

 »اوشيس«:و پنجم ستيب قسمت

 

 هيآخه . وانهيد! كنه به خدا يم خيقدر من رو سنگ رو  نيبده ا رشيخدا خ يال نيا. به خدا از دست رفتم من. دكتر هي شيمن فقط برم پ آخ
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 نم؟يداشت كه نذاشت من بب يقدر لجباز نيدست لباسم ا

 !ميمحرم گهيكردم كه خانم حواست هست؟ من و تو بهم د يم يادآوريبار من بهش  نيا ديبا البد

 !تو تنت نميگفتم حاال تا خودم در رو باز نكردم خودت باز كن لباس رو بب ينداختم باال و م يآسوده ابروهام رو براش م اليوقت با خ اون

 .اون ور تنهاست يفر گهيد ميبر ؟يبه چ يدو ساعته زل زد ـ

 :به خودم اومدم و رو به فروشنده گفتم يال يصدا با

 ن؟يآقا كارت رو زد ـ

 :كرد و گفت يخنده ا فروشنده

 ؟يگرد يم ميچ يدونم دنبال چ ينم !من افهيبه ق يساعته زل زد هيبله شما  ـ

به پسرام  دايارشاد بگم جد يباشه به ون ها ادميآخه؟  هيختيچه ر نيا. برگشته است ايبدبخت از دن. انداختم هشيزشت و كر ي افهينگاه به ق هي

 !عامل فسادن شتريب نايكه ا نيمثل ا! بدن ريگ

 .رو گرفتم يدست آزادم دست ال يكيبرداشتم و با اون  زيم يلباس رو از رو ياسم شهاب افتادم و اخمام رو كردم تو هم و ساك ها ادي دوباره

خواستم فكر كنه دارم شكنجه اش  ينم. بهش وارد كردم و خودم آروم رهاش كردم فيفشار خف هي يول ارهيب رونيخواست دستش رو ب اولش

 .كنم يم تشياذ دميم

. لباس بخرم ديخودمم با يافتاد برا ادميدفعه  هيكه  ميشد يوارد فروشگاه كنار سايشدم؟ با ال يجور نيتا حاال ا يمن از ك! چه دل نازك. اوه

 .نه ايبه پاش خوبه  نهيرفت بب يبود و داشت اون وسط رژه م دهيبود پوش يهمرنگ لباسش كه پاشنه سه سانت يجفت كفش عروسك هي يفر

 !خنده يكنه و م يفرشته نگاه م يداره با لذت هر چه تمام تر به حركات و ذوق كردنا دميخوام كه د يبگم من لباس م يه الب برگشتم

 :بر عكس نظرم با همون خنده كنار گوشم گفت يول. اديآرنج زدم به پهلوش كه به خودش ب با

شد كه براش بخرم  ينم يجفت كفش عروسك هيزدم المصب پول  يمو اون  نيا بياز ج ميهر چ. براش رميبم! چقدر ذوق كرده! نگاهش كن ـ

 .آرزوش رو داشت شهيهم! ذوق كنه

كردم به  يم يحسود شتريب. وابسته اند گهيرو دوست دارن و بهم د گريدو نفر چقدر هم د نيكردم كه ا يفكر م نيزد و من به ا يحرف م اون

 :گفت يخنده و با لحن مسخره ا ريخودم بودم كه زد ز االتيتو خ! فرشته تا فكر

 يراست بر هيخونه زنت با همونم  يبر ديبا لباس سپ. بختت كنه ديخدا سپ! يبچه رو شاد كرد نيخدا عوضش رو بهت بده ا! جوون يش ريننه پ ـ

 .تو قبر

 :تلب گف ريبعدم ز. اخمام ناخودآگاه رفت تو هم هيجمله آخر نيكردم كه از ا يجور با خنده نگاهش م نيهم

 دستور دادنات خالص بشم؟ نيمن از دست ا يك ـ

 !ينور شد از ناراحت يجمله اش حال من نور عل نيكال با ا كه

 :دفعه گفت هيناراحتم كرده  ديفهم انگار

 .كردم جون خودم يخب شوخ ـ
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 :كردم كه گفت يبا تعجب بهش نگاه م. گفت جون تو يم شهينگفت جون تو؟ هم چرا

 !يشيپررو م. ديشه بهت خند يكه نم نيمث ا! نوچ ـ

 :گفتم يو جد دميحرفش رو فهم منظور

 .جون تو يگفت يم شهيجون من؟ هم يچرا نگفت سايال ـ

 :رنگ به رنگ شد و با من و من كردن گفت. مچش رو گرفتم انگار

 !يطور نيهم... هـ! يچيه ـ

 :كردم و گفتم زيچشمام رو ر. نگاهش كردم موشكافانه

 !چرا يبگ ديبعدا با يول. مياالن وقت ندار. باشه ـ

 :هول شد و گفت دوباره

 !نشده يچيه. نه به خدا ـ

 !هست شيزيچ هيمن رو مطمئن كرد كه  گهيد نيشده باشه؟ اوه ا يزيچ دينشده؟ مگه با يچيه

 :حرف شدم و گفتم اليخ يب

 .لباسم رو انتخاب كن ايتا فرشته انتخاب كنه كفشش رو ب ـ

 !رونيكردم قبول نكنه و ضد حال بزنه ذوق كرد و جلوتر از من رفت از فروشگاه ب ينظرم كه فكر م برخالف

. كرد يم يمن رو عصب يزيچ هي يول. ذوق كردناش بخندم و شاد بشم نيخواست به ا يدلم م يليخ. رونيبود رفتم ب ميشونيپ يكه رو ياخم با

 !بود يكيحالتاش با فاطمه  نينشده، ا يچيكه گفت ه نيكه به من و من كردن افتاد، ا نيد، اكه رنگ به رنگ ش نيحالتاش، ا نيكه ا نيا

 !نشده يچيرنگ به رنگ شد، هول شد، گفت ه. شد يجور نيتا اعتراف كنه دوسم داره هم رميكه مچش رو بگ ياون وقت ادمهي

 .نشده يچيگفت ه قايدق

 !عشق رو باور كرده بودم نياونم عاشقم شده بود و من ا. شده بود اما

و قرمز برداشته بود با  يو مشك يو قهوه ا يچهار تا كروات سورمه ا يال. كه لباس مردونه هم داشت يدر هم رفتم داخل فروشگاه قبل ياخما با

 :و گفت ديخند ديمن رو كه د. چند دست كت و شلوار

 نه؟ ايخوبه  ينيبب يبپوشبدم  يكي يكيرو  نايبرو تو اون اتاقه ا ايتو بابا؟ ب ييكجا ـ

داغون ترم  ا،يخدا ا،يمن چم شده؟ خدا. دميد يشدم فاطمه رو م يم كينزد يكه به ال يدرست وقت ايخدا. كردم شيمشك ينگاه به چشما هي

 .نكن

 :دستش و با همون اخما گفتم يتو يعذابم نده نگاهم رو دوختم به لباسا شيمشك يكه چشما نيا يبرا

 !بده برم تو اتاق. ممنون ـ

 :بود و نگاهم به لباسا كه خم شد زل زد تو چشمام و گفت نييپا سرم

 از من؟ يهنوزم ناراحت. ديمن كه گفتم ببخش ـ
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بگم  دينبا. فاطمه من رو ببخش! زد؟ نه يمهربون باهام حرف م يجور نيا يك! كنه ياومد از من عذرخواه يم يك نيا! عوض شده نميا. ايخدا

 !ستيمثل تو ن نيا گميم يول

وقت از من  چيتو ه. ستيمثل تو مغرور ن شيرنگ مشك. ستيچشماشم مثل تو ن دمياالن كه نگاش كردم فهم يحت. ستياصال مثل تو ن نيا

تونستم اجازه  ينم. يعشقم بود ،يتو زنم بود. كه حقم بود ياديفر. تو گوشم يزد دميكه سرت كش ياديبه خاطر فر يوقت ينكرد يعذرخواه

 .چقدر ماتم زده شدم ينيكه بب يبرنگشت. يهم برنگشت گهيو د يرفت. يآره رفت. يتو رفت. يديتو نشن يول. يزدم كه نر اديرف. تيمامور يبدم بر

 .سر سوزن هم به تو شباهت نداره هيكه  يعاشق دختر! من عاشق شدم. من رو ببخش فاطمه

 .اديوقت از پا در نم چيسرا قدرت داره، كه مغروره، كه هكنه كه شجاعه، كه مثل پ يتظاهر م اون

. قادره تو رو عاشق تر كنه. قادره تو رو با نگاهش ذوب كنه. قادره عاشق بشه. دختر با افكار دخترونه هي! دختره هياون . ستيطور ن نيا اما

. كرد ياز من عذرخواه سايال. ستيبه حرف خودش ن. ستيمثل تو خودخواه ن سايال. غرور نداره. نگاهش خشم نداره سايال. كنه وونهيد

اگر به خاطر رنگ چشماش عاشقش شدم اشتباه  يحت. اون فوق العاده است. كردم يكه من فكرش رو م ستين يزياون اصال اون چ! يعذرخواه

رنگ  سايال يول. شد يبون نموقت مهر چيبود كه ه يحس غرور و خودخواه هينگاهت  يتو تو. چون رنگ نگاهش هم با تو فرق داره. بود

 ؟يفهم يبا تو فرق داره م يال. كنه يهم باشم نرم م ايمرد دن نيتر يمن رو اگه عصب. كنه ينگاهش آرومم م

 اوش؟يس. با توام ايس. ايهان؟ س يزل زدنات بردار نيدست از ا يخوا يم يحالت خوبه؟ تو ك ايبا من فرق داره؟ س يك ـ

رو باهاش  ينبود تا مجبور بشم ال يكاش فاطمه ا يايخدا! نبودم كه يطور نيمن ا ؟يچ يعنيمن نكنه بلند حرف زدم؟ . تعجب كردم اولش

 !كنم اسيق

 :لبخند بهش نگاه كردم و گفتم با

 .يفرق دار ايدن يتو با همه  ـ

 :تعجب ابروهاش رو داد باال و گفت با

 !يرد كرد.تو يبه خدا از دست رفت! كنم خدا شفات بده يدارم دعا م اوش؟يس يخند يتو چرا م... المضطر اذا دعا و بيجيامن  ـ

 :خنده با تعجب گفتم وسط

 رو رد كردم؟ يچ ـ

 تا حاال؟ نينداشت يليازدواج مزدواج فام التونيشما تو فام نميبب ـ

 :گفتم ينيزم بيس نيع

 چرا؟ چطور مگه؟ ـ

 :خنده و گفت ريز زد

 .تنهاست يلباسا رو پرو كن فر نيبرو ا ايب. گهيد يزن يم جيكه گ نهيخب هم ـ

 .زنم رفتم تو اتاق پرو يم جيگ نيكردم من چرا از نظر ا يفكر م نيطور كه به ا نيرو از دستش گرفتم و هم لباسا

 :زد به در گفت يال. و خوشگل بود دمياول لباسا رو پوش دست
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 نم؟يبب ـ

 :گل كرد و گفتم طنتميش حس

 .دميهنوز نپوش! نه ـ

 :در زد و من همون جمله رو گفتم كه گفت يبازم ال. و بازم خوشم اومد دميرو در آوردم و دست دوم رو پوش لباسا

 !اون تو يكن يچكار م ؟يديتو هنوز نپوش ديكل پاساژ رو خر يفر ـ

 :بشكن زدم و گفتم هيچك و چونه  يب دميخنده دست سوم رو پوش با

 !نهيهم. خودشه ـ

 :طلبكارانه نگاهم كرد و گفت يال. رونيو رفتم ب دميخودم رو پوش يرو در آوردم و لباسا لباسا

 .كنم باهات يخواستم تالف يآره؟ خب بگو م دمينپوش يگفت يه يديهمه رو پوش ـ

 :شد گفت يبا حالت قهر روش رو برگردوند و همون طور كه ازم دور م بعدم

 .نميب يباالخره فردا شب تو تنت كه م ـ

 .از فروشگاه خارج شد و

 .لباسا بود نيخدا رو شكر خودم تازه كفش گرفته بودم و همرنگ هم! كفش يبرا يلباسا رو حساب كردم و رفتم فروشگاه كنار عيسر

 .اون خوبه ستيكفش خوب ن نيگفت ا يم ينشسته بود و به ال يصندل يهم رو يفر

 :با خنده كنار گوششون گفتم! نداره ساياز ال يتو دستور دادن دست كم بچه هم نيا

 !هيال تيف دميد يصورت يكفش عروسك هي نيتريتو و نييايب. ستيكدوم خوب ن چيبه نظرم ه ـ

كه  يو عروسك ميرنگ مال يجفت كفش صورت هي. تونست پنهون كنه يبرق نگاهش رو كه نم يخواست نشون بده ازم ناراحته ول يدرسته م سايال

 :اومد بهش نشون دادم كه هردوشون همزمان گفتن يزانو م كيبود و بندهاش تا نزد يكنارشون بود و پاشنه هفت سانت زيآو نينگ هي

 !وليا ـ

 :گفت سايال بعد

 !اوشيس قهيسل يمرس. خودشه ـ

 !و گرسنه ميواقعا خسته بود. خونه ميو رفت ميديرو هم خر كفش

 »سايال«و ششم ستيب قسمت

 

 :گفتم عيشام بلند شدم و سر زيپشت م از

 .خانوم يخدا قوت بدر. دردنكنه مخصوصا خانوم زند يدست همگ ـ

 .دخترم يمرس: يبدر

 !فكر كن. دختر همه ميما شد گهيجا د نيا
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 زكم؟يعز يقدر كم خورد نيتو چرا ا ـ

 :به خانوم زند زدم و گفتم يلبخند

 .خورم يقدر م نيا شهيممنون من هم ـ

 .كشم يمن خودم برات م نيبش. گهيپوست و استخون د هي يشد نهيهم ـ

 :گفت ايس عيبلند شد كه سر زيكردم كه از سر م يتعجب نگاهش م با

 !كشم يمن خودم براش م نينينه مامان شما بش ـ

 :دوختم كه از جاش بلند شد و اومد كنارم و دستش رو مقابلم گرفت و گفت اينگاهم رو با تعجب به س دوباره

 .نينيلطفا بش ـ

 :كردم سمت خانوم زند و گفتم رو

 !رميمن واقعا س ياز محبتتون ول يخانوم زند مرس ـ

 !من اسمم مژده است. بگو مژده. مادرت بدون كه نگرانتم يقدر به من نگو خانوم زند منم جا نيدخترجون ا ـ

 يقورتش دادم و با سرفه  عيمثل گردو اومد وسط گلوم كه سر يزيچ هيندارم؟  يدونه من مادر يمگه اون نم ه؟يمادرم؟ منظورش چ يجا

 :گفتم يفيخف

 !خورم مژده جون يگل شما م يچشم به خاطر رو ـ

 :گفتم عيسر ختيبرنج ر ريكفگ هيرو برداشت تا  ريدستش رو دراز كرد و كفگ ايس

 !نيبسه هم ـ

 .گلو يبخورم مخصوصا با بغض تو تمياز ظرف شتريتونستم ب يمن قطعا نم. بشقابم گذاشت يتو سيهم جوجه از د يكم

بچه بزرگ  ايب. يخوردن مثل فر يكردن و م يقاشق هاشون رو پر م ياليخ يرنگارنگشون انداختم بعدم به تك تكشون كه با ب يبه سفره  ينگاه

و داره اشاره  استيس دميبرگشتم كه د عيبه سمتم سر يبا پرت شدن دستمال. كه ستياصال نگاهشم به ما ن يه. اليخ يكن بشه مونست شده ب

جوجه رو دهانم  كهيت هيچنگال رو برداشتم و . تكون دادم و نگاهم رو دوختم به بشقابم دييتا يسرم رو براش به معن. رو بخور اتكنه غذ يم

 يبرا يدونند من و فر ينم نايا. ميخونه فرار كرد ميتياز  يدونند كه من و فر ينم نايا. بره نييكاش از گلوم پا. دمشيآروم جو. گذاشتم

دوتا دختر  يكردن برا زيدندون ت. گرگ شدن مييتنها دنيتا فهم ميچرا چون هرجا رفت م،يكن يدزد ميمجبور شد مونينكبت يگذروندن زندگ

از درد من  يچيپدر و مادر، ه نيسر سفره، با ا يرنگ يغذاها نيبا ا نايا. ميميتيدونند ما  ينم ناينه ا. رو دميكه من كش يدونند زجر ينم نايا. تنها

با . به دست گرفتم و فشردم زيم ريرو از ز ياراده دست فر يبغض از سر شب با من نبود؟ ب نيا ايبغض كردم؟ آ عيچرا سر. ونند ينم يو فر

 :بازم اصرار به خوردن بود اما من با خنده گفتم. بعد از خوردن جوجه ها از جام بلند شدم. تعجب نگاهم كرد كه با محبت نگاهش كردم

 !توش زميبر يمگه چقده جا داره ه يكوچولو نيمعده به ا نيآخه ا ـ

 :گفت. خنده ريزد ز ايس يلحنم بابا نيا با

 .لهيمعده اش اندازه ف. خوره يم يكه ه ستيمن ن ي اسوختهيپسره س نيمثل ا! راحت باشه نيبذار نيآره بچه ام رو چكار دار ـ
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 :با اعتراض گفت ايس

