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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 ی نکن | اسما مومن میرمان رها

 

 

 

  

  

 

 باشد   یم سندهیرمان با نو  یمحتوا تیمسئول

 

 

 

 . ینام خالق هست به

 

http://www.romankade.com/
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 به اسم رهاست!  یعشق دختر ینکن قصه   میرها رمان

 

رها با   ی دوست انی در جر یتونه به پسر مورد عالقه اش بگه دوستش داره، ول یساده که نم یدختر
نا خواسته در کنار پسر مورد عالقه  ییجورا هیشه و  یعوض م شی زندگ ریبه اسم سوگند، مس یدختر

 .رهی گ یاش قرار م 

 

و   یجان یه یمتفاوت و اتفاق ها ی، اما با محتوا سهیبا پل  یهمکار یرها، از نوع داستان ها داستان
 جذاب!

 

 خوش است.  انیبا پا ،یجان یعاشقانه و ه  ،یسی نکن: داستان پل میرها

 

 اول:  فصل

 

خلوت   اطیبودم و به ح  ستادهیاتاقم وا  یپنجره  یاواخر خرداد ماه، جلو یعصر گرم تابستون هی یتو
 کردم! یخونه نگاه م

 

  زییفصل پا یتو  میمجبور بود یداد و من و هد یم  تیبودنش اهم زیبه تم شهی که مامان هم یاط یح
 . میشده رو جارو بزن ختهیخشک ر  یبرگا کباریهر دو روز 

 

 افکار خودم غوطه ور شدم.  یچونه ام گذاشتم و تو ری گاه سرم کردم و ز هیراستم رو تک دست
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خودش کرده بود و  ری شد که چهار سال من رو درگ یختم م  یسر و تهش به کس شهیکه هم یافکار
 داد.  یدخترانه ام را شکل م یاهایتمام رو

 

گرمش شده   یحساب  یچادر مشک ریاز فکر در اومدم و به مامان که معلوم بود ز اطی در ح یصدا با
خونه پا تند کرد و چند  ینگاه کردم و مامان بعد بستن در چادرش رو درآورد و به سمت در ورود

 زد.  یکه من رو صدا م دمیسالن شن یبعد صداش رو از تو قهیدق

 

" از  امیشونه ام پشت سرم انداختم و با گفتن:"جانم مامان االن م یبلند بافته شده ام رو از رو یموها
 شدم.  اتاق خارج

 

 گرفته بودش!  یاطی بود که تازه از خ  یلباس دنی و مشغول پوش ستادهی وسط سالن وا مامان

 

 تنش نشسته بود. یتمام تو یکار شده و به قشنگ یمشک یکمرش با گال یکه رو ینفت یآب یمانتو هی

 

ش تن  یتو یزد و با اشاره به مانتو  یحضور من شده بود به روم لبخند یکه تازه متوجه  مامان
 گفت:چطوره؟ 

 

 -! ادی بهت م یلیخانم گرم! خ   ایمامان! دم رو هیعال

 

کنه به سمت   یلباس رو خوب بررس نیکرد تا آست یم  نییهمانطور که دستاش رو باال و پا  مامان
 !دمیخانوم رو د مهیسل ومدمی  یداشتم م یراهرو رفت و در همان حال گفت: وقت  یتو یقد ینهیآ
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 دادم و گفتم:  رونیرو از سر حرص ب  نفسم

 

 کرد! فیاز پسرش تعر یحتما باز هم کل  -

 

 خونمون! انی دفعه فرق کرد ازم اجازه خواست ب نیا گهینه د -

 

منظور   نکهیخودم احساس کرده بودم و با ا یمعنا دار محمد و مادرش رو رو ینگاه ها یبار چند
 ؟ ی چ یخونمون؟برا انیم و گفتم: ب زد یخودم رو به نفهم  دمیفهم یمامان رو خوب م

 

 ان؟ یخوان ب ی م یچ یبرا یدون  ینم یبگ یخوا  یم یعنی-

 

 نه خب از کجا بدونم؟  -

 

  انیخوان ب  یپسرشون محمد م ینداشتت! برا یا ی شرم و ح یذارم پا یرو م  نیباشه قبول! ا -
 .یخواستگار

 

 ؟ یخواستگار -

 

 -دم کن تا من برگردم.  ییچا هیپاشو  یذوق کن یل یخواد خ  ی! حاال نم آره
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بودم و  ستادهیمن هنوز سر جام وا یبه سمت اتاقش رفت تا لباسش رو بزاره و برگرده، ول  مامان
 کردم. یرفتنش رو تماشا م 

 

هم  نیهم  یبهش فکر کنم، برا یحت  نکهیا ایبشه  یمحمد جد یخواستگار یخواست ماجرا ینم دلم
 !هیمامان بشنوه گفتم: مامان جان جواب من منف نکهیا یبرا یبلند یزدم و با صدا  ایدل رو به در

 

و   تیزد، برگشت و با عصبان  ی رفتارش موج م یخانم تو مهیاز درخواست سل  ی که خوشحال مامان
 تعجب نگاهم کرد و گفت: 

 

 ! بعد براشون ناز کن.انیحاال بزار ب -

 

 . هیگم جواب من منف یاالن م نی من ناز نکردم! از هم -

 

بدم و درواقع از جواب مثبت من مطمئن بود راه  یجواب منف یزود نیکرد به ا یکه فکر نم مامان
 یم گهید یخوب نیپسر به ا  یدونم رو یتو!من نم یرفته رو برگشت و گفت:رها!من رو کچل کرد

 ؟ یبزار یب یچه ع یخوا

 

 خوامش! یذارم فقط دوستش ندارم و نم  ینم بیع-
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هم که رو به راهه، حاال هم که خدا زده  شی! کار و خونه زندگهیدلم! محمد پسر خوب زی ها جان عزر -
و از اون به  ادیبراش خواستگار م   یسن هیعزيزم! دختر تا  ره،یتو رو بگ  ادیخواد ب یپس کله اش و م 
 و...  ستیبه حالش گر  دیبا ایبعد به قول قدم

 

و با بد و   رم ی رو بگ یهر کوروکچل   دیسنم باالتر بره با یکرد که وقت یم  حتیمامان داشت نص دوباره
 کردم! یحرفا بدهکار نبود و کار خودم رو م نیخوبش بسازم، ، اما گوش من به ا

 

بود و   ادیباز هم دلم از عقلم ز یازدواج بود، ول یبرا یمناسب س یمامان درست و محمد ک یحرفا گرچه
 برو برگرد به خواستگارم جواب رد بدم.   یشد ب یباعث م نیاشم و او منتظر ب  دواریگفت ام یبهم م

 

رو  یکه هد یکردنش تموم شده بود دوباره به سمت اتاقش رفت و من هم درحال  حتیکه نص مامان
 زدم وارد آشپزخونه شدم.  یصدا م

 

 ؟یاتاق و آهنگ گوش داد یتو یدیبس که چپ یتو خسته نشد یهد-

 

منتظر بود تا من صداش بزنم بالفاصله از اتاقش خارج شد و خودش رو به آشپزخونه   ایکه گو یهد
 نشست.  یصندل  یلبش رو یلبخند گنده رو هیرسوند و با 

 

 قصد سربه سر گذاشتن من رو داره!  دمیفهم طونشی ش یچشما از

 

 .ادی ب رونیو منتظر مونده تا حرفامون تموم بشه بعد از اتاق ب  دهیرو شن  زیدونستم همه چ یم



 نکن  میرها

8 
 

 

کنم گفتم:   ش یخال   یکی خواست سر  یکه دلم م یت یبگه با عصبان یزی دهن باز کنه وچ یهد نکهیا قبل
 !یدیاز چشم خودت د یدید یکه هر چ ینگ یزیچ یهد

 

 و من دی هم کش یصورتش رو به حالت قهر برگردوند و اخماش رو تو یهد

 

 ؟ یبگ یخواست  یم یچ نمی بگو بب  ،یخواد قهر کن یو گفتم: حاال نم ستادمیوا نهی جام دست به س سر

 

 ؟ یمنتظر بمون  یخوا ی م ینگاهم کرد و گفت: رها! تا ک  زیر -

 

 نگفتم و او ادامه داد: یزیچ

 

خوام نا    ی! نم ید یآرزوشون رو داره از دست م یکه هر دختر یخوب  یتایموقع یهمه یدار تو
  ستیممکن ن گهیتو رو نخواد! د اینذاره  شیدرصد هم فکر کن که او اصال پا پ  هی یکنم، ول  دتیام
 . یریرو بگ   یهر کور و کچل یو به قول مامان مجبور ادی محمد برات ب طیبا شرا یکس

 

رو روش گذاشتم از   یچا یقور نکهیو بعد ا  گفتن نداشتم و در سکوت به سمت سماور رفتم یبرا یحرف 
 فکر کردم.  یهد  یچشم دوختم و به حرفا رونی پنجره به ب

 

چهار سال ازم کوچکتر   نکهیخورد. با ا یجاها به دردم م  یلیبود و حرفاش خ  ی ا یدختر منطق ی)هد
 گرفتم. یم  جهی کردم و هر بار هم نت یکارام باهاش مشورت م  شتریب یبود، تو
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 موندم؟  یمنتظر م  دیبا  یگفت! من تا ک یراست م یهد

 

 د؟ی ام یبدون ذره ا انتظار

 

لباس داشت و وضع   کینادر هم جواب رد داده بودم. نادر بوت مونیبه پسر همسا  شیماه پ کی من
مامان تا چند   یو حت دیرسی به نظر م یهم پسر خوب  تی و شخص افهیهم خوب بود، از نظر ق  شیمال

  یرو م  میشگیو من در جواب غر زدناش جواب هم دی کش یم  شیحرفش رو پ  ی، گاه  شیوقت پ 
و   کی)آخه چشماش کوچ ادیاز حالت چشماش هم خوشم نم  امیجماعت کنار نم   اسبدادم: "با ک

 بود(".   یخمار

 

خواستش    یعقل و دلم جنگ بود! دلم نم نی جواب بدم، ب  یدونستم چ ینوبت محمد بود! نم حاال
 کرد!  یگفت و محمد رو انتخاب م یم یا گهید  زیعقلم چ یبود، ول یا گهیکس د شیآخه پ

 

 .که به مامان سالم کرد برگشتم و به او و مامان نگاه کردم  یهد یصدا با

 

 !ی: سالم مامان جون یهد

 

 ؟ یسالم دختر خوشکلم خوب -

 

 !یخوبم مامان جون  -
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که مامان  دیمامان نشست خم شد و صورتش رو بوس  یو وقت  دیعقب کش یمامان صندل  یراب یهد
 ؟یخوا یم یزی چ ینگاهش کرد و گفت :هد زیر

 

 کنم.  یرو بده! خواهش م   تیخودش رو لوس کرد و گفت:مامان گوش  یهد

 

 د؟یگفت :باز هم آهنگ جد یرک یو با ز دیخند مامان

 

 تا زودتر به خواسته اش برسه.( آوردی در م  یباز ن یری خواست ش  یرو م  یزیهر وقت چ  ی)هد

 

و  ختمی خوش رنگ ر  ییسه تا چا ییچا دنینگاه کردم وبا دم کش یهد یبه لب به چاپلوس  لبخند
رو نگاه کرد و گفت:به به عجب    شییچا یبا لبخند گشاد یگذاشتم که هد ز یم یرو رو  یچا ینیس
 . تیخواستگار  ادیب  کاری وقتشه که اکبر ب  گهی! رها! دیرنگ

 

و موهاش رو هم  دیچرخ  یمحله م یبا موتورش تو شه یمحلمون بود که هم کاری پسر ب کار ی )اکبر ب
 داد.  یحالت م  یور هیزد و   یروغن م

 

 دهیرو کرده بود که دوستش ند  فشی دوستش خوب گفته و تعر یانقدر از اکبر برا یهد ادمهی
  یدست کتک حساب هیده دوستش  یاکبر رو بهش نشون م یهد یوقت ی عاشقش شده بود، ول 

 کنه.(   یمدت باهاش قهر م هیزنه و تا   یرو م یهمونجا هد
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 شدم.  مییرفتم و مشغول خوردن چا یبه هد یغره ا چشم

 

خواد   یاش رو از من گرفت و خواست سر صحبت رو باز کنه و من مطمعمن بودم م رهی نگاه خ مامان
حرفش رو رها کرد و مشغول  اط یباز و بسته شدن در ح  یبا صدا  یحرف محمد رو وسط بکشه، ول

و   دمیکش  یرو ممنون اومدن به موقع بابا بودم و با ورود نفس راحت  نیشد و من ا شیی خوردن چا
 . ختمیر  ییچابراش 

 

ازدواج کرده بود   ریگذشت د یم مارستانیدرمانگاه و ب  یوقتش تو  شتریبود که ب یپزشک مهربون   بابا
 شد. یم  دیدر اومده و داشت کامال سف یو موهاش از حالت جو گندم

 

که همه جا کنارم   یکردم، خانواده ا یبودم و بهشون افتخار م  مونیچهار نفر یعاشق خانواده  من
 کردم.  یو آرامش م  تی امن بودن و کنارشون احساس

 

رفتن  یهر چند اندک، آماده  یدارید دیهر هفته ام به ام یصبح زود بود و من طبق برنامه  فرداش
 ساعت رو مهمونش بودم. ک ی یدو روز و روز یبودم که هفته ا  یبه پارک

 

باز بشه   ناطشوی تا درح ستادمیرو سر کوچه وا  یزدم و مدت رونی و از خونه ب دمی اسپرتم رو پوش  کفش
! 

 

 گهیشده بود و د  یدر برق یبه تازگ ینبود و مجبور بود خودش در رو باز کنه، ول ی برق اطشونیدر ح  قبال
 خوردم.  یبابت حرص م نیشد و من از ا  ینم ادهی پ نیباز کردن در از ماش یبرا
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هام رو تند کردم تا قبل حرکت کردنش از جلوش رد بشم و راه افتادم و قدم اطی باز شدن در ح با
حرکت   نیماش دم،یرس نش یماش یکه به جلو  نی هم یادامه بدم، ول میبه چشم چرون ابونی اونطرف خ

 ! دمیکش  غیکرد و من نا خودآگاه ج

 

 !ستادیروم واشد و روبه  ادهیپ نیبودم و توان حرکت نداشتم که از ماش  دهیترس

 

  یقرار یو ب  دیکوب  یام م نهیس  یو خجالت محکم به قفسه   دنشیهم از ترس و هم از شوق د قلبم
 . دمیشن یتپش نامنظمش رو به وضوح م یکرد و من صدا یم

 

  ینم دهیو مردونه اش د احساس   یصورت ب  یتو ینگران  یقلبم گذاشتم و به او که ذره ا یرو رو دستم
 شد نگاه کردم که با 

 

که نشد؟اصال متوجه   تونیزیانداخت گفت: حالتون خوبه؟چ یلرزه به تنم م شی که سرد یسرد لحن
 .. نیماش یجلو   نیاومد ینشدم ک

 

 !شهیبود مثل هم یهم نگاهش جد  هنوز

 

 خوبم! -

 

 تا من رد بشم!  نیستیلطفا کنار با نیخب اگه خوب -
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 !"یگه "تو برام ارزش ندار یبهم م مایاحساس کردم که داره مستق  نطوریلحنش ا از

 

روم رد  روبه ابونیکه با سرعت از خ دمشیدلخورم رو ازش گرفتم و به سمت پارک پا تند کردم و د نگاه
 دلم به پا کرده. یتو   یبدونه چه آشوب نکهیشد و رفت، بدون ا

 

 طرفه!  کیعشق  نی شده بودم از ا خسته

 

شه و قراره من رو تا کجا به دنبال خودش   یدونستم آخرش به کجا ختم م  یکه نم  یعشق نیا از
که من رو رام خودش   یذاشت ازش دست بردارم، حس   یدلم بود که نم یتو ی حس  هی یبکشونه، ول 

 کرد.  یم فیو تکل   نییکرده بود و برام تع 

 

 نشستم. یصندل  نی تر کینزد یحال قدم زدن نداشتم و رو گهید

 

 اومدن. یپارک م  نیو ورزش به ا  یرو ادهیپ یها برا یل یبود و خ یپارک نسبتًا شلوغ  انجیا

 

 ذهنم مرور کردم.  یبار صداش رو تو نیدادم و با بستن چشمام چند هیتک  یصندل   یرو به پشت سرم

 

غرق بشم    شتریدلسرد بشم ب  نکهیا یاحساس رفتار کنه و من به جا یقرار ه او ب یدونستم تا ک ینم
 به مزاغم خوش اومده بود.  بیکه عج یاحساس نیا یتو

 



 نکن  میرها

14 
 

به  ی وقت گذران  یروزا فقط برا یساله ام که بعض  ۲۱دختر  کیمن  نکهیخودم فکر کردم! به ا به
 یکالسا  یسرگرم  یرشته ام رو دوست داشته باشم و تابستونا هم برا نکهیرم، بدون ا یدانشگاه م

 رو انتخاب کردم. یهنر

 

 !یری و خم  یشیپول یمن و اتاقم هم پر شده بود از عروسکا یها یخونه پر بود از کاردست واریو د در

 

رو انتخاب کرده بودم و   شهیش  یرو یو سه شنبه کالس نقاش  کشنبهی یتابستون هم روزا اونسال
 رفتم.  یکالس م

 

کنارم چشمام   یکه با نشستن کس کردمی نامعلومم فکر م یندهیخودم بودم و به آ یحال و هوا یتو
 دختر خندون کنارم چشم دوختم.  یآب یرو باز کردم و به چشما 

 

که به روم زد   یذاشت ازش چشم بردارم که با لبخند یمن رو جذب خودش کرده بود و نم  چشماش
 روش زوم کردم.   یلیمتوجه شدم خ 

 

 شدم. رهی زدم و به رو به روم خ یهم لبخند من

 

 ن؟ یهست یخانوم...شما منتظر کس -

 

 و جواب دادم:  اوردمیخودم ن یبه رو یسؤالش جا خوردم، ول از
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 نه! -

 

 :چطور؟  دمیطرفش برگشتم و پرس به

 

باز کردن سر صحبتش   یتو ییجورا  هیپرسش من بود و من  نیمنتظر هم  ای! گودیکش یق یعم  نفس
 کمکش کرده بودم. 

 

 کم برام سخته...... هیدونم چجور بگم ...گفتنش   یتم ...نمازتون داش یخواهش هیراستش ... -

 

 راحت باش!  -

 

به   یخانواده ام باهاش مخالفن و راض  یشدم، ول یپسر هیمدته که عاشق  هی که من  نهیا تیواقع -
 . نمشی ذارن بب یدوست ندارن و نم یشن و حت یازدواجمون نم 

 

و باهاش    نمشی تا نتونم بب رهی گ ینظر م  ریو من رو ز  ادی رم داداشم دنبالم م  یوقتا هر جا م یبعض
پاد تا اگه به قول  یو من رو م   نجاس یدونم ا یلحظه چشمم بهش افتاد و م هیحرف بزنم، االن هم 

 خودش دست از پا خطا کردم حسابم رو برسه.

 

 رو گرفته که بهش زنگ نزم  میگوش رو نداره، نیمت دنیهم که از داداشم مخالف تره و چشم د  مامانم
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 کنم! یاستفاده م دنشید یبرا   یمن از هر راه یول

 

 دونن که مخالفن!  یم یزیچ هیخانواده ات   اد؟حتمای برم یخوب از من چه کار -

 

 . ادینه!نه!.... اونا دوست دارن با پسرخاله ام ازدواج کنم که من اصال ازش خوشم نم -

 

ترسم بهش    یم یغلط اندازه! االن هم باهاش قرار دارم، ول  یم فقط ظاهرش ک هیپسر خوب  نیمت
 هینشه، براش نامه نوشتم و  کی فهموندم بهم نزد نیبه مت یجور هیبشم و داداشم سربرسه،  کینزد

 ن یخواستم از شما خواهش کنم اگه امکان داره به دستش برسون یکادو هم واسش دارم م

 

 امروز تولدشه! آخه

 

 .دمی برات انجام م  یندارم! تو بخوا  یمن مشکل -

 

 ! یکن  یلطف م یل یخ  یمرس ؟یکن یرو برام م   نکاریواقعا ا -

 

  هیو  ییبسته کادو کیکه داخلش  یرنگ  یکه معلوم بود خوشحال شده، پاکت قهوه ا یچشم آب دختر
 به روم زد.  یشد رو به سمتم گرفت و لبخند پت و پهن یم دهیپاکت که معلوم بود نامه است، د

 

 گذاشتم تا اون رو سر فرصت به دست صاحبش برسونم. یصندل یرو گرفتم و کنارم رو بسته
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 راحت درخواستش رو قبول کردم!   یلی خواستم بکنم ذوق داشتم و خ یکه م یارنسبت به ک ییجورا هی

 

کارم احساس   نیهم از ا یل یانجام بدم و خ میزندگ یکار رو تو نیخوام مهم تر  یکردم م  یم  احساس
 کردم! یم تی رضا

 

  یچرخم و حساب یپارک م  یوقته که دارم تو یل یگفت: من خ یبا حالت دستپاچه ا  یچشم آب دختر
 . رونی ب امینزاره ب گهیکنه و د نمیج  نیرم خونه مامانم س  یم یشده، دوست ندارم وقت رمید

 

 !میش یم گهیو ما مال هم د شهی روز تموم م هی  ایسخت نیمن رو بهش برسون و بگو ا سالم

 

به حالت   کولش یرو شیو بعد انداختن کوله پشت ستادی ش واالغر  یپاها یروش لبخند زدم که رو به
کار چقدر   نیبا ا دیدون  ینم ادی خودش م نیمت نیجا بش   نیآدم خجل و شرمسار گفت:شما هم

 بتونم جبران کنم.  دوارمیام یکن یو چقدر بهم لطف م  نیخوشحالم کرد

 

 نکردم که! یکار کنمی خواهش م -

 

 ارزش داره.  ایدن هیمن  یکارتون برا نی، اما ا ینکرد یکار یشما فکر کن دیشا -

 

 بود. شیهم لبخند من جواب قدر دان باز
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و   ادیبه سراغم ب نهیکه گفته بود اسمش مت یرفتن دخترک عاشق، همونجا نشستم تا پسر یتماشا به
درهم و بدون   یکنارم نشست و با چهره ا یقد بلند و چشم و ابرو مشک یکه پسر  دیطول نکش یلیخ

 مقدمه گفت:حالش چطور بود؟ 

 

 ن؟ یآقا مت -

 

 خودم هستم!-

 

 شه  یروز تموم م هی ایسخت نیخوب بود !سالم رسوند و گفت بهت بگم که ا -

 

 ... دوارمیام -

 

 رو به طرفش گرفتم که دستش رو دراز کرد و پاکت رو از دستم گرفت.  یقهوه ا پاکت

 

  نشیداشت و به خاطر باال بودن آست کیکوچ یخالکوب  هیساق دستش ثابت موند که  یرو نگاهم
داشتم بفهمم  ینوشته و سع ایبدم عکسه  صیتونستم تشخ  یکه درست نم یا  یخالکوب  شد،یم دهید

 !هیکه چ

 

 نگاهش کردم. جی"! سرم رو باال گرفتم و گ هیصداش که گفت: "مال دوران نوجوون دنیشن  با
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 !گمی رو م  یزد و گفت : خالکوب  یتلخ  لبخند

 

  یمتعجبم رو از صورتش گرفتم و همراه با برخاستنم از رو  یو چشما  دمیخجالت کش میچرونچشم  از
 برم.  د یگفتم : من با یصندل

 

 . یدیبابت بسته ممنون زحمت کش -

 

 خواهش !راحت بود!-

 

و  دنیوسط پارک رفتم تا با خر  کی کوچ یبه سمت بوفه  یا گهیحرف د چی و ه  یخداحافظ بدون
 بدم. انیبود پا دهیکه ، امانم رو بر یبه دل ضعفه ا  وهیو آبم ک یخوردن ک

 

 کردم.  یم یاحساس گرسنگ یزده بودم و حساب  رونی روز هم بدون صبحانه ب اون

 

پارک قدم زدم و به   یرو تو یدخترک عاشق انجام دادم مدت یکه برا یهدف و خوشحال از کار بدون
کردم، بعد دوش گرفتن هم آهنگ گذاشتم و خودم   لی رو با دوش گرفتن تکم  میخونه برگشتم و شاد

 بودم مشغول کردم. دهیکش شهیش یکه رو یا ینقاش  یزیرو با رنگ آم 
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قاروقور شکمم هم از  یدرد گرفته بود و صدا ادیاز نشستنم گذشته و کمرم از نشستن ز یادیز مدت
به بدنم دادم و با    یداد که کش و قوس یخم بودم خبر م  زی م یکه رو یادیو مدت زمان ز میگرسنگ

 قصد رفتن به آشپزخونه از اتاق خارج شدم. 

 

  ریکرد و من رو هم ز  یدرست م ی رازی وسط آشپزخونه نشسته بود و ساالد ش ز ی مامان که پشت م به
کرد جواب سالمم رو داد و به جونم غر   یرو پوست م  ارینظر داشت سالم کردم و مامان همونطور که خ

 زد: 

 

 ؟ یزد رونی تو باز هم بدون صبحانه ب -

 

 خوردم.  یزی چ هی رونیمن ب گهینده د  ری مامان جون گ -

 

 گمی م یزی،من اگه چ ستیاسمش صبحانه ن یخور یکه تو به عنوان صبحانه م ییاون آت و آشغاال -
 . یباش مارستانایراه ب یخواد فردا به خاطر زخم معده تو یبه خاطر خودته! دلم نم 

 

  یقبل رفتن لقمه برم یعنیبدون صبحانه نرم ، گهیدم د یامانم برم که نگران منه ،قول مقربون م -
 م؟ یبخور ییچا هیدارم ،حاال اجازه هست 

 

 بخور نوش جونت!  -

 

 ؟ی خور  یم ییطرف سماور رفتم و در همون حال گفتم: شما هم چا به
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 .زی خودت بر یبرا زمی نه عز -

 

گاز که بزرگتر از   یرو یمامان نشستم و به قابلمه  یروو روبه  ختمی ر ییخودم چا یبرا وانیل هی یتو
 م؟ی:مهمون داردم یبود چشم دوختم و پرس شهیهم

 

 .گهیبابات رفته دنبالشون و االنه که برسن د  نجا،یا انیخانوم جون و آقاجون م -

 

سرسبز و   یخونه  یه تنها تو)خانوم جون و آقاجون،پدر و مادر بابا و فوق العاده مهربون بودن ک
 کردن.  یم یزندگ  شونیمیقد

 

 خونمون.(  ارهی اونا رو ب ایونجا مارو ببره ا ای که وقت داره  ییکرد روزا یم یسع  بابا

 

 ه؟ یگفت:خب!جوابت چ ختیر یکرد و اشک م   یم زیر از یهمانطور که پ  مامان

 

 ه؟ یچ یجواب چ -

 

 !گهید یخواستگار -

 

 بار که گفتم! هی -
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 . یدم تا تو خوب فکرات رو بکن یخانوم رو نم  مهیمن جواب نشد، من فعال جواب سل یاون برا -

 

 که گفتم. هیمن فکرام رو کردم، جوابم هم همون -

 

 ؟ یرو بگ  لشیدل یخوا  ینم -

 

 دوستش ندارم ؟  نکهی مهمتر از لیدل -

 

روزاست که تخصصش رو   نیخونه و هم  یم یپزشک ه،دارهیتموم یرها!محمد پسر خوب و همه چ -
 ! رهیبگ

 

و مجنون بودن ؟نه  یلی!مگه همه زوجا از اول ل یش ی عاشقش م یمدت که باهاش باش هیهم  تو
 مشترک عاشق هم شدن. یزندگ  ی!بعدًا توریخ

 

  نکهیبهش فکر کنم چه برسه ا یتونم حت ینباشم نم  یعاشق کس یندارم، من تا وقت  هیبه بق  یمن کار -
 بهش جواب بدم. 

 

  یدست رد بهش م یکه تو با لجباز نیپسر نیهمچ هیاز دخترا منتظر  یلینکن !خ  یانقدر لجباز -
 ! یزن
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تا تو   میدست بذار یدست رو میتون ی!.... ما که نممیرو گذاشت یروزا قرار خواستگار نیهم  دیشا اصال
 !ی ات رو خراب کن ندهیآ

 

ازش   دیشا یدیتا بهش فکر کنم ،خدا رو چه د نیمدت بهم فرصت بد هیام هستم!  ندهیفکر آمن به  -
 خوشم اومد و عاشقش شدم!

 

  یم ینجوریدر واقع ا یحرف دلش رو زده بودم؛، ول نکهیو لبخند زد، مثل ا دیکش  ینفس راحت  مامان
 هیبودم  دواریمدت راحت باشم و ام هیراه حرفش رو وسط نکشه و   یمامان راه و ب گهیخواستم د

 بذاره.  شی پا پ  ری بشه و ام یفرج 

 

که تازه از اتاقش خارج شده بود و طبق معمول کنجکاو بود   یکه هد میو مامان گرم صحبت بود من
خودش رو به   رهی رو بگ  شیفضول یتونست جلو یو نم میزنی با هم حرف م یبدونه ما در مورد چ
 تا چشمش به من و مامان افتاد حالت   یآشپزخونه رسوند، ول 

 

 ن یکن یم هی :چرا گردیپرس  یج یشد و با تعجب و گ لیتبد  یبه نگران  شی کنجکاو

 

 شده؟  یزیچ

 

 خنده!  ر یز میو ناگهان زد میبه هم نگاه کرد م یختیر  یو مامان که مثل ابر بهار اشک م من
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 آبدار بود و اشکمون رو درآورده بود." یحساب  ازهی"پ

 

 سوخته! ازهی! دلمون واسه پستین یزی نگاه کرد و گفت:چ یمتعجب هد ی افهیبه ق مامان

 

  ینجوریشده که ا  ی! گفتم حاال چنیبعد نشستن کنار مامان گفت:سکته ام داد دویکش یپوف یهد
 ! نیکن یم هیگر

 

 شدم.  مییو مشغول خوردن چا دمیخند یخودم و مامان و حالت هد  ختنیاشک ر به

 

 یسالن و جلو یو بعد ناهار هم آقاجون و بابا تو میناهار رو با خانم جون و آقاجون خورد اونروز
 و هم به ُچرت بعد از ظهرشون برسن.  ننیتا هم اخبار بب  دنیکش دراز  ونیتلوز

 

 و خانم جون هم به اتاق مامان رفتن تا استراحت کنن.  مامان

 

استراحت به   یگه و به بهانه  یمحمد رو به خانم جون م یخواستگار ی هیدونستم که مامان قض یم
 اتاق رفتن تا به درد دلشون برسن. 

 

 گفت.  یراحت بود و حرف دلش رو بهش م   یلی)مامان با خانوم جون خ

 

 مادرش رو براش پر کرده بود.  یمامان رو داشت و جا یجون هم همه جوره هوا  خانوم
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که   یخاطرات دنیبودمش و تنها با شن  دهیبزرگم قبل ازدواج مامان فوت شده بود ومن هرگز ند مادر
 ازش ساخته بودم.  یمبهم  ریذهنم تصو یبودم تو دهیکه ازش د ییکرد و عکسا  یم  فیمامان برام تعر

 

جنگ   ی! توبهی کرد آخه شوهر خاله ط یم  یکه از مامان بزرگتر بود زندگ بهیبزرگم هم با خاله ط   بابا
 داده بود.(  حیشده بود و خاله،بزرگ کردن تنها پسرش رو به ازدواج دوباره ترج   دیشه

 

درخت آلبالو زانوهام رو بغل کرده و نشسته بودم و به در خونه   ی هیسا ریو ز  اطی ح یاز ظهر تو بعد
و با چشم دنبالم   ستادیجلو در وا یپله  یزل زده بودم که خانوم جون از در خونه خارج شد و رو

 باغچه نشست.  یلبه  یاز من رو یکم یبه طرفم اومد و با فاصله  دنمیو با دگشت 

 

به   یبگرده کم  یزی صورتم دنبال چ  یتو نکهیشدم و او مثل ا رهی مهربون خانم جون خ یچهره  به
 گفت:  یآه دنیصورتم نگاه کرد و با کش

 

زد، عمه   یبود و غذا رو هم م ستادهیبود که مامانت پشت گاز وا روزید نیهم ! انگارگذرهی چه زود م -
 کردن.  یما جمع بودن و بساط شب چله رو آماده م یو عموهات هم همه خونه

 

 ... یبغلش بود یشب مادرت دردش گرفت و فرداش تو تو همون

 

  یول ،یبود زهی م زهی هم .ر یلیبود، خ کیصورتت تپل و چشمات کوچ  یاومد  ای که به ون یوقت ادمهی
 نیتر و صورتت هم الغرتر شده، هم یو چشمات بزرگ تر و رنگ  یخودت خانوم شد یحاال ماشااهلل برا

 و هوا ورشون داره... ننتیبب شتریدورو برت ب  یهم باعث شده پسرا
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هم گذاشت و ادامه  یتپلش رو رو یدادم که دستا یخانم جون گوش م  یبودم و به حرفا  ساکت
 تو با من حرف زده.  یخواد و صد البته لجباز یتو رو م نکهیخانوم و ا  مهیپسر سل یداد:مامانت درباره 

 

 زنم.  یفقط حرف دلم رو م کنمی نم یمن لجباز -

 

اصال آقا جونت رو   ادمهیکه  یی!من خودم تا جاستی به سود انسان ن شهیدلم!حرف دل هم زی عز -
خوب بود و همه  تشیهم عاشقش شده بودم چون موقع دهی؛من ند دمشید عقد دبودم و بع دهیند

با   ری بعد ازدواج هم به عاشق تر شدم، تو هم انقدر سخت نگ  ه،یکردن که آدم خوب یم فیازش تعر
  یکه اجازه بد هیفقط کاف ،یش یدل نه صد دل عاشقش م هیکه من از آقا محمد سراغ دارم  یتاحواال

 . انیب

 

  یبود که اگه کار اشتباه ختهینر  ابونی خ یا فرق داشت، هزار جور دختر ترگل و ورگل توموقع شم -
فرق کرده، مردا چشم و گوششون باز شده! شما فرض کن   یلیاالن دوره خ گه،ید یک ی بره سراغ  یکن

 ؟ یمن با محمد ازدواج کردم... اگه عاشقش نشدم چ

 

قول مامان محمد   کنه؟بهی من رو تحمل م یایلجباز یتا ک  یکن یکنم و فکر م  یباهاش لج م  ینجوریا
 رهی راحت م  یل یخ  ام،ی من نخوامش و باهاش راه ن یآرزوش رو داره.. خب! وقت یکه هر دختر هیپسر
 !کشهیاز همون دخترا و از من دست م  یکی  شیپ

 

رو به   اشونیدوروزمونه درست کردن که غرور و ح  نیا  یکه خود زنا هیزیچ نی واهلل! ا دونمیچه م -
 کنه!  ریلذت فروختن و چشم و گوش مردا رو باز کردن... خدا خودش عاقبت همه شون رو بخ 
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  یدم حاال هر چقدر هم که طرف آدم حساب یبهش جواب نم نشم یبه هر حال!من تا عاشق کس -
 .نیرو به مامانم هم بگ نیباشه! ا

 

حرف   نکهیبر سنگ سخت! مثل ا  یآهن خی !نرود مریشد گفت:نه خ یکه بلند م یجون در حال   خانوم
رو کردم تو هم خوب فکرات رو بکن و بعد جواب بده، فقط بدون   حتامینداره، من نص دهیزدن با تو فا

 دونن.  یپدر و مادرت موافقن و محمد رو مناسب تو م 

 

فکر   ایدن هیتا خاکش گرفته بشه و به سمت خونه رفت و من رو با   دیبه لباسش کش  یجون دست خانم
 تنها گذاشت.  الی و خ

 

 بکنم؟   دیبا کاری چ نکهیا فکر

 

برو برگرد بهش جواب    یدلم نبود ب یتو یا گهیبود و اگه عشق مرد د  ییواقعا پسر خوب و آقا محمد
دلم نسبت   یتو دیام یاروزنه  یرفته بودم، ول  شیهم تا مرز جواب دادن پ یچند بار یدادم، حت یم

 شد.  یوجود داشت که مانع م ریگذاشتن ام شی به پا پ

 

 کردم.  یم فیو عشقش رو براش تعر یدختر چشم آب انیو من جر میاتاقم بود  یتو یشب با هد  آخر

 

  فینشسته بودم و با آب و تاب براش تعر یصندل یتخت من نشسته بود و به من که رو یرو یهد
 نی:حاال اسم اد یهوا چرخوند و پرس یحرفام تموم شد دستش رو تو یکردم زل زده بود و وقت یم

 بود؟  یچ شهیدختر عاشق پ
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 بودم  دهیخودم سوخت! "اصال اسمش رو نپرس  ی"اونجا بود که دلم به حال خنگ

 

 ؟ یدون یکنم گفت :رها نگو که اسمش رو نم  یساکتم و هاج واج نگاهش م دیکه د یهد

 

 نبود بپرسم! ادمیدونم چون  یاتفاقا نم  -

 

ق رفت و در  و به سمت دراتا دیپر نییتخت انداخت و از تخت پا یدستش رو رو یبالش تو یهد
 من اثر نکرده برم بخوابم.  یبا آدم خنگ رو ین یهمون حال گفت:هنوز که کمال همنش

 

بهش   نکهیقبل ا یرو به طرفش پرت کردم، ول   کردمیم  یدستم بود و باهاش باز یکه تو یکن پاک
 داد و از اتاق خارج شد.  یبخوره جا خال

 

مفصل خوردم   یصبحانه  هی نیرفتم، بنابرا  یبه آموزشگاه م دیداشتم و با یاون روز کالس نقاش یفردا
 آموزشگاه شدم. یو راه

 

 رفتم.  یم  ادهیکم رو پ یفاصله  ن ینبود و من ا ادیخونه تا آموزشگاه ز یفاصله 

 

  یکردم، با ب  یخوش و بش م  هیبا بق  یکه کم شهیبه آموزشگاه هم بر عکس هم دنیمحض رس به
از نشستنم  یزی هنوز چ یشدم، ول  ینقاش  دنیو مشغول کشکارم نشستم  زیپشت م  یحوصلگ 
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که با خنده بهم سالم کرد و من جوابش رو دادم و  دمیفاطمه رو از کنارم شن  ینگذشته بود که صدا
 محمد بود.(  ی  کهی . )فاطمه خواهر کوچدمیحالش رو پرس

 

  یزیچ خوادی کرد و معلوم بود م یو اونطرف م نطرفیرو ا  زیم یرو یبه فاطمه بود که رنگا نگاهم
 دونه از کجا شروع کنه. ی نم یبگه، ول  ایبپرسه 

 

 : دیداد و پرس  رونی نگفتم و مشغول کار خودم شدم که نفسش رو ب یزیهم چ من

 

 ه؟ یداداش محمدم چ یدرباره  نظرت

 

 رو نداشتم. یسوال  نیخوردم! آخه انتظار همچ جا

 

 هیندارم او هم  یکه به خاطر سوالش از کار افتاده بود رو به حرکت درآوردم و گفتم:نظر خاص  دستم
 !گهید یآدما یآدمه مثل همه 

 

هم فرق داره از همه نظر   یل یفرق نداره؟ اتفاقا خ هیداداشم با بق یبگ یخوا یم  یعن یه؟یمنظورت چ -
 سر تره. 

 

 ؟یخوا یدر موردش نظر م هیچرا از بق گهیداداشت انقدر خوبه د  ی خب!شما که مطمئن  -
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 وقتت رو گرفتم و مزاحمت شدم.  یآخه نظر تو برام مهم بود! به هر حال ببخش  -

 

کردم که به حالت قهر صورتش رو ازم   یجا خورده بودم و با تعجب نگاهش م شی ریموضع گ از
همش هم نشون  یتو یتا آخر وقت نگاهم نکرد و اخما گهیکارش رفت و د زی برگردوند و به سمت م

 داد که ازم دلخوره.  یم

 

  رونی از آموزشگاه ب یشدم و با کالفگ   یحرف فاطمه حرص  نیبودم و با ا حوصلهی هم ب ینجوریهم من
 خونه شدم.  یزدم و راه

 

هم نشسته بودن و با   یدر چرخوندم و وارد خونه شدم و به بابا و مامان که رو به رو یرو تو دیکل
 سالن گذاشتم. یودن سالم کردم و پا تواومدن من ساکت شده ب

 

 ش حرف زده.محمد باها  یطرز نگاه بابا معلوم بود که مامان کار خودش رو کرده و درباره  از

 

بابا و مامان فرار کنم و به سمت اتاقم برم که بابا صدام زد و ازم خواست   یاز نگاه پر معنا  خواستم
 .نمی کنارش بش

 

رو انتخاب نکرده بود چون  یاصال وقت مناسب یمحمد حرف بزنه، ولخواد در مورد  یدونستم م یم
شده بودم و    یفاطمه و رفتارش حرص یگرم و وسط روز راه رفته بودم و هم از حرفا یهوا یمن هم تو
 رو نداشتم. زیچ چیه یحوصله 
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که بابا هم با لبخند   گهیوقت د هیخواهش کردم بزاره واسه   نمی از بابا که منتظر بود کنارش بش عاجزانه
 . میزن یفرصت مناسب با هم حرف م  هیباشه سر  ،یخسته ا یلینگاهم کرد و گفت:معلومه که خ

 

 تشکر کردم و به سمت اتاقم رفتم. ش یبابا به خاطر درک باالش و مهربون از

 

 دوم:  فصل

 

 یکه تو  دمید یرو در حال ریپارک شدم و باز هم ام یراه میهفتگ یروز چهارشنبه طبق برنامه صبح
 شه.  یخارج م  اطیو پشت فرمون نشسته و از ح نشیماش

 

 بود.  نیریهر دفعه برام مثل بار اول جذاب و ش  دنشید  یول  دم،ید یصحنه رو م  نیمن هر بار ا گرچه

 

  دیرس  یاصل ابونی به خ  یخارج کرد و وقت اطیرو از ح  نیماش  یروم دفعه بر خالف دوشنبه به آ  نیا ریام
 گازش رو گرفت و رفت.

 

 جلوش سبز و مزاحمش بشه! یرو داره که دوباره کس نی ا میب  دیرس ینظر م  به

 

خودم رو به   ع یسر یاز اون گذشته بود گرفتم و با قدما ریام شیپ یاقهیکه دق یابونیرو از خ  نگاهم
 نشستم و با دقت به اطرافم نگاه کردم.  یقبل  یصندل  یپارک رسوندم و رو
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و   دیطول نکش یل یو اسمش رو بپرسم که انتظارم خ نم یرو بب  ی داشتم دوباره دختر چشم آب دوست
 . ادیکه داره از دور به طرفم م دمشید

 

 برداشت.  عیبلند و سر یماهم متوجه من شده بود که برام دست بلند کرد و به سمت من قد  او

 

خواد   یزدم باز هم ازم م یفاصله هم معلوم بود و حدس م نیدستش از ا یرنگ تو  یقهوه ا پاکت
 بدم. که  نیواسطه بشم و پاکت رو به مت

 

 یو او هم کنارم و رو میروم به احترامش از جام برخاستم و با هم دست دادقرار گرفتن دختره روبه با
 ادمیقبل انقدر ُهول بودم که  یانداخت و گفت: دفعه  گش ید یپا یپاش رو رو هینشست و   یصندل

 رفت اسمت رو بپرسم. 

 

 رهاست. خواستم بگم ؛اسم من  یرو م   نیمن هم هم قایخنده جواب دادم:دق  با

 

 خوشوقتم!منم سوگندم. -

 

 نت؟ یکردم امروز هم بب  یخوشوقتم! فکر نم  -

 

 ؟ یناراحت  دنمیاز د یعنی-
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 هم خوشحالم.  یلینه!نه! اتفاقا خ  -

 

 ؟   ینیشی م یصندل   یو رو  نجای ا یایفقط م  نم؟تویبب  -

 

 رفت!   ادمی یرو ادهی کال پ  دمیقبل که تو رو د یخب دفعه  یول ام،ی قدم زدن م ینه برا -

 

کم   هیو هم من باهات   یرس یم  تی رو ادهیهم تو به پ  ینجوریم؟ایبا هم قدم بزن یکم  هینظرت چ -
 کنم! یدرد و دل م

 

 !هیفکر خوب -

 

بودم که سوگند دستم رو گرفت و   زی خ میحالت ن  یپا شم و تو  یصندل  یقدم زدن از رو یبرا خواستم
 ؟ ین یب  یم موتور نشسته رو یکه اونجا رو ییگفت:اون آقا

 

نشسته بود و به ما   یور هیموتورش به حالت  یرو ییآقا هیکه اشاره کرده بود نگاه کردم!   ییجا به
 نظر گرفته باشه.  ریکه ما رو ز دیرس یو به نظر م کردی نگاه م

 

 آره !چطور؟  -

 

 تا برات بگم.  میحاال پاشو بر -
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مقدار از راه فتنمون گذشت که   هیپارک کردم و   یمحوطه  یکنارش شروع به قدم زدن تو یکنجکاو با
 شروع به حرف زدن کرد:  یآه دنیسوگند با کش

 

شناسمت،....  یکنم سالهاست که م  یکنم، احساس م یم  یدونم چرا باهات احساس راحت ینم -
 .یومدی ه هم که منتظرت موندم نو هر چ ینبود یاومدم، ول  نجا یا یایم نکهیا دیهم به ام روزید

 

 و خوشحال شدم...  دمتیکه د یطرف صندل ومدمیم یدیهم داشتم با نا ام امروز

 

 رو ندارم که بخوام باهاش درددل کنم و راز دلم رو بهش بگم.   یکس ؟منیدون یم

 

شرکتشه و   یتو شهیکه هم ییخوان ،بابا یدور و برم من رو به خاطر پول بابام م  یآدما یهمه  بایتقر
شه و  ی م یو بوتاکس و مهمون  شگاهیوقتش صرف آرا یسرش به کارش گرمه؛مامانم هم که همه

بهم و به   شه ی،هم دمید یداداش هم دارم که ازش فقط بد اخالق هیمن وقت نداره.  یوقت برا چیه
 ... استی ثابته همه جور مهمون یخودش با هزار تا دختر دوسته و پا  یده، ول  یم ری کارام گ

 

  شیدر مورد زندگ شتریکنه و کنجکاو بودم تا ب  یم فی از برادرش تعر یکردم داره با ناراحت احساس
 حرفاش گوش دادم و او ادامه داد: یهم ساکت موندم و به ادامه نیهم یبدونم و برا

 

 دل نه صد دل عاشقش شدم.  هیآشنا و  نایبه اسم س یود با پسرسالم ب ۱۵ یوقت ادمهی -
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داد، با هم  ی به حرفام گوش م نکهیبرد و از همه مهمتر ا  یم  نمای رو به س د،منی خر یبرام کادو م نایس
شب اومد   ه ی نکهیمارو از هم جدا نکنه.... تا ا زیچ چیو ه  میتا آخرعمر کنار هم بمون میقرار گذاشته بود

  ینه کارو کاسب  نایآخه س د،کر رونشی کنه و از خونه ب ینذاشت ازم خواستگار یو بابام حت  میخواستگار
 .یداشت و نه خانواده ا یدرست و حساب

 

بابام   کردم و سر هیگر نایخونه برم عاشقش شده بودم؛ بعد رفتن س نیاز ا نکهیا یبرا شتریهم ب من
  یبهم نگفت، ول یزیاونشب بابا چ  ستم،یا یهم م زشیهمه چ یخوام و پا ی رو م نایداد زدم که س

 فرداش من رو با خودش به شرکت برد؛ 

 

 دفتر بابا نشسته! یتو نایکه س دمیبه شرکت رفتم در کمال تعجب د یوقت

 

  زشی بابام پشت م یکار خودشو کرده، ول شبمید یها هیشدم و با خودم فکر کردم گر خوشحال
رو انتخاب   یک یپول  نیسوگند و ا نیگفت:ب  نایو رو به س زی م یبسته تراول گذاشت رو هینشست و 

 کن ؟!

 

بهت زده ام رد شد و رفت ؛من هم   یچشمها یبدون توجه به من پول رو برداشت و از جلو نایس
  یکن سوگند! نه به خاطر اون ب هیکه بابام کنارم نشست و گفت:گر هیگر ریهمونجا نشستم و زدم ز

زود عاشق   د یباشه و بدون نبا ادتی شهی! امروز رو هم تی خودت؛به خاطر بچگ ی به خاطر سادگ اقتیل
  نیمثل تو ییکه عاشق بره ها  ییگه! گرگاپر از گر  رونی،بدون اون ب  یاعتماد کن یو به هر کس یبش

 مراقب خودت باش!.  یلی پس خ

 

پسر خاله ام   یمامان حرف مان  می به زندگ   نیحاال با ورود مت یرو فراموش کردم، ول  نایمدت س هی بعد
هم   شیدونه خالمه و وضع مال هی  یکی پسر  یخواد باهاش ازدواج کنم،مان یو ازم م دهیرو وسط کش 
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با هم  یمان واگه من  کننی با همن حاال هم فکر م  شهیباهم جورن و هم  یلیتوپه ،مامانم و خاله ام خ
من   یخواد!، ول  یهم من رو م یکه مان  نهیبا هم باشن از همه بدتر ا شتریتونن ب  یم میازدواج کن

اره، اگه بدونه که و بنده و تا دلت هم بخواد معشوقه د دیق یب  یل یآخه او خ اد یاصال ازش خوشم نم 
  ی؛ول  ستی ن دیازش بع  یکار چیکنه تا از سر راه برش داره.... ه  یم یارتباط دارم هر کار نیمن با مت
  میمامانم مخالفت کرد و گوش یدوست دارم و به مامانم هم در موردش گفتم، ول یل یرو خ نیمن مت

  یرو ازم گرفت. االن هم که برام بّپا گذاشته تا دست از پا خطا نکنم و به قول خودش مراقبم باشه، ول
 کنه لجبازترم.   یدونه من از اون چه فکر م ینم

 

و گفت:   ستمیکه دستم رو گرفت و مجبورم کرد مثل خودش از حرکت با میحرفش هردو لبخند زد به
 ه عقب برگرد و سمت راستت رو نگاه کن!ب  یجلب توجه کن نکهیحاال هم بدون ا

 

 که سوگند گفته بود نگاه کردم!  ییبستن بند کفشم نشستم و به جا یبهانه  به

 

 نظر داشت!   ریبود و مار و ز ستادهیمرده با فاصله از ما وا همون

 

 کردم.  سهیبه حال سوگند سوخت و خانواده هامون رو با هم مقا دلم

 

 با هم فاصله داشتن! ایدن هیمن و سوگند  یخانواده 

 

 یکنارم بود و فضا شهیکه هم یداد، مادر یداشتم که اوغات فراغتش رو به ما اختصاص م یپدر من
و سربه سر هم  میگفتیکه راز دلمون رو به هم م یخونه با وجودش گرم و آرامش بخش بود و خواهر

 ... میذاشت یم
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 به پهلوم زد و گفت:   یآروم یضربه  سوگند

 

 ؟ ییدختر کجا یه  

 

 .نجامیهم یچ یه -

 

 بوسه. یبسته هم دست تورو م  نیاگه اشکال نداشته باشه ا زمی !خب عز نمتیب یمن هم م -

 

  یشم که بتونم کار  یم ؟خوشحالیرو از دستش که باال آورده بود گرفتم و گفتم:نه چه اشکال پاکت
 برات بکنم.

 

هم قابل   نی ! ایخانوم یل یخ یرو درآورد و گفت:مرس یشونه اش ظرف  یرو یپشتاز داخل کوله  سوگند
 شما رو نداره. ! 

 

 منه ؟ ی.....برانیا -

 

  یالبته برا ن،یمت یتو و هم برا یخدمت کارمون! گفتم بپزه هم برا نهی! به سکهیفنجون کی آره ک -
چه  ستمی هم بلد ن مروین هی یکه من حت دونهینم  یول ه، ین یرینوشتم خودم پختم آخه عاشق ش  نیمت

 .کی و ک  ین یری برسه به ش
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 ؟ یفهمه خودت درست نکرد یبعدا که م ی دستت درد نکنه !ول -

 

 . یپز ینیری خوام به خاطرش برم کالس ش  یم رم،یگ یم  ادیحاال تا اون موقع  -

 

 ! هیهم فکر خوب نیا -

 

 . نمتیتونم بب  ی م یدوباره ک   یراست -

 

 . نجامیهر هفته ا یمن دوشنبه و چهارشنبه -

 

 .سمیهم بنو نیمت یچه خوب پس بزا برا  -

 

  یقرارمون دوشنبه و چهارشنبه ها رو زمی از کوله اش درآورد و روش نوشت:"عز ادداشتیبرگه  هی
 " یهمون صندل

 

 که دست من بود انداخت!  یپاکت یرو تا زد اون رو تو  کاغذ

 

و    شین یب ی:تو که نم   دمیکرده بود رو پرس  ری که بد جور ذهنم رو درگ ی کارش خنده ام گرفت و سوال از
 شه؟  یدلت براش تنگ نم  ید یفقط نامه م
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االن به روبه روت نگاه کن! پسره   نی! هممیبزن   میتون یفقط باهم حرف نم  مینی ب  یرو م گهیما هم د -
 .کنهی چشم چرون داره ما رو نگاه م ی

 

 لبخند گنده به ما زل زده و منتظره.  هیکه با   دمیرو د نیروبه روم نگاه کردم و مت به

 

 ؟ ید یفقط تو بهش نامه م نمی ب یم سه؟آخهی نو یاو برات نامه نم -

 

  داشیپ  یتسطل آشغال، با بد بخ ینامه رو انداخت تو یانجام بد ر یکه کار خ  یکه تو نبود  روزید -
 به چشم گدا نگام کردن ومسخره ام نمودن! هی کردم حاال بماند که بق

 

 .گهیذاشت خوب بود د ی بوته هم م یو گفتم :حاال چرا سطل آشغال؟ تو  دمیکارشون خند به

 

و اشاره بهش فهموندم که نامه رو بندازه  مای خودم با ا ،ی فکر کن زایچ نیذاره به ا ی استرس نم زمی عز -
 سطل.  یتو

 

دستش نگاه کرد و گفت: به مامانم گفتم  یو به ساعت تو ستادیحرف روبه روم وا  نیبا گفتن ا سوگند
 بخرم تا شک نکنه فعال خدا حافظ! زی برم چند تا چ دیبا  د،یرم خر یم

 

 خداحافظ.  -



 نکن  میرها

40 
 

 

 !هیساده و خوب  رفت و من با خودم فکر کردم که چه دختر سوگند

 

 بسته رو بهش دادم و به خونه برگشتم. دیبهم رس یموندم و وقت  نیمنتظر مت یرفتن سوگند کم با

 

 هیدادم که  حیکه سوگند داده بود رو به مامان دادم و براش توض  یمحض ورودم به خونه ظرف به
 ظرفش بزاره تا براش ببرم.  یبپزه و تو ین یری دوست بهم داده و قرارشد مامان ش

 

 هم با ذوق به حرفام گوش داد. یکردم و هد ف یتعر یهد یماجرا رو برا یشب همه  دوباره

 

فضول خونمون   یسوگند بدونه آخه هد یاز زندگ  شتریخواد ب یحالت چهره اش معلوم بود دلش م  از
 . ارهی سر در ب زیخواست از همه چ یکرد و م یم یکنجکاو  یکیکوچ زی هر چ یبود و برا

 

داد و   یبهم م یپاکت قهوه ا هی دمشید یبا سوگند گذشته بود و من هربار که م مییهفته از آشنا  دو
 رو بهم داد تا به سوگند بدم.  یی پاکت ها نیدو بار هم مت یک ی رسوندم،  یم  نیمن اون رو به مت

 

من هم کنجکاوانه و دلسوزانه به حرفاش گوش   و کردیبرام درد دل م دمید یکه سوگند رو م  هردفعه
 دادم. یم

 

بوش   قیکه مامان داده بود رو بهش دادم در ظرف رو باز کرد و عم  یا ینی ری ظرف ش یوقت ادمهی
 .دیکش
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حد اقل موقع غذا   ایبار مامانم برام غذا بپزه  هیشد و با بغض گفت : آرزومه فقط   سیخ  چشماش
 بوده.  یک   میکه همه دور هم غذا خورد یبار  نیآخر ادینم ادمی! میخوردن همه مون کنار هم جمع بش

 

 سوم:  فصل

 

به جز عمه هما که  ومدنیعموها و عمه ها هم م م،یآقا جون بر یجمعه قرار بود همه به خونه شب
 کرده بود.   مانیدخترش که تازه زا شیرفته بود شمال پ 

 

 تنگ شده بود.  یحساب یدور هم  هی یو دلم برا میوقت بود که دور هم جمع نشده بود  یلیخ

 

 رفتن شدم. یهنوز غروب نکرده بود که دوش گرفتم و آماده دیخورش 

 

و   دهیپوش  یکردم لباسا یم یسع  شهیهم دم،یپوش  یلباس کوتاه و باز هم نم ی نبودم، ول یچادر من
موهاش  شهی کردم بر خالف سارا دوستم که هم یم  یمخف یروسر ریبلند بخرم و موهام رو هم کامال ز

 . دیپوش  یفرق کج بود و مانتو کوتاه م

 

باعث شد    نیاونسال ازدواج کرد و ا دیسارا ع یول م،یبا هم بود شهیدوست و هم یو سارا از بچگ  من
محل اسباب   نیو از ا دیهم باباش خونه خر شیارتباطمون با هم کمتر از قبل بشه و دو ماه بعد نامزد

 .میزد یوقتا به هم زنگ م  شتری و ب   دمشید یکمتر م گه یکردن و من د یکش
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 رو به دست گرفتم و به ساعت نگاه کردم! فمیک

 

هم آماده  هیموندم تا بق یمنتظر م دیمن زود آماده شده بودم و با یوقت داشتم، ول یل یخ هنوز
 بشن.

 

اتاق من بود رو   یکه روبه رو یانداختم از اتاقم خارج شدم و در اتاق هد  ینگاه نهیآ یخودم تو به
لباساش به  نیکه داشت ب یدادم و به هد هیبه در تک نهی زدم و بالفاصله در رو باز کردم و دست به س

 هم کالفه بود نگاه کردم.  یگشت و حساب یلباس مناسب م هیدنبال 

 

  یوسواس نشون م دنیلباس پوش   یتو  نیهم یو برا رهیپسر عمه ام پندار گ  شی دونستم دلش پ یم
 ده.

 

همشون  ستیکدومش خوب ن  چیه نایاز کمد فاصله گرفت و با ناله غر زد:َاه...ا یبا کالفگ یهد
 . نیتکرار

 

  ؟یبر یخوا  ی! مگه کجا مادی که لباس بهت ب نهیاتاقش شدم و گفتم :انقدر حساس نباش مهم ا وارد
 پوشن.  یرو م  شونیم یقد یبعدش هم همه لباسا له،یکه اونجاست فام یهر ک

 

 باش.  هیتونم مثل بق   یمن نم -

 

 . یش  یم تیفقط خودت اذ ینجوریا -
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بده  یزیچ هی  نایا نیبده بپوشم وگر نه از ب ی! اگه لباس خوشکل داریکن  یم حتی َاه...رها چقدر نص -
 که خوب باشه، من بس که گشتم خسته شدم.

 

  یبرو مانتو آب  یخوا یاگه م یول  ،یدم بپوش ی! من لباس نو و خوشکلم رو نم یهد ییپر رو یل یخ -
 .دتشیرو ور دار بپوش، شخص مورد نظر هم ند یکمرنگم رو که دوستش داشت

 

دستش  ی بعد با مانتو تو قهیدق  هیزد و   بشی مثل جن غ یحرف از دهن من هد  نیخارج شدن ا با
 مال خودمه. گهیمانتو د نیا  یخواهر  یرها مرس یوارد اتاق شد وگفت: وا 

 

  یدمش برا یم یبود  یدختر خوب نمیاگه بب  ؟حاالیاریهمه رو رو از کجا م ن یدونم تو ا یمن نم -
 خودت باشه. 

 

 حاال چه من خوب باشم چه نباشم.   ید یدونم که م یم -

 

  یوقت یرو ازم بخواد و من بهش ندم .حت  یزیکه او چ  ومدیم  شیکم پ  یلیگفت خ یراست م یهد
من دستش   یگوش شهیبود هم دهی نخر یمامان به خاطر درساش و حساس بودن سنش براش گوش 

 .دمید یرو م  میبود و کمتر گوش

 

 و گفت:چطوره؟  ستادیروم واست کرد و روبه دیسف یو شال آب یآب  نیر ج شلوا هیلباسش رو با  یهد
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 ؟ ینیش  یخوبه مطمئنم به دلش م -

 

داد و با هم از   تیرضا نکهیبرانداز کرد و با شالش ور رفت تا ا نهیآ یخودش رو تو گهیچند بار د یهد
 .میبود ملحق شد ستادهیمنتظرمون وا اطیح یاتاق خارج و به مامان که تو

 

بودن و   ومده ی(که هنوز ن بایبه جز پندار و سپهر) پسر عمه ز میآقاجون جمع بود یهمه خونه  شب
 گرفته بود. یحال هد

 

که ناگهان  میزد  یف مو حر  میسالن نشسته بود ی(تو  اسیعمو ال ی)دخترانی و نازن  نیو نگ یهد با
 بلند شد و اطی ح یاز تو  یطبل زدن کس یصدا

 

 پندار خله اومد.   نیصورتش رو جمع کرد و گفت: باز ا نی نازن

 

 شوخه. یکم هیفقط  ستیجواب داد:اصال هم خل ن عیکه بهش برخورده بود سر یهد

 

 باشه. یتونه جد ی نم قهیدق هیشوخ بود! کال  یکاش فقط کم  -

 

  اطیبود گوش ندادم و پا شدم و از پنجره به ح شونی شگیکه کار هم نیو نازن  یبه کل کل هد گهید
 نگاه کردم. 
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 خوند:  ی زد و م یم گشیدست د یدبه تو هیدستش به ته  یچوب تو کهیت  هیبا  پندار

 

  دهیند یهر کمبارک بادا ...ننه اون اسفند رو دود کن شاه دوماد اومده .... شاالهی بادابادا مبارک بادا ا -
مبارک   شاالهیشده بادا بادا مبارک بادا ا یسهراب چه جور نیا نهی بب ادیب شنی ادما چجور بووووق م

 بادا...

 

شه، آقا   یخر نم رهی زن بگ یکه هرک  نیدور سر سهراب اسفند چرخوند و رو به پندار گفت:اوال ا بایز عمه
 . یایسر عقل ب کمی  دیتا شا رهیتو هم زن بگ  یبه مامانت بگم برا دیشه!با یم

 

 تمیعقالن یاز نشونه ها یکیهم عاقلم و  یلی!.. من خا یدستش رو به کمرش زد و گفت: ثان  هی پندار
 .رمیگ یکه زن نم نهیهم ا

 

 کنه! یم فیخوبه! خوبه !چه از خودش هم تعر -

 

کن نشسته بال   یکه تو یاو رو کنار زد و با جمع دیخند ی پندار م یکه تا اون موقع به حرفا سهراب
 کرد. یبودن احوالپرس

 

و   رنی بگ  یجشن نامزد یرفته بود و قرار بود به زود  شیهم کالس یبه خواستگار یبه تازگ  سهراب
 . ذاشتی انداخت و سربه سرش م یهم پندار دستش م نیهم یبرا

 

 بود. ی هم خال اسیمهران پسر عمو ال یجمعمون عالوه بر عمه هما و دوتا دختراش جا یتو
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به   لیادامه تحص یحاال مهران برا یخندوندند، ول  یما رو م  اشونیبا شوخ  شهیو پندار هم مهران
 شد که ازش خبر نداشتم. یم یماه هیرفته بود و  آلمان 

 

مثل خواننده ها دو دستش رو باال گرفت و   دیسالن د ی رو تو نی نازن یاز پله ها باال اومد و وقت پندار
 شروع به خوندن کرد: 

 

 یوا میمر  نی....چشماتو وا کن دماغو نگاه کن اونو عمل کن نازنمیمر ن ینازن یواااااا میمر نیزن نا -
 .!....میمر نی نازن

 

حرصش گرفت و    یذاشت حساب یکه تازه دماغش رو عمل کرده بود و پندار هم سربه سرش م  نی نازن
داد و کوسن به  یجاخال  عیسر یل ی پندار خ یمبل رو برداشت و به سمت پندار پرت کرد، ول  یکوسن رو

 افتاد. نی زم یبابا که پشت سرش بود خورد و رو

 

به روز جوون   یچ یدیخاک عالم به سرت دختر! د یدست راستش رو به صورتش زد و گفت: وا پندار
 طاهره خانوم بووووق.  گهیشد د یکوسن ییدا ؟یمردم آورد

 

 بسوزون پدر سوخته!  شیو گفت: کمتر آت  دی گوش پندار رو کش بابا

 

  ینم گهی،د میها رو در آورد و با ناله گفت: آقا بخدا غلط کرد یبچه مدرسه ا یادا پندار
 گوش شد. یکه پسر دسته ُگلت ب ایگوشم،مامان ب یگوشم،آ ی،آ میکرد  م،آقا،آقا،آقاغلطیکن
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بکش تا   شتری داداش ببده   رتیاومد و رو به بابا گفت: خدا خ رونیبه دست از آشپز خونه ب  ری کفگ عمه
 حرف مامانش رو هم گوش کنه. 

 

 و  ستادیسر جاش درست وا پندار

 

  دیشد فهم یکه به زور م  ییو صدا هیحد ممکن باز کرد و با حالت گر  نیو چشماش رو تا آخر دهن
 هی شی ماه پ  هیبود برات  یگه گفت: بشکنه دستت پندار که نمک نداره مامان خانوم ک یم یچ
و نون   ستادیوا  ییتوصف نونوا شیسال پ هیبودبرات  یک  د؟یسس از مغازه اکبر بقال خر شهیش

 خونه نمونه؟  یگفت دماغش رو عمل کنه تا دختر داداشت تو نی بودکه به نازن یک  د؟یسنگک خر

 

 !یدست که نمک ندار یا یاش و گفت: بشکن  گهیدستش زد پشت دست د هیبا

 

حمله کرد و پندار هم پابه فرارگذاشت و پشت سرآقاجون پناه   به سمتش دیرو شن   نیا یوقت نی نازن
 خواد من رو بخوره کمک!کمک!  یم ن یگرفت وگفت: آقاجون نازن

 

کنم دماغت رو    یچکارت م نیبب  ستایوا یترسو اگه مرد ی چارهی و گفت:ب ستادی رو به روش وا نی نازن
 کشم. یم لی مثل خرطوم ف

 

  یب ی ؟دخترهیگ  یحرفا م نیبه آقا جون از  یکش ی...!خجالت نمیئیبه صورتش زد و گفت:ه پندار
 . دهیدم بر یایح
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برو پدر سوخته من   ایبگه که حرف آقاجون مانعش شد که رو به پندار گفت: ب   یزیخواست چ نی نازن
 من نذار.  یدونم با خود توئه! برو انقدر هم سر به سر دخترا یکه م

 

 کرد! یبا حرص پندار رو نگاه م یمدت هد  نیتمام ا در

 

چند   یباشه، حت یزیچ نشونیکرد ممکنه ب یبذاره و فکر م  نیدوست نداشت پندار سر به سر نازن آخه
باشه؟" و هر دفعه من بهش گفتم   یزی چ نیپندار و نازن   نیب  یکن  یبود:" فکر نم دهیبار هم از من پرس
 !ست ی ن یکن  یکه تو فکر م یزی مطمئن باش چ

 

که هر ماه و    یسر به سر گذاشتن سهراب بود گذشت، شب شترشیپندار که ب یا یشب هم با شوخ اون
 بود.  یتکرارش دوست داشتن  یشد، ول  یشب تکرار م  کی یماه

 

پاکت نامه بهم داد که به  هیپاکت شب هی نیدفعه مت ن یا یهفته دوشنبه هم به پارک رفتم، ول اون
 سوگند بدم. 

 

 توش باشه.  دیهم با یا گهید زیداد که به جز نامه چ ینشون م نی ا بود و  نیسنگ پاکت

 

 پول! هیشب یزیچ
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با سوگند هم کالم نشدم و زود به خونه   یلیهم من خ ن یگرم بود و به خاطر هم یل یهوا خ اونروز
  یدستش به طرف اتاقش م یشربت تو وانیکه با ل دمیرو د یبرگشتم و به محض ورودم به خونه هد

به   وبارهرو به دستم داد و د وانی زنم ل  یو غر م  نالمیهوا م یکه دارم از گرم دیمن رو د  یوقت  یره، ول
 .زهی خودش شربت بر یآشپزخونه رفت تا برا

 

کردم به اتاقم رفتم و  یمانتوم رو باز م  یکه دکمه ها یو در حال  دمیشربت رو تا نصفه سر کش وانیل
 . دمیشربت رو سر کش هیتخت انداختم و بق یالم رو رومانتو و ش

 

 : دیکرد وارد اتاق شد و پرس  یدستش رو مزه مزه م یکه شربت تو  یدر حال یهد

 

 شد؟   یخب چ -

 

 گرفتم و به سوگند دادم. ن یپاکت رو از مت هیبشه!  یخواست  یم یچ -

 

 ن؟ یهم-

 

 کنم؟  کاریچ یخواست یاره خب! پس م  -

 

 داره ؟  رادیکار ا یجا  هی یکن یرها فکر نم -
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 نه ...چطور؟  -

 

دن،  یاونا به هم نامه م یپسغام تموم شده، ول  غامینامه و پ یدوره  گهیلحظه فکرش رو بکن!د هی -
 زنن؟  یچرا به هم زنگ نم

 

 رو ازش گرفته. شی داره ؟سوگند گفت مامانش کوش یخوب چه اشکال -

 

چرا   ایخره؟  ینم  گهید یگوش هیخوبه؟پس چرا دور از چشم مامانش  میگفته وضع مال یگ یمگه نم -
 ده؟ی نم  یدوست پسرش بهش گوش

 

 ؟یهد یبگ یخوا  یم یچ -

 

 کارشون مشکوکم. نیرها!من به ا -

 

 ؟ی بگ یخوا  یم یچ نمیکه مشکوکم؟ درست حرف بزن بب   یچ یعنی -

 

  یرستانیپسر دب هیجنساشون از  ییجابه جا یگروه مواد مخدر برا هیمجله خوندم که  هی یتو  روزید -
پسره    یریشک کنه، بعد دستگ  یزیبه چ ایخود پسره متوجه بشه  نکهیکرده بدون ا یاستفاده م

 افتاده گردن پسر ساده... یزده وهمه چ بشونی گروه غ یاعضا
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 ؟  یخب که چ -

 

 به همه؟ هیشب   یلیکارشون خ یکن  یر نم کردم ...فک سهیخبر رو با داستان تو مقا نیمن ا -

 

 ه؟ یتوش چ  یبفهم   نکهیبدون ا  یجابه جا کن خواد براش بسته یهم از تو م سوگند

 

 سوگند هم از من استفاده کرده؟... محاله! یگ  یم یعنی -

 

  یتازه م ،یکه خواسته رو نجام داد ی و بدون چون و چرا هر کار یزود بهش اعتماد کرد یل یرها تو خ -
مونه و زود باهات   یم شتی کمتر پ گهیشه و سوگند د  یم شتریها ب هر بار هم تعداد بسته یگ

 . ستین یکنه، به نظر من کارشون اصال عاد یم یخداحافظ 

 

 تخت نشستم و چشمام رو بستم! یو رو دیسرم صوت کش یهد یحرفا از

 

 رفت.  یسرم رژه م یسوگند و کاراش تو یحرفا ی همه

 

 !زدی نبود و مشکوک م  یگفت کارش عاد یراست م یهد
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دستش گرفت و گفت:   یحال خرابم شده بود کنارم نشست و دستم رو تو یکه متوجه یهد
  دیاصال شا ،ی! گفتم تا حواست رو جمع کنیریغم بغل بگ یرو نگفتم که زانو نی! من ایخواهر

 نباشه.   گمیکه من م ینجوریا

 

 کنم؟ کاریچ یگ یهست! تو م  یزیچ  هیمن مطمئنم  ی، ول-

 

که  یجور هیداد  و باز هم بهت بسته  یاگه رفت  ای یبه اون پارک نر گهیکه د نهیراه ا  نیبه نظرم بهتر -
 .هیتوش چ   ینینفهمه بب 

 

 و مطمئن بشم. نم یبب دی!باارمی خواد سر از کارش در ب یدلم م -

 

گروه   هیدرست باشه ممکنه با  می کن  یکه ما فکر م یزی! اگه چ ستی ن یگیکه تو م یسادگ نیبه هم -
 .یبزرگ طرف باش 

 

و   ارم یسر از کارش در ب  یجور  هی دیازم سوءاستفاده شده، با نمیو بب نمیخونه بش یتونم تو ینم -
 حسابش رو برسم.