 خوردم؟ اديز يوا بابا دستتون دردنكنه من ك ـ

 .يخور يم اديز شهيتو هم. حرف نزن رو حرف پدرت ـ

 !داره يتوپ يعجب بابا. ديام پر گردو وسط حنجره. خنده ريزدم ز يپق منم

 عيسر ميفر. باال اديكه نگاهش به من بود اشاره زدم ب يبه فر عيسر. افتادم كه از سر شب فكرم رو مشغول كرده بود يموضوع هي اديدفعه  هي

 :رو داد عقب و گفت شيصندل

 .خانوم يمژده جون و بدر يمرس ـ

لباساش  عياومد و سر ميرفتم تو اتاق و در رو بستم نشستم رو تخت پشت سرم فر عيسر. رفتم باال اومد باال يپشت سر من كه از پله ها م بعدم

 :كف دستاش رو زد به هم و گفت يبا خوشحال. رو در آورد و نشست رو تخت مقابلم

 ؟ياصالح بش يخوا يم يدمت گرم آبج ـ

 :دست زدم پس كله اش و گفتم با

 ه؟يا غهيدمت گرم چه ص! ميصحبت كن يادب ميخوا يسرت م ريهو بچه خ ـ

گردش زل زد به من و  يسرش و محكم كشش رو بست و با اون چشما يكوتاهش رو جمع كرد باال يفرفر يو با دست اون موها ديخند يفر

 :گفت

 ؟يكتاب رو آورد! يس يس يما ياك ـ

 !هيواو عجب خل. ميشونيدست زدم رو پ با

 خوام چكار؟ يم اتيآخه احمق كتاب ادب ـ

 !شما يبگ ديبا) شوما( ستيو درست ن زميعز يگيم اديكلمه كه ز نيباشه خب اول. اخم كرد يفر

 ه؟يفهمه طرف صحبتش ك ياصال طرف نم هياَه اَه چ. قشنگ تره تا شما ميليبه نظر من شوما خ ـ

 :گرد شده گفت يبا چشما يفر

 !ندارن تو بگو شما ياصال فرق يال يوا ـ

 !يبرو كلمه بعد. وبهنه شوما خ ـ

 !شما ـ

 !نه شوما ـ

 .يبعد ميبر. اَه باشه ـ

 .خب شما ـ

 .بگو متشكرم، ممنون نايخدا قوت، ا م،يچاكر يجا ـ

گفته وقت  يك! نه شوما فعال بخواب شبه» !يفكر كنم فقط خودت شكل داشت يال ؟يمطمئن«. ميصحبت كردنمون كار كرد يرو يشب من و فر تا
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 ؟يوقت حرف بزن يو ب

 ست؟ين يكس. مشكوك به اطرافم انداختم يتخت نشستم و نگاه يرو. چراغ اتاق رو خاموش. خواب رو روشن كردم چراغ

 .رو تخت و خواب ميخب بشوت. يو انداختمشون سمت دميتموم شد دراز كش يوقت. بلندم رو شروع كردم به بافتن يبردم و موها دست

با سرعت بالشتم رو برداشتم و كوبوندم رو سرم و كناره هاش رو ! نداره دهينه فا. اَه. دستام رو گذاشتم رو گوشام. زدم يتخت غلط يرو

 !درصد ببره هيفكر كن .بره ينه من خوابم م.چشمام رو بستم. چسبوندم به گوشم

كه من  يشانس گند نيلعنت به ا. خورد تو صورتم يدم تاالپبلن يبافته شده  يموها. سرجام نشستم نهياز جام بلند شدم و دست به س يكالفگ با

 !دارم

 .از پشت در بلند شد ايس يهمه سر و صدا صدا نيا ونيبسته بود كه م چشمام

 !سايال. يال يه ـ

 !منتظر خشم اژدها باش ايپس س! يليخ. ميعصبان يليمن االن خ. هم فشردم يرو رو دندونام

اومد كه  يهنوزم از پشت در م ايس يشدم صدا يدر م كيدستم بود قدم به قدم نزد يطور كه بالشتم تو نيتخت بلند شدم و هم يحرص از رو با

 .زد يداد م

 !مونه يم ليواو مثل ف! يخواب يقدر م نيچرا ا رهيد يال ـ

در با شدت باز شد و من . ار رو كردك نيزودتر از من ا يدونم كدوم آدم احمق يدست بردم كه در باز كنم اما نم. به هم گره خورد شتريب ابروهام

 .شدم نيپخش زم

 . آخ ـ

 :به زانو نشست و گفت نيزم يمقابلم رو عيسر ايس

 شد؟ يچ ـ

زبونم رو از ته . بود يكه تونستم انجام بدم در اون لحظه زبون دراز يسرخ شده بود زل زدم بهش و تنها كار تيكه از فرط عصبان ييچشما با

 :حلقم دراز كردم و بعد داد زدم

 !ـــــــايس ـ

خواست بلند بخنده كه بلندتر داد  يم. لبخند گله گشاد باز شد هيچشمام جمع شد و لباش به  هويگرد شده نگاهم كرد بعدم  ياول با چشما ايس

 :زدم

 !رو ببند شتين ـ

خرده  هي نيمحكم زدم به بازوش تا پرت شه زم. خنگ. نفهم. شعوريب. ار من كه نشسته بودمكن نيزم يخنده و نشست رو ريبار محكم زد ز نيا

خواستم از جام بلند بشم كه دستم . شد شتريشدت خنده شم ب يچيه نيكه بازوش مثل سنگ بود نامرد نخورد زم هاتيه يول. اون حرص بخوره

برگشتم و به صورت خندونش . اوف. طبق معمول قفل يول رونيكردم دستم رو از دستش بكشم ب يو سع نيزم ينشستم رو ارهدوب ديرو كش

 :نگاه كردم و گفتم
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 نه؟ گهيد يكن يول نم ياول صبح ـ

 :شد و آروم گفت يجد صورتش

 ؟يد يزنم جواب نم يمن در م يچرا وقت ـ

 :زدم غيبعد تو صورتش نگاه كردم و ج. انداختم ياتاق نگاه يدر بسته شده  به

 !اينه ســــ ـ

دفعه دست برد و موهام رو گرفت تو دستش و  هي. بافته شدم يبه موها دميدفعه نگاهش افتاد به پشتم با تعجب رد نگاهش رو گرفتم رس هي

 :گفت

 ؟يباف يشبا موهات رو م يكن يم يجوجو كه صبحا قلدر يتو! موهاش رو نگاه يوا ـ

 : گفت يجد يليدستش رو مقابلم گرفت و خ. واريزل زدم به د نهيس دست به. اونم ول نكرد دميرو كش موهام

 .خوام باهات حرف بزنم يم ـ

 :گفت يبا بدجنس. از پشت دستام رو گرفت و نشست روبروم و كله اش رو كج كرد عيرو خواستم بذارم رو گوشام كه سر دستام

 !خوب گوش كن. امشب چند تا قانون وجود داره ـ

 :به موهام انداخت و گفت ينگاه

 .ايس ا،يس يداد بزن ياين! اوشيسرهنگ س! اوشهياسم من س: كي ـ

 . يخور ياز جلو چشمام تكون نم: دو ـ

 يجابه جا نشد با ترس نگاهش م شتريب لونياپس هي يسرم رو بردم عقب ول. صورتم كينگاه كرد و سرش رو آورد نزد ميچشمام مستق يتو

 :صورتم بلند گفت يكردم كه تو

 !يديند! نه ؟يديمن رو د ياون رو يال ميرتيغ يليمن خ. يريگ يجمع گرم نم يبا مردا: سه ـ

 :و گفتم رونينفسم رو فوت كرم ب. سرش رو برد عقب بعد

 !وونهيد ـ

 !بلند شو ينشست يچ يعنيبهم انداخت كه  يخم شد و نگاه. ستاديدستم رو ول كرد و از جاش بلند شد صاف ا اونم

 ارميبزنم و فكش رو ب يكه مشت نيا يبلندتر از من بود نقشه ام برا يليبه قدش انداختم متاسفانه خ ينگاه. ستادميجام بلند شدم و مقابلش ا از

 .ممكن بود ريغ نييپا

 ؟يكن يبرا من قلدر يخوا يتو م يعني. بهم انداخت و پوزخند زد يقد ينگاه اونم

 :چشمام نگاه كرد و گفت يتو.ستاديهوا مشتم رو گرفت و خم شد و هم قدم ا يتم ببرم سمت صورتش كه برو مشت كردم خواس دستام

 .شگاهيآرا نيدم در كه با سحر و مامانم و فرشته بر يايم يدار يلباسات رو برم يش يزود حاضر م ـ

 :تو موهاش كرد و گفت يكردم كه دست ينگاهش م زونيآو يشده و لبا زير يطور با چشما نيهم

 .پوف ؟ينگاهم نكن يطور نيشه ا يم ـ
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 :گفت يمردونه و آروم يرو كرد اون ور و با صدا روش

 . اون جا يايب يپاش يخوش ندارم خوشگل كن. روت كار نكنه ها اديبگو ز شگرهيبه آرا يراست ـ

مردونه  يچقدر وقت. مقابلم چشم دوختم يشد و به درِ بسته شده  چشمام از فرط تعجب باز. رونيدستم رو رها كرد و از اتاق رفت ب عيسر بعدم

 »!شود؟ گاه يمرا چه م«و گفتم  دميموهام رو كش. زنه رو دوست دارم يحرف م لهيپ لهيش يو ب

 :رو رو به سقف اتاق گرفتم سرم

 !شود گاه يدربه در را چه م يايس نيشود ا يمرا چه م ـ

و  ستادميا نهيمقابل آ. داره بگم يليچه دل. گم يبه نظرم پس بهش نم هيقشنگ ارياسم بس اوشيخب س! اوشيبگو س اياومد بهم گفت نگو س ادمي

 .رو صورتم زهيآب داره بر ديسرخاب سف يهرچ شگرهيبه آرا گميگفته م ايگفت خوشگل نكنم؟ چرا؟ خب چون س. شدم به خودم رهيخ

 .دآبيرفت به سرخاب سف يم اديماشاال دستش ز. رو تصور كردم مزيعز يخودم عمه قز شيرفتم سمت حموم پ يطور كه م نيهم

 .نستايزود حاضر شو وا! سايال ـ

اون روزش افتادم كه پشت  ادي. پررو يپسره . اتاق كار گذاشته نيا يتو يمخف نيدورب هي ايس نيكنم ا يحس م. انداختم يتعجب به در نگاه با

 .رونيزد از چشمام ب يم شيخوردم و گوله گوله آت يطور حرص م نيزد و من هم يداد م زيم

اما اون قدر . و زل زدم به داخل اتاق ستادميلحظه ا هي دميرو كه د اياما اتاق باز س نييخواستم برم پا. رونياز اتاق اومدم ب يدوش حساب هياز  بعد

 رونيب نكه همه اال نيا يعني نيا. نبود مييبود و سر و صدان يبه اطرافم انداختم كس ينگاه يبا بدجنس. نبود دنيقابل د يزيبود كه چ كيتار

 .يرو ارضا كن تيحس كنجكاو يكن يو سع يهمه رو فراموش كن شهيباعث م يگاه ياما فضول.منتظر منن

حس . ستادميصاف ا. اومد يآب م يافتاد كه صدا يبرگشتم و چشمم به در عيسر. آب كنارم باعث شد دو متر بپرم هوا يصدا. اتاق شدم وارد

 تو حموم نه؟ رهينم اميجز س يحموم باشه و كس ديكردم با

 !بمونه يطور كف نيكردم هم يرو قطع م ريرفتم ش يكه اومدم اتاقش رو چك كنم و گرنه م فيح. دميخند زير

 يپنجره  هيحاال تو اتاق ما . ودمقابلم كامل پنجره ب. شكل ياتاق بزرگ مربع هي. واو چقدر بزرگ بود. وارد اتاق شدم كيكوچ يورود هياز  بعد

 يتخت دونفره  هي. يو خاكستر ديو سف اهيبه رنگ س وارشيد. گود بزرگ يپنجره  هيسرتاسر اتاق  نيگذاشته بودن بعد ا يخشك و خال

 يكوچك يكتابخونه  يجلو رفتم قفسه  يكم. كارش بود يو صندل زيم گهيد يچرم و سمت ياتاق بود و مقابل دوتا مبل تك نفره  يبزرگ گوشه 

 يقرار داشت موند دست بردم برش دارم كه با صدا زيم يكه برگردونده رو ينگاهم به قاب عكس بزرگ. اتاق گذاشته بود ي گهيهم سمت د

 .موند واخشكم زد و دستم رو ه ايس

 ؟يكن يچكار م يدار ـ

اتاقش درش قفل  قهيچه آدم دم به دق يعنيتو؟ اصال  يكرد و با شهامت برگرد سمتش مگه چكار يقو يخب ال. حبس كردم نهيرو تو س نفسم

آخه با اون . بادكنك باد كرده اعتماد به نفسم فوت شد هوا هيمثل  يول. حرفا با اعتماد به نفس برگشتم سمتش و نگاهش كردم نيباشه؟ با ا

 !مونه يباشه وا م يو اخم آدم هر چه قدر هم قو بتيه

 يتو. صورتش يبود تو ختهير يچتر يشده بود جنگل، ول گهيبود االن د ختهيكه به هم ر شهيهم. ديچك يآب م كيچ كيچ سشيخ يموها از
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 يهمه رو خودت كار كرد نيا! نشو يجون من احساسات يال. رميبگ دهيتونستم ناد يقشنگش رو نم يروشن اتاق برق چشما و موها كياون تار

بلند بنفشش رو محكم كرد و قدم قدم  يحوله  يگره . رميبگ دهيتونستم ناد يبلندشم نم يِشونيرو پ قيالبته اخم عم اوف. كه نرفته؟نه ادتي

 شه؟يتموم م يقدم قدم ك يِباز نيا. كردم رفتم عقب يطور كه داشتم نگاهش م نيمنم قدم قدم هم. كمياومد نزد

ام رو جمع كردم  دهيبه سقف چسب يكنارم تمام اعتماد به نفسا ديرس يوقت. شد يتر م كياون لحظه لحظه نزد يحركت نكردم ول. زيبه م خوردم

 :و گفتم

 !اوشيس ا؟يشده س يزيچ ـ

با . شد رهيحوله اش در آورد و برد كنارم و قاب رو برداشت و بهش خ بيج يطور كه نگاهش به چشمام بود دستش رو از تو نيلبخند هم با

 BY. وقت رفتنه گهيد ستيخوب ن تيخب موقع. زدم يلبخند پهن. كرد ريكردم كه نگاهم رو غافل گ يدستش نگاه م يبه قاب تو يكنجكاو

MESTER !كه مچ دستم رو گرفت و آروم و مرموز گفت ستادميصاف ا: 

 ؟يكرد يجا چكار م نيخانوم ا سايخب سركار خانوم ال ـ

 يزنه ب يچشماش رو كه االن ناجور داره چشمات رو م يبرق تو يتون يتو م يال ارم؟يكم م نيدارم جلو ا ايمن چرا تازگ اياَه خدا. دميكش ينفس

تو چشماش  يزل بزن يبا قلدر شهيمثل هم يتون يم تيو در نها يبش اليخ يبه وجود اومده رو ب يضربان قلبت به خاطر فضا يتون يم. يبش اليخ

 :گفتم. يو بگ

 !ربط نداره ميكنم به كس يبخوام م يمن هر كار ـ

 :اش رو رو هوا تكون داد و گفت گهيو دست د ستاديتر و مقابلم ا كيكنارش و اومد نزد يصندل يدستش رو با مكث گذاشت رو يتو قاب

 ؟يبكن يخوا يچكار م اديبدم م يخب االن من از فضول ـ

 !كرده هيخل شده است و گر ديكرده بدان هيتك يزيبر م يجوان ديدياگر د. رو بستم چشمام

نفسم رو كه فوت كردم . كه فوت شد تو صورت خودش قينفس عم هيدوباره چشمام رو باز كردم بازم . كنه يوقتا شعرام قل قل م يبعض بيعج

دستش بود وگرنه حتما فرار كرده بودم صورتش رو آورد  يهنوز دستم تو. لبخند پر كرد هيرفت و جاش رو بازم  يتو صورتش اخمش كم

 :فتتر و بدجنس تر از قبل گ كينزد

 ؟يترس ياز من م ؟يزن يبلوف م يترس يم يوقت يچ يبرا ـ

 !عمرا ؟يمن و بلوف زن ؟يچ. كرد نيتوه رتمياون به من و غ آه

 ! يخان توهم زد اوشيس يبرو آقا ـ

 .شده ميزيچ هينه واقعا . مرتعشم تعجب كردم يصدا از

دوباره قلبم . چشمام رو بستم. شد سيصورتم خ. ميشونيرو چسبوند به پ شيشونيتر پ كيتر شد بازم صورتش رو آورد نزد قيعم لبخندش

اون از  يوا. صورتم يكنه تو يداره فوت م دميچشمام رو باز كردم كه د. به صورتم خورد يميباد مال. زدن واريشروع كرد خودش رو به در و د