 

سوگند ازت متنفرم که گولم  یبگ  یبر یخوا  ینکنه م  ؟یحسابش رو برس  یخوا یم یآخه چجور -
 !یکرد یکار بد ؟یزد

 

 دم! یلوش م  سی به پل -
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 ؟ یباهاش همدست بود گهی از کجا معلوم که سوگند نم ؟اونوقتیسادگ نیبه هم -

 

  یگناهش رو پاک م خودی کاره نبود و ما ب نیسوگند ا دی! اصال شا ؟یپرس یچقدر سوال م یهد یوا -
 م؟ یکن

 

 !دوارمیام یدونم، ول یم  دیبع نکهیبا ا -

 

 نمی رو گفت و من رو با حال خرابم تنها گذاشت و من تا روز چهارشنبه که دوباره سوگند رو بب نیا یهد
ذهنم مرور کردم و در آخر هم  یرو تو  نیسوگند کرده بودم و رفتار سوگند و مت  یکه برا ییبارها کارها

 بود! دهیزودتر از من بهش رس یکه هد دمیرس یاجه یبه نت

 

 ! (ارمیسر از کار سوگند درب  نکهیرو گرفتم .)ا میبا خودم کلنجار رفتم و تصم  یروز قرار هم حساب تا

 

کنارش بود نشستم و  یپاکت قهوه ا هی شهیپارک و کنار سوگند که مثل هم یهم طبق قرارمون تو  باز

عجله دارم، قراره با مامانم برم    یلیامروز خ جان  رها：گفت میکه کرد یکوتاه یاو بعد احوالپرس
 ستهب نی!طبق معمول زحمت ا کنهی برسم مامان پوستم رو م  ریدوست مامان اگه د یخونه   یمهمون

 هم باتوئه. 

 

 زود برم.  دیاتفاقا من هم عجله دارم و با -
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 شده؟  یزیچ یایرها مضطرب به نظر م -

 

 . ستین یزینه! چ -

 

 ظ.پس تا دوشنبه خداحاف -

 

 خداحافظ! -

 

 محتاطانه داخل پاکت رو نگاه کردم! یلیمحض رفتن سوگند خ به

 

 هیشکالت و  هیجلب توجه کرده باشم  نکهیقرمز کوچک بود و من بدون ا یپر از شکالت و قلبها پاکت
رفتم و پاکت   نیمت یشگیهم گاهی انداختم و بعدش هم به سمت جا فمیک یدونه قلب برداشتم و تو

 رو بهش دادم. 

 

من بدون توجه بهش پشت   ینگام کرد، ول یاسترسم شده بود با تعجب وسوال یکه متوجه  نیمت
 خونه شدم.   یذهنم راه  یجورواجور تو یکردم و با فکرا

 

 ترسم باعث شده بود تا تندتر قدم بردارم.  نیبودم و ا دهیترس
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ساده   یعشق و عاشق هیفقط  هیکنم نباشه و قض  یکه من فکر م  نجوریدادم ممکنه ا یم دیخودم ام به
 شد.  یم  شتریو ب  شتریکرد و دلشوره ام هر لحظه ب یاز استرسم کم نم  یزیچ نیباز هم ا یباشه، ول 

 

در   فمیراست به اتاقم رفتم و در رو از پشت قفل کردم و قلب و شکالت رو از ک هیبه خونه  دنیرس  با
 گوشه پرت کردم.  هیرو  فیآوردم و ک

 

 مجرم در حال ارتکاب جرمم و دستام هم عرق کرده بود. هیکردم  یم  احساس

 

شده  دهی چی پ یومی نیکاغذ آلوم  هیمطالعه نشستم و مشغول باز کردن شکالت شدم که  زی م پشت
 توش بود! 

 

چشمام گرد شد و آب دهنم  دمید  که یزیرو باز کردم که با بازشدنش و چ یومینی کاغذ آلوم  یآروم به
 رو قورت دادم. 

 

 زد.  یو قلبم هم تند م دیلرز یم دستام

 

تم  هیداد که  ی رو نشون م نیلرزانم شکالت رو گذاشتم و قلب قرمز رو که ظاهرش فقط ا یدستا با
پودر  یکوچولو حاو  لونینا هیعشق و عالقه باشه رو برداشتم و ازوسط دوتاش کردم که   انی ب یبرا
 افتاد. زیم یرو یرنگ دیفس

 

 رفت! یاه یو چشمام س دیصوت کش  سرم
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  کاریمردم چ یو با زندگ هیشده چ یکه جاساز یزیبودم که بفهمم چ دهیشن ز یاز مواد مخدر چ  انقدر
 کنه. یم

 

 گذاشتم و چشمام رو بستم! زیم  یرو رو سرم

 

 رو کرده باشم . یکار نیشد من همچ ینم  باورم

 

 تمام به سوگند اعتماد و براش مواد جابه جا کرده بودم. یبا سادگ  من

 

 .د یرس  ینم  ییخودم حرصم گرفته بود و دستم هم به جا  یکنم، از خنگ کاری دونستم چ ینم

 

  یم یدم چ یانجام م یآشنا شدم و براش چه کار یپارک با ک یگفتم تو ینم  یدونم اگه به هد ینم
 .افتادمی م سیپل  ریم گشدم و در آخره یاصال متوجه نم دیشد؟ شا

 

به اون پارک نرم تا به   گهیگرفتم د میتصم رهیخودم هم گ یبگم پا یزی چ سیفکر که اگه به پل  نیا با
 فراموش بشه  زیمرور زمان همه چ

 

 ! ریام دنیند متیاگه شده به ق یحت
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 در اومد:  یهد یدر باز نشد صدا یشد و وقت دهیدر اتاق کش ی رهیدستگ

 

 ؟  یدر رو بست ؟چرایاومد یرها ک   -

 

 حرف پا شدم و در رو براش باز کردم.  بدون

 

 ؟ یخوب رها：دی پرس یبه من افتاد با نگران  یچشم هد یوقت

 

 خوبم!  -

 

 ؟یدیفهم  یزی پارک؟ چ یشده؟.....رفت یزیشده؟ چ  دیرنگت مثل گچ سف  -

 

اتاق و در رو بستم تا مامان صدامون رو نشنوه و دستام رو پشت   یرو گرفتم وکشوندمش تو دستش

 زه؟یم یرو ：گفتم یفیضع  یدادم با صدا هیکمرم گذاشتم و به در تک

 

 زه؟یم یرو  ی...چ ؟یچ -

 

 که سوگند...  یهمون -
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دهنش   یو دستش رو جلو دی کش ین یه دید زیم یمواد رو رو یرفت و وقت  زی به سمت م ینگران  با
 تته پته گفت: گرفت و با 

 

 مواده؟! نی....انیرها ا -

 

 . ختمیخودم اشک ر  یکردم و به حال سادگ  هینشستم و گر نیزم  یدر ُسر خوردم و رو از

 

 نشست و مات و مبهوت به من نگاه کرد و  یصندل یهم همونجا و رو  یهد

 

که تا  نهیکار ا  نیمن کم شد به حرف اومد و بهم گفت که بهتر یه یمدت که گذشت و از شدت گر هی
 .فتهیب  ابی مدت به اون پارک نرم تا آبها از آس هی

 

  نکهیخونه مونده بودم تا ا یکرده و تو یرو سپر یروز از اون روز گذشته بود و من شب و روز بد سه
رو   دشیو هم او خر مین یبب رو گهیبرم تا هم همد دیسارا بهم زنگ زد و ازم خواست باهاش به خر 

 وهم نمشی خواست بب یانجام بده، من هم که از خدام بود باهاش برم قبول کردم! چون هم دلم م
 . امیحال گرفته در ب  نیحال وهوام عوض بشه و از

 

گشت   یرسوندم و بعد کل مونیشگیآژانس گرفتم و خودم رو به پاساژ هم یصبح گرم تابستون هی یتو
  یظهر بود که از سارا خداحافظ   کی نزد دن،یحرف زدن و خند  یوکل  دیپاساژ و خر یزدن با سارا تو

 خونه شدم. یکردم و راه
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  کیکردم و با نزد یط ادهیپ یاش رو با پا  گهیبرگشت نصف راه رو با مترو برگشتم و نصف د یبرا
و   نمشیبتونم بب  دیبگذره تا شا  ریام یرو انتخاب کردم که از در خونه  یشدنم به خونه باز هم راه

 کرد.  ینم میهمراهم بود و رها شهیکه هم یا یحس دلتنگ نیبشم از ا  یخال

 

در خونشون   یکه جلو ریام دنیبود که با د درسمیدر د ریام یبودم و فقط خونه  ابونیاونطرف خ  هنوز
 رفت ذوق کردم.  یدستش ور م  یتو دیو با دسته کل زدی با تلفن حرف م

 

 بار به حرف دلم گوش کرده و انقدر زود من رو به مراد دلم رسونده! هیشد خدا  ینم  باورم

 

  ست یموفق ن  ادیز یکنه، ول  دایپ دایکل  ی هیبق  یرو از تو اطیدر ح دیداره کل یسع  ری ام دیرس ینظر م  به
 زنه !  یحرف م  تیکه پشت خطه تند و با عصبان   یو با کس هیو من احساس کردم عصب

 

رد بشم تا قبل   ابونیبودم و خواستم زودتر از خ دارشیو مشتاق د دیکش یپر م  دنشید یبرا دلم
 نکهیو قبل ا دمیرس ابونیکه به اونطرف خ نی هم یول نمش،ی بب کیبشه بتونم از نزد اطیوارد ح  نکهیا

بود  تهترک موتور نشس یکه تو ی شد و کس   کیرعت بهم نزدبا س  یرو بذارم، موتور ادهی پ یپام رو تو
مچ دستم به سمت جدول ُهولم داد که تعادلم رو از دست دادم و محکم به   یرو  یزی ت زی چ دنیبا کش
 شدم .  نیجدول خوردم و پخش زم  یلبه 

 

 شد نگاه کردم که  یازم دور م ادیکه با سرعت ز یو به موتور دمیکش  غیج

 

کجا بوده رو به   نکهیا یول دمش،یجا د  هیزدم قبال  یبرام آشنا به نظر اومد و حدس م  بیعج موتور
 خاطر نداشتم.
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کرد و بلند شدن ازکنار جدول رو برام سخت کرده بود، بدتر از    یجدول خورده بود و درد م یبه لبه  پام
 . آوردی داشت اشکم رو در م گهیاون سوزش دستم بود که د

 

 که نشد؟ تونیزیخوبه؟ چ رها خانم حالتون -

 

 پرسه!  یپاش زانو زده و حال من رو م هی یاز من رو یکم  یکه با فاصله  رهی ام نیشد ا ینم  باورم

 

حالم شده بود خوشحال بودم و به کل درد پام و سوزش دستم   یایکنارم نشسته و نگران، جو نکهیا از
 بردم و   ادیرو از 

 

 صورتش نگاه کردم !  به

 

 زدم.   یکردم و پلک نم یبه او نگاه م رهی بودمش وخ دهیفاصله ند نیوقت از ا چیه

 

  یم：انداخت و گفت  نییخودش احساس کرد سرش رو پا یرو رو میایح  یو ب  رهی که نگاه خ او
 ن؟ ی ش بلند نیتون

 

 جدول نشستم. یلبه  یکه بود بلند شدم و رو یا یو به هر سخت  دمیخجالت کش میچشم چرون از

 



 نکن  میرها

61 
 

 سوخت.  یم  یمچم جا خوش کرده بود و حساب یخراش گنده رو هیدستم نگاه کردم که  به

 

 سوزه! یخدا چقدر م یوا：و با بغض گفتم دمی هم کش یرو تو  اخمام

 

 انداخت که یمردونه اش گرفت و به خراش نگاه یدستا یرو تو دستم

 

رد  ن یا ：نگاهم کنه گفت  نکهیو بدون ا الی خ یاو ب  یاز تماسش داغ شدم و ُگر گرفتم، ول من
برسونمتون   نیخوا یشه، م یخوب م یپانسمان !م هی باشه، با  یکنم زخمش کار ی! فکر نم هیچاقو

 درمانگاه؟ 

 

 کنه!  یم  رم خونه مامان پانسمان ینه ممنون م -

 

 ؟ یپاش  یتون یخوبه! م -

 

 تونم!  یم -

 

 و او  ستادمیو من هم پا شدم و رو به روش وا ستادیوا

 

خونه تا دورو برتون شلوغ   نیبهتره بر ：بر داشته بود رو به سمتم گرفت و گفت   نیزم یکه از رو فمیک
 نشده.
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 لنگان لنگان به طرف خونه رفتم.  یرو از دستش گرفتم و بعد تشکر کوتاه فیک

 

کردم راه رفتنم رو   یداد، سع یکنار پله آب م یمامان که داشت به گال دنیرو باز کردم و با د اطی ح در
  یهم موفق شدم، ول ینشه و نگرانش نکنم که تا حدود یزیچ یبهتر کنم تا از طرز راه رفتنم متوجه 

 زدم.  یذاشت خوب راه برم و لنگ م یباز هم درد پام نم 

 

شده؟ چرا  یچ ：و گفت دیبه سمتم دو دیمن رو د  یدر به سمتم برگشت و وقت  یبا صدا مامان
 ه؟ یچرا لباسات خاک  ؟یر یراه م  ینجوریا

 

 خورده. چیمامان جان پام پ ستی ن یزیچ -

 

رو گرفت    میمچ دست زخم دیپرس یخورده م چیو کجا پ   یچجور نکهیکه ازم در مورد ا یدرحال مانما
به خاطر برخورد   میدست زخم  یکه تو یدیمن با درد شد یتا کمکم کنه و من رو به خونه ببره، ول 
 و چشمام رو محکم بستم. دمی کش  یغیدست مامان احساس کرده بودم ج 

 

 نگاه کرد و من  شیبود دستم رو رها و به دست خون  دهیکه ترس مامان

 

 . دیرو د  یدگی دستم رو گرفت و بر یو بانگران دیکه رنگ صورتش پر دمیوضوح د به
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  یزیچ ：گفتم دمیحال بد مامان رو د  یبپرسه و من وقت  یزیبزنه و چ یتونست حرف ینم مامان
 زده به کاه دون.  یدزد ناش هیمامان! ستین

 

 شده؟   یچ نمیکاه دون زده؟ درست بگو بب دزد به یچ یعنی -

 

کارش رو نصفه   ری آقا ام دنیرو بزنه که با رس  فمی دزده خواست ک هینشده  یزیمامان جان گفتم که چ -
 گذاشت و رفت. 

 

 خواست دستت رو قطع کنه؟رها من بچه ام؟ فتیک  دنیدزد یبرا یعنی -

 

 .ستمیتونم با یکنه و نم یبرم تو! پام درد م ید ی! حاال اجازه مدشونهیروش جد  دیدونم شا یچه م -

 

لباس عوض کردم و مامان دستم رو  نکهیو من جلوتر از او وارد خونه شدم و بعد ا ستادیکنار وا مامان
 نشستم! یاول  یپله  یرفتم و رو اط یپانسمان کرد، به ح 

 

 ذهنم مرور کردم.   یرها تورو لمس کردم و لبخند به لب آنچه گذشته بود رو با دستم

 

داد، حس   یدلم بود و قلقلکم م یتو نیری حس ش هیشد به من دست زده باشه،  یباورم نم  هنوزهم
 دستش بود! یدستم تو نکهیکنارم! از ا ریاز بودن ام ینی ریش

 



 نکن  میرها

64 
 

لبم  یلبخند رو شونیادآوریبود و با   نیریو ش   ندیاون لحظه گذشته بود برام خوشا یآنچه تو یادآوری
 اومده بود.

 

 به اون سمت نگاه کردم .  اطی باز شدن در ح با

 

به سمت خونه   اطی دوستش بود به خونه برگشت و با بستن در ح یکه تا اون ساعت خونه  یهد

 یشد وونهی!د رها：ابروهاش رو باال انداخت و گفت د،ی پله با لب خندون د یمن رو رو  یاومد و وقت
 ؟یخند یم یبه چ

 

 ؟ یچیه به：به خودم اومدم و گفتم یحرف هد نیا با

 

 ؟یذوق کرد ینجوریا یچ یه یبرا یعنی -

 

 شده؟  ی:دستت چد یدست پانسمان شده ام نگاه کرد و پرس به

 

 . دهینفر بر هی -

 

 گه؟یشده د  یخب بگو چ   ؟یکن یچرا معما طرح م  ده؟ینفر بر هیکه   یچ یعنی -
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ذره   هیقصه اش  یول  گم،یبهت م یکن یول نم  یراحت ن یو به ا یفضول یلیدونم خ یحاال چون م -
 !یخسته بش یستادیکه تو وا ینجوریو ممکنه ا هیطوالن

 

کردم و او هم  فیرو براش تعر زی کنارم نشست و من همه چ یو با کنجکاو یحرف  چیبدون ه یهد

سوزه... آخه  یت مبرا  دلم：نگاهم کرد و گفت  یحرفام تموم شد با دلسوز یوقت ی فقط گوش داد، ول
  یلبخند م یو ه  ادی م ادتی یحاالهم ه ی! موتور بهت زده و لهت کرده، چاقو هم خوردیتو چقدر خر

 رها! یا وونهیبه خدا که د  ؟ینز

 

پس کله ام زد و وارد خونه شد، من  یکیدستش  یتو کیکوچ  فیپله برخاست و با ک یاز رو یهد
 بهم غلبه کرده به دنبالش وارد خونه شدم.  یگرسنگ دمیهم که د

 

اتفاق افتاده حرف محمد رو   نی ا یشده و چطور یکرد که چ چمیسوال پ یکل  نکهیبابا بعد ا  شبش

که  میبهت مهلت داد یکاف یبه اندازه  گهیکنم د یجان دخترم! فکر م  رها：و گفت  دیوسط کش
  حاال ،یخواستگار انیخانم زنگ زده و اجازه خواسته ب مهی دوباره سل نکهیمثل ا  روزی د ،یفکرات رو بکن

 نه ؟  ای  انیب میبگ م یکن  کاری خوام نظر تو رو در مورد محمد بدونم، بالخره چ یهم من م

 

دخترم! من محمد رو عالوه   نی ادامه داد: بب دیسکوت من رو د ینداشتم که بدم و بابا هم وقت یجواب
مطمعنم باهاش   هیپسر آقا و خوب دمش،ید مارستانیب  یهم تو یچند بار  نمیب  یم  نجایا نکهیبر ا

 نه؟  ای انیب می جواب بد  ی...حاال ما چ ؟یش  یخوشبخت م

 

ابرا بودم در جواب سوال بابا   یدستم رو گرفته بود رو نکهی و ا ریکه اونروز از حرف زدن با ام من

تونم   یبهش فکر کردم، نم  یل یمدت هم خ نیا ی! من محمد رو دوست ندارم، توباباجان：گفتم
 !هیدوستش داشته باشم وجوابم منف
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!  خودیب：رو به من گفت   تی با عصبان دادی ما گوش م یکه تا اون لحظه ساکت بود و به حرفا مامان
 شمیلیو مدرک تحص   زهیر یهنر م هیکنه از هر انگشتش  یندونه فکر م  ی! هر کهیکه منف یچ یعنی

کنه  یناز م  یخوب نیپسر به ا ی فالن فالنه و در خونه رو هم خواستگار از جا در آورده که برا یدکترا
 .میذار  یرو م  یآخر هفته قرار خواستگار ی!.... جوابت مثبته و ما هم برا

 

خسته ام و خوابم   یلیاالن هم خ ه،ی....یجواب من، من...ف یول بذار،  یبذار ی خوا یمامان جان م  -
 ! ریبخ  یخوام برم بخوابم ...شب همگ   یخوام و اگه اشکال نداشته باشه م ی ازتون معذرت م ادیم

 

حرف پا شدم و خواستم به اتاقم پناه ببرم و مامان خواست اعتراض کنه که بابا با گفتن:    نیگفتن ا با
 !ر ی! مانعش شد. و رو به من گفت: برو بخواب دخترم شب تو هم بخ بزار راحت باشه زمیعز

 

 خودم رو به اتاقم رسوندم و در رو پشت سرم بستم.  عیسر یلیکه بخوام از مهلکه فرار کنم، خ نیا مثل

 

خوره  یداد داره زنگ م ینشون م نیمطالعه در حال روشن و خاموش شدن بود و ا زی م یرو میگوش
 صفحه اش جواب دادم.  یناشناس رو یکه به سمتش پا تند کردم و بعد برداشتنش و خوندن شماره 

 

  یکار یتو ی بود که بفهم  نیا یدستت برا یرو خراش：که گفت  دیچ یگوشم پ  یتو یبلند مرد یصدا
 نیا یخواد کس   یدل کم بود، تو که دلت نم هیشکالت و  هی ،یدخالت نکن  ستیکه بهت مربوط ن

از ماجرا بو ببره   یباشه اگه کس ادتیپس  ؟یخوا یم یرو بفهمه و دوتا دستت رو از دست بد  هیضق
 مراقب باش! یل یداره، پس خ یجونت هم خراش بر م  یدست تو بلکه دست آبج هانه تن
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 گوش دادم. یبوق گوش یبه صدا رتی حرفها تماس رو قطع کرد و من در بهت و ح  نیبا گفتن ا مرده

 

بود که سوگند  یبودم، همون موتور دهیاومد موتور رو کجا د یم  ادمیبودم! حاال  دهیترس یحساب 
 !نهی رو بب نی ذاره مت یهمه جا دنبالشه و نم یموتور نینشونم داده و گفته بود ا

 

 نکنم!  فیتعر یکس یخوابم هم برا یتو یماجرا رو حت نیبه خودم قول دادم که ا اونشب

 

در اتاق رو زد و اجازه خواست   یکردم که هد یفته بود و خودم رو سرزنش مخودم لجم گر  یفکر یب از
 تو!  ادیب

 

 خوام تنها باشم!  یم یهد ：دستم فشار دادم و گفتم یرو تو یگوش

 

 داد که به اتاقش رفته. ینشون م  نیشد و ا دهیباز و بسته شدن در اتاقش شن یبعد صدا یکم

 

 تعجب داشت! یجا نیبار به حرفم گوش داده بود وا نیاول یبرا یهد

 

دلهره، حاال هم که ترس   جان،یمن به وجود اومده بود :استرس، ه یتو یهمه جور احساسات اونروز
 بهشون اضافه و باعث دلشوره و سر دردم شده بود.

 



 نکن  میرها

68 
 

موقع ها   نجوریا شهیفکر نکنم تا خوابم ببره، هم زیچ چیکردم به ه یو سع دمیتخت دمر دراز کش  یرو
تا   دیشدم و طول کش داریچند بار ب  دمیکه د ییبا کابوسا  یبخش بود برام!، ول آرام  نیخواب بهتر

 دوباره بخوابم. 

 

 رونیکردم و تا ساعت هشت که از خونه ب یم الی بودم و فکر و خ داریهم از ساعت شش ب  صبحش
 .برم سردرگم و مضطرب بودم

 

خودم رو   شهیش  یکردن رنگا رو  یخواست با خال یدلم م دیداشتم و شد یروز هم کالس نقاش اون
بهم   ی کدوم از رنگا کمک چیه یکه از صبح زود باهام بود رو فراموش کنم، ول یمشغول کنم تا دلشوره ا
 رو خراب کردم.  ینکرد و در آخر هم نقاش 

 

ازم خواست به خونه  دینشن یجواب درست  یو وقت دیعلتش رو پرس  ستیحالم خوب ن  دیکه د یمرب
 خونه شدم.  یبرم و استراحت کنم که من هم از خدا خواسته ازش تشکر کردم و راه

 

 اتفاق بودم! هیزد و منتظر  یراه خونه همه اش نگران بودم و دلم شور م یتو

 

با سرعت از جلوم رد   ابونیخ یکه تو ییورااز موت  فته،یاتفاق ناگوار که هر لحظه ممکن بود اتفاق ب هی
 .ارنیسرم ب  ییداشتم تا نتونن بال یو خودم رو ازشون دور نگه م دمی ترس  یشدن هم م یم

 

بود که بابا    بیشد، عج  شتریدلشوره ام ب اطیدر ح  یبابا جلو نیماش  دنیکوچه امون شدم و با د وارد
 موقع روز خونه باشه! نیا
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 در، در رو باز کردم.  یتو دیرسوندم و با چرخوندن کل طایخودم رو به در ح  عیسر

 

و وسط   شهیشلوار پارچه ا بیج  یکه دستاش تو دمید  یچارچوب در قرار گرفتم و بابا رو در حال  یتو
 کنه.  یبه من که تازه وارد شده بودم نگاه م  یو با ناراحت ستادهیوا اطیح

 

 نیا یو قرمزش نشون دهنده  س ی خ یپله نشسته بود و چشما یچرخوندم و به مامان که رو چشم
 کرده نگاه کردم! هیگر یبود که حساب 

 

  یکه از صبح منتظرش بودم ، اما نم یداد! حادثه ا یبد م یحادثه   کیپر از غم خبر از  یهانگاه نیا
 قراره باشه.  یحادثه چ نیدونستم ا

 

او هم مضطرب بود و  یکرد! حت یبود و نگاهم م ستادهیسر مامان وا یباال آب وانیل هیبا  یهد
 حرف رو به همراه داشت.   ایدن هینگاهش 

 

 بودن. ستادهیشدم که کنار باغچه وا ییو آقا یخانم چادر یرو بستم و تازه متوجه  اطی ح در

 

 یچ  بابا：دمیلرزان پرس ییداشتم خودم رو به بابا رسوندم و با صدا یکه به زور بر م ییقدما با
 شده؟  شی طور یشده؟.... کس
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ده به سمت مامان رفتم  ینم یبابا جواب  دمید ینداد و من وقت ینگاهش رو از من گرفت و جواب   بابا

  من：راهم رو سد کرد و گفت  یبپرسم خانم چادر یزی چ نکهیقبل ا یشده، ول یتا ازش بپرسم چ
 . نیایهمراه ما ب دیهستم از ستاد مبارزه با مواد مخدر شما با یسروان رستم

 

 ام؟ یبا شما ب دیکجا؟چرا با -

 

 . دیبازداشت یمواد مخدر صنعت یونگه دار ییخانم رها دانش.. شما به جرم جابه جا -

 

 سرم خراب شد، توان حرف زدن نداشتم و یرو ایو دن ستادیاز تپش ا قلبم

 

متوجه بشه !پس به همراه پدرتون دنبال   یکس میخوا ی نم  ما：خانمه چشم دوختم که گفت یلبا به
 .نی ایما ب

 

که حاال   نمی کنار رفت و تونستم مامان رو بب یکرده بود از جلوم کم  یمعرف یکه خودش رو رستم یخانم 
 داشت آرومش کنه. یسع یکرد و هد یم هیبلند گر یداشت با صدا

 

کردم   یاصال فکرش رو هم نم  نکهیا ایرو نکرده بودم،   نجاشیپارک نرم فکر اگرفتم به  میتصم یوقت
 ماجرا بدونه و اونا رو دست کم گرفته بودم.  نیاز ا یزی چ سیپل

 

گفتم اشتباه شده و   یم دیدادم، با یم  حیمامان و بابا توض  یرو برا زیزدم و همه چ یحرف م دیبا من
 نکهیقبل ا ی بکنند، ول یخواست در مورد من فکر اشتباه   یدلم نم  ست،یکنن ن  یکه اونا فکر م  یزیچ
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من رو با   ن،ی ایدستم رو گرفت و با گفتن لطفا با من ب یبگم خانم رستم  یزیبه سمت مامان برم و چ
 خودش به سمت در کشوند.

 

ابام حرف  با ب دیبدم ،من با  حیتوض دی! اشتباه شده، من باستایلحظه وا هیالتماس گفتم: تو رو خدا  با
 ....ستین نی کن یاونجور که شما فکر م  هیبزنم، قض

 

 . دیکن یپس لطفا همکار نیایبا ما ب  دی داده، شما با حی رو توض زی خواهرتون همه چ -

 

که باهاش حرکت   یدوباره دستم رو گرفت و مجبورم کرد باهاش به طرف در برم و من درحال یرستم
 نگاه کردم.  خت یر ی او هم اشک مکه حاال یکردم برگشتم و به مامان و هد یم

 

 .ادی شد و ازش خواست باهامون ب کیبود به بابا نزد ستادهیکه تا اون موقع وا یمرد

 

که کنارش   ییازش خواست مامان رو آروم کنه و به خونه برن به همراه آقا یرو به هد  نکهیبعد ا  بابا
 .میخارج شد اطی بود به سمت ما اومد و با هم از ح

 

که با فاصله   ینی به سمت ماش یخودمون نشستم، خانم رستم  نیماش  یمن کنار بابا و تو نکهیاز ا بعد
رو روشن کرد و ما   نیبابا هم ماش  نشونی نشست وبعد حرکت ماش نیماش یاز ما پارک بود رفت و تو

 . میهم به دنبالشون حرکت کرد
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کرد و مواظب بود که گمش نکنه و من منتظر بودم تا بابا   یم  بیرو تعق ییجلو  نیماش یبه آروم  بابا
سکوتش دردناک تر از   نیاو ساکت بود و ا یبخواد، ول  حیازم توض  نکهیا ایدعوام کنه  ایبزنه  یحرف 

 .بود دادی هزار تا دعوا و داد و ب

 

  ییکه گفته بود: خانم رها دانش! شما به جرم جابه جا دی چی پ یگوشم م یهنوز هم تو یرستم یصدا
 .دیبازداشت   یمواد مخدر صنعت یونگه دار

 

و با ترس و اضطراب  اوردم ی طاقت ن گهیچهره اش رو اخمو کرده بود نگاه کردم و د یبابا که ناراحت به
 نکردم...  یگفتم: بابا به خدا من کار

 

 کردن؟! دایاتاقت مواد پ یو تو ینکرد یکار：نذاشت حرفم تموم بشه و داد زد  بابا

 

 کردن؟" دای داغ شد"موادپ گوشام

 

مواد همون شکالت   یگذاشته بودم !پس منظورش از نگه دار زیم یکشو یافتادم که تو یمواد ادی
 وقلبه بود! 

 

بلندش باعث جمع شدن اشک پشت   یصدا نیبودم و ا دهیند یحد عصبان  نی وقت بابا رو تا ا چیه
 پلکم شد. 
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  نی پارک کرد و زود تر از من از ماش یواریرو کنار د نیبابا ماش  نکهیتلخ گذشت تا ا  یدر سکوت یمدت
 شد.  ادهیپ

 

 بشم سرم رو باال گرفتم و به سردر ستاد نگاه کردم! ادهیپ نکهیا قبل

 

رو    ریام دیتا شا  نجایا میومدیبود که با سارا از اون سر شهر م  یشناختم همون ستاد یرو خوب م   نجایا
نباشه و   ر ی خواست ام یحاال دلم م یدادم، ول  یرشوه م  ادیباهام ب  نکهیا یوچقدر هم به سارابرا نمی بب

 !نهینب تی اون وضع  یمن رو تو

 

 کردم.  یستاد رو ط  لی طو یراهرو یبابا و به دنبال خانم رستم  کنار

 

 کس بهم نرسه.  چیبرم که دست ه  ییخواست از اونجا فرار کنم و به جا یدلم م دایبد بود و شد حالم

 

در   یکه جلو یو سرباز ستادیوا یدر اتاق  یجلو یدر اتاق بسته بالخره خانم رستم نیرد کردن چند بعد
 بود بهش حترام گذاشت و در رو براش باز کرد.

 

 از اتاق خارج شد وروبه من گفت: بفرما داخل! یوارد اتاق شد و بعد مدت کوتاه  یرستم  خانم

 

سمت اتاق رفتم و بابا هم خواست به همراه من وارد اتاق بشه که سربازه جلوش رو گرفت و   به

 برن!   دیبا  یینه! خانم به تنها  شما：گفت 
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 : دیرو به سرباز الغراندام توپ تی بود با جد یکه ناراحت و عصب   بابا

 

 کنارش باش.  دیمن پدرشم، با -

 

 .نی منتظر بمون  دیبا من دستور دارم، شما یخوام آقا، ول یمعذرت م  -

 

 به بابا نگاه کردم. ینگران  با

 

بر خالف انتظارم بابا نگاهش رو ازم   یخواست بابا به حرف سربازه گوش کنه و تنهام بذاره، ول ینم دلم
 گرفت و ازم دور شد. 

 

 تو!  نیلطفا بر ：ورود تعلل داشتم گفت یروبه من که برا  سربازه

 

 سالم کردم.  یروبه روم نشسته بود به آروم ز ی شت مکه پ یمسن یشدم و به آقا  وارداتاق

 

دستش رو کنار گذاشت و با لبخند نگاهم کرد و جواب سالمم رو داد و گفت : چرا   یخودکار تو آقاهه
 !نی بفرما بش  ؟یستادیوا

 

  نیاول یرفتم و رو  زشیم یجلو  یها یآروم کرد که به طرف صندل   یآرومش دل آشوبم رو کم لحن
 انداختم.  نیینشستم و سرم رو پا   یصندل
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هم قالب   یو تو زی م ینظر داشت و روم زوم کرده بود دستاش رو رو ری که تا حاال با دقت من رو ز او

 ؟ یی نجایچرا ا یدون  یبه کار شما،…شما م  یدگی هستم، مسؤل رس یسرهنگ احمد من ：کرد و گفت

 

 آره...  -

 

 ؟ یچ -

 

 باشم!  نجایحماقت! حماقت خودم باعث شده ا -

 

 حماقت نه!زود اعتمادکردن! -

 

....................................................- 

 

 . مینیرو ب گهیباعث شده که هم د یاز چه قراره وچ هیقض نمی کن بب فیخب! برام تعر -

 

 ! دمیکش  یراحت  نفس

 

زدم گلوم خشک بود و   یحرف م  دیکه با یدرست لحظه ا یخواسته بود، ول ح یازم توض  یکی  بالخره
 توان حرف زدن نداشتم.
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منظورم شد که از جاش برخاست و   یمتوجه  یوسط نگاه کردم و سرهنگ احمد  زیم یپارچ آب رو به
 آب رو به طرفم گرفت.  وانیروبه روم نشست و ل   یصندل  یو رو  ختیآب ر وانیل یتو

 

 خوردم .   یآب رو از دستش گرفتم و کم وانیل

 

 حرفاتم!   دنیدخترم من منتظر شن خب：گفت متی خورم با مال یآب نم گهید دید یوقت سرهنگ

 

تماس شب قبلش و   یبراش گفتم، حت یرو بدون کم و کاست  زیبه حرف زدن کردم و همه چ شروع
 مرد نا آشنا رو هم گفتم. یدایتهد

 

  یآروم یبا ترس و صدا گهی نم یزیچ یسرهنگ احمد مدید یتموم شدن حرفام؛ وقت بعد

 اد؟ یبه سرم م  یچ شه؟ی م یچ  حاال：دم یپرس

 

تا صحت حرفات ثابت   یدوشب مهمون ما باش یکی  دیفعال با یشه، ول  ینم  یزینگران نباش چ  -
 بشه.