 !هتر وونهيمنم د

 .و فوت كرد تو صورتم ديكش يقيفس عمكنم بازم ن يرو كردم تو هم و تا خواستم اعتراض اخمام
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 !سرك نكشن سيياتاق ر يلطفا جوجوها تو ـ

 :بهت بودم كه گفت يهنوز تو.دستم رو رها كرد و ازم فاصله گرفت. مينيب يصورتش رو از رو صورتم برداشت با انگشتش زد رو بعدم

 .ميقدر معطل كرد نيكنه ا يخب برو مامانم االن كله ام رو م ـ

برداشتم قاب رو از  زيخ عيسر. كردم كه در كمدش رو باز كرده بود و حواسش به من نبود ايبه س ينگاه. يصندل يافتاد به قاب عكس رو نگاهم

 يبرا اوش؟ياتاق س يقاب عكسش تو ؟يدختر جوان با لباس نظام هي. دختره هيعكس  دميبا تعجب د. نمشيبرداشتم گرفتم باال تا بب زيم يرو

 ؟يچ

 هي دميشد عكس رو د ميزيچ هيدونم  يم. شده بود زونيام آو افهيدونم ق يم. شدم به صورتش رهيبرگشتم سمتش و خ ايس يسرفه  يصدا با

 .كردم يداشتم پنهانش م دميشا اي ه؟يچ يبرا! هيدونستم از چ يكه نم يغم. كرد يم داديچشمام ب يغم تو

 :و آروم گفت ديصورتش كش يرو ينگاهش كه به صورتم افتاد دست اوشيس

 !يكن يكه فكرش رو م ستين يزياون چ هيقض ـ

دستاش گرفت  يدستام رو تو ايس. زهرخند شد هي هيشب شترياما لبخندم ب. زنم يمن دارم توهم م گهيآره حتما راست م. كردم لبخند بزنم يسع

 :گفت دميوقت ازش ند چيكه ه يو آروم و با لحن مهربون

 نه؟. كنه ياشتباه م يباشه؟ مغز كوچولوت فكرا ميزن يبعدا راجع بهش حرف م سايال ـ

اگه راستش  يعنيبود  ميدختر قشنگ. قاب عكس! اوه نه. اتاقشه يحتما عاشقش بوده كه عكسش تو. حتما همكارش بوده. يدختر نظام هي عكس

اما خودم از . كنه يمهربونش آرومم م يحاال كه لبخندا. رهيضعف م شيرنگ ينگاها يچرا حاال؟ حاال كه دلم برا. قشنگ بود يليرو بخوام بگم خ

 حرفا؟ نيكس و كار رو چه به ا يدختر دزد ب هيدونستم  ياولم م

 ؟يكن يفكر م يبه چ يدار سايال ـ

 ها؟. ميراجع به بهش صحبت كن ستين يازياصال ن! نه م؟يكن يبعدا راجع بهش صحبت م اوشيباشه س ـ

من از  يراست. بوده ينگاهش چه رنگ ايبوده  يعكس العملش چ نميبرنگشتم بب. و رفتم سمت در اتاق رونيب دميرو آروم از دستش كش دستام

 .تكون دادم دييتا يطور نبود؟ بغضم رو قورت دادم و سرم رو به معن نياومد مگه ا يبدم م يچشم رنگ

 

 »اوشيس«و هفتم ستيب قسمت

 

من براش  يعني نيا! ميراجع بهش صحبت كن ستين يازيكنه؟ بهم گفت اصال ن ياصال در موردم فكر م. كنه يدر موردم فكر م يدونم االن چ ينم

 !ستميمهم ن

 .يبد حيتوض ستين ازيو گفت ن ديدختر رو د هيكه عكس  ستميقدر براش مهم ن نيا

سمت باال و دوباره موهام  دميكش ميشگيبق عادت همبا پنجه هام موهام رو ط! صورتم زدم باال يرو با شدت تكون دادم و موهام رو از تو سرم

به موهام زدم و بعد از چند وقت انگار كه تازه  يسشوار اورژانس هي. تخت يحوله ام رو از تنم در آوردم و پرت كردم رو! صورتم يتو ختنير

 .ميشونيو با انگشتم زدم دوبار زدم به پ نهيصورتم رو بردم تو آ. ها زل زدم به خودم وونهيباشم مثل د دهيد نهيخودم رو تو آ
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 .عشقت بود يروز هيفاطمه همون كه  ؟يفهم يم! دياون عكس فاطمه رو د ؟ييپسر كجا يه

 گفتم؟ يمن چ. كردم زل زدم يخودم كه داشتم با تعجب به خودم نگاه م يتعجب سرم رو بردم عقب و به چشما با

 بود؟ زميم ياون رو گرفته برام؟ پس چرا عكسش هنوزم رو يجا ين الاال يعني ست؟ين گهيد يعنيعشقم بود؟  يروز هي

 گهيمن د يعني نيخب پس ا! كندم و جمع كردم وارميعكساشم از در و د ي هيتازه بق! اون قاب رو پشت و رو گذاشته بودم. ستيخب مهم ن اما

 !به مرور خاطرات گذشته ام ندارم يليتما

 !شميشه اگه بفهمه من دارم خوشبخت م ياون حتما خوشحال م! تموم شد. مرد! گذشت. كه بود يهر چ. كه بود يهر ك فاطمه

 :به خودم گفتم تيبار با عصبان نيا ميشونيزدم به پ دوباره

زنته  يال. يجا نگه دار نيعكساش رو ا دينبا. نه؟ اون مرده اي يفهم يم يديكه مرده از دست م يبه خاطر كس يرو دار يال. ايپس چه مرگته س ـ

 !احمق

 !زنمه

با تعجب بهم زل زده بود و بعد  ديعكس فاطمه رو د يچشماش كه وقت يادآوريلحظه از  هيموضوع سرم رو باز هم تكون دادم و  نيا يادآوري با

 !لبخند زدم. شده بود نيو بعد هم رنگ نگاهش كه غمگ ستين يازياصال ن ايبده و  حيلرزونش كه گفت بعدا توض يصدا

چشمك به خودم زدم و  هيبشكن و  هي! عاشقتم ايآخ خدا. بكنه يتفاوت يخواست تظاهر به ب ياون م! اون هول شده بود. جميمن چقدر گ. ايخدا اَه

 !رفتم سر وقت كمدم

 دميبزنم كه د موهام رو خواستم ژل! يكالج سورمه ا يراسته و كفشا ديبا شلوار كتون سف يسورمه ا وريپل هيو روش  دميپوش ديسف راهنيپ هي

 !خودش شلخته هست خوشگله يجور نيهم

! وليپنجه رفتم توش و ا هيتكون به سرم دادم و  هي! بلند شده بود و سر شونه هام بود يكم هيمخصوصا االنا كه . اومد از مدل موهام يم خوشم

 !ييكايمانكن آمر هيشدم 

 حاضر شدن؟ ايك نميسرم رو بردم تو سالن بب يواشكيسنگر گرفتم و  واريپشت د دميسالن كه رس يجلو! نييو رفتم پا رونياز اتاق زدم ب بدو

 يدست و اون دستش م نيا يرو تو بيدونه س هيخجسته داشت  يليدسته مبل ضرب گرفته بود و سحر خ يمامان كه با انگشتاش رو. خب

 ؟يپس كو ال.. .مامان زل زده بود و يچونه اش بود و به انگشتا ريچرخوند و فرشته هم دستش ز

 :و گفتم رونياومدم ب واريتعجب از پشت د با

 هنوز حاضر نشده؟ كو پس؟ يال ـ

 :بلند شد و رو به سحر و فرشته گفت ميبود دهيكه پارسال خر مونييطال يسلطنت يمبل ها ياز رو تيبا عصبان مامانم

 !دخترا ميبر! آقا باالخره اومدن ـ

 :جلوش رو سد كردم و گفتم يظاهر ياخما با

 كو؟ يال گميم ـ

 :گفت جانيبا ه فرشته
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 !مونه يو منتظرمون م اطيتو ح رهيو به مژده خانم گفت كه م نيياومد پا دييراستش دو ـ

 !نمك يبود واقعا؟ چه ب يبخار يخبر ب نيچن ياالن برا جانيهمه ه نيفكر كردم كه ا نينگاهش كردم و به ا ينيزم بيس نيع

 :دوال شدم و گفتم ارميكه از دلشون در ب نيا يراه رفتم كنار و برا يرو خواروندم و از جلو دماغم

 !first ladies ـ

كنم خنده اش  يدارم نگاهش م دينه كه تا د ايمامان هنوز دلخوره  نميسرم رو آوردم باال تا بب يواشي يول دميخنده سحر و فرشته رو شن يصدا

 :گفت يرو جمع كرد و جد

كارمون طول  ميما سه نفر! شد رمونيبرو كنار د. ام بماله رهيخواد سرمون ش يم اشيجلف باز نيخودش كرده با ا ريملت رو اس هي. خوبه، خوبه ـ

 !برو كنار.ها ميرس يكشه اون وقت نم يم

 :گفتم طنتيو با ش سادميوا صاف

 !آن و آن.مبر يكجا نم چيكدومتون رو ه چيبه جون خودم ه يمامان گلم تا نخند ـ

 :نشستم كه سحر با خنده گفت نيزم يجلوش رو بعدم

 !شده رمونميپاشو، پاشو كه د. يكنه ُخل ينداره االن فكر م ييكارات آشنا نيداداش فرشته با ا ـ

 :تكون دادم و گفتم يخنده سرم رو به حالت منف با

 !شم تا مادمازل نخندن يمن از جام بلند نم! او او ـ

 :تو گف ديخند مامان

 !خودت رو لوس نكن نميپاشو بب. خندم يدارم م نيپاشو پسر، بب ـ

 :پا شدم و گفتم عيخواد بزنه به پهلوم سر يبا پاشنه كفشش م دميدفعه د هي

 به جون دل و روده ام؟ يافتاد نيبا ا يپهلوم رو سوراخ كن يخوا يم. بدتره لمياز در نيمامان به خدا ا ـ

 !اطيتو ح ميرفت يبا خنده و شوخ خالصه

 :داد زد فرشته

 خواهر؟ ييكجا سا؟يال ـ

 :كجاست؟ رو به فرشته گفتم يال. ميكرد ينشستن و من و فرشته اطراف رو نگاه م نيو مامان رفتن تو ماش سحر

 !ارمشياالن م نيتو هم برو تو ماش ـ

 .حدسم درست بود! و من رفتم پشت ساختمون نيرفت تو ماش بدو

 !پاهاش بود يداده بود و زانوهاش رو تو شكمش جمع كرده بود و سرش رو هينون تكمج ديب ياز درختا يكي به

 .رفتم كنارش و آروم نشستم نيپاورچ نيصدا پاورچ يب

 !رمشيخواست به آغوش بگ يدلم م بيعج

 !بدم حينكردم توض ياصال چرا همون موقع براش سع اي. لحظه از خودم بدم اومد كه چرا اون عكس اون جا بود هي. معصومانه نشسته بود يليخ
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 !كرد يم هيداشت گر. دميرو شن نشيف نيف يفكرا بودم كه حس كردم صدا نيهم يتو

 .دمشيبه آغوش كش يمكث چيو بالفاصله بدون ه دميند زيصبر رو جا گهيد

آروم خودش  يليخ! اديب رونيه تالش كرد از آغوشم بن ديداشت؟ آخه نه خودش رو كنار كش اجيدونم چرا حس كردم اونم به آغوشم احت ينم

 !كرد يم هيبهم چسبوند و گر شتريرو ب

 !و بو كردم دميرو از سرش در آوردم و آروم موهاش رو بوس شيام و روسر نهيس يرو گذاشتم رو سرش

 .يزنانگ تيخاص هي!كنه يموهاش من رو مست م يبو شهيهم

بتونه  طونيدختره ش نيا فيظر يحرفام كه دستا نيآخه من گنده تر از ا دميالبته دستاش بهم نرس. دفعه دستاش رو دور كمرم حلقه كرد هي

 !دورم حلقه بشه

 :خنده محكم تر گرفتمش و با خودم گفتم با

 !رو عشقه يال.همه اليخيب ـ

 :محكم تر به خودم فشردمش و گفتم و

 ! بدم حيبذار برات توض. نبوده يبد زهيچ چيقسم ه يجان به عل سايال! نكردم انتيبهت خ... به وا! من رو ببخش يال ـ

 .بهم مشت زدن كشيكوچ يكردناش شروع كرد با دستا هياز گر بعد

 !ميكه هم اون و هم خودم آروم بش دميقدر بوس نيا. دنيرو گرفتم و آروم شروع كردم به بوس دستاش

 داد؟ يقدر آزارم م نيكرد؟ چرا ا يكرد؟چرا اعتراف نم يم يچرا باهام لجباز يول! نبود يچينگاهش جز عشق ه يتو. كردم نگاش

 :گفتم آروم

 يجور نيو خودت رو ا يكن يفكر بد م يخدا قسم اگه بفهمم در موردم دار يبه خداوند يول. دميم حيفردا برات توض شگاهيآرا مياالن بر ـ

 ؟يديفهم. من نه تونه  يديعذاب م

 :بود ازم حساب برد كه سرش رو آروم خم كرد و گفت يهر چ يول. خوره يبه درد عمه ام م دامميتهد

 .ميبر! ستين يحرف! باشه ـ

 :و خواستم دستش رو رها كنم كه انگشتام رو محكم گرفت و آروم و آهسته گفت ميشد بلند

 !دارم ازيبه دستات ن ـ

 يهر بدبخت ؟بايكن يچرا زجر كشم م. گهيد ريبگو دوست دارم و جونم رو بگ يبارك هيكرد با دل من؟ د المذهب  يم يجور نيچرا ا نيا. خدا اي

عقب كنار  نيو رفت تو ماش ديكش رونيخودش دستش رو آروم از دستم ب ميديكه رس نيپرت كردم و به ماش گهيد يجا هيبود حواسم رو به 

قشنگ مشخص بود . زل زده بود ابونيچسبونده بود و به خ شهيسرش رو به ش ريتو تموم مس. نشست يگفتن كجا بود يكه مدام م يسحر و فر

 !بدم حينبود كه براش توض يامروز روز. خب يول! حواسش هنوزم به اون عكسه

 !رميبگ يخبر هيتا از روند پرونده  يو منم رفتم كالنتر شگاهيرفتن تو آرا دميرس يوقت

 »يال«و هشتم ستيب قسمت
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 .شد يانداختم كه با سرعت از ما دور م ايس نيبه ماش ينگاه

 !گهيد ايب يال يه ـ

 ياز دل ساده . از دلم كه گرفته. از خودم كالفه بودم. كردم يرفتم فكر م يطور كه پشت سرش از پله ها باال م نيو هم يسمت فر برگشتم

اگه دوست داشت  ياَه لعنت بهت ال. ريكه گفتم دستم رو بگ نياز ا. ر دخترونهلوسِ نن يها هيگر نياز ا. ضعف دخترونه نياز ا. اديخودم بدم م

 .يكه دوستش دار ديفهم يخودش م. گرفت يخودش دستت رو م

 گفتم؟ يخاك تو گورم چ يوا يا

نه؟ بهم گفت پشتتم نه؟  دهيم حيآره؟ بهم گفت توض. ذوقت كور بشه. اديب ادتي اتيتونه باعث بشه كه تمام بدبخت يم ييزايچ هيوقتا  يبعض

نازك  هيمه؟ چند وقت نهيبغض تو س هيپس چرا  ره؟يگ يقدر دلم گرفته؟ پس چرا دلم آروم نم نيبهم گفت تا آخرش باهاتم نه؟ پس چرا ا

 ايفتم خدارو كردم به آسمون و گ. شد سرم رو گرفتم باال يهر چ يعني. من تا حاال بغض نكردم. شدم نيغمگ يالك هيچند وقت. شدم ينارنج

 رو ندارم تنهام نذار باشه؟ يكس ايدن نيآره خدا من كه تو ا. كرمت رو عشقه

بازم خودم و ! همه اليخ يب ايسراغ من گفتم خدا امدين يبردن كس ياومدن و م يم يكي يكيبچه ها رو  يپرورشگاه وقت يشد آره؟ تو يچ هر

 شمينداشتم مادرم نداشتم باشه م يبازم تو دلم گفتم من كه آبج ؟يشيم ميگفت آبج شميكرد و اومد پ هيگر يفر يوقت. خودت رو عشقه

 يوقت. فرار كردم يوقت. دستام گرفتم يكوچولوش رو تو يدستا. سالشه ازدهيمامان كه فقط  هي.يمامان كوچولو دار هيتو . انتمام شميم ت،يآبج

. گذره ياز جلو چشمم م لميمثل ف زيهمه چ. فقط خدا. بازم گفتم خدا. دميرو د ايدن يرنگ واقع. هيچه شكل ايتازه دن دميو فهم رونياومدم ب

. فتميكه باعث شد من از چاله تو چاه ب يمغرور سوسولِ خودخواه رو دوست دارم؟ پسر يپسره  نيكه ا دميرس جهينت نيا هشد من ب يچ يراست

 ياونم با صدا. كنم هيخواد گر يدلم م فتميم ادشي ؟ياال سواستفاده اونم چ دميرو كش زيتلخ همه چ يمزه . رو خوردم يركب هر چ يتو زندگ

پرسم از  يبازم م. االن بغض كردم. بود اضافه بر تحمل و طاقتم ميبند رهياضافه بر ج يكي نينكردم اما ا هيگر ميزندگمرحله از  چيه يتو. بلند

آغوش . گرم و پر قدرتش يدستا. پر از حرفش يچشما. جلو چشمام اديم اوشيشدم و بغض كردم؟ صورت س يشد كه احساسات يخودم چ

 .گرمش

 حيخودت رو عشقه؟ چرا گفت توض ستيعكس اصال مهم ن نيچرا نگفت ا. جا جا مونده نيعكس مثال دختر عمومه ا نيا يبهم نگفت ال چرا

همه مدت  نياگه ا يوا. هست يبحث هي. هست يمشكل هي يوقت. دميم حيبرات توض گهيگفتن داشته باشه م يبرا يآدم حرف يمعموال وقت دم؟يم

. همه كسم شهياون گفت م. رو ندارم يعقد بهش گفتم من كس يتو. ما نبود نيب يچيتا قبل از اون عقد مسخره ه ؟يكرده چ يداشته بهم ترحم م

نكنه نامزدشه منه خل ! داره شيتو زندگ ينقش هياون دختر  ديشا. كنم يرو مجبور به كار يكيكه  نياز ا. زارمياز ترحم ب. نگاهش بهم عوض شد

 ؟يكس يچل شدم هوو

 . نيجا بش نيا ايب ييخانوم خوشگله كجا ـ

 :و گفتم دميكش يآه. شد ميحسود. دوستش داشت ايدونم چقدر س ينگاه كردم نم ايمادر س به

 كجا مژده جون؟ ـ
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 :رو نشون داد و گفت ييزد و جا يلبخند. تعجب نگاهم كرد با

 .درستت كنه شگريتا آرا زمياون جا عز ـ

داشت باهاشون . بار سرش سمت سحر و فرشته بود نيكردم ا ايبه مادر س يدوباره نگاه. اديب شگرينشستم تا آرا زيكه گفت پشت م يسمت رفتم

 هيو  يبازم دلتنگ. بازم خاطره هام. بازم من و خودم. بازم چرخش ذهن. ديذهنم چرخ گه؟يم يبه ك رهيگ يدلش م يسحر وقت يراست. زديحرف م

 .حس تنها

 .يشه؟ چرا گفت يبرات چسب زخم نم يكس يول يش يمگه بهت نگفتم كه تو واسه همه چسب زخم م يال يه

 . شروع كرد به درست كردنم و من باز هم غرق در افكارم شگريآرا

________________________________________ 

 

 »اوشيس«و نهم ستيب قسمت

 

 !ترسم يم... يم كمي ياز سرهنگ فدائ! بگم يچجور... خب... راستش از. اومدن جلوم يو سرهنگ فدائ ريتو اداره ام ديكه پام رس نيهم

 !شيديند. نه ؟يديد.كه يديكنه ند يبد نگاه م يليآخه خ خب

 !قايدق. مقدار هيفقط ! نيكن يم سيمقدار خودتون رو خ هيكه  نيمنظورم ا! گفتم يچ. اوه! به شلوارت يزن يتر م شينيبب

 :گفتم ميبم و جد يلبام و با صدا يذره گرد خنده اومد رو هيفكر خودم  از

 .سالم عرض شد ـ

 دميد! كرد ينگاه م رهيخ رهيهم داشت به انگشت دوم دست چپم خ ييسرهنگ فدا. كرد ينگاه مشكوك من رو برانداز م هيكه با اخم و  ريام

 :تك سرفه گفتم هيبا  نيهم يبرا دنيگفتم البد نشن دنيكدوم جواب نم چيه

 !سالم عرض كردم ـ

 :و دلرباشون گفتن نيدلش اريبس اريمعروف و بس ياز اون اخما يكيبا  يفدائ سرهنگ

 تو هان؟ يبود يكدوم گور! ميستيكر كه ن ـ

 :بدم كه دستش رو آورد باال و گفت حيتوض خواستم

بخون و  يواسه دست گرم ريپرونده رو بگ نياول ا! يريقرار بگ انيدر جر دياتفاقا افتاده كه با يسر هي. ميبده االن وقت ندار حيبعد از كار توض ـ

 !ييبعد برو اتاق بازجو

 :گفت عيكه سر با التماس نگاهش كردم و خواستم بگم نه. ييبازم بازجو. اَه

 ؟يفهم شد ريش. ينكن ليكارت رو تعط يخوديب يتا آدم بش ييبازجو يريم ـ

 ه؟يك يپرونده  نيا نيپس الاقل بگ ـ

 !و مختصر كيكوچ يدزد هي. دهيجد ـ

چه  نيپس ا. كارا نيتو ا هيدونست من مخم عال يخودش كه م ك؟يكوچ يپرونده ها پيت نيمن رو ا. شد يبهم سوزن زدن بادم خال انگار
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 :گفتم عيسر. بود نيتوه هيبود؟ مثل  يپرونده ا

 ...جناب سرهنگ من كه يول ـ

 ؟يچ يعنيبودن  سيرفته پل ادتيفكر كنم  يچند روز از كارت دور بود نيا! برو بخونش برات خوبه! يگفتم كه دست گرم ـ

 !كنم يم تيكيتفلون  تابهيبا كف ماهدر جا  يبپرس گهيسوال د هياگه  يعنيبهم كرد كه  ينگاه بد هي بعدم

 !تكون دادم و رفتم سمت اتاقم يسر

كردم با خودم كه بدون مكث  يدونم چه فكر ينم. محل كارمم داشتم يمن عكس اون رو تو. نگاهم افتاد به عكس فاطمه زيم ينشستم رو تا

 .عكسش رو برعكس كردم

 .چونه ام و رفتم تو فكر ريدستم رو زدم ز بعد

 .رو بفهم نيا! رو بفهم نيا اوشيس ستين گهيد! ستيخب ن. نبود ميكه تو زندگ يفكرِ فاطمه ا تو

بدون در زدن اومد تو  ريباشم نه با خاطرات فاطمه كه ام يتونم حاال با ال يكردم م يم يچقدر وقت بود كه داشتم به خودم حال قايدونم دق ينم

 :اتاقم و گفت

 .افتاده يياتفاقا هي دميشن ـ

 :مقابلم نشست و گفت زيم يرو دادم تو هم و بهش زل زدم كه اومد رو ابروهام

 كو حلقه ات؟ ـ

 :تعجب ابرو هام رو دادم باال و گفتم با

 حلقه ام؟ ـ

 !نيتو و اون دختره به عقده هم در اومد دنيهمه فهم. خودت رو نزن به اون راه ـ

 :داد زدم بايشدم و تقر زيخ مين ارياخت يدفعه ب هي

 قا؟يدق انيهمه؟ منظورت از همه ك ؟يچـــــ ـ

 :كه تو دستش بود زد و گفت يبيگاز به س هي

 ...و ييو سرهنگ موال ييمن و سرهنگ فدا ـ

 ؟يك گهيو د ـ

 :كرد و گفت نييرو چند بار باال و پا ابروهاش

 !داداش كورتهيس يكي نيا ـ

 :رو گاز گرفتم و گفتم نمييحرص لب پا با

 !ميمحرم نشد گهيهم به هم د اريما به اخت يدون يم. بفهمه يكس دينبا. مهمهموضوع  نيا ريام ـ

 :رو داد هوا و گفت بيس نييپا ديپر يم زيم يطور كه از رو نيهم

 !هست نتونيب يزيچ هيبود كه  عيتو نگاهاتم ضا. چرت نگو ـ
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 :هوا شروع كردم يب. بشم يدوستمه حرف بزنم كه خال نيدونستم بهتر يكه م ريام يالاقل برا ر،يام يلحظه دلم خواست برا هيدونم چرا  ينم

 ...اون يباشه ول يزيچ هياز طرف من  ديشا ـ

 يكيپنجره بود و اون  يدستم باال هي. كنار دميپشت سرم رو كش يپنجره  يموهام و از جام بلند شدم و پرده  يكالفه دستام رو بردم ال بعدم

 !عكس فاطمه ناراحت شد؟ چرا گفت دستت رو بده دنيكردم كه اگه من رو دوست نداره پس چرا با د يفكر م نيبه ا. بميج يتو

 گذره؟ يخوب زود م يقدر وقتا نيچرا ا ايخدا! كاش بازم بگه دستت رو بده. كاش زمان برگرده. آخ

 !كرد ينگاه م برگشتم سمتش كه داشت با لبخند بهم. شونه ام حس كردم يرو رو ريفكر بودم كه دست ام يتو

 :گفت عيسر

 !يمراقبش باش يبهتره اگر دوستش دار. االن جونش در خطره ـ

 :گفتم يرو كردم تو هم و جد اخمام

 ه؟يمنظورت چ ـ

 :اشاره كرد و گفت زميم يرو يپرونده  به

 يخوديبهت بگم ب اميگفت زودتر ب يخون يرو م نيا يكرد تو دار يالبته فكر م. كنه تتيخواست اذ يم ييفدا. هيسرگرد جنت يپرونده برا نيا ـ

 ...دونست كه جناب عاشق شدن و ينم گهيوقتت رو هدر نده د

 :خنده كه گفتم ريزد ز بعدم

 !نكن تمياذ! داغــونم. بس كن ـ

 :خنده اش رو خورد و گفت ديرو كه د تميجد

 !ميازشون عقب يكل! شده ريبجنب پسر د. يسر وقت پرونده اصل ميبر ـ

 :و بهش گفتم سادميلحظه وا هي ميرفت يطور كه م نيو هم بميرو گذاشتم تو ج ميگوش عيسر

 .ريام ـ

 :گفت تيو با جد برگشت

 ؟ياوك. برخورد نكن ياحساس! ياالن به فكر مراقبت ازش باش ديبا ياگه واقعا دوستش دار. اوشيس يول! مونه يخودمون م نيب. دونم يم ـ

 !ميرو تكون دادم و رفت سرم

 :برگشت سمت منو گفت ريدفعه ام هي مياول كه عبور كرد يراهرو چيپ از

 جا؟ هان؟ نيا ياومد ياشتباه ،يعروس يبر يخواست ينكنه م پيت نيبا ا. اوهو ـ

 :خفنم انداختم و گفتم پيكالج و ت ينگاه به كفشا هي

 .اميبپوشم ب يبرم لباس رسم سايوا نيبب. كنه ينگام م يجور نيچرا ا يdگفتم سرهنگ فدا يمن ه. ايگيراست م ريام گميم ـ

 !ايبرو ب عيسر ـ

 يكه هر وقت برا ميشد يوارد سالن ريبا ام! رونيزدم ب دميبود پوش زونيآو يرو كه به چوب لباس مينظام يتو اتاقم و بالفاصله لباسا رفتم
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سر برگردوندن و با  ونيبا ورود من، خانوما و آقا. ميذار يو كنفرانس م ميش يرسه اون جا جمع م يم يو مهم ديمهم خبر جد يها تيمامور

 :گفت ييحرف رفتم نشستم كه سرهنگ فدا يدادن و منم ب يرو تكون آروم رشونس دنميد

 ...چون! اوشيمخصوصا تو س ن؛يخوب گوش بد.اما هنوز حرفم رو شروع نكرده بودم نيكرد ريد قهيدو دق ـ

 :انداخت و رو به من گفت هينگاه به بق هي

 !يازش مراقبت كن يدار فهيدر حال حاضر اون دختره خونه شماست و تو وظ ـ

 :كنار گوشم گفت ريلحظه ام همون

 !يجواب پس بد دياگه مرد تو با يعني ـ

 :نگاش كردم كه گفت يبرگشتم و با اخم بد عيحرفش سر نيا با

خونه امن؟ حداقل اون جا چند تا مامور  مشيببر يمن موندم چرا نذاشت ؟يفهم يم! قرار گرفته تياون االن مركز موقع. گهياتفاقه د. نشو يعصب ـ

 !هواش رو داشتن شتريبودن و ب

 :كه سرهنگ با اخم گفت ؟يكن يبلغور م يدار يچ مه،يبرگردم بگم همه زندگ خواستم

 اوش؟يس يديگوش م يدار ـ

 :تته پته گفتم با

 .نيفرمود يم. بله، بله سرهنگ ـ

 :تكون داد و گفت يسر

كه همراهش  يهم كشته شد و دو نفر نيو شاه ميما اونا رو از دست داد. داشتن تيفعال نيهست كه با شاه ياون دختر االن مورد توجه گروه ـ

 .دهيبه گوششون نرس نيكرد يم يهمكار سيبا پل سايكه تو و ال نيپس خبر ا. شدن ريبودن هم دستگ

 :هوا وسط حرفش با ترس گفتم يب

 تو باندشون؟ ميدوباره بر ديكه با نهيمنظورتون ا ـ

 :گفت هياخم بهم زل زد و بعد از چند ثان با

 !يديدفعه آخرت بود وسط حرفم پر ـ

 :و گفتم نييرو انداختم پا سرم

 !شرمنده. بله ـ

 !شما شيپ انيقراره كه اونا ب. دوباره تو باند نيشما بر ستينه قرار ن. ميبگذر ـ

 :ه ادامه دادزل زده بودم بهش ك يجيحالت گ با

 .تو مهمه يبرا سايدونن كه ال يصورت كه اونا م نيبه ا ـ

معده  يداشتم خورده و نخورده  گهيآخه؟ د دنيرو از كجا فهم زايچ نيا نايا ايخدا. تو گلوم و به شدت به سرفه افتادم ديدفعه آب دهنم پر هي

هول شده بودم كه همه رو  ايدونم تشنه ام بود  ينم. دميجرعه همه رو سر كش هيآب گرفت سمتم و با  وانيل هي ريكه ام اوردميام رو باال م
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منم جرات نداشتم بگم از كجا . كرد يبه كارام نگاه م يخنده ا مچهيگشاد شده زل زدم به سرهنگ كه داشت با ن يبه هر حال با چشما! وردمخ

 :گفت عيو سر ديبده خودش فهم رشيخدا خ يول! دونن؟ يم

 تيبرقصه و تو حساس سايخواسته با ال نيبوده كه شاه يها دو سه مهمون تيمامور يبرا نيشد يآماده م نيكه داشت يون ساختمونتو ا ايگو ـ

 !يحساس سايال يو اونا هم متوجه شدن كه تو رو ينشون داد

 .ختيخودش ر يآب برا وانيل هيكرد و  مكث

 :دميپرس عيسر

 جلو؟ انيخوان از در نقطه ضعف من ب يپس چرا م. ميسياز طرف پل يدونن من و ال ياونا نم نيجناب سرهنگ، شما كه گفت نيببخش ـ

 :گفت ريكنم كه ام يدارم به تك تكشون نگاه م جواليگ نيا نيحاال من ع. رو كه گفتم كل سالن از خنده رفت هوا نيا

 !داداش من يرو لو داد زيتو كه خودت همه چ .نگو يخودمون باشه به كس نيب گهياون وقت تو راهرو به من م. خاك بر سرت ـ

و بداخالق و  يعصب. و دوباره رفتم تو جلد خودم نييسرم رو انداختم پا. دادم يا ياومد چه سوت ادميكه زده بودم و  يفلش بك زدم به حرف هي

 :محكم گفتم! يجد

... به هر حال. روش حساسم ايهست كه من دوسش دارم،  يكس ساياالن از نظر اونا ال. نيكن ينبود كه شما بهش فكر م يزيمنظورم اون چ ـ

 .راه وارد بشن؟ پس حتما شك كردن بهم نيخوان از ا يچرا م. نهيسوالم ا

. نشد داشيپ گهيد نيشاه. پس مسلمه كه بهت شك دارن. يديبهشون نرس گهياون جاده د يتو از وسطا! لسوفيصد در صد شك كردن ف: ريام

 ؟!اونا شك نكنن يخوا يخب االن م. االن تو زندانن شمياون دو تا همراه

 :فكر كه اونا تو زندانن بالفاصله گفتم نيا با

 مراقبشون هست؟ يكس... يسرهنگ اون دو تا زندان ـ

 :تفكر گفت يبا كم سرهنگ

 نه، چطور مگه؟ ـ

 :دادم و گفتم هيتك ميصندل يو به پشت دميو خسته كش قينفس عم هي

 !كنه يپرونده كار م نيا يداره رو يدونن كه ك يم قاياونا االن دق. يهمگ نيخسته نباش ـ

 :گفت ريام

 !واضح تر حرف بزن ه؟يمنظورت چ ـ

 .مطمئن بشم بعد بگم ديبا. خوام يمكالمات اون دو نفر رو م ستيل ـ

 كه تو زندان با تلفن داشتن؟ يمكالمات ستيل ـ

 !گميفارس داشتن رو م جيكه لب سواحل خل يمكالمات ستيپ نَ پ، ل ـ

 :خنده ام رو خوردم و گفتم. خندن يم يپوست ريهمه دارن از ترس سرهنگ ز دميحرص سرم رو برگردوندم كه د با