 

خواهرم   یاتفاقا رو برا یمن هر بار همه  ته،یواقع نی حرفام ع یگم! همه  ی به خدا من دروغ نم  -
 .گهی رو م زای چ نیهم  نیکردم، اگه از او هم بپرس فیتعر
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هم دوشب، حاال هم اگه  دیشب شا هیگفتم فقط  ،یمون  یم  نجایا شهیهم یآروم باش!نگفتم که برا -
 ... یبر ی تون  ینمونده م یحرف 

 

 برم؟   دیکجا با -

 

 نگران نباش! مین یب یرو م گهیکنه، ما باز هم، هم د یم تیی راهنما  یخانم رستم -

 

 از جام برخاستم و از اتاق خارج شدم. یدیناام با

 

 هیتک  واریکه دستاش پشت کمرش بودن و وسرش رو به د  ی بود و در حال ستادهیدر وا یروبه رو  بابا
 کرد.  یداده بود به سقف نگاه م

 

 به حال بابا سوخت! دلم

 

روزش   دیدخترش مواد جا به جا کرده و حاال با دهیدونستم چقدر براش سخت و دردناکه که فهم یم
 ستاد سر کنه. یتو مارستانی مطب و ب یرو به جا

 

بود   ییآقا هیکه در حال حرف زدن با   یدر بود، با خارج شدن من از اتاق خانم رستم یکه جلو یسرباز

 . نیای من ب با：گفت  دیبه من رس ید و وقتبه طرفمون اوم یرو صدا کرد و خانم رستم
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 یگه؟ م یبه من نم یزیچ یچرا کس  اد؟یب  کجا：دیترس و اضطراب به بابا نگاه کردم و بابا پرس  با
 نش؟ یکجا ببر نیخوا

 

 بمونه! نجایامشب رو ا دیدخترتون با -

 

 برمش خونه...  یذارم و م یزارم، سند م   یمن نم یبمونه؟، ول  نجایا -

 

 دن.  یم  حیرو براتون توض   یجناب سرهنگ خودشون همه چ  شیپ نی شه آقا! شما بر  ینم -

 

کنم نذارم امشب  یم  یسع فته،یب  یاتفاق چیذارم ه ینباش نم نگران：گفت یرو به من با دلسوز  بابا
 . یبمون نجایا

 

که  یمن هم با خانم رستم که من ازش خارج شده بودم رفت و یحرف به سمت اتاق  نیبا گفتن ا  بابا
 کرد همراه شدم.  یم دتمیدستش رو پشتم گذاشته بود و هدا

 

که با موکت فرش شده بود رو باز کرد و ازم    یکی در آهني اتاق تار یما به بازداشتگاه خانم  دنیرس  با
 وارد اتاق شدم در رو بست.  یخواست وارد اتاق بشم و وقت

 

 زانوم گذاشتم. یاتاق نشستم و زانو هام رو بغل کردم و سرم رو رو یگوشه  هی
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 خجالت بکشم. یاز کس  نکهیکنم بدون ا هیگر ریدل س هیتونستم   یم گهید حاال

 

 خانواده ام رو ببرم. یمخمصه انداخته بودم و ممکن بود آبرو یخودم رو تو یبه سادگ  خودم

 

  یاشک  یبابا و چشما یداد، صورت خسته  یگوشم بود و آزارم م  یمامان تو ی هیگر یهم صدا هنوز
 رفت.  یچشمم کنار نم  یاز جلو  یلحظه ا یهد

 

  یو ندونم کار  یسوخت که به خاطر سادگ ی اونا م یحال زار خودم بسوزه برا یبرا  نکهیاز ا شتریب دلم
 شده بودن.  تیمن اذ

 

هم خواب نذاشتم و فرداش هم دوباره  ارهچ ینگهبان ب  یوحشتناک سر کردم و برا  یرو با کابوسا شب
 برده شدم.  ی به اتاق جناب سرهنگ احمد یتوسط رستم 

 

 نشستم. یصندل یسرهنگ رو یورودم به اتاق سالم کردم و با اشاره  با

 

بود وبعد گذشت چند   نیی نوشت و سرش پا یکاغذ م ی رو رو یزیدستش چ ی با خودکار تو سرهنگ

  دمیخوبه؟ شن حالت：هم قالب کرد و گفت یتو زیم ی با تموم شدن کارش دستاش رو رو یا قهیدق
 ؟ی رو گذروند یشب بد

 

 بدونه!  یزیمن چ شبید یکردم سرهنگ از بد خواب  یکردم! فکر نم  تعجب
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 باشه.   یع یکنم طب یفکر م طی شرا نیا یخوبم! تو -

 

  ادی دخترم من دوست ندارم تو رو ز نیبب ：چشمش جا به جا کرد و گفت یرو رو نکشیزد و ع   لبخند
باند بزرگ مواد  هیکه عضو  یکرد یهمکار یبا کس یبدون  دیخب مجبورم، تو با  ینگه دارم، ول نجایا

 ! کهمیوقته دنبالش یل یمخدره و ما از خ

 

سرگرد   یوقت یول ،یگروهشون یاز اعضا  یکیتوهم  میفکر کرد میدید دیکه تو رو با سوگند جاو اولش
کاره،   یتو یو حتما حقه ا   یکار رو کرده باش نیممکنه که تو آگاهانه ا ری گفت غ  دیعکست رو د یتهران 
 نظر گرفت ! ری هم خودش پارک رو ز نیهم یبرا

 

 دید یو وقت یشک کرد یزیفهمه که به چ یم یپاکت مواد رو برداشت یاز تو نهیب  یم یوقت سرگرد
  یدیو حاال که فهم  ینداشت یبهمون گفت که مطمعنه از کارشون آگاه  یر ی به اون پارک نم  گهید
هم که بهت صدمه زده بود برامون   یاز موتور ؛یاز چه قراره رابطه ات رو باهاشون قطع کرد انیجر

 کرد. د ییگفت و حرفت رو تا

 

ز کارم خبر  و ا دهید یپارک م  یمن رو تو ریفکر کردم که ام نیشده ام نگاه و به ا  یچی دست باند پ به
 داشته.

 

 عاشقش باشم! نکهیبهش فکر کنم چه برسه ا دمیکش ی خجالت م یحت گهید

 

 اتاق رو شکست و من رو از فکر درآورد:  یسکوت حاکم تو یاحمد سرهنگ

 



 نکن  میرها

81 
 

کنه و رابط اونا با کله گنده هاشونه،  یفروشنده ها پخش م نیکه مواد رو ب هیکس دیسوگند جاو -
خانوممون   یزنه، تا حاال چند تا از همکارا   یکنه و باهاش حرف م  یاعتماد م یبه کس رید یل یسوگند خ
موفق نشدن و تنها جناب سرگرد  یبشن و به باندشون نفوذ کنن، ول   کیبهش نزد یجور هیخواستن 

کننده شون    دیو ما آدرس تول ستی ن  یکاف نیا یبزرگ نفوذ کنه، ول داریخر هیتونسته به گروه  یتهران 
  ره یبشه و ازش اطالعات بگ کیکه بتونه به سوگند نزد میدار  ازین یهم به کس نی هم یبرا میخوا  یرو م

 ...یهم که تونسته اعتماد سوگند رو جلب کنه تو بود یو تنها کس

 

 کنم؟ یاشون همکارباندشون و باه یبرم تو نیخوا یشما ازم م  یعنی -

 

 ؟ یکن یبا اونا نه! با ما همکار -

 

 باشما؟!  -

 

 . ینکن یهمکار یتون یو انتخاب با خودته م یقبول کن یستی! البته تو مجبور ن تی آزاد یبله در ازا -

 

 شه؟  یم ینکنم چ یاگه همکار -

 

 گرفته بشه. میشه تا در موردت تصم یپرونده ات به دادسرا ارجاع داده م -

 

 ممکنه برم زندان؟ یعنی -

 



 نکن  میرها

82 
 

که تو هر    یبسته رو جابه جا کرد نی!به هر حال تو چندیزندان ممکنه هم که تبرعه بش ی_ممکنه بر
 مواد بوده! یکدومش کل

 

 ن؟ یباره حرف زد نی شما با پدرم هم در ا -

 

 آره.  -

 

 بود؟ یخب نظرش چ -

 

اگه جوابت   نکهیو ا یو به ما جواب بد یفکر کن  یبود،…تو تا فردا وقت دار یموافق همکار شتریب -
باز هم  یول  فته،یبرات ن  یکه اتفاق  می! گرچه ما مراقبتهیکار خطرناک نیا  یبدون   دیمثبت بود با

 . ستی ن یخودش رو داره و اصال کار راحت  یدایتهد

 

 شم؟  یشه؟ تبرئه م یم یچ  میدر صورت همکار -

 

ممکنه  ره،ی گ یم گهید یکی رو  یینها میاست تصم  هینظر هیتو فعال فقط در حد  یهمکار آره …البته -
  یچ مین ی...حاال تو بهش فکر کن تا فردا بب یالزم رو نداشته باش ییتوانا ایتو نباشه  یبه همکار  ازین
 . یبر ی تون  یم یندار یشه…االن هم اگه سؤال یم

 

محترمانه ازم  یل ینمونده بود و خ یبرام باق یداده بود و سوال حی رو واضح توض  زیهمه چ سرهنگ
 ! رونیخواسته بود از اتاق برم ب
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به سمتم اومد و بازوم رو گرفت و    دنمیبود با د ستادهیکه منتظرم وا یاتاق خارج شدم و خانم رستم از
سر جاش   یقدم بر نداشته بودم که متوجه شدم رستم  کی هنوز  یمن رو به حرکت واداشت، ول 

 خوره.   یو تکون نم ستادهیوا

 

 ومدیبه طرفمون م میافتاد که داشت مستق ریکه چشمم به ام ستادهیچرا وا نمی رو باال گرفتم تا بب سرم
 دلم خودم رو به خاطر کار احمقانه ام لعنت کردم.  یو من تو

 

 دهن باز کنه و من رو ببلعه. نیخواست زم یوجودم رو گرفته بود و دلم م یهمه  خجالت

 

و کمتر    نمشیانداختم تا نب  نیی و سرم رو پا نهیمن رو بب تی وضع نیا یخواست تو  یدلم نم اصال
 خجالت بکشم. 

 

  مین یگذاشتن و سربازه رو به او که حت ی و سربازه بهش احترام نظام یبهمون خانم رستم  دنشیرس  با

 منتظرتونن.  سرهنگ جناب：بود، گفت  نداختهیبه ما ن  ینگاه

 

 یخواد در مورد من باهاش حرف بزنه و کنجکاو بودم بدونم چ یم یدونستم سرهنگ احمد یم
 وجود نداشت.  دنیفهم  یبرا یراه  یول گن،یم
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کنم و  یهمکار ری بود که با ام نی ریفکر کردم، برام ش  می همکار شنهادیبازداشتگاه نشستم و به پ یتو
 کنارش باشم. 

 

 بود!  یاون بدتر حس حسادتم نسبت به خانم رستم از

 

خوشکل و    نکهیبه خصوص ا  ننیب یرو م گهیهم د شهیو هم رهیشد که او همکار ام یم میحسود
دلش نسبت بهش   یتو یحس هیاحساس کردم که   نجوریا ری مطمئنا مجرد هم بود و از نگاهش به ام

 داره.

 

تونستم از سوگند   یشد و هم م  یثابت م میگناه  یمثبت بود! چون هم ب یهمکار یمن برا جواب
بود که تا خود   یبشم فکر کیدوباره به سوگند نزد یچجور نکهیا یودلم خنک بشه، ول رمی انتقام بگ

 گشتم. یصبح رهام نکرده بود و براش دنبال راه حل م 

 

 اتاق رو شکافت و چشمم رو زد.  یک ی تار در گذشته بود یکه از ال ینور یدر رو باز کرد و رگه  نگهبان

 

  ای گفت پاشو ب یعادت کنم و نگهبان رو که م  ییبار چشمام رو بازو بسته کردم تا تونستم به روشنا چند
 . نمیرو بب  رون،یب

 

در  یکه جلو یجام برخاستم و لباسم رو مرتب کردم و از اتاق خارج شدم و به دنبال خانم رستم  از
 منتظر بود، راه افتادم.
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  ستادنشی و در رو باز کرد و همراه با کنار وا ستادیدرها فرق داشت وا هیکه با بق  یمقابل در یرستم
 ازم خواست وارد اتاق بشم.

 

 روبه رو بشم.  یدونستم قراره با ک ینبود و نم یاتاق قبل  نیا نکهیداشتم! به خصوص ا استرس

 

لبش نبود که از استرسم کم  یذره لبخند هم رو  هی ینگاه کردم! حت یو مغرور رستم  یصورت جد به
 کنه.

 

 دلم بسم اهلل گفتم و وارد شدم.  یتو

 

  زیم دنیفتم و از دبود رو باال گر نیی رو که هم به خاطر ترس و اضطراب و هم به خاطر خجالت پا  سرم
که  یکنفرانس بزرگ وسط اتاق که دور تا دورش رو سرهنگ و سرگرد پر کرده بود و سردار پر ابهت 

 کنفرانس نشسته بود ترس و استرسم چند برابر شد..  زی به م دهیبزرگ کار چسب زی پشت م

 

من رو نگاه کردن و من   زینشسته پشت م تی و جمع دی سرها به سمت من چرخ  یورود من همه  با
 شد سالم کردم. یم دهیکه به زور شن ییدر حال ذوب شدن بودم با صدا  قشونینگاه عم  ریکه ز

 

بزرگ کار نشسته و او  زیم کیو نزد ریکه کنار ام  دمشیگشتم و د یبه دنبال سرهنگ احمد باچشم
مونده  یباق   یصندل تنها یرو زد و ازم خواست رو شیشگیهمون لبخند هم  دی نگاهم رو د یهم وقت

 .نمیبش

 



 نکن  میرها

86 
 

 یسردار قرار داشت نشستم و با انگشتا یکنفرانس و درست روبه رو زی م یکه در انتها یا یصندل یرو
 کم از استرسم کم بشه. هی دیکردم تا شا یپام گذاشته بودم شروع به باز یدستم که رو

 

 کنه.  یانداز ممحترمانه داره من رو بر یلیکه او هم خ دمیسردار نگاه کردم و د  به

 

 انداختم. نیی دهنم رو قورت دادم و دوباره سرم رو پا آب

 

 ه؟ یچ یهمکار یدخترم نظرت درباره  خب：به حرف اومد و گفت  ی سرهنگ احمد بالخره

 

نگاهم  یخونسرد و جد  یلیگره خورد که خ ریرو باال گرفتم تا جوابش رو بدم که نگاهم به نگاه ام سرم
 کرد.  یم

 

بلند   یبشه کم دهیشن نکهیا یگرفتن وجودش صدام رو برا دهیبر ناد  یرو ازش گرفتم و با سع نگاهم

 .من…موافقم：کردم و گفتم

 

از پس   یکن  یفکر م شما：نشسته بود گفت  زیو سمت راست م یاحمد یکه روبه رو یسرهنگ
 ؟یای بر م یکار نیهمچ

 

  کیهم کار بلدن خواستن بهشون نزد یلیخانم ما که خ   ی! چند بار همکاراستین یکار ساده ا نیا
 نتونستن!   یبشن، ول
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دختر کم سن و  هیشما که  یوجود داره به خصوص برا د یکار هزار جور خطر و تهد نیا یضمن تو در
 ؟یسال هم هست

 

 من با در نظر گرفتن همه خطراتش قبول کردم. -

 

  ریتا سوگند دستگ  یش ی! نگران مجازات هم نباش، تو آزاد میکن  یبا ما همکار  یستیتو مجبور ن -
 شهادت بده.   تی اطالع  یبشه و به ب

 

 باشم.   میسه شونیریدستگ یکنم و تو یتا باهاتون همکار  نیفرصت رو بد نیلطفا بهم ا -

 

 ؟ یباش میسه ش یریدستگ یتو یخوا  ی... چرا م چرا؟：دیکه کنارش بودپرس یمرد

 

 یگرفتن و راستش دلم م یورده و دهن سوخته ام اونا من رو به بازواضحه ! من آش نخ یل یخ -
 دیشا ینجوریکنه ! ا یکه کردم رهام نم یهم، عذاب وجدان کار یکنم از طرف  یتالف یجور هیخواد 

 بتونم شبا بدون کابوس بخوابم. 

 

  یمن با همکار یول：که تا اون لحظه به من چشم دوخته بود رو به سردار گفت  یجوون  سرگرد
سوخته است و محاله دوباره ازش استفاده کنن وفکر   یاونا مهره  یبرا گهید شونیمخالفم، ا شونیا
 .انی به سمتش ب گهیکنم د ینم

 

 رم سمتشون. یسمت من من م انینم اونا：مقدمه جواب دادم بدون
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  یمصممند که با ما همکار یلی خ شونیا نکهین تعجب کرد و با خنده گفت : مثل ااز حرف م سردار
 کنن.

 

 ؟یدار یبرنامه ا  شما：د یپرس یاحمد سرهنگ

 

 مطمعن بودم.  شینقص  یاز ب بای موضوع فکر کرده و تقر نیرو به ا شبید کل

 

 !ادیاعت：تا عرقش خشک بشه و جواب دادم دمیعرق کرده ام رو به سر زانوم کش یدستا

 

 لطفا واضح تر حرف بزن.  ه؟ی ؟! منظورت چ  ادیاعت -

 

  نیهم یمصرف کردم، برا یکنجکاو یرو که ازشون برداشتم رو از رو یتونم وانمود کنم مواد یمن م -
خوام   یمکنم پول ندارم و ازشون   یوانمود م دمیمدت که مواد خر هیکردم، بعد  دایپ ادی هم بهش اعت
  یم یصمتونم با سوگند   یمدت هم م نیا یکنم بهم جنس بدن و تو یکه براشون م یدر مقابل کار

 بشم.

 

 لبش نشست! یگوشه  یباال رفت و لبخند کمرنگ  ری ام یکه ابروها دمید
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شما فکر   ی حاج：کردن که همون سرگرد جوون روبه سردار گفت یساکت بودن و به من نگاه م همه
 شونیا ی و در ضمن چهره  ستنین سکیکنن؟ اونا اصال اهل ر یداستان رو باور م نیاونا ا نیکن یم
 . ستیمعتاد ن  یآدما هیشب

 

  ه،یخوب ینقشه  نیمن با نظرش موافقم! ا یول：کنه گفت  یفکر م یزیکه معلوم بود داره به چ سردار
کنه و به بعد    ینم یرییچندان تغ رهی که تازه سمت مواد م  یبگم کس دیهم با شی در مورد وضع ظاهر

 م،حاال کامال موافق یداشتم، ول دیترد شی شه من اول در مورد همکار یدرست م میهم که با گر
 . ادیداره و از پسش بر م یذهن خالق شونیا

 

رو بهت   فرصت نیما هم ا ،یبا ما مطمعن یمعلومه که از همکار شما：به من نگاه کرد و گفت سردار
 شونیو ا یدر تماس یبا سرگرد تهران  تیمامور ن یا یشما تو ،یتا خودت رو ثابت کن  مید یم

 یهمه  دیاست و با  ژهیو  تیمامور کی نیباشه که ا ادتونیده فقط  یالزمه رو براتون م حاتیتوض
 .یمراقب خودت باش  یلیخ   دیبا نکهیو از همه مهمتر ا یرو بکن   شتتال

 

گفت   دیخسته نباش هیگن نگاهش رو از من گرفت و رو به بق یم  یبهش حاج  دمیکه بعدا فهم  سردار
 . ستنیاحترام سر جاشون با یادا یکه باعث شد همه برا

 

 هم به دنبالش از اتاق خارج شدن و  هیبه طرف در رفت و بق سردار

 

 . ادیبه سراغم ب  یکنم سر جام نشستم تا خانم رستم کاریچ دیدونستم با یهم که نم من

 

 گذاشتم و چشمام رو بستم.  زیم  یرو رو سرم
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تونستم   یدادم، با خودم فکر کردم کاش م  یعرق م یبازداشتگاه گرم مونده بودم و بو  یشب تو دو
 .رم یدوش بگ  هیحد اقل 

 

خانم  نکهیا  الیکنار من نشست و من به خ یصندل  یوارد اتاق شد و رو یکه کس  دیطول نکش یلیخ

 برم...  دی بازم با ：داشتم گفتم ی بر م   زیم یکه سرم رو از رو یو درحال  هیرستم

 

 حرفم رو خوردم و درست نشستم. هیبق ریام دنید با

 

 !دمی کش یخجالت م  ازش

 

ابرا قدم   ی رو شهیخالف هم نکرده بودم و هم  نیکوچکتر یعمرم حت یبودم که تو یدختر مغرور من
 نکهیا یبازداشتگاه مونده بودم و قرار بود برا  یمجرم دو شب رو تو هیحاال به عنوان  یزدم، ول  یم

 کردم. ی احساس حقارت م دایکنم و شد یهمکار سی زندون نرم با پل

 

که به سمت   یزد نگاه کرد و از جاش بلند شد و در حال  یم ادی درونم رو فر یبه صورتم که خستگ ریام

فردا درمورد   ن یخونه و استراحت کن   نی ! امروز برنیخسته ا  یلیخ  ادینظر م  به：رفت گفت   یر مکا  زیم
 . میزن یکارمون حرف م

 

کرد به    ادداشتی رو  یزیکاغذ چ یرو نکهیبرداشت و بعد ا زی م ینگفتم و او خودکار رو از رو یزیچ
تماس    ازیمنه در صورت ن  یشماره   نیگذاشت و گفت: ا زی م یسمتم اومد و کاغذ رو جلوم و رو
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فردا   ن،یبذار انی اومد من رو در جر  شیکه پ یا گهید زیهر چ ایبهتون زنگ زد  ی ... اگر هم کسنیریبگ
 .میبا هم حرف بزن  نیکن  کاریچ  دیبا نکهیتا در مورد برنامه مون و ا نیباش  نجایا ۹هم ساعت 

 

رو گرفت  رهیدستگ یسوند و وقتتموم شدن حرفش با دوقدم بزرگ خودش رو به در ر بعد

 منتظر شماست.   رونی ب  پدرتون：گفت 

 

دوست نداره   ادیکردم ز یگلوم رو به درد آورده و اشک پشت پلکم جمع شده بود! احساس م بغض
 خواد زودتر از شرم خالص بشه.  یکه باهام همکالم بشه و م

 

 یشده بودم و رو  شیاعث شرمندگمن ب داد،یاالن قراره با بابا رو به رو بشم عذابم م نکهیا فکر
 رو نداشتم. دنشید

 

 راهرو گذاشتم.  یرو جمع وجور کردم و پا تو خودم

 

من بود زود تر از بابا متوجه ام شد و با   یکه روبه رو ریدر حال حرف زدن با هم بودن و ام ری و ام  بابا
 راهرو رفت.  یبابا دست داد و به طرف انتها

 

قلبم رو سوزوند و باعث شد من هم  شی که تلخ یشد و لبخند زد، لبخند تلخ کیرفتنش بابا بهم نزد با
 بزنم تا بغضم نشون داده نشه.  یلبخند تلخ

 

 ؟ یدخترم خوب سالم：کردم و بابا جواب داد  سالم
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 خوب نبودم حالم بد بود و بغض داشتم( یخوبم )ول  -

 

حرف   چینزد و بدون ه   یو بهش در مورد خوب بودنم دروغ گفتم حرف  ستیحالم خوب ن دیکه د  بابا
 . میو به سمت خونه حرکت کرد میاز ستاد خارج شد یا گهید

 

 برده بود و من اطی رو به ح نیباز کرده و ماش  موتیرو با ر اطیدر ح  بابا

 

 ادهیکردم که بابا که پ یکرد نگاه م ینشسته بودم وبه مامان که از پنجره نگاهمون م  نیماش یتو

 ؟ یش  ادهیپ یخوا  ینم رها：کرد و گفت  نیماش ی شده بود سرش رو تو

 

 .میرو بغل کرد گهیبا دو خودش رو بهم رسوند و هم د یشدم که هد  ادهیرو از مامان گرفتم و پ نگاهم

 

وبا   زمیخودم رو نگه داشتم که اشک نر  یکرد و حال من هم بهتر از او نبود، ول  یم هیداشت گر او

 ؟ یرو با لباس من پاک کن  تی نی ب یخوا یم ی کن یم کاریچ یهد：گفتم یتصنع یخنده 

 

م زد و دستم رو گرفت و من رو با خودش به  به بازو یمشت یاومد و به شوخ  رونیاز بغلم ب یهد
 داخل خونه کشوند. 

 

داد و  یکه گذرونده بود رو نشون م یبد یو روزا ادشیز  ی پف کرده اش ناراحت یمامان که چشما به
که از  ی بود نگاه کردم و او دستاش رو به دو طرف باز کرد و من مثل پرنده ا ستادهیوسط سالن وا
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 دادمبغلش انداختم و به اشکام اجازه  یقفس آزاد شده باشه به سمتش پرواز کردم و خودم رو تو
 کنن. رونی و دردم رو با خودشون از تنم ب  زنیبر

 

 . ختی ر یمن اشک م یو پا به پا   دیکش یهم به سرم دست م مامان

 

 رو به محمد داده. یاب منف بود که گفت مامان جو ینزد و فقط هد   یماجرا حرف نیازا یکس اونروز

 

خواستم برام از موقع اومدن مامورا  یاز هد م،یزد  یو حرف م میاتاق من بود یتو  یاز شام با هد بعد

 !ینبود نجایخوب بود ا  رها：کردن مواد بگه که فقط گفت  دایو پ

 

 هم وحشتناکه! شیآور ادی یحت

 

رو بهشون گفته بودم؛  یمن همه چ یدتو اوم یداشتن؟ تازه وقت یمامان و بابا چه حال یدون  ینم
 ! یلیسخت گذشت خ   یل یدو شب خ نیرها ا

 

 نجا؟ یاومد ا ری ام روزی د یدونست  یم یراست

 

 ؟یچ ی برا  نجا؟یاومد ا ریام -
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  یحرف م  یگناه  یب  نکهیتو و ا یداره درباره   دمیفهم  یول  دم،یشن  یاتاق بودم و درست نم  یمن تو -
 بلغور کرد....  سی با پل   تی همکار یهم درباره  ییزایچ هیزنه و 

 

 جا به درد خورد ها!  ه یتو هم  یفضول نیا -

 

 همه گوشم رو به در مالوندم!  نی ا یمنو باش واسه ک -

 

 خب حاال لوس نشو و ادامه اش رو بگو.  -

 

  ینبوده؛ رها خانم از رو انی گفت رها خانم، رهاخانم ،…………رهاخانم در جر یهمش م گهید یچ یه -
رابطه اش رو باهاشون قطع کرده، خالصه   دهیرو فهم  هی قض یکار رو کرده، رها خانم وقت نیا یدلسوز

 رها خانم توش بود.  هیگفت  یکه م یهر کلمه ا نکهیا

 

حال   نیدادم ودر هم یبغلم فشار م یو من ذوق زده بالش رو تو دیخند  یخودش م یبه حرفا یهد
قبل از خارج شدنش   یهم با لب خندون پا شد و تا دم در رفت، ول  یو صدا زد و هدر یمامان هد

 گم!" یم  کیتبر ری رو با آقا ام ت ی رها خانم همکار ی"راست：برگشت و گفت 

 

 افتاد. نی زم یدستم رو به طرفش پرت کردم که زود در رو بست و بالش هم رو یتو  بالش

 

توش بود به خواب رفتم  ریام یدستم که شماره  یتو یده  و کاغذ تا ش یو همکار ری با فکر ام اونشب
لباس مناسب ) مانتو و شلوار   دن یشدم و بعد خوردن صبحانه و پوش داریب شهیو صبح زودتر از هم
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 یآماده  میمشک فی( و برداشتن کیمشک یحالت لباس فرم داشت و مقنعه  شتریکه ب یسرمه ا
 زدم .  رونی شدم و از اتاق ب فتنر

 

  یبا صدا دی من رو د یهم چشماش رو باز کرد و وقت یرو باز کردم که با باز شدن در، هد یاتاق هد در

 مدرسه؟  یبر یخوا ی م رها：خوابالو گفت

 

 . دیو خواب  دیسرش کش یرو گفت و بعدش هم مالفه رو رو نیا یهد

 

 زنه!  یلباس فرمه م هیحرف رو به خاطر لباسم که شب نیدونستم ا یم

 

  شی خواست بره پ  یم یرو که فقط وقت متشی از حرفش عطر خوشبو و گرون ق الی خ  یمن هم ب یول
 رو برداشتم و عطر زدم.  زدی پندار م

 

داد نگاه کردم و به طرف   یهشت و ربع رو نشون م وارکهید یخارج شدم و به ساعت رو یاتاق هد از

 ：در رفتم و قبل خارج شدنم مامان رو صدا زدم 

 

 شما؟  یرم کار ندار یمامان جان من دارم م -

 

 به دست از اتاقش خارج شد و به طرفم اومد . قرآن  مامان

 



 نکن  میرها

96 
 

بهم   یداد و وقت یزد و از اضطراب درونش خبر م یم  ادیو دلشوره رو فر یمهربونش نگران ی چهره

 ایسختته  یدیوقت د هیانجام نده ...اگه  یخطر یدخترم مراقب خودت باش، کارا رها：گفت دیرس
  و…من گفتم ت رهی گ یرو برات م  ل یوک  نیهم نباش بابات بهتر زیچ چیادامه نده؛ نگران ه یتون  ینم

 یباز هم اگه م  یول  ،یو جبرانش کن یست یبا یکه کرد یکار یپا دیگه با یبابات م  یول ،یاصال نر
 نرو.  یخوا

 

 نره. ادتی خدا خودش مراقبمه شما فقط دعا  افتهینم   یاله اتفاق شایمامان جان نگران نباش ! ا -

 

 دلم.  زیچشم عز -

 

 ستاد شدم.  ینگاه نگرانش راه  انیدست مامان بود رد و در م یکه تو یقرآن  ریز از

 

به سمتم اومد و   یستاد نشسته بودم که سرباز یراهرو  یبه نه بود و من تو قهیپنج دق ساعت

 راهرو سمت چپ منتظرتون هستن!  یاتاق انتها یسرگرد تو  جناب：گفت 

 

 راهرو رفتم.  یجام برخاستم و به سمت انتها از

 

  یو از طرف نمی ب یرو م  ریطرف خوشحال بودم که ام ه یشده بودم، از   ضیاحساسات ضد و نق دچار
 زندان نشم. یکنم تا راه یناراحت بودم که قراره به عنوان مجرم باهاش همکار
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 هیکه قراره  یآرزو داشتم کنارش باشم، نه به عنوان مجرم بلکه به عنوان همسرش و کس شهیهم من
 کنه!  یعمر باهاش زندگ

 

  دنیدر زدم و با شن یق ینفس عم دنیو با کش ستادمیکه سربازه اشاره کرده بود وا یدر اتاق مقابل
 رو گرفتم و در رو باز کردم. ره یدستگ ری ام دییبفرما

 

بود که با ورودم و سالم کردنم به طرفم  ستادهیپشت به من وا یبرد تی تخته وا  یروبه رو ریام
 برگشت و جواب سالمم رو داد.

 

  ییها یدستش رو بست و به سمت صندل یتو کیبودم که او در ماژ ستادهیواچارچوب در   یتو مردد
 .نمیبش  یصندل   یبود رفت و به من هم تعارف کرد که رو زشیم یکه جلو

 

هنوز   شما：نشست گفت  یکه روبه روم م  ینشستم و او هم در حال یصندل  نی اول یرو بستم و رو در
 ن؟ یکن یکه همکار نیهم مصمم

 

 .ومدمی  ینم نجایاگه نبودم ا -

 

طبق برنامه تون  دیسر اصل مطلب …امروز سه شنبه است و شما با میبر یخب حاال که انقدر مطمعن  -
 !میندار یادیوقت ز نیهم یبرا نیفردا به پارک بر

 

 گذاشت وادامه داد: زی م یرو برداشت و رو یکوچک یجعبه  شی کنار یصندل ینگفتم و او از رو  یزیچ



 نکن  میرها

98 
 

 

 یو شنود وصل شده و همه  ابی ...روش رد  نیاستفاده کن  نیاز ا دیسر قرار با نیر  یم یوقت -
رو   نیا  دیحتما با  ینی سوگند رو بب یباشه هر وقت خواست ادتیشه،  یو ضبط م دهیحرفاتون شن 

 !یهمراه خودت داشته باش

 

در   الیخ   یاو ب یشده بود جا خوردم و متعجب نگاهش کردم، ول یخودمون  هویلحنش که   رییتغ از
ازم   یبگم و چطور رفتار کنم حرف زد و من هم گوش دادم و در آخر هم وقت  دیبا یچ نکهیادامه از ا
از سر حرص   ینفس  ستین می حال   یچی از مبارزه و دفاع ه دیو فهم  دیپرس ی دفاع شخص  یدرباره 

بده فعال   ادتی رو  یی زایچ هیکنم تا   یخانم هماهنگ م یهمکارااز  یک یبا  ستی ن مهم：و گفت دیکش
 . هیامروز کاف یبرا

 

 آورد و از اتاق خارج شد .  ییبرامون چا یزد سرباز  یحرف م  ریحال که ام نیهم در

 

تموم   یرو تا تهش خوردم و وقت مییگلوم خشک شده بود چا  یمن که حساب ر،ی تموم شدن حرف ام با

 ارن؟ ی هم براتون ب  گهید یکی بگم  نیخوا  یم：گفت تی با جد ریشد ام

 

 ممنون! یلیخ نه ：تعجب و خجالت نگاهش کردم و گفتم با

 

و ... حرف زد   اتیرو خورد دوباره در مورد عمل  شییمقدار از چا هی نکهینگفت و بعد ا یزیچ گهید ریام
 و من با دقت به حرفاش گوش دادم. 

 

 چهارم:  فصل
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 رفتن به پارک بودم.  یادهچهارشنبه بود و من آم صبح

 

خوشکل داخل جعبه بهم  یلی خ  یجفت گوشواره  هی بهم داده بود رو باز کردم و  ریکه ام یا جعبه
 از اتاق خارج شدم.  میچشمک زد که اونا رو با مال خودم عوض کردم و بعد سر کردن روسر 

 

 سکوت مطلق غرق شده بود و من یخواب بودن و خونه تو یو هد مامان

 

 استرسم رو چند برابر نکنه.  شی نشه و با نگران  داریآروم در خونه رو بازوبسته کردم که مامان ب  یلیخ

 

داشتم رو در اوردم و   فمیک یتو  یمواقع ضرور یفلفلم رو که برا یاسپر دمیرس اطی در ح یجلو یوقت
شروع شد و   مینی ب زشیشد و چند بار عطسه زدم و آبر م ینی زدم که باعث سوزش ب مین یب  ریکم ز  یلیخ
 کردم.  نیف نیف

 

بزنم قدم هام رو به سمت پارک تند   دشیکه بخوام د ستین دمید یگذشتم و وقت ری ام یدر خونه  از
 نشستم و منتظرش موندم.  دمید یکه سوگند رو م  یا یهمون صندل یکردم و رو

 

طرف و اونطرفم نگاه  نیو دلشوره به ا یقرار یشد و کالفه ام کرده بود و با ب یقطع نم  مین یب  زشی آبر
 به سراغش برم.  دمیپارک سوگند رو د یکردم تا اگه تو یم
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کردن! چون  ینگاهم م یها هم با دلسوز یشدن هم با چندش و بعض  یکه از جلوم رد م ییآدما
 نقشم فرو رفته بودم.  یتو بیو عج   کردمی م یازقرار و خمار رو ب یمعتاد ب هیتابلو داشتم نقش   یلیخ

 

 گاهیپا شدم و به سمت جا یدیکه با ناام ومدیبه سراغم ن  یکس ینشستم، ول یصندل   یرو رو یمدت
و خدا رو شکر    دمیکش یکه هنوز هم اونجاست نفس راحت دمشید یرفتم و وقت نیمت یشگیهم

 کردم. 

 

 .دادی دست م یبا کس کبارهمیدر حال نرمش کردن بود و هر چند لحظه  شهیمثل هم نیمت

 

جا خورد و   دنمیحضورم شد و به طرفم برگشت و باد یکه متوجه  ستادمیطرفش رفتم و کنارش وا به

 طرفا؟!  نی! رها خانم ازابه：با تعجب گفت

 

 ودوباره گفتم(سوگند کجاست؟  دمیسوگند…)دماغم رو باالکش -

 

 ش؟ یخوا یبدونم؟ دوست شماست، از من ممن از کجا  -

 

 ن؟یعاشق و معشوق بود یزمان هیرفته  ادتی نکهیبخوام؟ مثل ا یپس از ک  -

 

 ! میزن  یم ریهم رو با ت  یهیهه؟!عاشق و معشوق ! ما سا -
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 . نمشی بب دیبا  ادیبه من ربط نداره من کارش دارم، زنگ زن بگو ب نی که هست یحاال هرچ  -

 

 کال.  یشده؟ داغون یزیبد نده؟ چ خدا：درهمم کرد و گفت ی افهیبه ق ینگاه

 

 دستم پاک کردم. یرو با دستمال تو   مینیب

 

 ده فعال که بنده هاش بد دادن.  یخدا بد نم  -

 

 ؟یبا سوگند چکار دار ی! نگفتی بد یعجب بنده ها -

 

 !ستین  یخوام کارم سفارش یخودش رو م  -

 

 .یکارش دار گمی بهش م دمشید یحاال وقت  -

 

 .نمشیبب دیمن زود با ؟یگ  یبهش م  ی!؟ ک  یک   -

 

 . ستیاش با من ن هیبق گهید یول  ش،ین یبب یخوا یکه م گمی و بهش م نمشیب  یفردا م -
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نظر داشتن و منتظر   ری از دور ما رو ز یچندتا مشتر شه،ی م شی دونستم وجود من مانع کارو کاسب یم
 داشت من رو از سر خودش رها کنه. یسع  نیهم یبرا نیبودن تا من از اونجا برم و مت

 

 .ستادمیازش دور شدم و اونطرف تر منتظر وا یکم

 

سرش خلوت شد   یقرار نشون دادم و با اضطراب به دور و برم نگاه کردم و دوباره وقت یرو ب خودم
به طرفش   که از قبل آماده کرده بودم رو یپول یمقدمه ا چیخودم رو بهش رسوندم و بدون ه عیسر

 گرفتم.

 

او با تعجب نگاهم کرد و زود پول رو از   یول  شتره،یخواست ب ی دونستم مقدار پول از آنچه او م یم
 ؟ یریباور کنم تو هم گ ی خوا یم  یعنیگفت:  ی رک یدستم گرفت و با ز

 

 . دمیرو باال کش  مینیب

 

 مسخره تون!  یعاشق یشماس با اون قصه  ری اصال حوصله ندارم! همش تقص -

 

 ایبهش نگاه کنم  نکهیگرفتمش و بدون ا عیدر آورد و بهم داد که سر بشیرو از ج یک یکوچ ی ستهب
 پارک قدم برداشتم.  یبگم با سرعت به طرف خروج  یزیچ

 

هم  رینبود و با ام یاز سوگند خبر یادامه داشت، ول نی من از مت دنیروند مواد خر نیدو هفته ا تا
 نداشتم.  یارتباط چیه
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گفت:" زورت   یکردم م یمن اعتراض م یگرفت و وقت  یبابت مواد ازم م  یشتریهر بار پول ب  نیمت
 مصرف نکن من که اجبارت نکردم." یپول بد ادیم

 

بهم   ریدادم مال خودم نبود وام  یکه م یبدم" البته پول یشدم هر بار پول بشتر یهم مجبور م  من
 الزمه. تیمامور یگفت مال ستاده و برا  یکه م یداده بود! پول

 

 روز نصف پول مواد رو برداشتم و به پارک رفتم. هی میبود دهیکش ریکه با ام ینقشه ا طبق

 

 بودن"" فی داشتن و کث  یهم پارگ  اشونیهمه شون پول خورد بودن و بعض  پوال

 

دنبالش    ینشسته بود و من کل  ی صندل  یپارک و رو یگوشه   هیجاش رو عوض کرده و  نیمت اونروز
خواد جاش رو عوض کنه   یسرش غر زدم که چرا م دمیهم که بهش رس یکردم و وقت داشیگشتم تا پ

رو   نیا اوال：مواد رو جلوم گرفت و گفت کیکوچ یاو در جواب غر زدنم بسته  یگه، ول ی نم یزیچ
 امن نبود.  گهیدر بره، دوما اونجا د تی خستگ تا ریبگ

 

 مانتوم در آوردم و به طرفش گرفتم. بیدستش گرفتم و پول رو از جرو از  بسته

 

 ؟یصندوق صدقه درآورد   از：پوال انداخت و گفت  ی افهیبه ق ینگاه

 

 ! ارمیاش رو هم فردا برات م هیرو دارم بق  نیفعال هم -
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 مگه کمه؟ -

 

 . ادیندادم که پول رو به سمتم گرفت و گفت: پولت مال خودت بسته رو رد کن ب یجواب

 

 دم.  یجا م  هیبار پولم کمه؛ گفتم که فردا همه اش رو  هیهمه نقد بهت پول دادم حاال فقط  نیا -

 

 کشوندم یبودم گرفت و به طرف صندل ستادهیمن رو که جلوش وا دست

 

! نقد! ... می د ینم  یبه کس یجنس مجان   نجایا ما：اومد و گفت کمی نزد یصندل یبا نشستنم رو و
 !مید یفقط نقد م

 

جا بهت   هی تونم همه اش رو  یآخر ماه م  یندارم، ول یمن تا آخر ماه که بابام بهم پول بده، پول ی، ول-
 بدم. 

 

 دایپ گهی د یساق هی یخوا یم هیحاال شد آخر ماه؟ الزم نکرده، نس  ید یتا فردا بهم م  یتو که گفت -
 کن.

 

جا    کیشناسم، بهت که گفتم آخر ماه همش رو  یرو نم  یا گهید ی! من کسنی کنم مت یخواهش م -
 دم. یم
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که دستم رو محکم مشت کردم و   ارهیکه مواد توش بود رو گرفت و خواست مواد رو در ب  دستم

 رو که بهت دادم. نی من حالم بده، پول ا ن یرو خدا مت تو：گفتم

 

  ادیرد کن ب ااهللیبزارم  بمی از ج د یاش رو من با هیشه بق یهم نم نیپول نصف ا یکه تو داد یپول -
 برم.  دیمن با

 

 شلوارش جاش داد. بیج   یاز فشار دستش شل شد و او مواد رو از دستم درآورد و تو دستم

 

  ینجوری! انیرو خدا مت تو：لباسش رو گرفتم و با التماس گفتم نیاز جاش پا نشه، آست نکهیا یبرا
  یخواهش م  رمی م یتا اون موقع م رمیشناسم که بگ یرو هم نم یل ندارم و کس نکن من تا آخر ماه پو 

من   دهبه بعد نصف جنست رو ب نی کنم، اصال از ا  یخوام برات کار م ینم  یکنم! من ازت جنس مجان 
 برات بفروشم.

 

باش وگر نه   نجایاز فردا با پول ا یدم، ول  یدفعه رو بهت م  نیگوشت رو بدم دست گربه؟ ا یعنیهه!  -
 جنس!   یجنس ب

 

 ازم دور شد. عیسر یلیحرف بسته رو بهم داد و خ نیبا گفتن ا نیمت

 

 .دمشیچشم چرخوندم کمتر د شتریهرچه ب  یگشتم، ول یم  نیپارک دنبال مت یروز بعد تو دو
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پشت به من که  دمیرو د یدختر دمیچرخ یپارک م یگشتم و تو یم نی که دنبال مت همانطور
 سوگنده!  هیهم شب یل یو خ ستادهیوا

 

 نه آروم صداش زدم:  ایمطمعن بشم سوگنده  نکهیا یشدم و برا ک یدختره نزد به

 

 سوگند؟  -

 

 به سمتم برگشت و نگاهم کرد! دختره

 

 کردم !خودش بود ...بالخره سوگند خودش رو نشون داده بود! یاشتباه نم  من

 

 !دن؟یخبرات زودتر رس  ؟یرها خانوم! خوب  سالم：ابروهاش رو باال انداخت و با خنده گفت سوگند

 

 کجاس؟ نی مت ست؟یازت ن یچرا خبر ؟ییمعلوم هست تو کجا چیه -

 

 نجا؟ یا یشده دوباره اومد  یزد! حاال چ  بتیدفعه غ هیجاهام، تو  ن یهم شهیمن که هم -

 

 اومدم ؟  یچ یبرا یدون  ینم  یعنی -
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 !؟یدست بزن  یزیو به هر چ یباش   یدختر نادون ومدی یبهت نم  -

 

 احمقانه باعثش شد، سوگند! تو رو خدا کمکم کن.  یکنجکاو هینا به جا و   یدوست هی -

 

  یکار سخت   ادی و ز ینه! تازه تو که اول راهبابات که پزشکه بگو خوبت ک ؟یخوا  یچرا از من کمک م -
 . یکش  یفقط چند روز درد م ستیهم ن

 

به بابام بگم معتادم که سکته کنه؟ تو رو خدا فعال کمکم کن و بهم مواد برسون، من به  یخوا یم -
 زارم.  یموقعش کنار م

 

 ؟ یرو تجربه کن   یزیهر چ  دینبا  یدون ی به من چه مربوطه! تو هنوز نم -

 

  یچ مین یبب می مصرف کن ایسرم خوند ب  یشعورم بود که تو  یدوست ب  ری اشتباه کردم! همه اش تقص -
 شه. یم

 

 چکار کنم؟   یخوا یحاال از من م  -

 

کنم، تو فقط بهم جنس بده تا   یجا بند کن! اصال مثل قبل بسته ها رو برات جابه جا م هیدست منم  -
  یمدت خواهش م هی یجا کنار بزارم؛ فقط برا  هیده رو پس انداز کنم و برم  یکه بابا بهم م یبتونم پول

 کنم!
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 دارم که کمکت کنم! هیری مگه من بنگاه خ ؟یردفکر ک یرها تو در مورد من چ  -

 

 فقط کمکم کن! یکه تو بخوا یکنم، هر کار یدر ازاش کار م یبهم بد یمن که نخواستم مجان -

 

_......... 

 

 بده.  یلیندارم، حالم خ  یراه چیسوگند لطفا درکم کن من ه -

 

  یم یچ  نمیباشه تا فردا بب  حاال：فکر کرد و گفت یکه معلوم بود دلش به حالم سوخته کم  سوگند
 شه.

 

 کنم؟ کاریاالن! االن رو چ -

 

 نمت؟ ی کجا بب فردا：رو بهم داد و خواست بره که گفتم  یکی کوچ یو بسته  دیاز سر حرص کش  ینفس

 

 مترو...  -

 

و به   دمی گنده خر یبستن هی یبق سفارش هد شدن سوگند، ط  دایاز اعتماد و پ یبا خوشحال  اونروز
 !دمیمترو د یخونه رفتم و فرداش سوگند رو تو
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بسته رو به   نیا：رو بهم داد و گفت  شگاهیآرا هیبه همراه آدرس   یشیبسته لوازم آرا هیسوگند  اونروز
کنم؛ هوس کلک زدن به سرت   ی و در عوض من هم جنست رو جور م  یبر یکه دادم م یآدرس نیا

کوچولو بود پس حواست رو   یدستت که هنوز هم ردش هست به خاطر دوتا بسته  ی، خراش رونزنه
 !میندار یشوخ یما با کس یجمع کن که کارت رو درست انجام بد

 

 نکنم! مونتیدم پش یقول م -

 

 است! دهیفا  یهم ب یهرچند که اگه ببر یبر یاز ما نم  یهم اسم یافتاد ری...در ضمن اگه گدوارمیام -

 

 . رمیچون دوست ندارم حاال حاالها بم فتمی ن ری کنم گ یم یکه بتونم سع ییتا جا -

 

 مترو خارج شدم. ستگاهیخودم بود رو گرفتم و از ا یکه برا  یزد و من مواد ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 

بودم! چون بالخره بعد دو هفته تونسته بودم اعتمادشون رو جلب کنم و وارد باندشون  خوشحال
 شم.ب

 

که سوگند داده بود رو به مقصد رسوندم و   ییافتادنم بسته ها ریو بدون ترس از امکان گ  یخوشحال با
 به خونه رفتم. 

 

ام عوض شده بود  هیروح نکهیکردم، مامان هم از ا یم  یشوخ یخونه هم شاد بودم و با هد یتو
 . ذاشتی خوشحال بود و سر به سرم م
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قر   یو حساب میاز فرصت استفاده کرد یو من و هد ومدیبود وتا صبح خونه ن   فتی هم بابا ش شبش
 .میداد

 

باهاش    یحساب یی کرد و دوتا یآموزش رقص رو پل  لمیمتصل و ف ونیفلشش رو به تلوز یهد
 .میگرفت  لمیو از هم ف میدیرقص

 

 شب هم خسته و کوفته به اتاقم رفتم تا بخوابم.  آخر

 

  دنیشدم و به صحفه اش نگاه کردم و با د یور هیدستم  یتو  یزش گوشتخت ولو شدم که با لر یرو

کارتون خوب   نجای"تا ا：داده بود خوشحال شدم و خوندمش که نوشته بود امیکه بهم پ ری ام یشماره 
 آخر هفته دعوتت کنه. یمهمون یتا تو   یبش کیبهش نزد شتریکن ب یبود! سع

 

 قلبم گذاشتم و چشمام رو بستم. یرو رو  یذوق کردم و گوش ری ام امیپ از

 

 یو سه شنبه با سوگند قرار داشتم و م کشنبهی یدفعه روزا  نیا میریقبل دستگ یعکس روزا بر
 .دمشید

 

مترو قرار   یسوگند رو جابه جا کنم و باز هم تو یخواستم بسته ها یبود که م  یبار  نیدوم اونروز
 .میگذاشته بود
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نشون دادم وسوگند که کنجکاو شد ه بود علتش رو   یخودم رو ناراحت و عصب  دمیند رو دسوگ یوقت

!  یحی ! تفریجشن هیخواد  یم جانیه کمیکم کالفه ام دلم  هی：و گفتم دمیکش  یو من پوف دیپرس
  یلخوام برم، و یزاره تا هرجا که م   یکه هر روزش مثل همه! مامانم آزادم م یزندگ نیخسته شدم از ا

خونه  یتو رزنای خواد مثل پ یدلم نم ستنین  یچیدوستام وضعشون از من هم بدتره، اهل ه یهمه 
 !یا یدلخوش چیبدون ه نمیبش

 

 ؟ یمختلط هست یمهمون اهل：کرد و گفت ز یچشماش رو ر سوگند

 

 برم.  اد یبدم نم   یتا حاال نرفتم، ول ه؟یمنظورت پارت  -

 

و همانطور که کارت رو جلوم گرفته بود، گفت   در آورد فشی ک بی از ج ک،ی کارت دعوت کوچ هی

  یایب یاگه دوست دار ،یمهمون یرو برام ببره تو  کیکوچ یگشتم که چند تا بسته  یم یکس  دنبال：
 .یبد  لیو اونجا تحو یریجا بگ هیدوتا بسته رو از   نکهیا یعنی ،یکار رو برام انجام بد نیا دیبا

 

  شیآب یتحول بدم؟ )به چشما   دیبا  ی... به کرم؟یبسته رو بگ دیبا یاز ک  ی...، ولامی خواد ب یدلم م -
 ! ه؟یشدم و آروم تر گفتم(کار خطر ناک  رهیخ

 

  یمهمون هی شاده،  یمهمون  هیخواستم! فقط فکرش رو بکن آخرش   یاگه خطرناک نبود که از تو نم -
 !یدیخوابت هم ند یکه مطمعنم تو

 

 !یبد جنس شد یل یسوگند! خ -
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احساس   نکه یکنم، اون هم فقط به خاطر ا ی باهات مدارا م  یلیمراعاتت رو کردم وخ  یل یرها من خ -
 یراه کشوندم! رها تو قراره بسته رو به اصل کار نیا یکنم باعث معتاد شدنت منم و من تو رو تو یم

و   یبر یمدلش رو  یکه تو دار یا افهی با ق  یمن مطمعنم اگه کارت رو درست انجام بد ،یبد لیتحو
 روغنه! ینونت تو گهید نکهیا یعنی یریاز من مواد بگ ستیالزم ن گهید

 

 هست؟  یک  یاصل کار نیحاال ا -

 

 گم. ی اش رو بعدا بهت م هیجاش رو بدون بق نیفعال تا هم  ش،ی ن یب  یم یاومد یوقت -

 

دادم و به خونه برگشتم و به  لیکه بهم داده بود رو تحو یاز سوگند بسته ا یبعد خداحافظ هم اونروز
 راست به حموم رفتم و دوش گرفتم. کیبه خونه  دنمیمحض رس 

 

  یایب یخوا ینم  رها：بودم که مامان صدام زد دنیگرفتنم تموم شده بود و درحال لباس پوش دوش
 خودش رو کشت!  تی گوش رون؟یب

 

اومدم و به سمت اتاقم   رونی گرفتن آب موهام با حوله شدم و از حموم ب الیخ  یحرف مامان ب  نیا با
 .دمیدو

 

رو بخونم جواب دادم  رندهی اسم تماس گ نکهیخورد رو برداشتم و بدون ا یزنگ م زی م یکه رو میگوش
 که گفت:  دیچ یگوشم پ یتو ری ام یعصبان یو صدا
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 ؟ ید یرو جواب نم  تی ...چرا گوش ییست شما کجامعلوم ه چیه -

 

 نبود!  میبه گوش دحواسمیببخش -

 

و حواستون   نیرو در دسترس بزار تونیگوش：گفت یآروم تر یآروم شده بود که با صدا نکهیا مثل
  یرو بهت بدم، ول  حاتیتوض یسر هیو  نمتونیبب دیفردا شبه! با یبرا  یمهمون  خیهم بهش باشه، تار

 فرستم فعال خداحافظ.  یرو برات م  یایب  دیکه با ییستاد، آدرس جا ینه تو

 

  دیکلمه حرف بزنم! خودش بر هینذاشت  یبگم تماس رو قطع کرد و حت  یزیمن بخوام چ نکهیاز ا قبل
 و خودش هم دوخت! 

 

  یدادم و مدت رو آب وتاب سمی خ  یموها ری تخت انداختم و سر خوش از تماس ام  یرو رو یگوش
تخت افتادم و   یزدم و به شکم رو  رجهی به طرف تخت ش  میاس ام اس گوش ینگذشت که با صدا

 شاپ...  یکاف  ۶ظهر ساعت   بعداز：رو خوندم که نوشته بود  امشیپ

 

 ما دور بود.  یهم از خونه یلیشاپ رو نوشته بود که خ   یادامه آدرس کاف در

 

 و پشت سرمون حرف نزنه! نهیاز اهل محل مارو با هم نب  یکه کس نهیا یکارش برا نیدونستم ا یم

 

 از اتاق خارج شدم و به آشپزخونه رفتم. ریاز قرار مالقاتم با ام خوشحال
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زد و با تموم   یدر قابلمه خورشت رو باز و سرش رو روش خم کرده بود و خورشت رو هم م مامان
قابلمه زد و در قابلمه رو گذاشت و خواست به سمت   یدستش رو به لبه  ی شدن کارش قاشق تو

رسوندم و مانعش شدم و   نکیبلند خودم رو به س یرو بشوره که با قدما فیکث  یبره و ظرفا نکیس
 گفتم: 

 

 شورم! یمان جان بزا من م ما -

 

امروز کبکت   هیچ ：خندانم نگاه کرد و گفت یحضور من شده بود به چهره  یکه تازه متوجه   مامان
 خونه؟   یخروس م

 

 ! یمامان جون ستین یزیچ：گفتم ختمی ر یم عیاسکاج ما یکه رو همونجور

 

 یزیعلومه چم افتی"آره از ق：رو بهش بگم با گفتن میخوام راز شاد  ینم دیکه فهم مامان
 لبخند زدم.  شیدگی فهم نی"بحث رو تموم کرد ومن به استین

 

 !ییمامان به تنها ای میمن و مامان خونه بود ایرفت و روزا  یروزا به کالس زبان م نیا یهد

 

که با سوگند   ییبودم وجز روزا دهی چسب تمیومامور  یرو کنسل کرده و به همکار یهم کالس نقاش  من
 موندم.  یروزا رو خونه م  هیقرار داشتم بق

 

 شاپ شدم!   یرفتن به کاف یظهر آماده  بعداز
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بد برداشت کنه  ر یممکنه ام  نکهیبا فکر ا  یکنم و به خودم برسم، ول شیآرا یخواست کم  یم دلم
گرچه  م،یاوضاع خوشحال و راض ن یاز ا یلیکنه من خ  یفکر م  ینجوریمنصرف شدم و با خودم گفتم ا
  یخاطر که م نیوارد باند خطرناک مواد مخدر شده بودم، بلکه به ا نکهیخوشحال بودم نه به خاطر ا

که  یعذادار ی مراسما یتو  شتریاو رو از دور و ب شهیو باهاش حرف بزنم، من هم نمیرو بب ریتونستم ام
حاال نه تنها    یباهام حرف بزنه، ول ایبهم نگاه کنه  نکهیبدون ا دم،ید یشد م  یمسجد برگذار م  یتو
  هیزد و  یبود و بهم زنگ م   رهیذخ میگوش یبلکه شماره اش هم تو میزد یو حرف م  دمشید یم

 سوگند بودم و از طمع انتقامم کم شده بود. ونیرو مد   نیمن ا ییجورا

 

زنگ خورد   میرد بشم که گوشو خواستم وا  دمیشاپ رس ی عوض کردم به کاف  نی چند تا ماش نکهیا بعد
 زود جواب دادم. ری ام یشماره  دنیو با د

 

 الو... -

 

 ؟ ییسالم شما کجا -

 

 ن؟ ییشاپم، شما کجا یکاف یدر ورود  یسالم! جلو -

 

 سمت راست... یطبقه دوم آخر سالن گوشه   ایب -

 

 اجازه حرف زدن بهم داده باشه! نکهیهم زودتر از من تماس رو قطع کرد، بدون ا باز
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که  دمشیکه گفته بود رفتم و با چشم به دنبالش گشتم ود ییشاپ شدم و به سمت جا  یکاف وارد
 رخش به منه. میدنج سالن نشسته و ن یگوشه 

 

زدم: "چته رها! حاال   بیدم نهزود خودم رو جمع و جور کردم وبه خو یباز شد، ول شمین  دنشیباد
 بازه، باوقار باش و مثل خانما رفتار کن"  شتیذاره ن یخوبه بهت محل نم 

 

برداشت   زی اش رو از م  هیو روبه روش نشستم که جواب سالمم رو داد و تک بهش سالم کردم  دنیرس  با
 زد. هی تک   یصندل یو به پشت

 

 استرس هم داشتم. ییجورا هیزد و  یو قلبم تند م  دمی کش یخجالت م  ازش

 

منو رو به دستم  نیدار لیم یبه طرفمون اومد و با گفتن چ شخدمتیپ یصندل ینشستن من رو با
 داد.

 

خنک سفارش   ی وهی آبم هی نیهم یتشنه بودم، برا یرو اومده و حساب یادیگرم راه ز یاون هوا یتو

 ...وهیآبم  همون：گفت  ر یبگه ام  یزیچ نکهیقبل ا یبرگشت، ول  ریدادم و گارسون به طرف ام

 

شد  رهیکرد و به صورتم خ  زینگاهش رو ر   ریکه سفارش گرفته بود ازمون دور شد و ام شخدمتیپ
 ولبخند زد!
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 د؟ یخند یکرد و م  ینگاه م قیدق نجوریا یشده بودم! او به چ جیگ

 

 صورتمه؟  یرو  یزی شده؟ چ یزی: چ دم یپرس یسردر گم با

 

 نه! -

 

 پس ...  -

 

 گوشواره ها همراهتونه؟ -

 

  یم دگوشمیکردم الزم باشه گوشم کنم! با یاالن هم فکر نم ارمیرم خونه درشون م یم ینه! وقت -
 کردم؟ 

 

 ی دهی!... ا یکن یانقدر خوب نقش باز یکردم شما بتون یاصال فکر نم ن؟یدون  ی! مسی نه الزم ن -
 بود!  یفلفل عال  یاسپر

 

حال   نیزدم که در هم یشده بودم لبخند  فیسر ذوق اومده و خرک فشیاز تعر یکه حساب  من
نتونستم جوابش رو بدم وساکت   گهیگذاشت و د ز ی م یرو آورد و جلومون رو وهی آبم شخدمتیپ

 موندم.
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و لب    رهیکه با نگاه خ دمیرو تا نصفه سر کش  وهیام رو برداشتم و آبم وهیآبم وانیل شخدمتیرفتن پ  با
تونم با    یلحظه نم  هیکه  دمیدلم به خودم توپ یاش منصرف شدم و تو هیاز خوردن بق ری خندون ام

 دادم. یسوت یکالس رفتار کنم و همون اول کار

 

  دمینگاه کردم و د ریافتاده به ام یفکر کنم اتفاق  نکهیبدون ا لکسیر  یلیگذاشتم و خ زی م یرو رو وانیل
 خنده! یکه داره بهم م

 

 زد!  یچشماش قهقهه م ی ول  د،یخند ینم  لباش

 

! خب：اش رو خورده بودم چشم دوختم و گفتم وهیآبم شتر یکه ب یوان یرو از ازش گرفتم و به ل نگاهم
 کنم؟  کاری چ دیمن با

 

داد و   هیهم قالب بودن تک یو تو  زیم یبرداشت و به دستاش که رو  یاش رو از صندل هیتک

محموله رو از   هیخوان  یسوگند معلوم شد که م یما مهمه، از حرفا یفردا شب برا یمهمون ：گفت 
 پخش کنن،  یهمون مهمون یتو ادیکنن و به احتمال ز  یتو وارد مهمون  قیطر

 

که ازش خبر داره   یو تنها کس ستین میکه ما دنبالش یاون  یول  ه،یمهمون یهم تو ساشونیاز رئ  یکی
 زد!  یکه سوگند حرفش رو م یهمون اصل کار ،مهی که اسمش کر سشونهیرئ  نیهم

 

فقط جنس رو   یبش کینکن بهش نزد یسع ست،یرو قائل ن   یحد مرز  چیو ه  هیخطر ناک آدم
 ، یش  یو ازش دور م  ید یم  لشیتحو
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هم حضور   شیدیکه قبال د یهمون خانم رستم  م،یو مراقبت میهست ی مهمون یو افرادم هم تو من
 داره.

 

 نیا یکه همراهت دار ییکتش درآورد و ادامه داد: عالوه بر گوشواره ها بیرو از ج  یکی کوچ ی جعبه
اومد، آروم   شیپ  یمشکل یمهمون یاگه تو ،یتا با من در تماس باش یذار یرو هم گوشت م  یگوش

  باشه  ادتی نکهیمهم تره و ا زیشما از همه چ  تیامن ،ید یو به من خبر م  یزن  یم  یدستت رو به گوش
 !یبخور دیکه بهت دادن رو نبا یا یند یهر نوش

 

  نیالزم دار  یزیچ  نیکن  یاگه فکر م یمهمون  یکرد و در آخر هم گفت: برا حتی نص یکل نکهیا خالصه
 !میکن  هیبراتون ته میتون یم

 

 ینامزد یشد و هم برا  یهم به لباسام اضافه م ینجوریا د،یکن هیخواست بگم برام لباس ته  یم دلم
 سهراب لباس داشتم. 

 

 خوام!   ینم یزیممنون چ نه：خودم لبخند زدم و گفتم یس یخس به

 

 ؟ یبپرس  یتون  یم یدار یدادم اگه سوال  حیرو براتون توض زیکنم همه چ یخب! فکر م  یل یخ -

 

 واضح بود. ینه همه چ -

 

 خونتون!  یکی تونم شما رو هم برسونم البته تا نزد  ی رم خونه م یمن م -
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 ." دمیکش یازش خجالت م  یبود، ول ندیتنها باشم برام خوشا نیماش یباهاش تو نکهی"ا

 

! من متاسفم：خوندش و رو به من گفت عیاومد که سر امکی پ شیگوش یبگم برا یزیچ نکهیا قبل
 خداحافظ. فعال  نمتونی ب  یم یمهمون  یبرم ستاد، فردا شب تو دیبا

 

بار جمع بسته   هیفکر کردم که چرا  نیشاپ خارج شد و من به ا یرو حساب کرد و از کاف  وهیآبم پول
 کنه؟  یبار دوم شخص مفردخطابم م هیشم و  یم

 

 !هیکدوم ور میدینفهم بالخره

 

 زدم. رونیشاپ ب  یام رو خوردم و از کاف  وهیآبم  هیبق

 

 پنجم:  فصل

 

 شدم.  یآماده م یمهمون  یو من برا میاتاق من بود یتو یهد با

 

 بپوش.  گهیلباس د هی و ساده اس،  دهیپوش  یلیلباسه خ  نیرها ا -

 

 خوبه!(  نی هم نه：گفتم یکرد و من هربار م  یجمله رو تکرار م نیا یبود که هد  یبار نیچندم نی)ا
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اش هم کامال  قهیو   دیرس یبودم که دامن کلوشش تا سر پام م دهیبلند پوش  یلباس مشک هی"آخه 
 "شدیهم بهش وصل م ییکمربند طال هیداشت و  ری حر  نیبود و آست دهیپوش

 

 انتخاب کن!  یحد اقل رنگ   یر یبار غر زد: مراسم ختم که نم نیچندم یبرا یهد

 

رو   نینداره و من هم دهیفا یهر چقدر هم که اصرار کن  یکه نظرت برام مهمه، ول نیجان با ا یهد -
باشم که   یجور دیشه، پس با یم  دایتوش پ ی مختلطه و هر جور آدم یپوشم، چند بار بگم مهمون یم

 کردنم به سرش نزنه.  تی هوس اذ یکس

 

لباسه انقدر قشنگ به تنت   نیخانم! ا  یآبج ری ! نه خ؟یت یدر امن یلیلباس خ  نی با ا  یکن یاالن فکر م  -
کرده   رییتغ  ی هم هست کم ریگم حاال که ام یتونم ازت چشم وردارم، فقط م  ینشسته که من هم نم

 !؟ی دلش نشست  دبهیشا یدیخدا روچه د ،یباش 

 

 جور که هستم! نیمن رو به خاطر خودم بخواد! هم دیبشه او با پمی عاشق ت ستیقرار ن  -

 

شونه ام   ینکرد و شروع به بافتن موهام کرد و اونا رو برام مدل دار بافت و از رو یاعتراض گهید یهد
 ام آورد.  نهیس یبه رو

 

 زنگ خورد و من  میکردم که گوش ش یو آرا دمی هم به خودم رس یکم
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 یبرو تو گه یساعت د میسوگند رو شناختم که گفت: تا ن یناشناس رو جواب دادم و صدا ی شماره
 یکه تو یبه آدرس دیده، با یرو بهت م  چیو سوئ ادینفر م هیاونطرفش پارکه،  ۲۰۶  نیماش هی ابون،یخ

 خوام.  یرو م  میکر ی هیبگو هد ادی که به سراغت م یانسال یبه مرد م ،یگذاشتم بر نیماش

 

 . رونی ب امی االن م دم،یباشه فهم -

 

گوشم پخش و با   یگوشم گذاشتم و موهام رو رو  یبهم داده بود رو تو ریکه ام  یکی کوچ یگوش
 نشه. دهید یسنجاق سر محکمشون کردم تا کنار نرن و گوش

 

 رفتن شدم.  یآماده  یمانتو و کفش و روسر دنیها رو هم گوشم کردم و با پوش  گوشواره

 

تا کم رنگ   لبم رو خوردم  یمقدار از رژ رو هیو  ستادمیوا نهی آ یاز خارج شدن از اتاق، دوباره جلو قبل

 اون لبات بمونه! یکم رنگ رو هیبزار   رها：بلند شد که معترضانه گفت  یهد یتر بشه که صدا

 

 رنگ هم قشنگن.  یالزم نکرده لبام ب -

 

 !یاعتماد به سقف  یل یخ -

 

 . فتهین یتو رو خدا برام دعا کن، دعا کن اتفاق بد یهد -
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 و از اون باال تر خدا مراقبته. ری نگران نباش ام -

 

 زدم. رونیکردم و از خونه ب   یسوگند ازش خداحافظ  یحرفش دلگرم شدم و با تماس دوباره  از

 

و من با اون لباس و وضع ظاهرم مرکز توجه بودم و  مثل هر روز عصر شلوغ و پر رفت و آمد بود  محله
 خوردم.  یراه برم و تلو تلو م  یتتونستم به درس یبا کفش پاشنه بلندم نم  نکهیبه خصوص ا

 

  ابونیکه اونطرف خ ۲۰۶ یپژو هی دم، یرس یاصل  ابونیبه خ  یبهم گذشتم و وقت ره یخ  ینگاه ها انیم از
 شد توجهم رو جلب کرد.  یپارک بود و چرا غاش روشن و خاموش م

 

از کنارم  که   یمرد یجلو رفتم و داخلش رو نگاه کردم که صدا اطی داشتم خودش باشه که با احت شک
 و به او نگاه کنم.   رمیفاصله بگ یکم  نی! باعث شد از ماشنهیگفت هم 

 

 پس مراقب کارات باش! می همه جا دنبالت ما：رو به سمتم گرفت و گفت نیماش  چیسوئ مرده،

 

  ینشستم و کاغذ تا شده و جا خوش کرده رو نیماش یسوئچ رو از دستش گرفتم و تو  یمعطل  بدون
 رو باز کردم و آدرس توش رو به خاطر سپردم و به سمت مقصد حرکت کردم.  یکنار  یصندل

 

کنم که مرد  دایکردم تا شخص مورد نظر رو پ یم یبودم و آروم رانندگ دهیبعد به مقصد رس یمدت
 توجهم رو جلب کرد.  هیمنتظر کس دیرس  یکه به نظر م دهیآراسته و لباس اتو کش پی با ت یانسال یم
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بود و من که شک داشتم خودش   رهی و به روبه روش خ ستادهیوا متشیگرون ق نی کنار ماش مرده،
 گوشه پارک کردم و منتظر موندم. هیرو  نیباشه ماش 

 

  یهم ازش نم  یادی ز زیهمراهم نبود که به سوگند زنگ بزنم و ازش در مورد مرده بپرسم و چ میگوش
  دیطول نکش یل یو منتظر موندن بود و اتفاقا انتظارم خ ن یماش یکار نشستن تو نیتم پس بهتردونس

 آورد.  رونیرو باز کرد و دوتا پاکت رو ب نشیمن شد و در ماش یکه مرده متوجه 

 

شدم و خودم روبهش رسوندم و همانطور که سوگند گفته بود   ادهیکه مطمعن شدم خودشه پ یوقت
پاکتها رو بهم داد و من بعد گرفتنشون سوار   یحرف چی خوام که بدون ه یرو م میکر یهیگفتم هد

 شد حرکت کردم.  یتوش برگزار م   یکه مهمون  یی الیشدم و به سمت و نیماش

 

 که گفت:  دم یم شنگوش یتو یرو از گوش ریام یراه رو رفته بودم که صدا نصف

 

 ؟ ییرها خانم! شما االن کجا -

 

 ام. یراه مهمون  یسالم، تو -

 

 نه؟  ای یگرفت لی تحو یزی شد؟ چ یچ -

 

 هم هستن.  نیگرفتم! دو تا پاکت که اتفاقا سنگ لیتحو -
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 خبرم کن.  الیو  یدیخب! رس  اری بس -

 

 بودم.  الیبزرگ و اطیح   یساعت بعد تو مین

 

روشن شده بود و  یادیز یکرد با المپا یمتصل م الیو یرو به در ورود  اطیکه در ح یسنگ فرش  راه
فاصله گرفتم و پاکتها   اطیاز در ح  ی متوجهم نشه کم  ینشم و کس دهید ییروشنا  یتو نکهیا یمن برا

  یتو یآروم دستم رو به گوش یل یمرتب کردن شالم خ   نیرو از دست راستم به دست چپم دادم و ح 

 ؟ یدیرس：دیکرد و پرس  یدست شیپ  ری بگم ام یزیمن چ نکهیقبل ا یول گوشم زدم، 

 

 خوام برم تو! یآره االن م -

 

 رسم. یم گهید قهیداخل هستن، من هم تا چند دق یخانم رستم -

 

پا   الیتونه مراقبم باشه به سمت و یم  یمهمون یکه تو ی راحت از بودن کس یال ی ندادم و با خ یجواب
 تند کردم. 