 ه؟يدستور شما چ اديب ستيكه ل يحاال جناب سرهنگ تا موقع ـ



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٣ 

كه  يمنيو همه موارد ا يكن يتلفناش رو كنترل م. يديتو خونه راه نم بهيآدم غر. رونيب رهيتنها نم. يكن يدور م يا بهيرو از هر آدم غر سايال ـ

 !بشه تيرعا ديبا

دوباره رفتم تو اتاقم و ! مكالمات ستيسروان ستوده هم رفت دنبال ل. هم اومدن هيو بق ريپشت سرم ام. رونيتكون دادم و از سالن رفتم ب يسر

 :داد زد ريكه ام رونيبرم ب كردم و خواستم يخدافظ رياز ام. لباسام رو عوض كردم

 !خبر هي سايوا. سايوا ايس ـ

 :بلندم خودم رو رسوندم بهش كه گفت يبا قدم ها. تا برسه بهم كه از اون عقب عالمت داد من برم سادميوا برگشتم

 !نيعكس رو بب نيا ايب ـ

چونه ام بود و  ريدستم ز. شناختمش ينم قيبه نظرم آشنا بود، اما دق. ساله انداختم يحدودا س ينگاه به عكس مرد رياتاق ام توريمان يتو از

 : گفت ريكردم كه ام يداشتم فكر م

 !هم خودت هم اون دختره. مراقب باش ـ

 :خشم گفتم با

 .مثل تو ر،ياون دختره اسم داره ام ـ

 !خانوم سايال! خوام يبله، بله عذر م ـ

 كس داره؟ع نيبه ا يخب حاال چر ربط ـ

 .مشكوكه. دنيرو دو سه بار دور و بر خونه تون د نيخونه تون مراقب هستن ا يكه جلو يدوتا سرباز گنيم ـ

 ن؟ينداد صيرو تشخ تشيهو ـ

 !پرونده اش پاك پاكه ـ

 ؟يچ يعني ـ

 !دهيهم نرس يتا حاال پاش به كالنتر يعني ـ

 كه دو سه بار دم خونه ما بوده فقط؟ نهيمورد مشكوكش ا... خب ـ

 .نه قايدق ـ

 ه؟يچ گهيپس د ـ

 !نداره تيآقا اصال پرونده هو نيا ـ

 شه؟يمگه م ؟يچـــــ ـ

 !ستين ينيزم. بشر از كره ماه اومده نيكه ا نيمثل ا يكنن ول داشيكنن پ يبچه ها دارن تالش م ـ

 :زد به شونه ام و گفت ريفكر بودم كه ام تو

خانوم  سايكه مراقب ال نيهم ا يبرس تيتو برو هم به مهمون. آدرس رو دارم. ميايشد بهم اطالع بده با بچه ها م يخبر. به زنگتممن گوش  ـ

 !ميريازش بگ يرد ميكنه ما بتون بتونيپسره تعق نيا ديكه شا نيو هم ا يباش
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رفتم سمت خونه كه دلم  يم نيبا ماش. سايترس از دست دادم ال. رونيو ترس، از اون جا زدم ب الياز فكر خ ييايتكون دادم و با دن يسر

 !رفتم سمت بام تهران. ديترس يم يبدجور

مطمئن  شتريروزا دارم ب نيكه ا يكس. سايبود و حواسم به ال بميج يدستام تو. كردم يرو نگاه م نييشدم و از اون باال، اون پا ادهيپ نيماش از

 ورو داشتم  يكه فاطمه به اون سنگ دل يمن يبرا. برخورد كنم فيطلبه باهاش لط يكه م فيجنس كامال ظر هي !زترهياز فاطمه هم برام عز شميم

 !يليخ. هيبرام دوست داشتن! مورد احترام و ارزش هست فيو ظر فيجنس لط نيا يليمرد زمخت هستم خ هيخودم كه 

و  يپرونده به خوب نينذر كردم اگر ا. كردم تين! آقا ابوالفضل ادي. رو كردم نيامام حس اديلحظه  هي يدونم چرا، ول يو نم دميكش قينفس عم هي

 !تموم بشه برم پابوس آقا يخوش

 !رنيرو هم از من بگ سايتونستم تحمل كنم ال ينم گهيد. نداشتم يدل خوش چيشغل ه نيبا خودم كه از ا. از اون با خودم قرار گذاشتم شتريب يول

 :گاه گفتمرو تكون دادم و ناخودا سرم

 .قسم يبه عل! شغل نياز ا دميقسم استعفا م يبه عل يبمون شميپ ،يزنده بمون سايال ـ

 .يشدم و رفتم سمت خونه تا لباسام رو عوض كنم و برم مهمون نيماش سوار

 كميو  يس قسمت

 سايال

 

 .رو رو هوا تكون دادم دستام

 !خوشگلم روكش بندازم يمن خوش ندارم رو ناخونا ،يه يه -

غزل  يال! غزلم يتيهزار ب يشعرها وانياز د يشعر! يكرد ونهيهمه رو د ؟يباز تو چه كرد يال ؟يگفت يچ يواو ال. دهنم يرو گرفتم جلو دستم

 !نيبگ شترهيحاال اگر ب تيرو نوشتم هزار ب يخال يجا يجاتون خال ميداشت اتياون سال كه ادب. دونم يداره؟ نم تياصال هزار ب

 :و آروم گفتم نييرو مودبانه آوردم پا دستام

 ...كه نهياوم منظورم ا. اوه -

وحشت  يالبته بس. كرده اش زل زده بود بهم شيآرا يبا چشما اوشيمامان س. بودن نگاه كردم ستادهيرو بلند كردم و به اونا كه مقابلم ا سرم

 هه. سرشجز پ. من نداره ديشد ياون عادت به عكس العمل ها... اوم... خب. زده

در  نهيدست به س يكرد و امــــــا فر يم زيمنو با خودم رو آنال غيخودش ج شيكرد و پ ينگام م يوز يسشوار خاموش شده با موها ريز سحر

 .زل زده بود به چشمام و با صداش سكوت و سكون همه رو شكست دييجو يكه لباش رو داشت م يحال

 !ميشنو يم يخب ال -

 يشدم به خودم و همون طور كه دستم رو تو رهيخ. نهيو البـته شرمنده ام كردم و روم رو برگردوندم سمت آ زونميآو ي افهيق يچاشن يلبخند

 :چرخوندم گفتم يكه تو موهام گذاشتن؛ م هيور وره جادوها چ نيدونم ا يمن كه نم. گهيآره د ؟يچيباند پ... موهام هيچياون باندپ

 !دونه چرا يهم م زميعز يفرشته . خب من دوست ندارم ناخونام رو الك بزنم -
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اون جا  يكه اگر كس ـنيو ا. نميرو بب شيآت يتونستم شعله ها يم شيعسل ياز چشم ها. من ياوه خدا. كردم شگريبه آرا ينگاه نهيآ يتو از

برگشتم سمتشون و سرم . گرفتم نهيآ يترسناك تو ير نگاهم رو از چشمافك نيبا ا. مالجم يتو ديكوب يبراقش م ينبود حتما با اون الك صورت

 :گرفتم باال و گفتم ميو دستام رو به حالت تسل نييپا ختمرو اندا

 .زميعز يس يس يمخصوصا ما. ديخود شرمنده نكن يگونه مارا با نگاه ها نيكنم از همه تون كه ا يم زيليخب خب دوستان، پ -

 يبود و دوباره سشوار باال نهيسحر كه روش به آ. كنه يبه من نگاه نم يكس چيه دميبوده كه د يچ هيعكس العمل بق نميرو گرفتم باال تا بب سرم

سرم رو چرخوندم . گرام ابروهاشون رو برداره شگريجانمم چشماشون بسته بود تا آرا اوشيس يمام. روشن شده بود شگرشيسرش توسط آرا

 رغضبيم دميبرگشتم د. دست هام رو گرفت يهنگام دوباره كس نيدر ا. كنه يجونمم نشسته و داره رنگ الكش رو انتخاب م يرف هك دميو د

 .خواد ناخونام رو الك بزنه يم زمونيعز شگريآرا

 .كنم يتعجب م ؟يالك بزن يخوا يچرا نم يدار يبرآمده و بلند يو ناخون ها دهيكش يانگشت ها نيهمچ هيتو كه  -

طور به دست هام نگاه كرده  نيهم اوشميو ناخوداگاه از ذهنم گذشت كه كاش س دميكش يقينفس عم. فرو رفته بود شيشگريجلد آرا يتو باز

. خنگ ؟يبود كرد سهيمقا نميآخه ا. اومد رو لبام يبوده؟ دوباره پوزخند بايبلندم ز يو ناخون ها دهيكش يبه نظر اونم انگشت ها يعني. باشه

 :زد و گفت يسوت ديموهام رو د شگريآرا يبه ناخون؟ آخه صبحم وقت يديچسب يرفت يهمه مو رو ول كرد نيا. ابله

 .دورت يزيبر يكه فرش كن دهيجون م ياهيپر و بلند و س يموها نيهمچ! هيعـال! هيعال -

 .يآخ. سوت بزنه گهيد ستيكنم حاضر ن يم شياالنا كه عصب. حرف رو زد نيفقط صبح ا البته

خوش حالت  يمونده همون چشم ها ادميكه ازش به  يزيتنها چ ينه؟ ول اياونم موهاش اندازه من بلند بوده  ايدختره؟ همون عكسه؟ آ اون

درشت و  يچشم ها. از اون دختر ندارم يخب من كه دست كم. نهيآ يشدم به صورتم تو رهيخ. تونم تصورشون كنم يبود كه االن هم م اهشيس

 !اعتماد به نفس يمرس. هيبهتر؟ اوه عال نياز ا يچ گهيد. بميخوش ترك يلبا. مين مشكپه يابروها. اهميس

 :بهم اشاره كرد و گفت شگريكه تموم شد آرا الكم

 !اون اتاق يبرو اون جا تو -

 .كاش نرفته بودم يا يرفتم سمت اتاق كه بهم گفته بود ول. توجه به من بلند شد و رفت يكردم كه ب يتعجب نگاش م با

 تو؟ يشد يچ يال ؟يال -

 :و گفتم يفر يچشما يزل زدم تو تيعصبان با

 .يچـيه -

 !صورت و موهاته شيخب پاشو االن نوبت آرا ـ

هم كرده بود كه  يميمال شيآرا. صورتش يبود تو ختهيبه حالت كج ر كهيت كهيفرش رو صاف كرده بود و ت يبه زور موها. بهش انداختم ينگاه

 يب. كوچولو يعروسكا هيشب. بود شده بود يعال شيتپل ينيو ب شيقلوه ا يلبا ش،يقهوه ا يصورت گرد، چشما. رده بودچهره اش رو ملوس تر ك

 :و گفتم دميلپش رو بوس ياپيهوا بلند شدم و چندبار پ

 .يتو خواهر يچقدر خوشگل شد -
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 : بعد دستم رو گرفت و گفت. هيچ شيدونم معن ياز اونا كه فقط خودم م ،يلبخند الك هينه . زد يلبخند

 .كنند تو رو يم كاريچ نميبرو بب ـ

تو  يآخه چرا اومد. نه نه نزندت. گرم بزندت نيخدا به زم اياَه س. اصال حواسم به خودم نبود يكردم ول ينگاه م نهيبه آ رهيبود كه خ يساعت

پر از حرفش  يو اون چشما اياون مهربون اديوام خفه اش كنم، امـا خ يم فتميكه م ديزندان به رخم كش ياون ابهت و قدرتش كه تو ادي م؟يزندگ

 .شدم يضيواقعا دچار احساسات ضد و نق. شهيپودر م تميعصبان يهمه  فتميم شهيام م رهيوقت ها خ يليكه خ

 !يشد يچ يال يوا -

 نيمنم؟ ا نيخب ا. رو نگاه كردم نهيآ يبعد برگشتم تو. كرد يگرد شده داشت نگام م يكه با چشما يتعجب سرم رو برگردوندم سمت فر با

 نيتمر! مودب باش يال. با دست زدم پس كله ام عيبلند بخندم كه سر نهيآ يتو يلوس و دخترونه و پرنسس ي افهيخواستم به ق! هيكه عال

 .مودب، عشقم مودب زميمودب، عز مخانو يال. شبيد

 يابروها. از موهام كه به سمت چپ كج شده بود قرار داشت يبزرگ كه گوشه ا يگل صورت كيرم، و بود دو ختهيو بلندم فر ر اهيس يموها

زده بود و  يبراق يرو رژ صورت ميگوشت يلبه ا. شد يم كيكه در انتها بار يييبايحالت ز هينه پهن، بلكه  كينه بار. برداشته بود يرو هالل اهميس

 نياوه ا. از قبل شده بود راتريپشتش جذاب تر و گ حيو مل يصورت ي هيو سا يبا خط چشم مشك اهميس يكرد و چشم ها يترش م برآمدهكه 

تا زده شده بود  ناشيسرش و كت و شلوار مردونه كه آست يرو اهيدختر با كاله س هيرو تصور كردم كه  شيچند ماه پ يسايلحظه ال هي. من نبودم

باز هم سوت  شگريآرا. لبم جا خوش كرد يگوشه  يتصور لبخند نيبا ا. بود نييپا شينيب يرو كه بلند و گشاد بود و كالهشم تا بسبه باال از 

 :با خنده صورتش رو چسبوند به صورتم و گفت. هيفر دميبرگشتم د. دور شونه ام حلقه شد يدست. زد يبلند

 ماچت كنم؟ شهيم -

 :و گفت ديابروم رو دادم باال كه خند يتا هي

 .خوام ببوسمت يكه خواهرتم م يكه من ياما االن خودت اون قدر ناز شد يديتو منو بوس. بدجنس يا -

 :هلش دادم عقب و گفتم ياخم و شوخ با

 !فرشته جون يعنيا، نه،  ،يفر شيا -

 !چندش ؟يفكر بود كرد نميا. ياز دست رفت يخوام ببوسمت؟ واو ال يگفت م يبود م اوشمياالن س يعني

 :با لبخند گفت. موهاش رو صاف كرده بود ياونم مثل فر. نگاهم كرد نيشد و با تحس كمينزد اوشيس مادر

 .خانوم يال يشد بايز يليخ -

 .رو تو ذهنم تصور كردم اوشيس

 .ــــايخوشگل كن ينر يال -

 ه؟يمگه چ. چشم حسود پرروش رفتم خوشگل كردم يكور به

اون موهاش رو باال جمع كرده بود و حلقه حلقه . شده بود بايسحرم ز. كرد فيازم تعر يو با خده كل كميسحرم اومد نزد. بهش زدم يلبخند

 .بود ختهيدورش ر
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 ديسف نيماش دنيو با د مياومد نييپله ها رو پا اطيبا احت اديتا ب. زنگ زده بود به آژانس برامون اوشيمادر س. ميخارج شد شگاهيهم از آرا با

 :ديخشك پرس يليمرده راننده خ ميكه نشست نيماش يتو. ميرنگ سوارش شد

 كجا برم؟ ـ

 شيسرم رو تكون دادم و پ. دونم يحاال كجا؟ نم. بودمش دهيجا د هيانگار . صورتش انگار برام آشنا بود. نهيآ ينگاهش كردم از تو باتعجب

 :خودم گفتم

 !يعجب فكر مزخرف ـ

 

 و دوم يس سمت

 اوشيس

 

 

به نظرم . نگاه كردم قيكوچه پارك شده بودن دق يرو كه تو يينايخونه مون رد شدم و خوب ماش يدور آروم از جلو هي دميخونه كه رس يجلو

 :پام رو كه گذاشتم خونه بابا اومد جلوم و با خنده گفت! رو پارك كردم نيخونه ماش يدنده عقب گرفتم و جلو نيهم يبرا. نبود يمورد مشكوك

 .بابا من نگرانتم به خدا ـ

 :شونه ام و گفت يدستش رو گذاشت رو. ديو بگم چرا كه خودش فهم رميبگ يحرفش رو جد ايبودم به خنده اش نگاه كنم  وندهم

بهتره  يجور نيا. تو شركت كار كن ايبرو استعفا بده ب. شو الشيخ يآخه؟ ب هيچه شغل نيبابا جون ا! باغ يايب ريد تميمن نگرانم تو شب عروس ـ

 !پسنده يخانومم بهتر م سايال. ها

 :برد باال و با خنده گفت ميگفت؟با تعجب برگشتم سمت بابا كه دستاش رو به حالت تسل يبابام چ هــــــان؟

 !نهيب يبه من چه بابا؟ مامانت داره برات خواب م ـ

 :ا گفتكه باب يقدر نيا. دميخند يحاال من بودم كه م. من؟ هه يبرا شيخواد بره خواستگار يم ؟يچ يعني

 ؟يخند ينكنه خوشت اومده هان؟ چته م. چشم و رو يب يپسره  ياوهو ـ

 .افتادم گهيد زيچ هي ادي. نه بابا ـ

 !عشقمه. زنمه يال نيچه نخوا نيافتادم كه چه بخوا نيا ادي

 :خنده رفتم سمت پله ها و داد زدم با

 !ميبر اميو ب رميدوش بگ هي ـ

 .ايريچرك بگ يبكش سهيساعت ك هي ينينش. خودت رو گربه شور كن. باشه ـ

 :گفت يبود كه مامانم م روزيد نيهم يفكر كردم كه انگار نيخنده سرم رو تكون دادم و به ا با