 

رو با وجود  الیرقص نور، داخل و یرنگ  یبود و نورا دهیچ یفضا پ یتو یآهنگ کر کننده ا یصدا
 چراغ ها روشن کرده بودن.  یخاموش 
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چقدر برام   دمیخدمت کار جلو اومد و من مانتو و شالم رو بهش دادم و تازه فهم  ال،یورودم به و با
  دهیگوش ندادم و لباس پوش یرو شکر کردم که به حرف هد سخته که بخوام بدون مانتو باشم و خدا

 . دمیپوش

 

  یکادو نی ا：گفتم عیکه طبق سفارش سوگند سر رهیکار خواست پاکت ها رو هم از دستم بگ خدمت
 !مهیکر

 

 گذاشتم. الیسالن بزرگ و شلوغ و ی" کنار رفت و من پا تونیبا گفتن "خوش اومد خدمتکار

 

  یم یدنی نوش  یکی  د،یرقص یم  یکیداد؛  ی رو انجام م  یخودش کار  یشلوغ بود و هر کس برا سالن
 زدن. یحرف م  گهیکدیها هم با  یخورد و بعض

 

  هیوتنها  دمشید یاصال نم  یکنم، ول  دایرو پ یمحض ورودم به سالن چشم چرخوندم تا رستم به
 داشت توجهم رو جلب کرد. هینسبت به بق یتر  دهیپوش خانم که لباس 

 

بدم که   ص یتونستم تشخ یکه داشت نم یشیبا اون همه آرا یبود، ول  یرستم هیکه خانمه شب گرچه
 وانیاو بدون توجه به من ل ینه، ول ایگرده  یکه به دنبال من م نمینخش بودم تا بب یخودشه و تو

 گوشه نشست.  هیبرداشت و  یا یدن ینوش

 

که گفت:   د یچی گوشم پ یتو ریام یبگردم که صدا یا گهی د یازش گرفتم و خواستم دنبال رستم چشم
 ؟ یکن  دایرو پ یرستم یتونست  ؟یی شما کجا
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 ه؟ یلباسش چه شکل یدون  ی! شما نمنمشیب  ینم  یمن داخلم، ول -

 

 .شمیتو و بهش ملحق م امی! من االن مستیمهم ن -

 

نرفته   یا یمهمون  چیبه ه ییحال من که تا اون لحظه، تنها  نیبا ا  یخوشحال شدم، ول ری ام دنیرس از
سوگند که اونطرف   دنیکنم که با د  کاری دونستم چ یبودم و نم  ستادهیدر وا ی بودم هاج و واج جلو

  ااست که با دوت عیضا دمید  یزد ذوق کردم وخواستم به طرفش برم، ول یحرف م   یسالن با کس
بود رو    یدنج یکه جا زایاز م  یکی  نیبچرخم، بنابرا یمهمون یو اونور برم و تو  نوریدستم ا یپاکت تو

 انتخاب کردم و پشتش نشستم.

 

برام چند نوع    نم،یمنتظر بود تا من بش ا یبود و گو دهیهم به خودش رس یاز خدمت کارا که حساب  یکی
 انتخاب کردم و برداشتم.  آورد که من آب پرتقال رو یدن ینوش

 

که مقابلم  یواریاو جاش رو عوض کرد و پشت د یهر لحظه به سوگند بود که گمش نکنم، ول چشمم
 . نمشی تونستم بب ینم گهیبود قرار گرفت و د

 

از جام برخاستم و بدون چشم  رمش ینظر بگ ریبهتر بتونم ز نکهیا یزد و من برا یمشکوک م  سوگند
 رفتم.برداشتن ازش به سمتش 

 

رفتم که ناگهان با    یبه جلوم توجه داشته باشم جلو م نکهیبود و بدون ا  واریبه سمت د چشمم
 !ستادمیبرخورد کردم و از حرکت وا یشخص
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قدم به عقب  هیو  دمیترسناکش ترس  ی افهیق دنیخوردم که با د یبه ک نمی رو باال گرفتم تا بب سرم
 برداشتم.

 

 !هیبلندش رو پشت سرش بسته بود کامال معلوم بود که مرد خطرناک یمقابلم، موها یکل یه مرد

 

 حواسم نبود! دی..خشبب：لکنت زبون گفتم با

 

 خانوم که جلوتون سبز شدم.  دیببخش شما：و گفت   دیخند یکل یه مرد

 

 رو دارم؟  یبا چه کس ییآشنا افتخار：تر اومد و گفت  کینزد

 

 او به چشمام زل زده ومنتظر جوابم بود. یبودم ساکت موندم، ول دهیازش ترس یکه حساب  من

 

گشتم تا با گفتنشون دست از سرم برداره،   یم یخواست باهاش هم کالم بشم و دنبال کلمات  ینم دلم

! سالم َبه：رو خراب کنم سوگند جلو اومد و گفت  زیبا حرف زدنم گند بزنم و همه چ  نکهیقبل ا یول
 ؟ ییدایخان!... کم پ میکر

 

 .( دمیفهم  یبود! حاال منظورش رو ازخطرناک م  نیزد ا یازش حرف م  ریکه ام یم ی)پس کر

 

 شد؟  یچ می!... سفارشدامیپ شهیهم  من：ابروهاش رو باال انداخت و گفت میکر
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ر  کنه! تو که زود ت  یو داره نگات م ستادهیاالن جلوت وا  نیهم یسفارش  م؟یکر  یما رو دست انداخت  -
 !یرو هم کرد تی و احوالپرس شیدیاز من د

 

خانم    نیا یول واقعا؟،：گفت  دیدستم د یبسته ها رو تو  یبا تعجب به من نگاه کرد و وقت میکر
 نکرده!  یخوشکله هنوز خودش رو معرف 

 

 کردم.  یو خودم رو معرف   دایزد جرأت پ یسوگند که انقدر راحت باهاش حرف م دنید با

 

 کم：به سوگند گفت  رهینگاهش رو از من بگ نکهیو بدون ا  کردیبا لبخند به صورتم نگاه م میکر
 که نداره؟ دوست ندارم به خاطرشون اعصابم خراب بشه. یوکسر

 

تو که خودت   ؟یخوا یکجا م یرو برا نایا یبگ یخوا  یراحت درست درسته!... حاال نم  التی خ -
 ؟  یرو دار  شیدیتول

 

 . ستی ط ناونش به تو مربو -

 

کرد و    یبود اشاره ا ستادهیکنارش وا گاردایکه مثل باد یبه مرد مینگفت و کر یزیچ گهید سوگند
 پاکت ها رو از دستم گرفت و ازمون دور شد. یحرف چیمرده هم بدون ه
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بود، دستش رو پشت کمرم   ستادهیبدون توجه به سوگند که روبه روش وا  میکر گارد،یرفتن باد با
 قدم ازش فاصله گرفته بودم برد.  کیکه  یزی رو به سمت مانداخت و من  

 

  یراحت بشه که نم المی خ نکهیا یچندشم شد و باالجبار کنارش نشستم و برا میتماس دست کر از
که شک   یکه داره با همون خانم   دمشیگشتم و د ریبهم بزنه با چشم به دنبال ام یتونه بهم صدمه ا

 زنه.  یحرف م ستادهیوا  یکه کنار رستم  ییباشه و آقا یداشتم رستم

 

داد و   رونی ب یشه که ناگهان نفسش رو عصب  یم کمیکه نزد نمیرو بستم تا صورتش رو نب چشمام

 گردم.  یمن زود بر م ،ینر ییبرم!..... جا دی من با زمیرها عز  ：بازوم رو رها کرد و گفت

 

که معلوم بود به  یبهم زد و با مرد ی زدم که چشمک  یجون یشدم و در جوابش لبخند ب  خوشحال
 دنبالش اومده همراه و از من دور شد. 

 

 اهیخوام صد سال س  یشنوه گفتم: م  یکه صدام رو نم  نیآسوده از ا یال یو با خ  دمیکش  یراحت  نفس
 !یبرنگرد

 

کردم   یم  یاحساس گناه و خفگ ییجورا هیزد ،  یمرد نا محرم و بهم زل م هیبود که   یبار نیاول نیا
 کردم کنارمه یبازهم احساس م  یرفته بود، ول میکه کر نیو حالم بد شده بود و با ا

 

  رونیازش متنفر شده بودم از سرم ب  یاول کار نیکه هم میرو به دو طرف تکون دادم تا فکر کر سرم
 بود نگاه کردم. ستادهیوا  ری که ام یبره و به طرف
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داشت و چهره اش   شیشده بود و هنوز هم ته ر شهیتر از هم   بیخوشت  یبا کت و شلوار مشک ریام
 جذاب بود.

 

 زد.  یحرف م   ری و با ام دیخند یهم م یرستم  خانم

 

خواست با دستام خفه   یخوشکل تر هم شده بود و دلم م  شیهمه آرا نیخوشکل بود و با ا یرستم
 اش کنم!

 

 گل کرده بود. میحسود  یو حساب ارهی رو از چنگم در ب ریخواد ام  یکردم م  یم  احساس

 

  یکار یادآوریبا  ینکردم، ول شیآرا  شتریگوش ندادم و ب یکه چرا به حرف هد  دمیبه خودم توپ یحت
 ژ رو هم خوردم. ر یو همون ته مونده  دمیخواست بکنه، لبم رو تو دهنم کش یم میکه کر

 

رو به من   یگوش یو مرد کنارش فاصله گرفت و تو یام شد از رستم  رهی نگاه خ یمتوجه  یوقت ریام

 ؟ید یو دل و قلوه م ی ور دلش نشست  ی...چرا رفتر؟یفاصله بگ  مینگفتم از کر مگه：گفت 

 

 !دیبه من چه! خودش مثل کنه به من چسب  -

 

! در ضمن خانم  ری و ازش دور ش، اون لبت رو هم انقدر به دندون نگ  اریب یبهانه ا هیدونم!  یمن نم -
 . شی شناس  یو نم ش یدیزدم! حاال خوبه چند بار د یکه باهاش حرف م  هیهمون  یرستم
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هم از بودن من  ادیز تونیخانم رستم نیا نکهینداشت، مثل ا شیهفت قلم آرا دمشیمن د یوقت -
 ؟  یمهمون میاومد یک دیذاره! مارو باش به ام  یکنه و محل نم یکه بهم پشت م ستیخوشحال ن

 

 دور شو! میمن خودم حواسم بهت هست تو فقط از کر  -

 

آب پرتقال رو برداشتم  وانیآروم بشم ل یکم نکهیا یمنم اثر کرد و دلشوره گرفتم و برا یرو ری ام ینگران
 شدم! شیعاد ریغ یمزه  یاز آب پرتقال شد، تازه متوجه  یخال وان،ی ل  یو وقت  دمیو سر کش

 

حالم بدتر شد و حالت تهوع   ومدی که به طرفم م میکر دنیسوخت و حالم بد شده بود و با د یم گلوم
 گرفتم.

 

برداشتم،   زینداشتم که با پشت دست دهنم رو پاک کردم و به سمت در خ  باال آوردن یبرا یزیچ گهید
 در رو گرفتم مرده خودش رو بهم رسوند و مانع باز شدن در شد.  ی رهیتا دستگ یول

 

بفهمه   میکر م؟یمن ک یدون یکشم، م یم غی وگرنه ج یبرو کنار عوض  ：عقب هولش دادم و گفتم به
 رسه.  یحسابت رو م یبه من دست زد

 

 من و خودت رو عشقه! هیخر ک   میکر：گفت دویخند

 

 شد و به صورت نامحسوس مرده را ناکار کرد و من را از اونجا خارج کرد .   داشیپ  هوی ریام
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 ششم:  فصل

 

  زیکمد لباس و م هیبود و  کتریاتاق کوچ  نیشدنم توش بودم، ا  هوشی نبود که قبل ب  یاتاق اتاق،
 دادن. یم  لیرو تشک لشینفره تمام وسا کی مطالعه و تخت 

 

 . دمیترس یبرم هم م رونیدر رو باز کنم و ب نکهیو از ا فتهیب  یدونستم کجام و قراره چه اتفاق  ینم

 

  یک ی اذان و تار یچشم دوختم و از صدا رونی روبه روم به ب یدادم و از پنجره  هی کنار تخت تک وارید به
 چهار صبحه ! بای هوا حدس زدم که االن ساعت تقر

 

شد و   نیکم کم پلکم سنگ بودم  ره یخ  رونی همانطور که به ب نکهیرو در همون حال نشستم تا ا یمدت
 خوابم برد. 

 

 ن؟ی شد  داریرها خوانم ب -

 

 باشه! ریزنه ام یکه داره صدام م یشد کس  ینم  باورم

 

  ینشد و کس یخبر گهید یموندم تا دوباره صدام بزنه و مطمئن بشم که واقعا خودشه، ول منتظر
 صدام نزد. 

 



 نکن  میرها

134 
 

 من رو نجات داده باشه؟! ریممکنه ام یعن یخودم فکر کردم  با

 

از تخت   یی به دسشو دیشد  ازیصدام بزنه، با احساس ن  ستیقرار ن گهید دمید  یگذشت و وقت یمدت
 اومدم و مالفه رو روسرم انداختم و به قصد خارج شدن از اتاق در اتاق رو باز کردم.  نییپا

 

موند و هر دو با تعجب و به هم  هوا یدر زدن باال اومده بود، تو یکه برا ریباز شدن در، دست ام با
 .میچشم دوخت گهید

 

هم ضربان قلبم نامنظم شده بود و توان چشم گرفتن از صورتش رو نداشتم، به خصوص حاال که از   باز
 !میچشم شده بود یکم با هم چشم تو یفاصله 

 

 ن؟ یشد  داریب  بالخره：انداخت و گفت نییکه زودتر از من به خودش اومده بود دستش رو پا او

 

 کنم؟   یم کاریچ  نجایکجاست؟ من ا  نجایا -

 

 ! نجایا ارمتی و مجبور شدم ب یبود هوشیب شبیمنه! د یخونه   نجایا -

 

با   دهی کش رونیاز اونجا ب  یتی من رو با چه وضع ریام نکهیَمرده و دستمال مرطوب و ا یآور ادی با
 : دمیپرس   یفیضع یانداختم و با صدا  نییخجالت سرم رو پا 
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 حتما نگران شدن.  نجام؟یدونن من ا یخانواده ام م -

 

... شما  ی هست ینگران نشه بهش گفتم با خانم رستم  نکه یا یبا پدرتون حرف زدم و برا شبیمن د -
 رو بهشون بگو! نیهم هم

 

در   یجلو  یراهرو یتو سی"سرو ：گفت یکه م  یندادم که پشتش رو به من کرد و در حال یجواب
 " به سمت آشپزخونه رفت. هیورود

 

شده  اهی س  یچشمم که کم رینگاه کردم و صورتم رو شستم و ز یبهداشت  سیسرو  نهیآ یخودم تو به
 خارج شدم.   سیسرم از سرو یبود رو پاک کردم و بعد مرتب کردن مالفه رو رو

 

و مشغول   ستادمیتوش قرار داشت وا یو در ورود  سی که سرو یک یکوچ ی راهرو یتو فیتکل  بال
 خونه شدم:  یبررس 

 

بزرگ هم  یکاناپه  هیبود که در  تنها اتاق، سمت چپش قرار داشت و  کیحال کوچ  هیشامل  خونه
 مقابل اتاق قرار داشت.  یهم گوشه  ک یاپن کوچ یآشپزخونه  هیوسط حال بود و 

 

خودش  ریداد ام ینشون م  دمانشیشده بود و چ  دهیچ لیوسا نیساده و با کمتر یل یخ خونه
 باشه! دهیرو چ  لشیوسا
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برداشتم و به  یآشپزخونه است! دست از بررس  زیم یاتاق گفت صبحانه رو  ی که از تو ری ام یباصدا
 آشپزخونه رفتم. 

 

من گذاشته و  یکه اون رو فقط برا  دمینفر آماده شده بود فهم کی یکه فقط برا یصبحانه ا از
 خوره.  ینم ایقبال صبحانه خورده  ایخودش 

 

 ستادیدر آشپزخونه وا یشدم که از اتاق خارج شد و جلو  میینشستم ومشغول خوردن چا یصندل یرو

  نیجا موند، ا  یمهمون یخودتون تو  لباس：اپن گذاشت و گفت  یدستش بود رو رو یکه تو یو لباس 
من به   یرو از خونه آوردم مال خواهرمه، بعد خوردن صبحانه آماده شو تا برسونمت خونه،.... راست

 !یو خبرشون کن  یبهشون زنگ بزن ینداشته که تو بخوا یگوش یدرت گفتم خانم رستم پ

 

 ندم.  یکنم سوت یم  یباشه متوجه ام سع  -

 

 شدم. مییکاناپه نشست ومن هم مشغول خوردن چا یو رو دیموهاش کش یتو یدست کالفه

 

رو   فیکث وانیجمع و جور کردم و ل   یرو کم  زیم ییبه خوردن صبحانه نداشتم و بعد خوردن چا یلیم
 شستم .

 

از آشپزخونه خارج بشم   نکهیقبل ا یتموم شدن کارم خواستم به اتاق برم تا لباسم رو عوض کنم، ول  با
 . ستادمیزنگ در به صدا در اومد و من متعجب سر جام وا
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 ی! شما برو توهیحاج  حتما：از جاش بلند شد و قبل رفتن به سمت در گفت باز کردن در  یبرا ریام
 زنم.  یاتاق ،اگه الزم شد صداتون م

 

 دختر حرف گوش کن لباس رو برداشتم و به اتاق رفتم و در رو پشت سرم بستم. هی مثل

 

ق صدا متعل  نیکه ا دیشد فهم یصداشون م   یشد و از رو  یم دهیبه وضوح شن  شونیاحوالپرس یصدا
 !هیو سرهنگ احمد یبه حاج 

 

تونستم بعد تموم شدن تعارفات و    یم ینجوریدست به کار شدم تا زودتر لباسم رو عوض کنم، ا عیسر
 و به حرفاشون گوش بدم.  نمیجا بش هیشون آروم   یاحوالپرس 

 

  یبا دست مرتبشون کردم، محکم باال نکهیکه بود باز و بعد ا یبافته شده ام رو به هر زحمت یموها
که کمرش برام گشاد بود و مجبور بودم با دستم نگهش   یو شلوار یمشک یسرم بستمشون و مانتو

 و پشت در نشستم.  دمیدارم رو هم پوش 

 

 رو گفتم.   نیکه از اولش هم هم  من：گفت یبدم که م  صیرو تونستم تشخ ی سرهنگ احمد یصدا

 

 !!ستیممکن ن یزی چ  نیچن ی که گفت:، ول دمیرو شن  ریام یصدا
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بهتر صداشون رو بشنوم گوشم رو به در  نکهیا یزنن و برا  یحرف م  یدونستم در مورد چ ینم
گفت : چرا ممکن نباشه!؟ حاال که قراره شما و   یآهسته تر یبا صدا یچسبوندم که سرهنگ احمد

 . نیبه هم محرم ش  دیبا نین یرو بب گهیهم د ادیو ز نی خانم دانش با هم باش 

 

  یرو تونستم از مهمون نباریخارج بشه، من ا  اتی عمل نی از ا شونیداد: به نظر من بهتره ا رجوابیام
 . فتهیب  یچه اتفاق  سیبعد معلوم ن یدفعه  ی ول رون،یب  ارمشیب

 

 میخواست ی که ما م یزیهمون چ  ،یعنی نیشده و ا کی نزد میاو به کر یول：بالفاصله گفت  یحاج 
 هش یداره م

 

نتونستن خودت که بهتر از من در    یبشن، ول   کیخانم خواستن بهش نزد یحاال چند تا از همکارا تا
و تنها موندن شما   شبیبا اتفاق د یول م،یحذفش کن می تون  یموفق شده نم شونی! حاال که ایانیجر
مگر   باشهبا همکار خانم در ارتباط  دیو با یتونم بهت اجازه بدم مراقبش باش  ی خونه هم نم نیا یتو
 . نیبد تی رضا  غهیبه خوندن ص نکهیا

 

تونم بسپارمش، خانم   یو به همکار خانم نم فتهیبراشون ن یمن به پدرشون قول دادم اتفاق ی، ول-
توجه داشت اال  یبه همه چ یبود که مواظبش باشه، ول  یمهمون  یتو شونیبه خاطر ا شبید یرستم

 .شونیا

 

  ن،یکنار هم باش ینجوریتونم اجازه بدم شما دوتا ا ینم  یخوام، ول یم  حیتوض  یروان رستممن از س -
 خوب فکرات رو بکن و فردا جواب رو به من بده.
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بفهمه   یکس نکهیمدت بدون ا هی ی که! فقط برا یعقد دائم کن ستیجان! قرار ن   ری : امیاحمد سرهنگ
  یپرونده  نیدادن به ا انیپا یما برا ی نهی تنها گز شونی که ا یدون ی خودت م  ن،یش  یبا هم محرم م

 .هیطوالن

 

تونم اجازه    ینشدن هم نم یاگه راض یدم، ول یزنم و خبرش رو بهتون م  ی: من باهاشون حرف مریام
 مراقبشون باشه.  یا گهیبدم کس د

 

داغ   دمیشن یکه م یزی و گوشام از چ دیلرز یم  دیزدن تن من مثل ب  یکه اونا حرف م یتمام مدت در
 شده بود!

 

به فکر عقد موقت   نکهیفکر ا یبودم که از تنها بودن با من معذبه، ول دهیفهم ر ی ام یکالفه  یحالتا از
 کردم!  یرو نم  فتنیب

 

خودش کنه و سرهنگ   ی غهیص   یمدت یحاضر نبود من رو برا  یحت  ریام یبودم، ول ری عاشق ام من
 کنن! شیداشتن راض  یسع ی و حاج یاحمد

 

 زدم و همونجا پشت در نشستم.  شخندیحال زار خودم ن  به

 

 . ختیر  یگونه ام م یرو ار یاخت یو اشکام ب دمیشن   ینم یزی صداشون نا مفهوم بود و چ گهید
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خوام   یم  شهیهم یو بگه من تو رو برا ادی دسته گل به خونمون ب هیبا  ریمنتظر بودم ام شهیهم من
 و بخواد من رو از خودش دور کنه! اره یعقد موقت هم بهانه ب یبرا  یحت نکهینه ا

 

  یاز همان فاصله صدام زد که م ری ام نکهیحرکت نشستم تا ا  یمدت گذشت و من پشت در بسته ب هی
 برم.  رونیتونم از اتاق ب

 

دست کمر شلوارم رو محکم   هیکه با   یو در حال دمیپوش یگونه ام رو پاک کردم و روسر یرو اشک
 ه بودم از اتاق خارج شدم.گرفت

 

 خورده بودن . یبود که چا  یی وانایهم مشغول جمع کردن ل  ریرفته بودن و ام یو حاج  سرهنگ

 

 ست؟ ین   یخونه، البته اگه زحمت نیمن رو برسون  شهی گفتم: م رمی از در اتاق فاصله بگ نکهیا بدون

 

 .هیدیجا کل  یرو چیمن هم اومدم، سوئ ین یبش نی ماش ی! تا شما توستیزحمت ن  -

 

و خواستم به سمت در برم که به دستم که شلوارم رو نگه داشته بودم نگاه کرد و    دمیرو باال کش  شلوارم

 کردم برات گشاد باشه!  ی! فکر نم گهید یببخش ：با خنده گفت 

 

: هه! گشاده! خودت  دمیبهش توپ نی هم یخواست جوابش رو بدم و برا یبودم و دلم م یعصبان  ازش
 !یش  یجا م هم توش 
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 گفتم!  یو صورتش خندان شد و من تازه متوجه شدم که چ دیجوابم ابروهاش باال پر از

 

 از خونه خارج شدم. چیگند نزنم با برداشتن سوئ شتریب نکهیا یعادتم لبم رو گاز گرفتم و برا طبق

 

رو    موتیر  یکنم دکمه   ینم داشیپ دمید یگشتم و وقت نشی بزرگ آپارتمان دنبال ماش  نگیپارک یتو
 نشستم. ن یماش یبه سمتش رفتم و تو ش یبلند مشک یشاس  نی ماش یزدم و با روشن شدن چراغا

 

هم اومد و با نشستنش پشت فرمون من خودم رو لعنت کردم که چرا جلو    ریکه ام دینکش یطول
دختره   نی کنه ا یکردم که جلو نشستم حاال با خودش فکر م  یدلم گفتم "عجب قلط  ینشستم و تو

 نخورده دختر خاله شده" ییچا

 

  ری او رو ز  یچشم  ریخارج کرد و من در سکوت و ز نگیرو روشن و از پارک  نیماش یحرف چیبدون ه او
 نظر گرفتم!

 

 قهیبه دق رفت و دم  ینداره و کالفه است که با خودش کلنجار م یحرکاتش معلوم بود حال خوب از
و  دی از سر حرص کش  یکه نفس اوردیطاقت ن ایداد و در آخر هم گو یم رونی ب ینفسش رو عصب 

 پارک کرد.   ابونیرو کنار خ  نیماش

 

 شده؟  یزیچ：زدم و گفتم یخودم رو به نفهم یول  ه،یچ یکارش برا نیدونستم ا یم
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بهم   نکهیفرمون گذاشت و بدون ا یو دست راستش رو رو دیکش ششیرو به صورت و ته ر دستاش
 نگاه کنه شروع به حرف زدن کرد.

 

 درسته؟ نیدیرو شن  میزد یکه با حاج ییشما حرفا -

 

- ………… 

 

 ه؟ ینظرتون چ -

 

- ……… 

 

ازم خواست با شما حرف بزنم و  یشما داده شد حاج  یهمکار شنهادیکه پ یراستش از روز اول -
اول   نیمن هم ی، اما برعکس گفته  فته،ی نم یهر بار من قانعشون کردم که اتفاق یکنم، ول  تونیراض
به   وبه خونه بردم  یمن شما رو با وضع بد یگفتنش درست نباشه، ول  دیاتفاق افتاد و شا نیا یکار

 ... یمدت ی……برایمدت  یبرا  دیو ما با شهی نم  ینجوریا نکهی...ا دمیرس یحرف حاج 

 

 خواد بگه!  یم یدونستم چ یم

 

  یاش رو کامل کرد: م که بود جمله  یشدم و او با هر جون کندن  رهی رو باال گرفتم و به رو به روم خ سرم
 ؟ یعقد موقت بگ   یشه نظرت رو درباره 

 



 نکن  میرها

143 
 

 ی ندهیفکر آ شما：گفتم یو با ناراحت دیام چکگونه یرو   یبودم اشک رهی که به رو به روم خ همانطور
 ن؟ یخوا  یم رو ازم نیکه ا نیمن رو کرد

 

  یخواد کس  یو من دلم نم هیآدم خطرناک میجز خانواده هامون خبر دار نشه! کر  یدم کس یقول م -
  نیمراقبت باشه! اگه قرار باشه من با تو ارتباط نداشته باشم هر جور که شده تو رو از ا یمثل رستم

 نا تموم موندن پرونده.   متی شده به ق یکنم ...حت یپرونده خارج م 

 

 که دوباره خودش به حرف اومد و گفت:  م یکرد یو به روبه رو نگاه م میبود اکتهردوس

 

 ما حرف شماست!  یخونه  یمدته که تو هیراستش  -

 

از شما   شهی هم میگذره، مامان و مر یماه م هیازدواج با شما رو داده  شنهادیکه مادرم پ یبار نیاول از
حال خودش بود و   یمدت مادرم تو هیکنم،.... یخوان ازتون خواستگار  یگن و ازم م یم  اتونیو خوب 

خانم   مهیسل دمیو فهم دمیعلتش رو پرس میزد، از مر ینم  یداد و از شما هم حرف  ینم  ریبهم گ گهید
زد و   ینداشت و سرم غر م یمادرم تموم یحال غر زدنا  نیکرده! با ا یپسرش خواستگار یشما رو برا

شما بهشون جواب رد  دیفهم  نکهیبعد ا یو...، ول یتا از دستش داد یدست کردگفت انقدر دست   یم
 دادنش شروع شده.  ری دوباره گ نیداد

 

 نیرو گفتم که بگم ا  نایدفعه نه تنها مامانم که بابام هم باهام حرف زد و در مورد شما گفت،.... ا نیا
دست از   نای و م میمادرم و مر ینجوریمن هم خوبه! ا یواجبه که برا اتیعمل یعقد موقت نه تنها برا 

 نفس راحت بکشم.  هیتونم  یدارن و م  یسر من بر م
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دم بعد تموم شدن  یقول م بهتون：بگم که دستش رو باال برد و خودش ادامه داد یزیچ خواستم
و به زور  ر  ستیکه دلش با من ن یکار باشه و کس  یتو یخوام اجبار یمن نم م،ی از هم جدا بش اتیعمل

 مال خودم کنم. 

 

نکرده جوابتون   ییو اگر هم خدا نیخوام، خوب فکراتون رو بکن   یاالن جواب نم نیشما هم هم از
 دم.  یرو هم خودم م یو جواب حاج  ستمیا یم زش یهمه چ یبود من پا  یمنف

 

و من رو به خاطرش کچل کنه و مجبورم کنه   دایرو پ گهید یک یکشه تا  یمدت طول م هیهم  مادرم
 . نیوجواب بد نیراحت فکر کن الی تن به ازدواج بدم ...شما با خ

 

 نگاه کردم!  رونیکنارم به ب  ی شهیو از ش دمیکش قیعم  نفس

 

 کرده و دلم گرفته بود! بغض

 

 کرد من دوستش ندارم؟  یفکر م چرا

 

 بخواد؟  شهیهم یحاضر نبود من رو برا چرا

 

 !میخواستگار ادیداشتم عاشقمه و م دیبودم که ام الیوش خ خ چقدر
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خود   یکه انتظارم ب  دمیفهم  یبهم نداره و من تازه م  ی عالقه ا چیحرفاش بهم ثابت کرد ه نیبا ا او
 بوده!

 

 دلم به خودم پوزخند زدم!  یرو پس و تو دی چک  نییکه از چشمم پا یاشک سرتق  یقطره 

 

چرا شب   ه؟ یشکل نیافتاده؟ چرا لباسام ا یکرد که چه اتفاق نمیج  نیس یبه خونه مامان کل دنمیرس  با
 و ...!  ومدمیخونه ن

 

گفته بود رو   ریکه ام ییزایحساس نشه، چ میکنم و همکار یکه م یمامان نسبت به کار نکهیا یبرا
 ازپشت قفل کردم.مزاحمم نشه در رو  یکس نکهیا یدادم و به اتاقم پناه بردم و برا لشیتحو

 

 خواد؟!"  ی"چرا من رو نم：سؤال رو با خودم بارها و بارها تکرار کردم  نینشستم و ا نهیآ یجلو

 

 صورتم نگاه کردم:  به

 

شون رو از   ی که رنگ عسل یا یرنگ  یکردم و چشما یم زی رو تم  رشیکوچولو ز هی  شهیکه هم ییابروها
گفت :چرا    یزد و م  یکرد و سر مامان غر م یم یبهم حسود یوقتا هد یبابا به ارث برده بودم و بعض

کم  من یبشه و تو برا یمنم رنگ یکه چشما یبابا نگاه نکرد یبه چشما یمن رو باردار بود  یوقت
 !یگذاشت

 

 ی خوب بودم، ول افهینظر ق  از
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 خواست"؟  ی"چرا من رو نم

 

 کرد.  یبود که مثل خوره به جونم افتاده بود و رهام نم یسوال نیا

 

 . دمیتخت دراز کش یسوالم، لباسم رو عوض کردم و رو یبرا  یجواب افتنی بدون

 

کشه تا   یکم طول م هیباشه باز هم   یگفته بود" اگه جوابت منف نکهیفکر کردم! به ا ریام یحرفا به
 و به خاطرش منو کچل کنه"  دای رو پ  گهید یکی مادرم 

 

 کرد! یم وونمیازدواج فکر کنه د یبرا یا گه یبه کس د نکهیا فکر

 

 ساعت!  کی یاگه شده برا یمال من باشه حت ری خواست ام یم دلم

 

  جهینت هیفکر کردنام  یهمه  یفکر کردم و با خودم کلنجار رفتم که خوابم برد، ول ری ام شنهادیبه پ انقدر
 داشت: 

 

دادمش...  یاز دست م شهیهم یکنه و برا یمحال بود ازم خواستگار گهیدادم د یرد مجواب  اگه
 نبود! یپس جواب من منف
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  یسر جام نشستم و گلوم رو صاف کردم، ول  ریام یشماره  دنیشدم و باد داری ب  میزنگ گوش یباصدا
نداشت و زنگ   یا دهیجواب بدم قطع کرد و هر چه هم منتظر موندم که دوباره زنگ بزنه فا نکهیقبل ا
 نزد.