 !خوره؟ بخند پسرم يهمه اخم و تخم به چه دردت م نيآخه ا!. يديخند يكم اخالقت به بابات رفته بود و م هيپسرم كاش  ـ

و موهام رو  رونيزدم ب يا قهيرفتم حمام و ده دق! گفت يبهم م رميام. رو به اون رو شدم نيافتاده من از ا يفاقكه چه ات گنيحاال امروز بهم م و
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 !دميرو پوش ميزدم و كت و شلوار مشك يو كروات مشك دميرو پوش دميسف راهنيبعد پ. دميساده دادم باال و سشوار كش

 .نييشبگاهم رو سرم گذاشتم و ادكلن جاگوئار زدم و رفتم پا كاله

 .آماده ام م،يبابا بر ـ

 :زد و گفت يسوت بابام

 .شهينم سايمثل ال يشكيحاال؟ از االن بهت بگم ه يرو ببر يامشب دل كدوم دختر يخوا يم ؟يكن يكار م يچ يداماد بش ـ

 .خدا رو شكرت! بگه طالقم بده اديشكر داره نم يزم جابا. اونم دلش با من باشه... انشاا! كه صد البته اون

 .يسمت مهمون ميرو روشن كردم و راه افتاد نيماش

 يخدا رو شكر همه . باشه يطرف و اون طرف كه مبادا مورد مشكوك نيا ديچرخ يگذشته بود و من مدام سرم م دنمونياز رس يساعت مين حدودا

 .راحت بود الميشناختم و خ يجمع رو م

با دلهره رفتم سمت ! دمشيند گهيد يآخر ابونيخ يبود كه مدام پشت سرم بود اما تو يمشك يپرادو هيالبته . نكرد بميتعق يكس رميمس يتو

 :بابا و گفتم

 نكردن؟ ريد نايبابا، مامان ا ـ

 !چكارت داره رحساميام نيحاال نگران نباش بب انيم! شگاهيچهار نفر بودن رفتن آرا... ماشاا. نه بابا ـ

لحظه سر جام  هي. باهات دارم يكار فور ايده ب يداره عالمت م سادهياز پسر عموهام وا يكي رحساميام دميد. پشت سرم رو نگاه كردم برگشتم

 :گفتم عيخودم رو رسوندم بهش و سر يچجور دميافتاده باشه نفهم ينكنه اتفاق! خشك شدم

 شده؟ يچ ريام ـ

 .متر وا مونده ميو دهنش ن كنهياه مداره پشت سرم رو نگ دميد

 :تكونش دادم و گفتم محكم

 تو؟ ي؟ چرا الل شد.شده يچ گميم ريام ـ

 :گفت تيدفعه با عصبان هي

 !نيرو بب يپر نيدقه كله خرت رو بچرخون ا هي ـ

قدر خوشگل كرده  نيچرا ا نيا! خدا اي... ـريم يمن دارم از دلهره م گه؟يد هيك يپر ؟يگشتم با خودم گفتم پر يطور كه داشتم برم نيهم

 :زد تو پهلوم و گفت ريام. تر شده بود يبود، عال يعال. چند لحظه سر جام خشك شدم شييباياز ز! خودمونه يكه ال نيا، ا... كه نيا. خودش رو

 !خودم تور شده يقبال برا. كن شيچشات و درو ـ

و حسام رو زدم كنار  يخودم رو رسوندم به ال يچجور دمينفهم. نيياومد پا يداشت ازش م يكه ال يدوبلكس يپله ها يبدو بدو رفت جلو بعدم

 :كه با تعجب برگشت سمتم و گفت

 !شيچته؟خورد يهـــــو ـ

 جز من دستاش رو لمس كنه؟ يشد اجازه بدم كس يم! خانوم من! بود، زن من سايال نيا. و ماتش شدم سايبه ال دميرس
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من حالم بد . نگاهش بد جنس بود سايال. من نگاهم نگران بود. محو حسام سايبودم، ال سايمن محو ال! قاطع به خودم دادمكه مطمئن و  يجواب. نه

خواست  يم. كنه يم تميدونستم داره اذ يم... و اون ميكه خودمون باش ييجا هيو ببرمش  رميخواستم دستش رو بگ يمن م. بود يعال سايال. بود

 !كنه يتالف

شدم كه سحر  ياز در سالن خارج م! رفتم كه هر دوشون راحت باشن. مياضاف يليو احساس كردم اون لحظه خ بميج يام رو كردم تودست كالفه

 :اوم جلوم و گفت

 داداش خوشگل شدم؟ ـ

 :برگشتم سمتش و گفتم عيسر! بودم نه فرشته و سحر دهيو حركتش بودم كه نه مادر رو د سايقدر مات ال نيا

 هان؟ يبرقص يناقال امشب قراره با ك نميبب يول. ايتو تك دختر مجلس. يآره كه خوشگل شد ؟يخوب. سالم خواهر گلم ـ

 :كم ادا اطوار دخترونه اومد و گفت هي

 اد؟يام م افهيحرفا؟ اصال به ق نيوا داداش؟ من و ا ـ

 :و گفتم دميخند شياز سادگ. لحظه خنده ام گرفت هي

 .نكن ميطونيبرو ش! يستيحرفا ن نياتو مال  شيينه خدا ـ

 چه خوشگل شده؟ يديرو د سايال ؟يريكجا م ـ

 !كه كامال خودم رو باخته بودم يوقت. رو انتخاب كرده ياما بد موقع ديكش يزبونم حرف م رياز ز داشت

 .زد كه من حس كردم خواهرم چقدر بزرگ شده و من خبر ندارم يتكون دادم و خواستم برم كه بازوم رو گرفت و حرف يسر يناراحت با

 يقدر خوشگل شده با حسام تنها بذاره؟ خودت كه م نيرو كه ا ينداره كه ال رتيمگه داداش من غ ؟يريم يپس چرا دار ياگه دوسش دار ـ

 !ستين يحسام آدم درست يدون

 :دفعه هلم داد و گفت هيكردم كه  يطور نگاش م نيهم

 .گهيد برو د. در نگاه نكنق نيا ـ

 و سه يس قسمت

 سايال

 

از . نگاهش كردم يو چپ چپ رونيب دميدفعه مثل برق گرفته ها دستم رو از دستش كش هي. بود دستم رو گرفت ستادهيكه مقابل پله ها ا يپسر

جونت  اوشيپررو كه س يِپسر از خود راض نيبار عهدت رو امشب بشكن و به ا هي نيفقط هم. نيفقط هم يدلم گفتم ال يتو. نگاهم متعجب شد

 :و گفتم دميكردم و لبام رو برچ يبه نگاه مات پسر اخم. حرف دلت رو گورو پروند ب

 .وگرنه، اوه... نشه هـــــــا وگرنه داتيدور و بر من پ گهيبه نظر محترم، د يآقا يه -

رفته  اوشيكه س يگرفتم و دامن بلندم رو به دست گرفتم و رفتم سمت نگاهم رو ازش. يبدبخت ستيتو مرامم ن يعهد شكن. رو فوت كردم نفسم

آقا تنها بذاره؟  هيخانومش رو با  ديفهمه نبا ينم وونهيد. دادم يداشتم همون طورم تو دلم بهش فحش م يطور كه تند تند قدم برم نيهم. بود
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 ساينامزدته، حاال وا يا، ال. ميشوهر دار نيشوهر بشم من با ا يب. ديپر آقاتون يال يوا يا ؟يديا، د. سوال ريدل منو خودش رو برد ز پسرههان؟ 

 ؟ييكجا اوشميس! نه؟ بسـه ميقد يدخترم دخترا. بعد بگو شوهر نيريبگ يعروس

اون  يالاقل تو. دميفهم ينم يزيگفت، اما من چ يم يزياز گوشه و كنار چ يهر كس. رو همه ديچرخ يطور سرگردون داشت م نيهم نگاهم

چقدر . بزرگ سالن ياز گشتنم نگاهم رفت سمت پنجره  دينا ام. نبود يكه كس دمياز سالن رس يبه قسمت. شدنيهمه داشتن محو م گهيد. طيشرا

حواس كه . صاف رفتم تو دلش يعني. يكيسمتش كه محكم خوردم به  دمييهوا دامنم رو گرفتم باالتر و دو يب. قشنگ بود هشب از اون پنجر

 !غازه يكله  ه؟يپس چ. ستين

عطر  ياز بو گه؟يد هيك نيا! من يوا يا. ديدورم حلقه شد و منو سفت چسب ييكه برگردم دستا نيقبل از ا. برخورد هول كردم نيلحظه از ا هي

 !بغلش بودم يمن تو. عطر خوبش تو حلقم. ينه، خوب... بد يچه بو. ابروهام درهم رفت مينيتو ب ديچيكه پ يتلخ

اش  نهيس يكرده؟ مثل جن زده ها دستام رو گذاشتم رو يآقاست؟ پس چرا همچ هي نينـــــه، االن ا. كت و شلوار هي. به لباسش انداختم ينگاه

كال همه جا دستم . دستش موند يدستم تو. حرص چشمام بسته شد، اما اون منو رها نكرد ياز رو. رونيب اميو هلش دادم عقب تا از بغلش ب

به ما . چشمام رو باز كردم تا عهدم رو بشكنم ؟يــــيكجا اوشميس. ميشد شترميب ميخاك بر سر بود. بلند شد كيموز يحظه صدال مونه! رهيگ

اوخه، اوخه اخماش رو  ست؟يآقامون ن يچشما نيا. يقشنگ يچه چشما يوا يا. گره خورد يكه نگاهم به دوتا چشم عسل م؛يعهد بكن ومدهين

 !چقدر خشن! كرده؟ بوگو خودم برم سرش رو بزنم تتياذ يك ياله. هست چقدر ناراحتم. نگاه

استدالل هام  نيا يوا. نهيبه دل بش شتريبشه كه صدام نازكتر بشه ب پيبا دست دماغمم گرفتم كه ك. چشمام رو بستم. كم منم اخم كردم كم

دستش رو . زانو ياومد مقابلم نشست به رو دميرو باز كردم د با تعجب چشمام. خواستم دهن باز كنم كــــه دستم رو رها كرد تينها. آخرشه

 :و گفت گرفتمقابلم 

 د؟يكن يم يرقص همراه نيمنو در ا سايپرنسس ال -

 :با تعجب چشمام رو گرد كردم و انگشت اشاره ام رو رو به خودم گرفتم و گفتم. رفت باال ابروهام

 من؟ ؟يك -

 يآخه بعض. بازم ضربان قلبم رفت باال. شد رهيگرد شده ام خ يبعد سرش رو بلند كرد و به چشما. ديبه صورتش كش يو دست ستاديدفعه ا هي

بعد . روبروم. ستاديا كمياومد نزد. كنه ياعصابم رو خرد م شيو اون نگاه جد ياهيرو به س رهيچشماش كه م يعسل نيا. كنه يجور نگاه م هيوقتا 

 :فرم رو گرفت تو دستاش و گفت ياز موها كهيت هي

 منو نگاه نكن؟ يطور نيصدبار نگفتم ا -

 !نيبازم صداش مردونه بود و دلنش. صداش بم بود و آروم بازم

 :كه فقط صدام به گوش خودش برسه گفتم يهوا منم آروم، طور يب

 ! قدر دختركش نكن نيمنم نگفتم كه صدات رو ا -

باال انداخت و چشماش رو بست و سرش رو بلند  يشونه ا. داد يرو نشون م دشيسف فيرد يكه دندونالبخند  هيدر حد . آروم يليخ. ديخند

 .ديبوس ممينينوك ب. چشمام رو بستم. گر گرفتم ميشونيپ يداغش رو ياز بوسه . ديرو بوس ميشونيپ. كرد
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 .هر دومون رو از جا پروند يبلند دخترونه ا يانداختم كه صدا ريقدم رفت عقب و نگاهم كرد سرم و ز چند

 ؟ييجا نيتو ا ــــاوشيس -

 ياديز شيبا آرا. بلوند تخت زرد و پوست برنزه يموها. تنگ يلباس سبز ماكس هيبا . دختر فوق العاده قد بلند هي. دخترك قفل شد يرو نگاهم

 يو انگشت ها اوشيرفت سمت س عيبعدم سر. كرد ريدخترك برگشت و با اخم نگاهم رو غافل گ. صورتش كه البته خوشگلش كرده بود يرو

 :و با اخم گفت اوشيدست س يتو رددستش رو قفل ك

 م؟يدو ساعته ماها همه منتظرت يگينم -

 : ديو با اخم پرس يعصبان اوشيس

 ؟يچ يبرا -

 !زدن آقا تاريگ يبرا ـ

. ستاديشد برگشت سمتم و با لبخند ا يم دهيدختر مقابلش كش يكه با دست ها اوشيس. ستادميطور مات ا نيروبروم، هم ياز صحنه  گرفته

 :برگشت سمتش و گفت اوشيس. ساديدختره ام وا

 .اميتو برو منم م نيسم -

 باز گفت يبا دهان نيسم

 .اوشيس -

 .اميگفتم االن م. گهيبرو د -

 :اومد مقابلم و دستم رو گرفت و گفت. كردم ينگاهشون نم. گفت و رفت يظيغل يباشه  نيسم

 د؟يكن يزدن همراه تاريگ نيمنو در ا نيايبانو م سايال -

. شم يوقتا بدجنس م يبعض. بود؟ اوهوم يعكس ك ياون دختره تو يراست. گل كرده بود ميدوباره حس لجباز. نه تكون دادم يرو به معن سرم

 .كنم يخال يكيجا سر  هيها رو  يبد يخوام همه  يم

 :و گفت ديخند دينگاهم رو د يوقت. چونه ام و سرم رو بلند كرد ريرو برد ز دستش

 .يگوش بد ديتوام با. عشقم يشعر بخونم برا هيخوام  يم! گهيد ايخب ب ؟يقدر عنق شد نيچرا ا يال -

 :گفتم ناخوداگاه

 عشقت؟ -

 :و گفت ديخند بازم

 !آره -

البته با . نكردم، بلكه همراهش هم رفتم يمخالفت چيه. ش رو دور بازوم حلقه كرد و منو با خودش برددست. ميشونيپ ياراده نشست رو يب ياخم

 .فكر داغون يكل

ما  دنيبا د. بود نميسم. زدند ينفر دختر و پسر كنار هم نشسته بودند و حرف م ستياز سالن افتاد كه شلوغ بود و حدود ب يبه گوشه ا نگاهم
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 :از دخترا گفت يكي. ساكت شدند

 .اوشيبه افتخار س -

 تينها يثابت شد كه ب يپسر يگذروندم كه نگاهم رو يهمه اشون رو داشتم از نظر م. كردند شييهم همراه هيبق. شروع كرد دست زدن بعد

 يشونه ا. رو نگاه كرد يا هگيروش رو برگردوند و سمت د ديمنو د ي رهياما اون تا نگاه خ ،ييبودمش جا دهيمن د. آشنا يليخ. برام آشنا بود

 :رو به دوستاش گفت يبا لبخند اوشيس. كرد يكه با دوستاش خوش و بش م اوشيو برگشتم سمت س اختمباال اند

 .كنم مشيخوام قا يخبه خبه انگار م -

 :تر و گفت كيمنو آورد نزد بعد

 .سايال ز،يعز اريبس اريخانوم بس نيا -

 :از دخترا گفت يكي

 .زميباهات عز يياوف، خوشبختم از آشنا -

 :بعد همون دختره گفت. دستش رو گرفتم. رو جلو آورد دستش

 .نيفرانك و سم نا،يس ن،يآزاده، شرو بيبه ترت ناميا. من فرزانه ام -

 :زدم و رو بهش گفتم يلبخند

 .با شما خوشبختم ييمنم از آشنا -

 :از پسرا رو به من با خنده گفت يكي نيشرو

 .گرده ينم يبا دختر يما تو مهمون اوشيمعموال س ؟يكرد كاريخانوم چ يال -

 :گفتم يلبخند كج با

 !باشه ديوسط با نيا يفرق هي. گهيد ميخب من ال -

 :و گفت ديخند. چشماش رو گرد كرد پسره

 .اوه بله -

 :گرفت و گفت اوشيرو مقابل س يتارياومده حوصله اش سر رفته بود گ شيكه انگار از بحث پ نيسم

 .ديخشك تاريگ نيا. نميبدو بب ايخب س -

 .كه اون وسط گذاشته بودند نشست يا يصندل يمنو رها كرد و رفت رو يو بازو ديكش نيرو از دست سم تاريگ اوشيس

كارش  نيبا تعجب به ا. زد و بهم چشمك زد يلبخند. بعد سرش رو آورد باال و نگام كرد. تعلل كرد يكم. بود نييسرش پا. يصندل يرو نشست

 نييباال پا يو كنجكاو يبا بدخلق. نمشينب گهيو باعث شدن د ننديكردند جمع تر بش يبچه ها سع تاريگ يتارها يتا دستش رفت رو. شدم رهيخ

كه  يرينم اوشيس زم؟يبه گورم بر يپه چه خاك. سرم رو خاروندم نمشيتونم بب يكه نم دميد يوقت. كجا دربه درشده اوشميس نميبب دميپر