 

و حال وهواش براش بگم و من   یخواست از مهمون یاتاقم بود و ازم م  یتو ی هم آخر شب، هد باز
رد و بدل شده   ریمن و ام  نیکه ب ییهوش شدنم و حرفا یاز ب  یکردم، ول  فی رو تعر ییزایچ هیهم 

 هی یهمکار ی به بهانه به حالت حداقل   خوش：با افسوس گفت ینگفتم و در آخر هم هد یزیبود چ
 ! یر یم  یونمهم

 

 

 

نداره، اونجا فقط   یجالب  زیچ چ یه ایمهمون  نجوریحرفش لبخند زدم و گفتم: اصال حرص نخور! ا به
 که قصد بدبخت کردن خودشون رو دارن. انیم  ییدختر و پسرا

 

 ؟ یبگ یخوا یشده که نم یزی! چیکالفه ا ادی رها به نظر م -

 

 . ادیفقط خوابم م سی ن یزیچ -

 

 !رونیمن برم ب  نکهیا یعنی نیا -

 

 برام نمونده. یینا گهید یدی فهم! بس که ازم حرف کش زی قربون دختر چ -
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 از اتاق خارج شد و در رو پشت سرش بست.  ری واقعا حوصله ندارم با گفتن شب بخ دیکه د یهد

 

 ی کردم بخوام، ول  ی و سع  دمیتخت دراز کش  یرو یهد بارفتن

 

 اومد. یبودم و خوابم نم دهیخواب ادیاز ظهر ز بعد

 

افکار پراکنده   یناراحت بودم و تو یتا دست از سرم برداره کم  ادیکه گفتم خوابم م یدروغم به هد از
 زنگ خورد. میبردم که گوش یخودم به سر م  ی

 

زود جواب دادم که دوباره قطع نکنه و او به محض جواب دادنم با خنده   ریام یشماره  دنید با

 ! نیلحظه فقط گوش کن هی：گفت 

 

 یخوا ی م  یدونم تا ک ینم من：زد یکه سرش غر م   دیچی گوشم پ یمادرش تو یبعد صدا یاهیثان
 هم سن و سال تو بچه دارن!  یمردا ی سالت شده، همه ۳۰ گهیتو د  یمجرد بمون

 

  یدونم تو چجور یمن نم ……یرم خواستگار یفکر نکن من برات م گهیاز دست بره ددختر  نیا ریام
 عذب... یخوا یم یتا ک یستیمگه تو مرد ن ی ذار یسر پوش م تیاون احساس کوفت  یرو

 

 !یخاک یحرف مامانش تموم بشه تماس رو قطع کرد ! آخه مامانش بد جور زد تو نکهیا قبل
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 داد. یدلم قلقلکم م یتو ن یری حس ش هیکارش خنده ام گرفته بود و  از

 

 کردم!  یتصور نم ینجوریرو ا ری وقت ام چیه

 

 بدم؟ تو رو خدا نجاتم بده! ی مامان رو چ جواب：داد امی ربع بعد پ کی

 

 او رو ازم دور کنه!  نکهیکرد جز ا یرو عوض نم یزیمن چ یفکر کرده بودم، جواب منف یل یصبح خ از

 

جور واجور درآورد که نوشته بود: مامانم پشت دره و   یاز طرفش من رو از فکرا یا گهید امیپ یصدا
 بزارم؟  یچه حساب  یسکوتت رو رو نیمخ من رو بزنه! ا وهیآبم وانیل  هیخواد با  یم

 

 مدت کم! هی یاگه شده برا یخواستم حت یرو م   ریجواب بدم من ام  دمیکش یم  خجالت

 

 بود دو کلمه نوشتم و جوابش رو دادم:  یهر جون کندن  با

 

 من موافقم! -

 

من برم به مامان بگم که  یرو گرفت میتصم نیکه جواب داد: ممنون! مطمئن باش بهتر دینکش یطول
 !ری موافق ازدواجم، فعال شب بخ
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  نیکردم که بهتر نی بار خوندمش و به خودم تلق نیبد جور به دلم نشست و من چند   امشیپ نیا
 و گرفتم.ر میتصم

 

 شدم. داریاز خواب ب۱۰ساعت  فرداش

 

بودم و به عاقبت کارم فکر   داری وقت ب  ریدونستم تا د  یفقط م دمیساعت چند خواب ومدی ینم ادمی
 کردم.  یم

 

 شدن به آشپزخونه برم.  داریباعث شده بود بالفاصله بعد ب  دی شد یگرسنگ احساس

 

  ییخودم چا یو برا ستادمیروش دم بود وا یچا یو قور دیجوش یقل قل م شهیسماور که هم یجلو
 در آوردم بخورم. خچالیکه از   یینشستم تا با نون مربا  زیو پشت م ختمیر

 

زد   یمامان که من رو صدا م  یباز و بسته شدن در و به دنبالش صدا یساکت بود که صدا خونه
 سکوت خونه رو شکست که گفت: 

 

 ؟ یرها دخترم هنوز خواب  -

 

 .نجامینه مامان جان! ا -
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قلمبه شروع   یگرد شده و لپا یدهنم جاش دادم و باچشما یگنده درست کردم و به زور تو یلقمه  هی
 کردم.  دنشیبه جو

 

خوشحاله با لب خندون به آشپزخونه اومد و من رو بهش سالم   یلی خ یزیکه معلوم بود از چ مامان

 گفت؟  یزنگ زد و چ   یک یدون یم：جوابم رو داد و روبه روم نشست و گفت   کردم که با خنده

 

! ازم اجازه یتهران  یخانم همسر آقا الیل：رو به نشونه نه! باال انداختم که مامان با ذوق ادامه داد سرم
 ! تیخونمون خواستگار انیخواست ب 

 

 گلوم وبه سرفه افتادم. یتو دیپر  دمیجو یکه به زور م  یحرفش لقمه ا نیا با

 

کردم انقدر زود دست به کار بشه و به مامانش بگه و از سرعت عمل مامانش هم  یرو هم نم فکرش
 در تعجب بودم! 

 

 ! یخبرته دختر خودت رو خفه نکن چه：آب رو به دستم داد و گفت وانیل مامان

 

 ینم گهی رو د  نیا رها：و گفت  دیجلو کش زی م یمقدار از آب رو خوردم که مامان خودش رو رو هی
  ینه که هر چ یخواد، فقط نگ  یزنه و جواب م  یخانم زنگ م الیهم ل گهیساعت د هی! تا یرد کن  یتون
 .یدیاز چشم خودت د یدید
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  شدیکه ازم دور م  یودر حال  دیانداختم و مامان خند ن ییجواب مامان لبخند زدم و سرم رو پا در

 !مینداشتو ما خبر  یهم داشت  ای شرم و ح تو：گفت 

 

 هفتم:  فصل

 

 یم  اهامیرو یسالها فقط تو نیا یکه تو یروز د،ی که چند سال منتظرش بودم رس یروز  بالخره
 . ادیب می به خواستگار ریکه قرار بود ام یکرده بودم، روز یزی هر لحظه اش برنامه ر یو برا دمشید

 

 . رمیسارافون بگ هیتا تونستم  میدیبازار چرخ  ی تو یو کل  میرفت  دیبه خر یقبلش با هد روز

 

گذاشته بود و   یبرام کالس آموزش خواستگار یو هد می اتاق من بود یهم از بعد از ظهرش تو اونروز
 بگم! یرفتار کنم وچ   دیچجور با نکهیزد، ا یحرف م  یاز همه چ

 

 گفتم.  ینم یزی دادم وچ یهم به حرفاش گوش م من

 

ذوقش   یخواست تو  یزد ومن هم دلم نم یحرف م  زیر  هی نجوریشد ا یزده م  جانی هر وقت ه یهد
 بزنم و ناراحتش کنم. 

 

 تجربه داره!  یزد انگار براش صدتا خواستگار اومده وحساب یحرف م یجور
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 اتاقم نشسته بودم . یبود که من آماده تو میو ساعت هفت و ن انیب۸قرار بود ساعت   مهمونا

 

 برم.   رونیسخت بود که از اتاق ب و برام   دمیکش یاز بابا خجالت م ییجورا هی

 

 ؟ یایب  یخوا یسالن صدام زد،:رها نم یکه از تو  یهد یباصدا

 

 ：نگاه کردم نهیآ یو به خودم تو پاشدم

 

  زیر یدامنش هم گال نییزانوم بود وپا  یبودم که دامن کلوشش تا رو دهیپوش یسارافون مشک هی
هم  رهیت  ی آب  نیبودم، شلوارج  دهیسارافون پوش یهم رو یکت کوتاه مشک هی داشت  دیودرشت سف 

  یکیگوشه اش رو دور گردنم دور داده وبا اون  هیرو تلق گذاشته بودم و  می روسر یپام بود و جلو
 صورتم بود.  یهم رو یکم شیام گره زده بودم،آرا نهیاش رو س  شهگو

 

به حالت باز   یه بود"رها وااومد ومانعم شد که گفت ادمی  یبخورم که حرف هد  یرژ لبم رو کم خواستم
 " شی بخور ستیالزم ن گهید شهینم  دهیرژه خودش کمرنگه و د نی ا یرژت رو خورد نمی بب

 

 رفتم. رون یصرف نظر از خوردن رژ لبم به سمت در پا تند کردم و از اتاق ب  با

 

 رو جواب داد و در رو باز کرد.   فونیبا خارج شدنم از اتاق زنگ در رو زدن و بابا آ همراه
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 .ستادیبه سر تا پام نگام کرد وکنار بابا وا یزیبرانگ نیبه سمت در بره با لبخند تحس نکهیقبل ا مامان

 

 گهیو ... و دببرم و چطور رفتار کنم  یچطور چا نکهیهاش رو کرده بود! ا هیتوص یقبال بارها همه  او
 نمونده بود که بخواد بگه. ی گفتن باق  یبرا یزیچ

 

 . دیکوب  یام م نهیس یکرد و محکم به قفسه  یم یقراریکه ب دمی شن  یقلبم رو م  یصدا

 

شد و   کمینزد یحال هد نیکم از استرسم کم بشه که در هم هی دیتا شا  دمیکش یق یعم  نفس

خونه رو   یهوا یهمه  ؟یدیکش  قیاز صبح تا حاال چند تا نفس عم یدونی! چته؟ میهو：گفت 
 !یدیبلع

 

 رمق نگاهش کردم که دستم رو گرفت و من رو به سمت در کشوند. یب

 

که مهمونا    دینکش یو طول میستادیدر بودن وا یجلو ییخوش آمد گو یهم کنار مامان و بابا که برا با
 وارد شدن. 

 

بود که وارد  ینفر نیزدن اول  یزنشسته شدنش هم سرهنگ صداش مپس از با  یکه حت  یتهران یآقا
تونست پنهانش کنه با   یکه نم  یا یبا خوشحال هیبا بق یخانم بود که بعد احوالپرس الیشد وبعد او ل 

 . دیمن دست داد و چند بار صورتم رو بوس

 

 . شد یبود که وارد م ینفر نیو آخر نیدستش بود سوم یکه تو یبادسته گل رز ریام
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 .میتنها موند ری دفعه همه وارد سالن شدن و من و ام هی شد که   یدونم چ ینم

 

سالم کردم که جوابم رو داد و دسته  یکردم، به آروم  یرنگش نگاه م  دیبود و به جوراب سف نییپا  سرم

 شما رو نداره! قابل：گل رو جلوم گرفت و گفت  

 

 گل انداخته نگاهش کردم!  یرو باال گرفتم و با لپا سرم

 

 نبود.  یخبر  یاز اون صورت خشک و جد گهیچهره اش آروم و لبش خندون بود و د شهیعکس هم  بر

 

  ییرایبه پذ هیرو از دستش گرفتم و تشکر کردم که جلو تر از من وارد سالن شد و به همراه بق  گل
 رفت. 

 

  یحساب شی درشت و ورزشکار کلی ه با اون  یاون کت و شلوار مشک یچشم بدرقه اش کردم که تو با
 تر شده بود.  یخواستن

 

که مامان از قبل آماده کرده بود   ی گلدون یمن به آشپزخونه رفتم و گل رو تو ییرای به پذ هیرفتن بق با
 گذاشتم.

 

رز قرمز   یچشمش به گلدون پر از گال  یکه تا اون لحظه کنار مامان بود به آشپزخونه اومد و وقت یهد

 ن؟ یگفت یبه هم م  یدر چ  یجلو یاس ها!…راست قهیهم خوش سل  ری ام：افتاد گفت
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 !رمی نبود ازم خواست گل رو از دستش بگ یخاص  زیچ -

 

 رفت.  ییرایمن باور نکردم و بعدش هم گلدون گل رو برداشت و به پذ یعنینگاهم کرد که    طونیش

 

 بود. یشگیکه شامل همان تعارفات هم  دمیشن یکنار آشپزخونه م  یی  رایپذ  یرو از تو صداشون

 

 ادیخواد ب  یعرسمون نم   نیا：که گفت  دمیخانم رو شن الی ل یمدت کوتاه که گذشت صدا هی
 مش؟ ینی بب

 

جان    رها：حال مامان صدام زد   نیشدم و در هم   ییچا ختنیحرفش مشغول ر نیا دنیشن  با
 !(یکن  یبه حالت اگه خراب کار یو وا   اری رو ب ییرها وردار اون چا  یعنیدخترم!)

 

 شدم.  ییرایرو به دست گرفتم و وارد پذ  یچا ینیس ق، ینفس عم دنیکش با

 

 یچشمش به من افتاد خوب نگاهم کرد و لبخند گنده ا یدر نشسته بود وقت  یخانم که روبه رو الیل
 لبش جا خوش کرد. یرو

 

دستش  یگرمش دست سردم رو تو  یرو تعارف کردم و کنار مامان نشستم که مامان با دستا یچا
 دلم ازش تشکر کردم.  یگرفت و بهم آرامش داد ومن تو
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 دادم.  یگوش م هیبق  یوسط چشم دوخته بودم و به حرفا زی بود و به م نییپا  سرم

 

خواست مال   یم یتهران  یآقا یکم باشه، ول  هیخواست مقدار مهر یبود، بابا م   هیسر مقدار مهر بحث
به نظر   یتا سکه شد و دو طرف هم راض ۵۰۰ هیاشه و در آخر هم مقدار مهرب کسانی هر دو عروسش 

 . دنیرس یم

 

 نیا  یول کشن،یعقد دائم نقشه م یزنه وبرا یاز عقد موقت حرف نم یبودم که کس  خوشحال

 ی غهیص هیکه  نهی"نظر ما بر ا：خانم که گفت  الیو باحرف ل  دیطول نکش یلیخ  یدواریو ام  یخوشحال
نداشته باشن و انشااله بعد سه،چهار   یو رفت و آمد مشکل  دیخر یخونده بشه تا برا نشونی موقت ب

 . دیرس انی"به پا م یریجشن مفصل بگ  هی عقد دائم بشن و  هما

 

 انداخت. نیی پنهون نموند و سرش رو پا ریخودم پوزخند زدم که از نگاه ام  یالی خوش خ به

 

 خواد. یم شهیهم یعاشقم شده و من رو برا ریکردم ام یبودم که فکر م  الیچقدر خوش خ  من

 

 خواست! یشده بودم که من رو نم یلحظه از خودم بدم اومد چون عاشق مرد هی

 

  نکهیعقد موقت بدون ا نیکه به ا میبا هم باش  شهیهم  یهمه مطمعن بودن ما قراره برا نکهیا مثل
 .میحرف زده بود   ییکه از جدا میشده بودن و فقط خودمون دوتا بود یخبر دار بشه راض  یکس
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که بود ظاهرم   یا یبه هر سخت  یپشت پلکم جمع شده و بغض گلوم رو به درد آورده بود!، ول اشک
 بحث گوش دادم . یرو حفظ کردم و در سکوت به ادامه 

 

و   میتنها باش  ری و از بابا هم اجاز خواست تا من و ام  میبزن  میدار یخانم ازمون خواست که اگه حرف  الیل
 !می و به قول خودش سنگامون رو از هم وا بکن می حرفامون رو به هم بگ

 

  نیتونن هم یهم خوبه! م یلی نداره که خ ینظر من نه تنها اشکال  از：با نگاه کردن به من گفت   بابا
 اول کار حرفاشون رو به هم بزنن و شرط و شروطاشون رو بزارن!

 

نگاه و  یمتوجه  یکردم که وقت ی نگاه م  ریبه ام  سیخ یزد با چشما  یمدت که بابا حرف م نیا یتو
 انداخت.  نییشد دوباره سرش رو پا سمیخ یچشما

 

که   یندارم! هر چ یرفح  من：که منتظر عکس العمل من بودن گفتم هیرو قورت دادم و رو به بق  بغضم
 . مید یهمون رو انجام م ن یشما صالح بدون

 

 !گهیمبارکه د پس：گفت یکه از جواب من خوشش اومده بود با خوشحال  الخانمیل

 

 خانم از جاش برخاست و به طرفم اومد! الیزدم که ل  یجون یکمرنگ و ب  لبخند

 

خانم، محکم بغلم کرد و   الیکه ل ادمستیپام وا یمامان، رو یتعجب به او نگاه کردم و با اشاره  با
 و بهم تبرک گفت.  دیصورتم رو بوس
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 کنن!  نیری رو تعارف کنه تا همه دهنشون رو ش ین یری خواست ش یهم از هد مامان

 

 رو پنهان کنن! شونیتونستن خوشحال   یو بابا خوشحال بودن ونم مامان

 

 رو داشته باشه" ید، اماد نیخواست همچ  یدلش م یبود که هر کس ید، اماد ری" ام

 

وسط من بودم که   نیو فقط ا دنیخند   یگفتن و م یخانم هم خوشحال بودن و م الیو ل یتهران یآقا
 خونسرد نشسته بود و لبخندبه لب داشت.  یل یهم خ ری ام  یبغض داشتم، حت

 

 که چهار سال آرزوش رو داشتم ناراحت باشم!  یشب   نیهمچ یشد تو ینم  باورم

 

 یمامان که سع یبر خالف اصرارا  یتهران یخانواده  د،ی و تمج فیو بش کردن و تعر  خوش  یکل بعد
خارج   ییرایاز پذ ریزود تر از من و ام هیشام نگهشون داره عزم رفتن کردن و باز هم بق  یداشت برا

  یجا نی ا و میبا هم هماهنگ کرده بودن تا ما دوتا تنها بمون  نکهیشدن و ما رو تنها گذاشتن، مثل ا
 تعجب داشت!

 

که  یا یو با همون خونسرد  ستادیاو رو به روم وا یخارج بشه، ول  ییرایهم از پذ ری بودم تا ام منتظر

 ! یرو گرفت میتصم نی باش بهتر  مطمعن：بود گفت   دایچهره اش پ یتو یاز اول مهمون 
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  یروبه ناراحت شونیخوشحال نیا نکهیترسم، از ا یمن از آخرش م یول  ؟،یشما انقدر مطمعن یعنی -
 کنم وحشت دارم! لیتبد

 

 ناراحت بشه!  ستی قرار ن یکس -

 

 کرد!  ینگاهش بود که آرومم م یتو یبی آرامش عج هیخندونش نگاه کردم،  یچشما به

 

با هم حرف نداشتن و   نایخوب بود ا گنیم االن：گفت   یشد و به شوخ  رهینگاه پر از اضطرابم خ به
 کنن ! یهمه معطل م نیا

 

داشت آرومم   یحال خرابم شده بود و سع یمتوجه  نکهیبودمش! مثل ا دهیحاال انقدر مهربون ند تا
 .یکنه تا گند نزنم به همه چ

 

 یدم و به تماشاکر شیبدرقه همراه یبرا یخارج شد و من هم چند قدم ییرای جلوتر از من از پذ ریام
 . ستادمیوا ییرای در پذ یرفتنش جلو

 

به  یزبونم حرف بکشه که چ ریتونه از ز  ینم دید یخودش رو بهم رسوند و وقت یرفتن مهمونا هد با

  ینجوریچه مرگت بود که ا  یبگ یخوا ینم  حاال：و گفت دیهم کش یاخماش رو تو میگفت یهم م
 ؟ یغمبرک زده بود

 

 هم خوشحالم بودم. یل یمن غمبرک نزدم اتفاقا خ -
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 !هی گر ری ز یآره جون خودت! کم مونده بود بزن  -

 

 بود؟  عیانقدر ضا یعنی -

 

 نظرت داشتم و متوجه شدم،  ری ز یل یخب من خ  ی!، ولیل ینه خ -

 

 ! من منتظرم بشنوم؟...چت بود؟ خب

 

 شوق بوده.سر به سر من نزار که حوصله ندارم! تو فرض کن اشک  یهد -

 

 ه؟یچ انیشوق؟ جر  اشک：شده بود رو به ما گفت  ییرایکه تازه وارد پذ مامان

 

  نکهیا یرها از خوشحال نیمامان جون! ا ستین یزیکرد و جواب مامان رو داد: چ یدست شیپ یهد
 . زهیر  یاشک شوق م فتهیب  یترش   ستی قرار ن

 

مامان  یدر اومد، ول یهد یرفتم و از مامان اجازه خواستم به اتاقم برم که صدا یبه هد یغره ا چشم
 ! ریشبت بخ   زمی اعتراض کنه و رو به من گفت: برو عز شتریبا گفتن بزار راحت باشه نذاشت ب
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جمع کردن استکان و بشقابا   یکه برا دمیرو هم شن یهد  یحال صدا نیسمت اتاقم رفتم و در هم به
 کوبوند. یقابا رو به هم مزد و بش یغر م

 

 نگاه کردم! میگوش  یتختم نشستم و به صفحه  یرو

 

 میبه گوش  یامیپ چیاونشب ه یبده و باز هم باهام حرف بزنه، ول  امیبهم پ ری خواست ام یم دلم
 . دمیبالش گذاشتم و خواب  یسرم رو رو دانهیومن نا ام ومدین

 

  یگرم بود که تلفن خونه زنگ خورد و من که رو میهال نشسته و سرم به گوش یاز ظهر فرداش تو  بعد
 جواب دادم.  عیسر ی ل یخونه آقاجون خ یشماره  دنیتلفن نشسته بودم با د  زیم  یصندل

 

کرد   یابراز خوشحال  یگفت وکل  کی من بهم تبر یصدا دنیجون پشت خط بود که به محض شن  خانم

 داد"  یبرو برگرد جواب رد م یبود که ب  نای" پس بگو رها خانم منتظر بهتر：خنده گفت  انیو م

 

کرد ازم    نی ومن رو به خاطر انتخابم تحس  فیو خانواده اش تعر ری از ام یکل نکهیجون، بعد ا خانم
 کردم و مامان رو صدا زدم .  یخواست تلفن رو به مامان بدم و من خداحافظ

 

  یمگه قرار نشد کس ：رو بهش گفتم  تیلفن رو بهش بدم با عصبان ت یگوش نکهیاومدن مامان قبل ا با
 ؟ یبه خانم جون گفت یخبر دار نشه؟ بعد شما رفت

 

 نداشته باش.  زایچ نیبه ا یبچه! پس کار یفهم  یرو نم زای چ نیتو هنوز ا -
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تلفن رو به   یبزنم و من گوش  یا گهیرو از رو بست و نذاشت حرف د  ریاول شمش نیاز هم مامان
 رسوندم.  اطی دستش دادم و خودم رو به ح

 

  ینشستم وبعد کل یاول یپله  ی داشتم و رو ژنیباز و اکس یبه هوا ازیکردم و ن یم یخفگ   احساس

  یم کیدارن بهم تبر امینشده دورو بر یچ ی"هنوز ه：اس ام اس دادم  ریکلنجار رفتن با خودم به ام
 گن"

 

 بود! یکه خودش مسبب همه چ  ری بهتر از ام یکنم و چه کس یخال   یکیخواستم سر  یپر بود و م  دلم

 

  ادی خبر داشته باشه، به نظر م یکردم کس  ی"سالم، من هم فکر نم ：تا جواب بده دیطول کش یمدت
من واقعا شرمنده ام،   مینداشته باش یتیو محدود میکار ما راحت باش نیمادرم و مادرت خواستن با ا

 "شهی بد تموم نم  انی جر  نیمطمعن باش ا

 

 براش ننوشتم. یزیچ گهیخوشحال شدم ود شهی گفته بود بد تموم نم نکهیا از

 

خواست همه   یدلم م ییجورا هی از کار مامان نه تنها ناراحت نبودم که خوشحال هم بودم،  گهید حاال
 کرده. یاز من خواستگار  ریو ام میمال هم گهیاالن د ریبدونن من و ام

 

رو درباره   زیباهاش حرف زدم و همه چ  یجواب داد کل نکهیسارا رو گرفتم و بعد ا  یشماره  یخرسند با
بهش   یزیچ ات ی بودن عقد و عمل یکردم )البته از موقت  فی براش تعر  اتی جزئ زیبا ر  ریام یخواستگار ی
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فرداش    یبرا  یقتو یو داد کرد که چرا زود تر بهش نگفتم و سرم غر زد، ول  غی ج  ینگفتم( که سارا کل
 گفت.  کیو کنارم باشه آروم شد و بهم تبر ادی ازش خواستم به محضر ب

 

 خوند.  یعقد رو م ی غهینشسته بودم و عاقد ص  ری کنار اممحضر و   یتو فرداش

 

 خالف تصورم محضر شلوغ شده بود! بر

 

و دوتا خواهراش و همسراشون به همراه پدرو مادرش، خانم جون و آقاجون،   ری و زن برادر ام برادر
 گفتن.  کی محضر حضور داشتن وبهمون تبر یو سارا تو یمامان و بابا به همراه هد

 

رو از دست   ریو هر لحظه ممکنه ام ستین یدائم نمونیفکر کنم که عقد ب  نی خواست به ا ینم دلم
 ن یتر از هر زمان و ا کی نزد کم،ی و بهش نزد ریاالن کنار ام کردم که  یفکر م  نیبدم، فقط به ا
 از ته دل لبخند بزنم. شدی کرد و باعث م یخوشحالم م

 

 دونستم. یم تشیرضا یلبخند رو نشانه  نیو ا   دیخند یهم م ریام

 

 چشم دوختم!  ریخندون ام یلبها به

 

  یم کیبود که از نزد یبار نیدوم نیکنارم زانو زده بود ا ریهولم داد و ام یکه موتور یاون روز بعد
 شدم.   یو محو صورت جذابش م دمشید
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دست   ه،یصوت ودست بق  انیشد و در م رهی خودش احساس کرد به چشمام خ  یکه نگاهم رو رو ریام
 رو دستم کرد. یساده ا  یداغش گرفت وحلقه  یدستا یچپم رو تو

 

  ،یو خوشحال باش یهم بخند دیکرد و گفت: با  کیرو به گوشم نزدبود سرش  ستاده یکه کنارم وا سارا
 ... ستی ن یکم کس  ی! آخه جناب سرگرد تهراندیخند ی تو بود م  یجا  یهر ک

 

 . ستادیحرفش رو خورد و درست سر جاش وا  ی هیخانم بهمون سارا بق  الیشدن ل کی نزد با

 

  یم کی و تبر  دیبوس  یخانم صورتم رو م  الیبود که ل یبار نیچندم نیوارد محضر شده بودم ا یوقت از
 گفت. 

 

و همونجا    میماه به هم محرم شد۴به مدت   ریو جمع و جور من و ام کیمحضر کوچ هی یروز تو اون
فکر نکنم که آخر   نیکنم و به ا یعمر زندگ کی یمدت برا نیا یمن با خودم قرار گذاشتم که تو

 فکر و حال خوب خودم رو خراب کنم.  ییجدا  خواست به یشه! دلم نم یم  یکارمون چ

 

 هشتم: فصل

 

  یو سه شنبه م کشنبهی  یمدت رابطه ام با سوگند ادامه داشت و طبق برنامه مون روزا نیا یتو
 کردم.  یم  افتیرو براشون جابه و در عوض جنس در ییو هنوز هم بسته ها دمشید

 

 کرد.  یبرام درد و دل م دید  یتر شده بودم و اوهم هر بار که من رو م  کی روزا به سوگند نزد اون
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شدم و   شی ناراحت یگرفتن بسته ها به سراغش رفتم متوجه  لیتحو یبار که برا هیهمون روزا  یتو
 نگاهم کرد و با التماس گفت:  یو مهربون  یکه با دلسوز دمیعلتش رو پرس 

 

رو خراب  تی زندگ زای چ نینذار ا ستین یبزار! باور کن کار سخت   رو کنار یمواد لعنت نیرها تو رو خدا ا -
 کنه!

 

 از اونا بخواه تا کمکت کنن.  یاز من کمک بخوا نکهیا یپدر و مادرت دوست باش و به جا با

 

 و تعجب نگاهش کردم!  یجی گ با

 

 شناختم تفاوت داشت.   یکه من م یبا سوگند  ایدن هیکه روبه روم نشسته بود  یسوگند نیا

 

 حاکم بود رو شکست و ادامه داد: نمونیکه ب  ینیدوباره خودش سکوت سنگ سوگند

 

برات   نایکردم و از پدرم و مادرم و س  فیرو برات تعر می داستان زندگ دمتیکه د یاول  یروزا ادمهی -
 گفتم.

 

 همش  یدیدر موردشون شن یچ هر
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وجود   ت یواقع یبود که تو یزی همش بر عکس اون چ یگفتم!، ول ییزایچ هیاز برادرم هم  بود،
هم من رو   یهم مهربون و خوش اخالق بود و حساب ی ل یداشت، بر خالف اونچه گفته بودم سپهر خ

 خواست و هوام رو داشت.  یم

 

پدر و مادرم    یخال  یبود، تنها او بود که جا میزندگ  یمن تو یاز من بزرگتر و تنها دلخوش یسال ۳  سپهر
 اونا مراقبم بود... یرو برام پر کرده و به جا 

 

  یدور و برش م یادیز یبود و دخترا افهی خوش ق یکل ی(سپهر ه ：زد و ادامه داد ی)سوگند لبخند تلخ 
 ذاشت!  یاو بهشون محل نم یول دن،یپلک

 

و گرون    یچنانآن  یکادوها دیاز خر داد،ی هم براش انجام م یدختر دوست بابام بود و هر کار عاشق
 و...  نمای...تا گردش و س  متیق

 

 ! میزندگ یسپهر بود، سپهر فقط برادرم نبود همه کسم بود، همه  امیدن ی همه

 

! در هیخاطرات براش کار سخت  یآور ادیشده بودن، معلوم بود  یو اشک سی سوگند خ یآب یچشما
 رو ادامه بده: گفتم تا حرفش  ینم  یزیسکوت و متعجب به لباش چشم دوخته بودم و چ

 

گذشت و   یوقتش با او م شتریبه اسم آرتان دوست شده بود و ب  یمدت بود که سپهر با کس هی -
 .دمشید یکمتر م گهید
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عاشقش   دهیکرد، انقدر ازش حرف زده بود که ند یم  فیبود از آرتان برام تعر شمیهم که پ ییوقتا
 هم شد! نی خواستم که آرتان رو نشونم بده که هم یشده بودم و هربار ازش م

 

 شروع شد. مونیو اس ام اس باز میبا هم دوست شد میدیرو د گهیکه من و آرتان هم د یاول همون

 

و سرم به آرتان گرم بود و سپهر هم از   دمیچی پ یسپهر م یکمتر به دست و پا گهیاون به بعد د از
 من با آرتانم خوشحال بود.  نکهیا

 

 مونده بود. یباق  یبرادرو خواهر یرابطه  هیمن و سپهر فقط  نیب  تیمی از اون همه صم گهید

 

که الغرو    دمشید ینبود، م یشگیاون سپهر هم گهیکردم و سپهر هم د یکمتر به سپهر توجه م من
 و مضطرب!  یعصب  ییوقتا هیشاد و شنگوله و  یوقتا هیکه  دمشیدی! مشهی الغر تر م 

 

 .دمشید یو من کمتر م  ومدی یبه خونه م ری د شبا

 

حال   یتو  ینصفه شب بود که به خونه برگشت، ول  اد،یموندم تا به خونه ب  داری وقت ب  ریشب تا د هی
هست   یکه کس  ییخوب، جا یجا  هیکجا بوده سرم داد زد و گفت  دمیازش پرس  یخودش نبود، وقت

 کتکم بزنه به حرفام گوش بده! نکهیکه بدون ا یبده، کس  تی ذره بهم اهم هیه ک

 

اونشب   یگله کنه، ول  یزیچ ای ی بودم از کس  دهیحال خودش نبود، تا اونشب ند یاونشب تو سپهر
که مامان   ییمامان و بابا! از کتکا  یمهر یهمه کس گله کرد؛ از ب  زویخونه از همه چ  کیسالن تار یتو
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فکرش   بههمش به فکرخودم بودم و  نکهیاز من هم دلش پر بود از ا ی! حتشیی بهش زده بود! از تنها
 گذروندم.  یوقتم رو با آرتان م یهمه  دایجد نکهینبودم از ا

 

اعتراف کرد که  ییزایداشته باشه! اونشب به چ یدل پر نیشد سپهر مهربون من همچ ینم  باورم
کتکش   نینا خواسته بوده و به خاطر هم یخواستش و بچه  یمامان نم نکهیکردم! به ا یفکرش رو نم 

 کرده.  یم رشیهمه تحق یبابا جلو  نکهیزده، ا یم

 

 شد  یحال سپهر بد و بد تر م ی. مدت ها از اون شب گذشت، ول 

 

 نداشت.  دهیفا یبشم تا بفهمم چشه، ول کیبهش نزد شتریکردم ب  یم یشک کرده بودم و سع  بهش

 

زد  رونی روز که از خونه ب هی نکهیتا ا دادی جواب سر باال م   دمیپرس یآرتان هم که در موردش م از
 کردم. بشیتعق

 

شد و من هم به  یمیآپارتمان قد هی یخونه تو هیعوض کرد وارد  نیچند تا ماش نکهیبعد ا  سپهر
 دنبالش وارد ساختمون شدم. 

 

 ستادم، یکه سپهر واردش شده بود گوش وا یدر خونه ا یجلو

 

!  سپهر：آرتان بود که به سپهر گفت یصدا صدا  نیواضح تر یول  ومد،یحرف زدن چند مرد م یصدا
 ها!  ستمیخون تو ن ی کمتر بزن من جوابگو
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که شک   یزی ! من رو به چرهی گ ینم شتریب یس یس۴سرنگه  نینباش ا نگران：جواب سپهر که گفت  و
 داشتم مطمعن کرد. 

 

 !ادیاعت

 

 !شی قیمعتاد شده بود اون هم از نوع تزر سپهر

 

بابا هم به معتاد بودنش شک کرده بود و چند  یشد و حت   یو الغر تر م فیاز اون روز هر روز ضع سپهر
 هم دعواشون شد. یبار

 

 یبرا زایچ  نیا یزبونش بکشه، ول   ریاز ز یزیچ هیزد تا  ی م هیو کنا  شیاش بهش نهم که همه مامانم
همون دختر   لدای شی پ رهیروز که سپهر م هیکرد، ، اما  یهم بهشون نم  یسپهر مهم نبود و توجه 

  زیچ همه یمعتاد ب  یمن با تو گهی کنه و در آخر هم بهش م  یم یباهاش بد رفتار لدایدوست بابام! 
 سقف"  کی  ریچه برسه ز امیتا سر کوچه هم نم یحت

 

 کنه و...  یم یرو ادهی مصرف ز ی....فرداش ...سپهر تو فرداش

 

پل   ری اش رو از ز جنازه：وبا بغض گفت  دیافتاده بود دماغش رو باال کش هیکه حاال کامال به گر سوگند
 کردن...  دایپ
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 سرم خراب شد...  ی.... رو ایسپهر مواجه شدم دن یبسته  یجون و چشما یبا تن ب  یوقت

 

 شد.   رهیرو به روش خ واریحرف رو زد و به د نیا سوگند

 

 کرده! یم هینبود و کامال خونسرد بود، انگار اصال او نبوده که گر هیاز اون گر یاثر گهید

 

وزا آرتان کنارم بود  ر اون：ادامه داد  رهیرو به رو بگ  وارینگاهش رو از د نکهیبدون ا یمکث کوتاه  بعد
داد، بعد مرگ سپهر، مامان و بابام به جون هم افتادن و دعواهاشون شروع شد، قبال هر   یم میو دلدار

زدن و   یاز اون به بعد سر هم داد م ینداشتن، ول یکرد و به کار هم کار یکدومشون کار خودش رو م
 دونستن.  یرو مقصر مرگ سپهر م گهیهم د

 

آورده بود و بابا   یرو  یآرام بخش و مهمون یشد و دوباره به قرصا یروز به روز حالش بدتر م مامان
 کرد.  یاگر هم بود با مامان دعوا م ایخونه نبود و   ایهم که 

 

 شده بود آرتان!  میدلخوش یهم که همه  من

 

و من رو با   اد یالم ب مامان وبابام باال گرفت زنگ زدم به آرتان و ازش خواستم به دنب یشب که دعوا هی
 خودش ببره تا از اون خونه دور باشم. 