 يصدا. مجلس يزل زدم به بزرگترا نهيپشتم رو كردم به جمعشون و دست به س. دونم يبود؟ خودمم نم يربط نياالن ا! عشقت پرپرشه

 يدفعه صدا هي. ـاكنمــــ يم يدوباره دارم قاط نيبب... . استغفرا. ..يبر. تو پسر يچقدر شاد اوشياوف، س. آهنگ تند هي. بلند شد تارشيگ
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دستم رو گرفت و . تا نگاش به من افتاد اومد سمتم. بچه ها عبور كرد نياز ب اوشيچند لحظه بعد س. با تعجب برگشتم. آهنگ تند قطع شد

 :گفت

 هو؟ي يريتو كجا م -

رو  تيمظلوم يعنيپوف، . شهيمثل هم. جون رو بچسب نيجواب بدم و با لنگه كفش پاشنه بلندم بكوبم تو سرش و بگم برو اون سم نذاشت

 ينداد و منو آورد رو يتياونم اصال اهم. اوشيحركت س نيشده بودن به ا رهيهمه شون خ. بچه ها نيو با خودش برد ب ديدستم رو كش ن؟يدار

كف زدن  يدوباره صدا. رو گرفت دستش و باز همون آهنگ رو زد تاريگ. روبروم نشست يصندل يبعد خودش رو. جلو مونه. نشوند يصندل

 .جنبه بودن آدمه زده بودم و زل زده بودم بهش يو ب يذوق مرگ يلبخند از اونا كه نشونه  هيبلند شد، اما من 

 ؟يديآقامون رو كردم؟ نه، واقعا د بتيغ يخود يچقدر ب يديد يوا يا

 »! اون عكسه! يالـ« : به كله ام و گفت ديمحكم كوب ييصدا هيدفعه  هي

 نيمن گفتم ا. يالبته چه بلند شدن. صداش بلند شد اوشيس ديدست زدن كه خواب يصدا. شد ليتبد زونيلبخند آو هيبه و  ديذوقم كور! آهان

 .كنه نامرد يتن دختركشم داره، رو نم هيهـــــا، گفتم  شهيقشنگ م يليخ شهيصداش آروم م

 يعني. نگاهش غرق شدم يناخواداگاه فكم بسته شد و منم تو. سرش رو بلند كرد و زل زد به چشمام. نييمتر اومد پا ميدهنم ن. رو كرد ايب آخ

 .هه. خراب شده ايكله ام خرابه، همون قدرم قلبم تازگ يهر چ

 

 خوام نگات رو، خنده هات رو، هر لحظه يم چقدر

 لرزه يبا تو م شه،يم يقلبم چه حال يايم

 شهيباشم تا همروبرومه، آرزومه، با تو  نگاهت

 يكه هست نيا يتو، برا يفدا اميدن همه

 يحرفاش نشست يپا ،يدل بست وونهيد نيا به

 تو قلبم ينشست گم،يم يچ يدون يم تو

 شهيم وونهيتو د يچشم ها يداره واسه  دلم

 شنيساعت ها گم م ،ينيش يم روبروم

 شنيلحظه ها آت م،يش يصحبت م گرم

 رميگ يدستات رو م ،يريگ يرو م دستام

 رميم يم ياز خوش ،يخوشحال يگيم تو

 تو يدارم پا يذارم هر چ يدارم م دوست

 تو يارزه چشم ها يم نياز ا شتريب يول

 تو غمت يمونم، تو شاد يم كنارت
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 خندونمت يخودم م رهيكه بگ دلت

 

 عيلحظه سر هي. شده بود رهينگاش رو از من گرفته بود و به پشت سرم خ. رفت يهم م يتو شترياخماش هر لحظه ب. ساديدفعه دستش وا هي

 :نگام كرد و بلند داد زد

 .يالــــــــ -

گرد شده و وحشت زده نگام  يبا چشما. منم كه كال تعادلم رو از دست دادم افتادم روش. نيزم يو خودش رو انداخت رو ديدستم رو كش بعد

كه كنارم اومد ناخوداگاه سرم رو باال  يتق يبا صدا. بچه ها بلند شد غيج يصدا. سرم يدستش اومد باال. كرد يافتاد به چشماش، اما اون نگام نم

 .رفت ميبدبخت شد يال يوا. صدا ياونم با كل. قورت دادم يآب دهنم رو به سخت. كه كنار سرم بود دميرو د اوشيس ياسلحه . فتمگر

 :كنار گوشم آروم گفت. حركت بلند شد هيبا  عيسفت منو بغل كرد و سر اوشيس. نـــــهياون آرم... اون پسره. دفعه مخم جرقه زد هي

 .ايفقط دنبالم ب. نترس من باهاتم-

 :سمت صورتش و با تته پته گفتم برگشتم

 ...اون... اون ايس-

 يصدا فقط دنبالش م يمنم ب. گذروند يكردن منو م يهمه كه داشتن فرار م نياز ب. همهمه شده بود. توجه به حرفم منو كشوند دنبال خودش يب

 شيعصب يصدا. چهيسالن بپ ياز راهروها يكي يراهش رو كج كنه و تو اوشيكرد باعث شد بازم س كيكه پشت سرم شل يكس يصدا. دمييدو

 :كرد خيتنم رو س يموها

 كنه؟ يكار م يشهاب دست تو چ ميس يب ؟يكن يم يچه غلط يتو اون جا دار يعل-

 : اومد يبلند عل يصدا

 .نيشخص يافرادش با لباس ها. كردن هوشيشهاب رو كنار در ب اوشيس-

 .در رو بست و از تو قفلش كرد عيسر. مياز اتاقا شد يكي وارد

 رو گرفتم؟ تاريگ يچ يبرا يپس فكر كرد. تنشونه يدونم كه لباس شخص يابله خودمم م-

 .بودمش دهيند يو عصب يقدر جد نيتا حاال ا. عالمت سوال زل زده بودم به صورتش با

 تاره؟يرمز گ يعني-

پنجره نگاهش رو ازم گرفت و رفت  عيسر. ام رفت باال افهيابروش از ق هي. نگاهش به من افتاد. برگشت سمتم اوشيس. قطع شد ميس يب يصدا

 اوشيس يبا ترس به در نگاه كردم كه صدا. در بلند شد يبا باز شدن پنجره صدا. تخت يكتش رو در آورد انداخت رو. تراس رو باز كرد ي

 :اومد

 !جا نيا ايب سايال-

. تنش بود قهيجل هي. يكردم كه لباسش رو پرت كرد سمت يبا تعجب حركتش رو نگاه م. كرد يرو داشت باز م رهنشيپ يدكمه ها. سمتش رفتم

 :اعالم كرد ميس يب يتوجه به من تو يب. ضد گلوله بود قهيغلط نكنم و مخم درست بگه جل
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 .تراس دو يچهار برا تيموقع -

 .شد افتيدر-

شال . برهنه اش افتاد با خجالت نگام رو ازش گرفتم ينگاهم كه به تن عضالن. ديبازوم رو كش. در آورد عياش رو سر قهيجل. رو قطع كرد ميس يب

 :گفت عيكه اومد سر كيچندتا شل يصدا. ديشونه هام كش يلباسم رو از رو

 !نميباال ببب ريدستات رو بگ يال-

. خت برداشتت يكتش رو از رو. رو برداشت تنش كرد، اما دكمه هاش رو نبست رهنشيخودش پ. رو تنم كرد قهيجل. باال گرفتم عيو سر دستام

با التماس به . داد يداشت ذهنم رو قلقلك م يفكر هياما . كار كنه يخواد چ يم دميفهم ينم. خودش كت رو به سرعت تنم كرد. اومد سمتم

 :و گفتم ردمصورتش نگاه ك

 !اوشيس-

 :لبام گذاشت و گفت يرو رو دستش

 .سيه-

 ديدستش منو كش هيبدون تامل با  اوشيدر اتاق كه باز شد س. ميرو نگاه كرد نيياز باال نرده ها پا. تراس يدستم رو گرفت و كشوندم تو بعد

حس كردم . كردم ياز ترس داشتم سكته م. كردم ياش مخف نهيس يسرم رو تو. هوا سفت گرفتمش يب. نييپا ديحركت پر هيبغلش و با  يتو

داشت  ميسرم دا. درختا ونيو منو برد م ديدستم رو كش اوشيس. هچندتا درخت دورمون دميسرم رو چرخوندم د عيسر. نيبه زم ردپام محكم خو

 يشاخه ا. بزرگ و درندشت كه مثل جنگل بود، پر از درخت اطيح هي. خونه بود يپشت اطيجا حتما ح نيا. دمييپا يو اطراف رو م ديچرخ يم

 :و درد گفتم زشاز سو. ميشونيخورد به پ

 .آخ-

 يو با عجله ول كميبرداشتم اومد نزد ميشونيپ يدستم رو از رو يصورتم رو نگاه كرد و وقت يبا كنجكاو. و برگشت سمتم ساديوا عيسر اوشيس

 :گفت يلحن مهربون

 ؟يكن يكار م يچ-

 :گفتم يرو كج كردم و با ناراحت سرم

 .دونم ينم -

 :و گفت ديزخم رو بوس يزد و جا يلبخند

 .رنمونايگ ياالن م. دختر ايب-

 :هوا بغلم كرد و آروم كنار گوشم گفت يب. زد يدلم داشت شور م يخود يب. نيياشك از چشمم اومد پا هي

 .كنه ينم هيدختر شجاعه كه گر هيعشق من -

منو از خودش جدا كرد و دوباره راه افتاد و باز من به . دميگردنش رو كه كنار صورتم بود بوس. لبام جا خوش كرد يناخوداگاه رو يلبخند

 .اعتماد كيخبر از همه جا و فقط با  يبالش بدن
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در  هيبه . ساديوا اوشيس. افتادم يفر اديدفعه  هي. كرد ينم ياصال توجه اوشياما س غ،يج يصدا ك،يشل يصدا. اومد يهمهمه هنوزم م يصدا

 .شلوارش كرد و مشغول گشتن شد بيج يدستش رو تو. ميبود دهيرس

 .يفر اوشيس -

 .ديحرفم پر وسط

 ...فعال. بچه ها هواشون رو دارند. نگران اونا نباش -

منو همراه  عيدستم رو گرفت و سر. باز شد يتق يبا صدا يميقد يدر فلز. در آورد و حرف رو ادامه نداد بشيرو به سرعت از تو ج يديكل

 :و گفت كميدستش رو آورد نزد ايس مياز در كه خارج شد. رونيب ديخودش از در كش

 !كته بيج يتو چييسو -

 يگوشه از اون كوچه  هي. دمييمنم دو. دييو دو ديباز دستم و كش. رو در آورد ينيماش چييكتش كه تنم بود كرد و سو بيج يدستش رو تو بعد

 يداد يصدا ميكه هر دو سوارش نيزد درش رو باز كرد اما قبل از ا چييبا سو عيسر اوشيس. بود يبلند مشك يشاس نيماش هي كيخلوت و تار

 .نيماش ي گهيسمت د اوشيو س نيسمت ماش نيمن ا. ميدو برگرد رباعث شد ه

 كجا؟ يال ،يه -

 :داد زد اوشيس. دمشيد ينم يكياون تار يتو. سادميوا صاف

 ؟يساديچرا وا. سوار شو وونهيد -

 .اوه. بشم خكوبيدر خورد باعث شد سرجام م ي رهيكه از كنار گوشم رد شد و به دستگ يريت يسوار بشم اما صدا خواستم

 :داد زد اوشيس

 .سوار شو گميبهت م يال -

 :بلندتر از خودش داد زدم منم

 .ذاره يخوام نم يم -

 كيشل هيكه باز وسط راه  اوشيخواستم برم سمت س. فاصله گرفتم نياز ماش دميد يكه م ياهيس ي هيشدن سا كيبا نزد. كيشل يصدا بازم

 يا گهيد زيچ... . اعوذ با... . گفتم بسم ا يلب فقط م ريز. هيناقوس مرگم ك نميتا بب ستادميطور ا نيهم. زد يقلبم تند تند داشت م. پام شد يجلو

 .كـــــه ينبودم در مواقع اضطرار دبل

 رونياسلحه اش رو ب عيسر. خودشم پشت سرم سوار شد ن،يمنو پرت كرد تو ماش. ديرو كش رهيبغلم كرد و دستگ. اومد سمتم عيسر اوشيس

 :بلند گفتم. نييپا ديپر نيو از ماش ديكش

 . نرو، صبر كن اوشيس -

 .اون مرده باز اومد يصدا. مثقالم شانس ندارم هيلعنت به من كه . شده بود ريد گهيد اما

 نه؟ يهنوز منو نشناخت -

 كنم؟ تييكه شناسا يهمه راه اومد نيا. كنه تييدلم گفتم برو عمه ات شناسا يتو
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شروع كردم تقال . دهنم رو گرفت يكنارم نشست و جلو يباز شد و كس ميدر كنار هيكمتر از چند ثان. شد يچ نميعقب بب ي شهيتا از ش برگشتم

اش  گهيدهنم بود و با دست د يطور كه دستش جلو نيهم. گذاشته بود رفته بود يكدوم گور اوشيدونم س ينم. نداشت يا دهيفا يكردن ول

 :گفتبود كنار گوشم  تهدستام رو گرف

 گروه؟ يتو يريبا اسم من م يتو دار يگفتم ال ادتهي -

 .آره خودشه. كه باعث شد وارد گروه بشم يهمون. باشه نيآرم دياون با. زد يتوش چشمك م ييزايچ هيرفته رفته داشت  ذهنم

 :دفعه بلند داد زد هي بعد

 از دست دادم؟ تيگر يناش نيزنم رو به خاطر ا يدونيآره؟ من به تو نگفتم؟ م -

 :كنار گوشم كرد و گفت يعصب يخنده ا. نداشتم يريمن كه تقص. دونستم يمن كه نم. من ياوه خدا. حبس شد نهيتو س نفسم

 .يكشمت ال يم -

تونم كه ب نيهم فشردم مگر ا يدندونام رو رو يبه سخت. كه دستم رو ول كنه نيبازم تقال كردم مگر ا. دميكش يم غيبسته بود وگرنه ج دهنم

 .رفت هوا غشيكــــه البته گاز گرفتم و اون ج رم؛يدستش رو گاز بگ

فكر كنم كال . نيزم يكرد و با مخ اومدم رو ريبشم كه دامنم به پام گ ادهيخواستم پ نيمنم به سرعت از ماش. هم زمان اومد كيچندتا شل يصدا

 يا. ناقص زدم يسكته  هيسرم  يباال نيآرم دنيبا د. شده بود بيغ دفعه چرا هي اوشيدونستم س ينم. سرم رو چرخوندم. استخونام خرد شد

 :دلم بلند گفتم يتسال يچشمام رو بستم و برا. اسلحه رو گرفت روبروم ،من يوا

 !شتيپ اميدارم م ــــــايخد -

پشت سرهم بلند  كيدوتا شل يصدا. گفتم يمناسب م ييكال من از اولم فقط جمالت رو در زمان ها. لحظات عمرم نيبود در آخر يجمله ا عجب

 يكرد كه جلو ينگاهم م رهيهنوزم خ نيآرم. كردم ياز درد ناله ا. به بازوم خورده ريمتوجه شدم ت. سرم رو چرخوندم. ديكش ريبازوم ت. شد

 نيدلم با ا. دورش رو گرفت نِيه زمبعد خون بود ك. همراهش بود فتهيكه ب ينگاهم تا لحظه ا. مرد نياوه، فكر كنم آرم. نيرو زم دچشمم افتا

 .چارهيب نيآرم. صحنه به درد اومد

 ســــــا؟يال -

خم شد و بغلم  عيسر دنميبا د. چشمم اومد يجلو اوشيس. سرم رو نگاه كردم يبا حال نزارم باال خت؟يچه وضع صدا كردنه قلبم ر نيا يهو

دنده رو جابجا كرد و . سمت راننده سوار شد عيخودش سر. رو باز كرد و سوارم كرد نيدر ماش. دميشن ينفس نفس زدن هاش رو م يصدا. كرد

 .ستاديا قهيبعد از دو دق نيماش. حالم اصال خوب نبود. شدند يچشمام داشتن بسته م. با سرعت روند

رو سفت به  كهيبرگشت سمتم و اون ت. كرداز اون رو به سرعت پاره  يا كهيباال آورد و ت يصندل ريدامنم رو از ز يخم شد روم و پارچه  اوشيس

 :خودش دستم رو گرفت و گفت عيرفت باال كه سر ادميفر يصدا. كت يبست رو ميخون يبازو

 .كنم يخواهش م اريطاقت ب -

 :بلند شد نيماش يتو مشيس يب يصدا. رو روشن كرد نيماش دوباره

 .اونا پشت سرتن. قرمزه تيموقع اوشيس -
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 :بلند داد زد. لحظه برگشت و عقب رو نگاه كرد؛ بعد جلو رو هيو  نهينگاهش رفت سمت آ اوشيس

 .يلعنت ـ

________________________________________ 

 

سرعت . اومد يم اديكه دستم رو سفت بسته بود اما خون هنوزم ز نيبا ا يحت. رفت يم ليهر لحظه داشت تحل ميانرژ. نميكردم صاف بش يسع

 يم يجيو يجيداشتم گ گهيد. رفت يم گهيبه سمت د يو از سمت ديچرخ يم نيماش ميخورد چون دا يداشت حالم به هم م. دو برابر شد نيماش

 .شدم

صورت  دميكه د يزيچ نيسرم رو چرخوندم و آخر شه؟يداره دوتا م يچرا همه چ يوا يا. نيماش نيا ديكه چرخ يبس يبدبخت شد يال يوا يا

كنم نگاهش  يقدر حس م نيچرا ا. دلم به درد اومد. گونه اش بود يافتاد كه رو يلحظه نگام به قطره اشك هي. نگرانش بود يو چشم ها يعصب

 :آروم گفتم يجون يغصه داره؟ با لحن ب

 .هــــا رهيگ ياشون م هيگر ريت هيكه با  ينباش ينازك نارنج يدخترا نيمثل ا اوشيس -

 انيكه از درد همش از چشمام م يبارون اشك نيا. نشستم ريكه من شجاع و دل نيحاال نه ا. كرد يز خنده غش ماون جا بود قطعا ا يكياگه  هه،

 يبعد دستش رو گذاشت رو. دنده يپام برداشت و گذاشت رو يدستم رو از رو. دنده برداشت يدستش رو از رو! كنم يرو كامال انكار م نييپا

 :اما تلخ؛ و گفت ديخند. دستم

 !يهست يپسر شجاع باشم، مثل تو كه دختر شجاع هي ديآره من با -

 :گفتم ييپررو با

 ؟ينيشجاعتم رو بب يچشم ندار. پ چــــــه -

 :زد و آهسته گفت يتلخ لبخند

 !دوست دارم يليخ! كال شجاعت خانوما رو دوست ندارم اما شجاعت تو رو چرا -

 .دوست داشتن يبو. كردم يو از حرفاش حس مر يخوب يدونم چرا بو ينم. شد يجور هيدلم  ته

 :و گفتم دميسوزناك كش يآه

 .همه شجاعت نيخسته شدم از ا. دم يمن همش دارم شجاعت به خرج م. بوده نيتا بوده هم -

 :گفت يملتمس و آهسته ا يصدا با

 ؟يشجاعت به خرج بد كمي مارستانيدفعه رو تا من برسونمت به ب نيفقط ا شهيم يال... شهيم -

 

 در دل من چه

 در سر تو چه

 !به باور تو دمياز تو رس من
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 :جون تر گفتم يب ييبا صدا. جون يب يخنده  هي. ام گرفت خنده

 !باوشه، فقط به خاطر تو -

 .بمون. دوست دارم -

 

 نشستم  هيو من به گر يبود تو

 تو برابر

 خاطر تو به

 نشستم هيگر به

 تو برابر

 چه كنم؟ بگو

 

 .برد نيحرفش رو از ب ينيريباهام بود حس ش شهيبغض كه هم هيحس تلخ درد و . ناله شد هيشب يكي نيا. خنده ام گرفت دوباره

 يكس ؟يك ينوازش دست پدرم؟ برا يدل مامان نداشته ام؟ برا يدزدا؟ برا يخونه؟ برا ميتي يبمونم؟ برا يك يبمونم؟ برا يچ يبمونم؟ برا -

 .ريسخت نگ اديز. ستيمنتظرم ن

 .بود سيصورت اونم خ. نگاهش كردم. خودم يتر از صدا نيغمگ. غم صداش رو حس كردم بازم

 دميقول م. از اونم مهربون تر. دوست دارم شترياز اون ب. بشم مامانت دميقول م. به خاطر عشق من بمون. به خاطر دل من بمون! آره، بمون -

 .خوبه؟ من منتظرتم. بشم پدرت

 :گفت ينيريش يبا خنده  بعد

 از دلم؟ يخوا يم يچ گهيد. شميشوهرتم م. شترهينوازش منم از پدرت ب -

 نيرياما االن اون قدر ش دمشياخمو د شهيدرسته هم. شهيم يمامان خوب اوشياوهوم، س. دلم بود هر لحظه پررنگ تر شد يكه سوسو ديام حس

. كردم يباف اليباز خ يـــــديد يوا! خوش به حال بچه هام. خ جونآ. شهيم ميخوب ياون بابا. باشمش دهيزنه كه شك دارم اخمو د يحرف م

 .ستياصال تو مرامم ن. ــــــدارمخجالتم كه ن

. نگاهم رو ازش گرفتم. دكمه هاشم باز بود ينازك تنش بود كه حت رهنيپ هياون . انداختم اوشيبه س ينگاه. هوا سرد بود. شده بود سردم

 .باشم اريكردم هوش يم يبودم اما سع يهوشيرو به ب. نياومد، نه ماش يم ريت كيشل ينه صدا گهيد. بود ابونيب بايروبرومون تقر

 .هه. چشمام باز نشد گهيآخه د. من رو گرفت ليبالنسبت خواب ف. هم افتاد يرو چشمام

 يكم. ستاديا نيماش. بود كه صداش بلند شد نيبار ترمز ماش نيبودم اما ا نيماش يبازم تو. چشمام سه سوت باز شد. شدم اريهوش يبد يصدا با

من رو سفت بغل كرد و . پاهام و بلندم كرد ريرفت ز يدست. باز كردن در سمت من يبسته شدن در بلند شد بعد صدا يسرم رو چرخوندم صدا

از پله ها باال . من رو برد يتند يبعد با قدم ها ديصورتم و گونه ام رو بوس يصورتش رو چسبوند رو. از لباسش بود يبه گوشه ا شمامچ. ديچسب

. ييزمزمه ها شد برام الال نيا. آشناش اومد يصدا يبازم كنار گوشم زمزمه . تپش قلبش كنار گوشم ياش بود و صدا نهيسرم كنار س. رفت
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 .خوابم برد

. از جاش بلند شد ديبازم رو كه د يچشم ها. ران افتادجفت چشم نگ هيبا باز شدن چشمام نگاهم به . شدم داريگونه ام ب يرو ينوازش دست با

 :صورتم و گفت يموهاش كرد و با لبخند خم شد رو يتو يدست. بود ختهياش به هم ر افهيق. بسته يهنوزم همون لباس تنش بود اما با دكمه ها

 ؟يخوب ـ

 :شدم بهش و گفتم رهيخ يبا كنجكاو.بود ديسف زشيا همه چكه اكثر ياتاق بزرگ هي. نبود مارستانيب هيجا شب نيا. به اطراف انداختم ينگاه

 .اوهوم ـ

 :گفت يداد و با بدجنس يرو تكون سرش

 ؟يمطمئن ـ

 :بهش كردم و گفتم ياخم

 !ميدور هم شاد ش گميپ نَ پ بدم م ـ

بعد خودش كنارم نشست و . شونه هام گذاشت باز من رو خوابوند يدست هاش رو رو اوشياما س نميكردم خودم رو باال بكشونم تا بش يسع

 :گفت

 !ياز جات بلند ش ديجان نبا يال ـ

 :نگاش كردم و گفتم عبوس

 ؟يچ يبرا ـ

 :و گفت ديكش مينيب يدستش رو رو ياشاره  انگشت

 .زميماه عسل عز ميما اومد! اخما رو باز كن نيا! ينشد اول زندگ نيبب ـ

 :و بلند گفتم اوردميطاقت ن گهيد

 ؟يچــــ ـ

 :گفت. بغلش يتو ديدستم نخوره كش يِچيكه دستش به باند پ يو من رو آروم طور ديتخت دراز كش يرو كنارم

 ؟يبهوش اومد ريقدر د نيچرا ا ـ

 د؟يمگه چقدر طول كش ـ

 .دو روز ـ

 !دونم ينم ـ

 ؟يدون يرو نم يزيچرا تو چ ـ

 !خوام كه بدونم يچون كال نم ـ

 :و گفت ديخند آروم

 رو؟ يچيواقعا ه ـ
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 :رو بلند كردم و موشكافانه نگاهش كردم سرم

 كنم؟ يجا چكار م نيمن ا ـ

 :و گفت ديكش يقيعم نفس

 !شغل رو ادامه ندم نيا گهيقسم خوردم كه د فتاديتو ن يبرا ياتفاق چياگر ه. باشه تميمامور نيآخر نيبا خودم عهد كرده بودم كه ا ـ

 چرا؟ ـ

 .ندارم يچون دلخوش ـ

 ؟يندار يچرا از شغلت دلخوش ـ

 :چشمام نگاه كرد و گفت يرو خم كرد و تو سرش

 ؟يبدون يخوا يم ـ

 :كه كل صورتم رو پوشونده بود گفتم يلبخند با

 !آره ـ

 .بد بود يليحالم خ شبيد ـ

 چرا؟ ـ

 .يايبهوش ن گهيكه د دميترس يم. يبود هوشيآخه تو ب ـ

 .كشهتونه من رو ب يگوله كه نم هي ـ

 ؟يدون يم ـ

 .هه.نه بلوف زدم ـ

 .بلوفات رو دوست دارم ـ

 ؟يچونديمن رو پ ـ

 .خوام برات بگم ينه، م ـ

 ؟يبودم چكار كرد هوشيكه ب شبيد ـ

 .نشستم كنار تختت و تا صبح با خدا حرف زدم ـ

 د؟يحرفات رو شن ـ

 !آره ـ

 :تو چشمام گفت رهيخ. صورتش مقابل صورتم قرار گرفت. نييپا ديخودش رو كش يكم

 م؟يشه ببخش يم ـ

 :گفتم يبم يبا صدا! يريحالگ. ذاتا تو خونم بود. باال انداختم يرو كم ابرم

 بابت؟ ـ
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 !بار قبال نامزد داشتم هي ـ

 :و گفت ديكش يآه. شد زونيساكت شدم و دهنم آو. ختيو پرم ر كرك

 .شد مونييمرگ باعث جدا! نگام نكن يطور نيا ـ

 !چيه.تيموفق ايشكست  اي يهم درد اي يدلسوز ايحسادت بود . قابل درك نبود حسم

 :موهام كرد و گفت يرو تو دستش

كه دوست  يباش يكنار مرد يحاضر ؟يريم اي يمون يم. خودت انتخاب كن.ندارم كه بگم ميزيچ. دوست ندارم بگم نياز ا شتريب. نيفقط هم ـ

 دونه؟ يداره همه كست باشه و تو رو همه كسش م

 :نگاهم كرد و گفت يو موذ ديخند

سه تام بچه . اوف به قول باباش پول پارو كنه. بره تجارت كنه. خواد بره همكار باباش بشه يكاره م ياالنم ب. تازه هشت سالم ازت بزرگ تره ـ

 .همسرشم كدبانو باشه. دختر باشه شونميكيدوتاش پسر باشن . خواد يم

 :تتر و گف كيرو آورد نزد سرش

 !مزه نداره يطور نيكه ا يزندگ.عاشقش باشه ديچون عاشق همسرشه پس همسرشم با ـ

كردم كه  يتالش م يدونم چرا هرچ ينم. كردم يحرفاش حس م يصداقت رو از تو. نگاه چشماش غرق بودم يتو. دهنم رو قورت دادم آب

خودمم دلم  يكه چكار كنم وقت دميرس جهينت نيبه ا ميبا چندتا عمل ضرب و تقس. شد يكه قبال نامزد داشته نم يحس كنم، واو چه فاجعه ا

 :گفتم يبا لحن سوال مانند.كنم هيتونم بهش تك يدونستم تا آخر عمر م يم. نشست يحرفاش به دلم م ره؟يگ

 مامانت؟ ـ

 !اون با من ـ

 بابات؟ ـ

 !اونم با من ـ

 :لبخند گفتم با

 من؟ ـ

 :و گفت باال انداخت ييابرو

 !تا آخرش با من ـ

 يرسه؟ ا يبه ذهنم نم يزيهست بپرسم؟ چرا چ يا گهيسوالِ د. بودم ريذهنم درگ يتو. رو گرفت نمونيسكوت ب. رو از چشماش گرفتم نگاهم

 !دوتا جوون سكوت نينداره ب تيخوب يوا

 ؟يديخجالت كش يال ـ

 !هيعاد! كه ستين يزيچ! من؟نه بابا يك ـ

 :نگاه كرد و گفت طنتيچشمام با ش يسرم رو بلند كرد و تو اوشيس



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا انجمن نودهشتيا  انكاربر  MaRyAm.PaRiZaDنرجس خاتون و  –  بندي دردسر ساز شرط        

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩٣ 

 ه؟ياگه ببوسمتم عاد ـ

 :رو چپ كردم و گفتم چشمام

 !هينه، عاد ـ

 . و محكم تر من رو به خودش فشرد ديخند

 !دستم شكستا. دستم نيا بب ـ

 :رو كنار گوشم چسبوند و گفت صورتش

 ه؟يعاد يهمه چ يمطمئن ـ

رو از  نيا. ديبازم خند. فوت بود هيشب شتريكنار گوشش گفتم كه ب يكردم خونسرد باشم، بله ا يزد و سع يند تند مكه قلبم داشت ت يحال در

 :و گفت ديمن رو از خودش جدا كرد بعد آروم لب هام رو بوس. دميتكون خوردن شونه هاش فهم

 ! ستين يعاد يچيبه نظر من ه ـ

 

*** 

 .مغازه دست دوم هيبودم از  دهيخر يكالهم رو تازه با بت. دنييكالهم گذاشتم و شروع كردم به دو يرو رو دستم

 .يپشت بدبخت يبدبخت يعني.يهمه بدبخت نيما؟ ا يشغل بود افتاد تو كاسه  نميآخه ا. يال يكه بدبخت نش يا

 :داد زد يبد يبلند با صدا. چونديو محكم پ از پشت دستام رو گرفت يكي.نيكرد و افتادم زم ريكت بلندم گ يبه انتها پام

 ؟يكن ياز دست من فرار م! گستاخ يدختره  ـ

 !كنه يابله، با من چطور برخورد م.است دهيتازه به دوران رس يساياز اون پل.هم فشار دادم يرو رو دندونام

من اصال ! هينگاه كن چشماشم كه رنگ. زل زدم تو چشماش قيعم يبرگشتم سمتش و با اخم. حركت بازوم رو گرفت و از جا بلندم كرد هي با

 !دوست ندارم يرنگ

 :گفت يبلند يبا صدا. كرد يداشت مسخره ام م زيهمه چ يب يپسره . ابروش رفت باال يتا هي ديرو كه د اخمم

 !زود برو االي ـ

 .رميگ يم مبد يليخ.رميگ يدلم قسم خوردم كه حالش رو م يتو. ميچند تا مامور قرار گرفت كنار

كه از رو رفت و  يزل زدم تو چشماش طور ينگاهم كه كرد با گستاخ.بودم كه خود نره قولش درِ اتاق رو باز كرد و وارد شد يياتاق بازجو يتو

قلمش  كه نگاهم كنه نيچندتا ورقم دستش بود بدون ا. اتاق ياومد تو يبار هزارم بود كه م نيا.نگاهش و از من گرفت و اومد روبروم نشست

 :ورق گرفت و گفت يرو رو

 .رو بگو يشنوم، از اول همه چ يم ـ

 رو بگم؟ يچ ـ

 :رو مشت كرد و گفت دستش
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 ؟يگروه شد نيوارد ا يچطور. از گروهت بگو ـ

 نگفتم؟. شناسم يگروه رو نم نيمن صد بار بهت گفتم كه ا ـ

 ! لجباز. دنده هياَه  ـ

 .ميشرط ببند ايب گمياگه من دروغ م ـ

 : رو آورد جلو و مشكوك نگاهم كرد و گفت سرش

 ؟يشرط چ ـ

 ؟يخوا يم يتو چ ـ

 !گروه يببرم تو ـ

 !يببر ايدور دور دن هي ديبعدم من رو با. منظورم بچه محالمونه.يكن يم يجلو همه ازم عذرخواه ـ

 :رفت باال و گفت ابروهاش

 ؟يچـــ ـ

 !كه گفتم نيهم ـ

 .وونهيد ـ

 !يخودت ـ

 !درست صحبت كن من سرهنگم ـ

 !كله خرابم يمنم ال ـ

*** 

 ؟يتو بابا رو از رو برد يعنيمامان  ـ

 .كرد يتا دو ساعت داشت با من كل كل م چارهيب زميآره عز ـ

 !يعجب مامان ـ

 :دختر هشت ساله ام رو بغل كردم و گفتم نيريش

 .بوده واسه خودش ريپا ش هيآره مامانت  ـ

 :گفت يپسرم با بد خلق نيشرو

 !نايكرد تيبابا رو اذ يليمامان شمام خ ـ

 يدست. برگشتم سمت در و از جام بلند شدم. پشت سرش نميشرو. سمت در دييو دو نييپا دياز بغلم پر نيريدر خونه كه بلند شد ش يصدا

 :از دور داد زد نيريش. بود خسته از كار اوشيس. دميموهام كش يرو

 !ييبابا ـ

 :داد زد ديبار ياز سر روش م يكه خستگ اوشيس
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 !ييجانِ بابا ـ

 91دي ماه : پايان 

  92 ارديبهشت : انتشار 

  

  

 

  » ه ي مجازي نودهشتيابخانكتا

wWw.98iA.Com 