 

بهش   یل یمهربون تر از قبل شده بود و من رو به خونه اش برد و من که خ یلی اونشب باهام خ ارتان
 از اعتماد من سوءاستفاده کرد  یاون عوض یداشتم شب رو خونه اش موندم، ول  نانیاطم
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اون نامرد گند   یره، ول  یم ادمی امیو بدبخت  ایمهر یب یمه  کنم و ه یخوش بود باهاش ازدواج م دلم
 دخترونه ام!  یآرزوها یبه همه  اهام یرو یزد به همه 

 

 او...  یواقعا دوستش داشتم، ول من

 

  ی کرد و توجه چند نفر رو هم به خودش جلب کرده بود که به آروم یم هیبلند گر یسوگند با صدا حاال

 تموم شده! یهمه چ گهیآروم باش د لطفا：صداش زدم و گفتم

 

کرده حاال   ی ! تا االن زمونه با من بازشهی نشده! تازه داره شروع م   تموم：رو پاک کرد و گفت  اشکاش
 کنم! یخوام با زمونه باز یمنم که م نیا

 

 هم نکردم.  یکنجکاو یول ه،یزنه و منظورش چ یحرف م  یند داره از چسوگ دمیفهم ینم

 

من  گهید خب ：شده بود نگاه کرد و با لبخند گفت سی او خ یکه به خاطر حرفا سمیخ یچشما به
 کردم.  رید یهم کل نجایبرم تا هم دیبا

 

مواد رو بهم داد و  کیکوچ  یشونه اش بسته  یرو فشیکنارم بر خاست و بعد مرتب کردن ک از

  یذارمش دعا م یهر بار که برات کنار م ی دم، ول یبهت م یرو تا هر وقت که بخوا نیا من：گفت 
 .شی ری و ازم نگ یکنم نباش

 



 نکن  میرها

173 
 

 لبخند زدم و بسته رو از دستش گرفتم. شیدلسوز به

 

دم نصفه  که براشون کنار گذاشته بو  یجعبه ا  یگرفتم، ول یبود که م یبسته ا ن ی چندم نیدونم ا ینم
 رنگ! دیگرد سف  گیکوچ  یشده بود از بسته ها

 

 برخاستم و از مترو خارج شدم.  ستگاهیا یصندل  یرفتن سوگند من هم از رو با

 

 . میشام دعوت کرده بود و قرار بود به خونه شون بر یما رو برا یخانم خانواده الیل  شبش

 

با   یبودم و نه تماس دهیرو د  ریام  مدت نه نیا یگذشت و من تو یروز از زمان محرم شدن ما م دو
 .میهم داشت

 

اون دو روز رو کال خونه نبوده و   ری ام یخواسته ما رو زودتر دعوت کنه، ول  یبودم م دهیخانم شن  الیل از
 انداخته بود. ر یرو به تأخ  یهم مهمون نیداشته، به خاطر هم تیمامور

 

(به همراه خانمش که بعد ری)برادر ام دیما، حم یعالوه بر خانواده  یتهران  یآقا  یخونه  یتو شب
  نایوم کشونی (و شوهرش و دخترکوچری)خواهر بزرگ ام میسال انتظار تازه حامله شده بود و مر۴

که مأمور  نایهمسر م  یکرده بود هم حضور داشتن )البته عل ی(که تازه عروسری ام کی)خواهر کوچ 
 بود.( یجمعمون جاش خال یتو تی اطر رفتن به مامورمبارزه با قاچاق بود به خ
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داد  یخانم هم اجازه نم  الیخسته شده بودم و ل هیبق  یگوشه و گوش دادن به حرفا هینشستن  از
 کمک کنم. نایو م میبزنم و به مر  یکار چیدست به ه

 

  یکرده بود و محلم نم یباز میمر یبود فقط با فاطمه زهرا دختر سه ساله  دهی رس یهم از وقت یهد
 ذاشت. 

 

خانم به آشپزخونه بره و با رفتنش من هم پا شدم و خودم رو به آشپزخونه  الینشستم تا ل  منتظر
 رسوندم. 

 

م  ازش خواهش کردم اجازه بده بمون یوقت  یآشپزخونه بود، ول یخانم مخالف حضور من تو  الیل اولش
و دست    نمیجا بش هی دیانجام بدم و گفته بود فقط با ی ذاشت کار ینم  یمانعم نشد و اجازه داد، ول

 نزنم. یزیبه چ

 

زد   یغر م  نایمنع کرده بود و در عوض همش سر م نیسنگ ی( رو هم از انجام کارهاد ی)همسر حم زهره
حرفا بده   نیبه ا نا یگوش م یل!، ویدیو کارت رو درست انجام نم یذار یرو کنار نم یکه چرا اون گوش

 یبا شوهرش اس ام اس باز می و به قول مر رفتی ور م شی کار کنه با گوش نکهیاز ا شتریکار نبود و ب 
 . ذاشتی خاطر هم زهره سر به سرش م  نیکرد و به هم یم

 

  یکرد رو یکه مجبورم م  یخواست از آشپزخونه خارج بشه دستم رو گرفت و در حال  یخانم وقت الیل

 دست نزن.  یزیو به چ نیجا بش   نیهم یباش   نجایکه قراره ا حاال：گفت  نمیبش  یصندل
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و   نهیبش یگی م  یجور هی مامان：خنده و رو به مادرش گفت   ریزد ز نایتعجب نگاهش کردم که م با
 !یزن  یتخس و خرابکار حرف م  یبا بچه  ینزنه که انگار دار یزیدست به چ

 

خانم  الیخنده و ل ری کردن زدن ز یو زهره که تا اون موقع با تعجب نگاهمون م م یمر نا،یحرف م نیا با

به کار   رونی دونم تا برم ب یکه م  من：که خودش هم خنده اش گرفته بود رو بهشون با خنده گفت 
! تو انبه خودش بگم کار نکنه …زهره ج دیگردنش پس با نیانداز یکارا رو م  یو همه  نشیریگ یم

 اون بشقابا رو دستمال بکش.  نی بش یکار کن یخوا  یآشپزخونه نچرخ، م یهم انقدر تو

 

ده از   یبهت کار نم  یو کس یتازه عروس یجان تا وقت  رها：رو به من گفت   میخانم مر الیرفتن ل  با
تازه ازدواج کرده بودم مامان   یخودت لم بده، من هم وقت   یمبل برا یفرصت استفاده کن و برو رو

  یقتخونشون و تا و  رمیحاال هر موقع که م ی بزنم ، ول یزی ذاشت کار کنم و دست به چ ی محمد نم
 .میکرده بود  یکه عروس یاول  یروزا یکنم، دلم لک زده برا یخوام برگردم سر پام و کار م یم

 

 راحت ترم!  نجایمن ا یول ：لبخند زدم و گفتم میحرف مر به

 

هم سر به سر   یو حساب  دنیخند  یگفتن و م یبود و م  یمیراحت تر هم بودم! جمعشون صم  واقعا
 .ذاشتنیهم م

 

 . رنیگ یبودم که انقدر باهام راحتن و خودشون رو نم  خوشحال
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کردم که داشت از پشت سر   یجور واجور خودم بودم به زهره هم نگاه م یفکرا  یحال که تو نیهم در
  نا یم یگوش یو چشمش هم تو  شدی بود رد م شیگوش ینشسته بود و سرش تو  یصندل  یکه رو نایم

 .دیکش ینیو ه  ستادیدفعه از حرکت وا کیبود که 

 

  ،یپ نیغذا از ا زی سر م یکش یخجالت نم  نایم ：گفت نایاو رو به م یول م،ینگاهش کرد یبا نگران  همه
 ؟ید یاما م

 

براش افتاده محکم نفسش   یکرد اتفاق یفکر م میبود و مثل من و مر دهیکه از حرکت زهره ترس نایم

 ؟ یکن یم  ینجوریدادم که ا امیپ یمعده ام مگه من چ ی! دلم افتاد توکوفت：داد و گفت  رونیرو ب 

 

 کاراس؟  نیا یجا  نجایآخه ا ینوشت هیاون چ ؟ینداد یبگو چ -

 

حرکت    یذاشت ب  یم زیم یکه قاشق رو میو دست مر میکرد یبا تعجب نگاهشون م میو مر من
 مونده بود.

 

  ،یپ نیکه از ا ستمی شو! منحرف  فضول! من مثل تو ن گم：درشت شد و به زهره گفت  نایم یچشما
 اما بدم!

 

 زهره زد.  یمشت کوچولو هم به بازو هی

 

 م من بد خوندمش!ه دیباال انداخت و با خنده گفت: شا یشونه ا زهره
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چشماش رو   امی پ دنینگاه کرد که با د شی گوش یبرگشت و به صفحه  زی به سمت م روزمندانهی پ نایم

من فرستادم  هیچ نیخاک به سرم! ا یوا：حد ممکن باز کرد و با حالت ناله گفت نیتا آخر
  کاری خدا حاال چ ی؟…وایکرد یرو ارضاع م  تیفضول  امیقبل ارسال پ  یمرد یرفت! زهره م …آبرومیوا

 کنم!

 

وسط   میخنده و مر ری ز میحرفش زد  نیبا ا میکرد ینگاه م نایکه تا اون موقع با تعجب به حرکات م ما

 ؟ یکن یم ینجوریکه ا  ینوشت یچ  حاال：دیخنده پرس 

 

 نیکنه ا ی با خودش فکر م یشه گفت! فقط بدون االن عل ینپرس که نم اصال：با خنده گفت زهره
 . دختره چقدر هوله

 

باش   نویا：که براش اومده بود رو خوند و گفت  یام یحرصش گرفت و پ  شتریب  نای حرف زهره م نیا با
 جوابش رو بدم؟ ییحاال با چه رو ده؟ی خونه و جواب م یچه زود هم م

 

 جواب داده؟ یچ  حاال：میمر

 

 یگفت: نوشته اگه م آوردیشوهرش رو در م  یکه ادا یانداخت و در حال ز ی م یرو رو یگوش  نایم
 پر رو... یزدم!.... پسره  ی رو م  تی مامور دیق یدونستم انقدر عجله دار

 



 نکن  میرها

178 
 

خانم و   الیخندمون ل یو حرص خوردنش باعث خنده مون شد و از صدا نایادا درآوردن و حرف م نیا
 هم به آشپزخونه اومدن و با تعجب نگاهمون کردن. یهد

 

 و علت خنده مون رو بفهمه.  ارهیسر در ب زیخواست از همه چ یگل کرده بود و م  یهد یفضول  دوباره

 

به حالتون اگه   یوا：گفت  تیزهره با جد میرو به من و مر دیرو د یمادرش و هد یکنجکا ی وقت نایم
 .کنمی کار رو م  نیهمتون هم یاون وقت با گوش  نیبگ یزی چ یبه کس

 

  نیهم یکرد و برا یخجالت زدم م   یبره حساب ریام یاز طرف من برا یامیپ  نی همچ هی نکهیا فکر
 گرفتم و ساکت موندم.  یرو جد نایم دیتهد

 

و همه سر  دنیشام رو چ زیم دنیسربه سر هم گذاشتن و خند یو زهره، بعد کل نایو م میمر بالخره
 . مینشست زیم

 

  یزیچ  تونستم  یکرد و نم یجمع معذبم م یاز حد تو شیب  یکی نزد نینشسته بودم و ا ری ام کنار
  یبرام گوشت و خورش و ترش دادی دستور م ریبه ام قهیخانم دم به دق الیل نکهیبخورم به خصوص ا

 کرد.  یمادرش رو اجرا م  یبزاره و او هم بدون چون و چرا دستورا

 

 کدومشون نداشتم. چیبه ه  یلیمن م  یبشقابم پر شده بود از مرغ و گوشت و خورش، ول یرو
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خورد و به فاطمه زهرا هم که  ی خواست م یکه م یینگاه کردم که بدون خجالت از هر غذا  یهد به
 داد. یکنارش نشسته بود آروم آروم غذا م

 

که  دی بلع  یراحت و بدون مزاحمت از طرف فاطمه زهرا، غذا رو م الیافتاد که با خ  میبه مر نگاهم
که کنارم نشسته بود و غذا رو با    نایخودش شد بهم لبخند زد و با سر به م ینگاهم رو یمتوجه  یوقت

 فکر بود، اشاره کرد.  یو تو   دییجو یحرص م 

 

  یبا تعجب و سوال هیخنده و بق  ر یز میدفعه سه تامون با هم زد کیبود که  نایهم حواسش به م  زهره
 .میدیخند  یم زی ر زی و ر میکرد ینگاه م گهینگاهمون کردن و ما هم به هم د

 

به پهلوم زد که باعث   یو با آرنجش سقلمه ا دیو زهره با چشم و ابرو خط و نشون کش میمر یبرا نایم
 بگم. یشد آخ آروم 

 

  یزیچ：دی پرس یو به آروم  دیآخ گفتنم رو شن یکرد صدا یکه تا اون موقع با تعجب به ما نگاه م ریام
 شده؟

 

 . ستی ن یزینه چ -

 

زمان بود که زهره حالش بد شد و با    نیمشغول خوردن غذاش شد و در هم نگاهم کرد و  مشکوکانه
به دنبالش راه   ی هم با نگران دیدهنش و با سرعت از آشپزخونه خارج شد و حم یگرفتن دستش جلو

 افتاد.
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به خوردن مشغول شدن و  یو بدون نگران شهیو حاملگ  اریدونستن حال بد زهره به خاطر و یم همه

…دلم خنک   شیآخي ：که فقط من بشنوم گفت یبود که لبخند زد و آروم جور نایوسط فقط م نیا
 نکنم. نتیمن بود که دامنش رو گرفت تو هم مواظب خودت باش که نفر نی نفر نیا ؟یدیشد؟! د

 

 غذا توش بود.  شتریهم ب سید هیشدم که از   یکردن بشقاب یو مشغول خال دمیخند نایحرف م به

 

شام و مرتب کردن    زیشدن و ما خانما هم بعد جمع کردن م  ییرایوارد پذ ونی خوردن شام آقا بعد
 .میآشپزخونه بهشون ملحق شد

 

کرد و   یم  یزبون   نیری نشسته بود و ش یهد یزانو ینشسته بودم و به فاطمه زهرا که رو  یهد کنار
 کردم.  ینگاه م ختیر یمزه م

 

 . دنیخند یتونست درست ادعاشون کنه م ینم حواسشون بهش بود و به حرفاش که  همه

 

تا وارد  دیطول کش  یزده و مدت کوتاه   بشی دونستم کجا غ یبود و نم   یجمعمون خال یتو  ریام یجا
 بشه.  ییرایپذ

 

 هیگوش فاطمه زهرا  یتو یهد  نه،یبه طرف مبل بره و بش  نکهیشد، قبل ا ییرایوارد پذ  ریام یوقت

 لتویام یرها گف داد یجو زداد یداد：داد زد یبلند یبا صدا  ریگفت وفاطمه زهرا هم رو به ام یزیچ
 دوست دارم(  یل یخ  رتوی ام ییرها گفت دا ییجون زن دا ییدوس دالم)دا یلیییییخ
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بودم لبم    دهیخجالت کش  یهمه به هوا رفت و من که حساب یخنده  یحرف فاطمه زهرا صدا نیا با
 .دمیخط و نشون کش یهد یدلم برا یانداختم و تو نییرو گاز گرفتم و سرم رو پا

 

 کرد.  یشد و به فاطمه زهرا نگاه م  یم دهیلبش د یگوشه  یحی بود و لبخند مل لکس یر  یلیخ  ری ام یول

 

  مییبه دلش نشسته به سمت مبل روبه رو یلی کردم حرف فاطمه زهرا خ یحس م ییجورا هیکه  ریام
بود و   وهیپر از م شی کی دو تا بشقاب رو که  الخانمی، اما قبل نشستنش، ل نهیرفت و خواست روش بش

  وحرفاش رو بهت بزنه   یبه رها فرصت بد یخوا یجان نم   ری ام：به همراه چاقو به دستش داد وگفت
 ؟ی اتاقت رو نشونش بد

 

مادرش   ی حرفا یکرد و وقت یمونده بود وبا تعجب به مادرش نگاه م زی خ میهمان حالت ن یتو ریام
 و به من چشم دوخت.  ستادیتموم شد درست وا

 

با   نایتونستم بگم که م  ینم یچ یمن ه  یبزنم، ول یبگم و حرف یزیچ هیخواد   یبود دلش م معلوم

 منتظر توئه ها!  ریام گهیپاشو د رها：گفت  یبدجنسانه ا یخنده 

 

 نگاه کردم. مامان  به

 

 هم گذاشت و ازم خواست باهاش برم.  یچشماش رو رو  مامان

 



 نکن  میرها

182 
 

ما زوم کرده بودن رو   یکه رو ه یبلند سر صحبت رو با بابا باز کرد تا حواس بق یبا صدا یتهران یآقا
 که موفق هم شد و همه مشغول خوش و بش با هم شدن.  میپرت کنه تا ما راحت باش

 

 .میباال بود رفت یه با خجالت پا شدم و باهم به سمت اتاقش که طبقه بود ک ستادهیمنتظر من وا ریام

 

 تا اول من وارد اتاق بشم. ستادیبه اتاق در اتاق رو برام باز کرد و کنار وا دنمونیرس  با

 

رفت و    واریکنار د  زیو او بعد بستن در به سمت م ستادمیوسط اتاق وا فیاتاق شدم و بال تکل وارد
فاصله داد  ز یاز م یجاخوش کرده بود رو کم  ز،یم یکه جلو یا یرو روش گذاشت و صندل وهیبشقاب م

 .نمیو ازم خواست روش بش

 

 نشستم. یصندل یحرف به حرفش گوش دادم و رو بدون

 

 باز اتاق بود.  یرخم به فضا میگذاشته بود که بعد نشستن ن یرو جور  یصندل

 

من گذاشتش و روش   یحرکت رو به رو هیرو برداشت و با  وتریکامپ زیم یچرخدار جلو یصندل ریام
 نشست. 

 

بود که با لبخند نگاهم  نشیو بدتر از اون نگاه سنگ میزد  ینم یحاکم بود و حرف نمونی ب ین یسنگ جو
 کرد.  یم
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 یپنجره رو هیزدن اتاق بزرگش شدم که  دینشون بدم و مشغول د الی خ یکردم خودم رو ب  یسع
 پر شده بود.  زمطالعهیو م  وتریکامپ  زینفره ، کمد ، دراور ، م کیتخت  هیداشت و با  مییروبه رو وارید

 

 شده بودن چشم دوختم. یرو از دور و برم گرفتم و به چشماش که حاال جد نگاهم

 

 :چطوره؟ د یچشماش پرسکردن  کیکوچولو به سمت راست خم کرد و با کوچ  هیرو   سرش

 

 ..؟  یچ-

 

 گم ؟چطوره؟ یاتاق رو م -

 

 !ستیآهان !بد ن -

 

 شنوم.  یم ؟منیخب! مامان گفت حرف دار -

 

  یزیمن چ  یراست：مقدمه گفتم  یکه فاطمه زهرا گفته بود افتادم و ب  یجمله ا ادیحرفش به  نیا با
 به فاطمه...

 

 داده بود! ادیبهش  یدونم، هد یم -
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  اتی باشه تا در مورد عمل  یکنم فرصت خوب یم  فکر：داد و گفت رونی نفسش رو ب مکث کرد، یکم
 شنوم  یهم من م ی دار نیاز ا ریغ یالبته اگه تو حرف  میحرف بزن

 

 ؟ یدیسوگند رو شن ی! شما حرفایندارم.....راست ینه من حرف  -

 

در مورد خانواده اش و مرگ داداش   دمیآره شن   ای! ثانیرفتار کن یعاد دیباشه با  ادتیشما نه و تو!  اوال
 .دمیکه در مورد آرتان زده بود رو تازه شن  ییگفت ، اما حرفا یراست م

 

( نظرت  ：برام سخت بود جمله ام رو اصالح کردم  نکهینظرتون…)با باال رفتن همزمان ابروهاش با ا  -
 سوزه.  یدلم براش م ه؟یدر موردش چ 

 

 نیا یباشه تو ادتی：گفت شدی شغول پوست کندنش مپرتقال گنده برداشت و همونجور که م هی
هم که داشته باشه   یتلخ یپات، سوگند هر گذشته  ریز   یدلت رو بزار دیکار احساسات معنا نداره، با

 مجازات بشه! دیخالف کرده و با

 

 پرتقال نگاه کردم.  ی حرکت دستاش رو به

 

 ! دیچک یانگشتاش آب م نیآبدار بود و از ب یحساب پرتقاله

 

دستش گذاشتم که با خنده   ریو ز  دمیچند تا دستمال کش زیم یگوشه  یدستمال کاغذ یجعبعه  از

 در عوض خوشمزه تره! یشم، ول  یصحنه مواجه م  نیهر بار با ا یعاشق پرتقالم، ول من：گفت 
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که   یو در حال  من گذاشت یبشقاب و جلو یآبدار رو چهار قسمت کرد و دو قسمتش رو تو پرتقال

 یکردم انقدر آبدار باشه اگه دوست ندار یفکر نم گهید یببخش：کرد گفت یدستاش رو پاک م
 و شسته است.  زیمن تم یبدون دستا یول شم،ی نخور! من ناراحت نم  یبخور

 

 من هم عاشق پرتقالم! اتفاقا：داشتم گفتم یکه پرتقال رو بر م  یو در حال دمیخند

 

بار   نیدستم و ا یرو  زهیدستم زدم که باعث شد آبش بر  یگاز گنده به پرتقال تو هیحرف   نیگفتن ا با
 که دستمال رو از دستش گرفتم و دستام رو پاک کردم.  رهیدستم بگ ریاو دستمال ز

 

 

 

اتاق   یبودنمون تو  میساعت ون کیکه   عیگذشت، انقدر سر یم عیسر یلیبودن کنارش خ  یها لحظه
گذشت زمان نشده  یگذشته بود و متوجه  قهیده دق ی برام به اندازه  اتیو حرف زدن در مورد عمل

 .دیرس  انیزد به پا  یبلند حرف م یکه پشت در با صدا نایم یبا صدا نیر یش  قیدقا نیبودم و ا

 

رو باش، به    نایا：که به طرف مقابلش گفت زنهی حرف م  یبود که داره با کس نیزدنش مثل ا حرف
 ن؟ید یآقا …رها خانم…خواب   ری! اممیکن رونشونی به زور ب دیو حاال هم با می اتاقشون کرد یزور تو

 

 نکن! تشونیاذ نا یم：که صداش توأم با خنده بود گفت  میمر
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 دارن چه کار...  ستیاتاق و معلوم ن یدو ساعته رفتن تو ین یب یکدومه نم  تی اذ：نایم

 

  یکه م ریام ی ولبم رو به دندون گرفتم، ول  دمیکش که نصفه رهاش کرده بود خجالت  نای حرف م نیا از
قار قار کالغ از   یبشنوه گفت: رها! تو صدا نایکه م یبلند طور یسرش رو تکون داد و با صدا دیخند

 ؟ یشنو یپشت در نم

 

  دنیسخنگو ام و حاال اومدم به دوتا مرغ و خروس عاشق بگم االن دو ساعته چپ ینایم  من：نایم
 کشن! یاتاق و خجالت هم نم یتو

 

 خودش رو به در رسوند و در رو بازکرد. عیسر  یل یبرخاست و خ ریام

 

داشت حرفامون رو   یگوشش رو به در چسبونده بود وسع هیبود که  یحالت یتو نایدر م اونطرف
و قبل هر عکس  عیسر یل یخ  ریام یبشنوه و با باز شدن در خواست خودش رو عقب بکشه، ول 

دم   یگوشم رو ول کن… قول م  ری! امیآ یآ：رو در آورد  نایم یگوشش رو گرفت و صدا شیالعمل
 نکنم.  یفضول گهی د وباشم   یدختر خوب

 

 نداره! یتو تموم یفضول  نیا یول  ،یگ  یرو م نی هم شهیهم  تو：ریام

 

 شده بودن. میمن و مر یکردن و باعث خنده  یبا هم کل کل م نای م رویام

 

 داشته باشن! یو شوخ یمی جمع صم  نیکردم همچ یوقت فکر نم چیه
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  ینی و رنگ نی سنگ یبودم باوقار و خانوم بودن و به قول خانم جون دخترا دهیرو هر وقت د  نایو م میمر
 بودن.

 

غرور و تعصبش شده  نیو مغرور بود و صد البته من عاشق هم یخدا جد ی شهیهم که هم ریام
 بودم.

 

 آشنا شدم!  یتهران یاز خانواده  یا گهید یمن با رو اونشب

 

 !یمذهب یخانواده  هیشاد از  یا هیروح 

 

 خونه مونده بودم.  یبا سوگند نداشتم و تو یقرار فرداش

 

گوشه   یحونایرفتم و آب پاش رو پر از آب کردم و مشغول آب دادن به ر  اطیخوردن صبحانه به ح بعد
 باغچه شدم.  ی

 

حس   نیبو، از ا نیشدم از ا یخورد و من سر مست م یو خاک نمدار باغچه به مشامم م حانیر یبو
 کردن! یزنده بودن و زندگ
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چشم چرخوندم   اطیح که سکوت خونه رو شکسته بود از فکر در اومدم و به سمت در  فونی آ یصدا با
شه و از من خواست    یمامان که گفت در باز نم یصدا یوقت روز به خونه اومده، ول  نیکه ا هیک نمی بب

 در رو باز کنم باعث شد دست از انتظار بردارم و خودم در رو باز کنم.

 

  یلیدلم خ م،یرو بغل کرد گهیو هم د  دمیکش یاز خوشحال  یغ یکه پشت در بود ج یکس دنید با
 به موقع بود. یل یاش رو کرده و اومدنش خهو

 

بسته  یو با چشما دیکش یق ی شد و نفس عم اطیو او زودتر از من وارد ح  میبغل هم در اومد از

ل م  حانیر یرها! هنوز هم بو یوا：گفت   ! مایدرست مثل قد اد،یو گ 

 

شد و    اطیخرابه(وارد ح فونی کرده بود)گفته بود آ زی من رو سورپرا شیکه با دروغ مصلحت مامان

 !؟میآسمونا دنبالتون بگرد یتو دیو با یشد  لی سه ی! سالم سارا خانم! ستاره به：گفت 

 

ما   ن،یدار  اری اخت：مامان خم شد و گفت یکوچولو جلو  هی نهیچشماش رو باز کرد و دست به س سارا
 ! مییشما یپا ری خاک ز

 

 و با لبخند نگاهشون کردم.  نهیغل کردن و من هم دست به سرو ب گهیو سارا هم د مامان

 

 ی هیسا ری ز اطی ح یبار نرفت و خواست تو ری سارا ز  یسارا رو دعوت کرد تا به خونه بره، ول مامان،
 .مین یدرخت بش
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  یتو ،ین یریو بعد آوردن شربت و ش  میدرخت پهن کرد ریکوچک ز  ریحص  کهیت هی سارا  یخواسته  طبق
 .میگفت  یو از هر در می ناهار صدامون بزنه حرف زد یو تا ظهر که مامان برا  مینشست اطیح

 

 که باهاش بودم حرف زدم. یو مدت کوتاه ریاز نامزدش و مسافراتاشون گفت و من از ام او

 

تا هم غذا  میقر داد یکرد کل  یم  یپل یکه هد ییو با آهنگا میخوردن ناهار هم به اتاق من رفت بعد
  یو مسخره باز میاتاق موند یو تا عصر تو میاریاز عذا در ب یدل هیو هم به قول خودمون  هضم بشه

 . میدیو خند میدر آورد

 

 .میبود اطیح  یبدرقه اش تو یو مامان، برا یرفتن سارا، من و هد موقع

 

و  ستادیرو به درخت آلبالو وا  دی رسی رفتن مردد به نظر م یبود و برا ستادهیوا  اطیکه وسط ح  سارا

 ؟ میکرد یخودمون گوشواره و تل درست م یبا آلبالو برا ادتهی رها：گفت 

 

گذره به خونه رفت و   یسرش م  ی تو یچ دیسارا از حاال حاالها قصد رفتن نداره و فهم  دیکه د مامان
 در رو پشت سرش بست. 

 

 ردم. قرمز نگاه ک   یو به درخت پر از آلبالوها  ستادمیوا کنارش

 

و  میکرد یو گوشواره درست م  میزد یبا آلبالو لبامون رو رژ م یافتادم که با سارا و هد ییروزا ادی
 ! میانداخت یعکس م 
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 گرفته بودم.  امونیکه از خل باز ییلمایجور واجور و ف  یپر بود از عکسا میگوش ی حافظه

 

 هپروت ؟  یتو یچته؟ رفت یه：به پهلوم زد و گفت یضربه ا سارا

 

 ؟یا هیپا ：خندون سارا نگاه کردم و گفتم یچشما به

 

 گوشه انداخت و جواب داد: چه جورم!  هیرو  فشیک

 

بلکه به سمت   میرفت  یدرواقع به سمت درخت نم یول م،ی دیحرفش به سمت درخت آلبالو دو نیا با
 تر از سال قبل بود! نی ریشد و هر سال تکرارش ش  یکه هرسال تکرار م  میرفت  یم یخاطرات

 

هام جا دادم و  گوشواره  یرو تو ییدوتا  یو باهاش لبام رو قرمز کردم ، آلبالوها دمیچ دهیرس  یآلبالو هی
 خودم گوشواره درست کردم.  یبرا

 

مدت هم سارا مشغول درست کردن تل بود و بعد درست شدنش شالش رو در آورد و تل رو   نیا یتو
 موهاش گذاشت، لباش رو قرمز کرد و روبه من گفت :چطوره؟  یرو

 

 قشنگه؟ یل یخ -
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 وسفیخوام به  یعکس خوشکل ازم بنداز، فقط قشنگ باشه که م هی ر یرو بگ یگوش  نیا ایپس ب  -
 نشونش بدم. 

 

مختلف ازش   یعکس با ژستا نی ستش گرفتم و مشغول عکس انداختن شدم و چندرو از د  شیگوش
 سر من جاش داد. یکرد، تل رو از سرش درآورد و رو دشونییو تا دیکه عکسا رو د یگرفتم و وقت

 

رها اون   ست، یخوب ن ینجوری! انچ：عقب رفت و براندازم کرد و گفت یشدم و او کم رهیسارا خ  به
 شه؟ی م  یچ نمیدورت بب زیطناب رو باز کن بر

 

لحظه ها دارم،   نیعکس از ا ی کل  من：حرفش مشغول باز کردن بافت موهام شدم و گفتم نیا با
 پره.  میگوش یحافظه 

 

و سوما   یدونه عکس هم ندار هی یشد  ریلحظه که خانم ام نیاوال اونا مال پارساله و دوما تو از ا -
 یبزاره بره! م ومدهیکه ن یبد ر یاونا رو به ام یخوا ی... تو که نم هییهویو  یاون عکسا مسخره باز

 ؟یخوا

 

 و مرتبشون کردم.  ختمی باز شده ام رو دورم ر یدختر حرف گوش کن موها هی مثل

 

سر خم  و  نه یژست سراغم داد به ژست دست به س یکل نکهیزد و بعد ا تیرضا یاز رو یلبخند سارا
 داد و ازم عکس گرفت.  تیطرفم رضا  کیشده به 
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  یقرمز تو یو خوشحال بودم! آلبالوها دنیخند یقرمزم بلکه چشمام هم م ی عکس نه تنها لبا یتو
 کردن و عکس رو قشنگ کرده بودن. یم  ییگوشم هم خود نما یموهام و تو

 

کوفتت بشه   یعکست ذوق کن یهم برا دیبا：داشت که بره گفت یرو بر م  فشیکه ک  یدر حال سارا
 ازت گرفتم؟. یچه عکس قشنگ یدی! دیاله

 

 به عکس گرفتن تو نداره. یقشنگ باشه ربط  دیآدم خودش با -

 

 رفت.  اطیاعتماد به سقفم بهم انداخت و به سمت در ح یل یمعنا که خ نیبه ا  ینگاه سارا

 

 هشتم: فصل

 

بچه ها نشسته بود و به سره سره   یپارک باز یرو به رو یصندل  یکه رو  دمیرو از دور د سوگند
 کرد.  ینگاه م شونیباز

 

درخت    هیسا ریز  یصندل یخودشه و فقط جسمشه که رو  التیفکرو خ  یمشخص بود که تو کامال
 نشسته.

 

 ؟ ییکجا ：نشستم و گفتم  کنارش
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 ؟یا  یراض  یکن یکه م ی! تو از کاررها：جواب داد رهی نگاهش رو از رو به روش بگ نکهیا بدون

 

 یپشت ینداشتم که بخوام بگم که به طرفم برگشت و آرنجش رو رو  یزیچ یعن یرو ندادم!   جوابش

حال بهت اعتماد   نیبا ا ی!، ولیستین  نکارهیکنم تو ا یدونم چرا فکر م ینم ：گذاشت و گفت یصندل
 کنم.  یم  یاحساس راحت دارم و باهات

 

به سر آرتان   یکنه، کنجکاو بودم بدونم چ فیرو برام تعر  شیداستان زندگ یخواست ادامه  یم دلم
 کنه! یکه داره مواد جابه جا م یخوب   یاومده و چرا سوگند با وضع مال

 

 ؟  یا یتو راض ؟یچ  تو：شدم و گفتم  رهی رو به روم خ به

 

 مجبورم! ینه!.......، ول -

 

 تو رو مجبور کرده؟  یمجبور؟ ک  -

 

 !،…انتقامیپول ی،…ب یبدبخت  -

 

 بابات پولداره؟  یتو که گفت ی؟ولیپول یب -

 

 من! ینه برا یپول داشت، ول -
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 شم.  یحرفات نم  یمتوجه  -

 

 شد.  رهیبه پارک رو به روش خ   دوباره

 

 یخاطرات گذشته براش دردناکه و با صدا  یآور ادیزد و معلوم بود   یم ادیاش غم درونش رو فر چهره
 کرد:  فیآروم شروع به تعر

 

االن افتاده انقدر سخت   فتهیب گه یکه قرار بود چند وقت د ینشده که! اتفاق یزی دلم چ زی! عزسوگند
 مال شهی تونه عشقش کنارش باشه و ……تو تا هم ینکن، آخه مگه آدم م ت ی و خودت رو اذ رینگ
 ...یمن

 

 بغلش خوابم برد.  یزد که آروم شدم و تو  نیریو ش  ییا ی رو یانقدر حرفا ارتان

 

شاخه گل   ه یو کنارش  میظرف حل  هیآشپزخونه  زیم یرو  ینبود، ول یشدم از آرتان خبر داریکه ب صبح

دل آرتان صبح قشنگت   زیعز  سالم：برگه نوشته بود یگذاشته شده بود و تو ادداشتی هیقرمز و 
برم،   دیا اومده و ب شیکنم. برام کار پ  دارتیب ومدیدلم ن یدیانقدر ناز خواب دمید یوقت  زمی ! عزری بخ
 زنم .  یحتما بهت زنگ م  یول

 

دونستم و آرتان رو   یکرده! من خودم رو تمام و کمال مال آرتان م کاریبرام مهم نبود آرتان چ گهید
 مال خودم!
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  یموندم، ول یم ششیدو شب پ یتر شده بود و من حداقل هفته ا یرابطه مون جداون به بعد  از
 زد. ی و از اومدن سر باز م  اوردیم یبهونه ا هی ادی ب میخواستم به خواستگار  یهر چه که ازش م

 

  یجور  هی نمشی خوام بب یحوصله ام رو نداره و هر بار که م گهیکه د دمید ی مدت که گذشت م هی
 داد. یزدم جوابم رو نم یبهش زنگ م  یوقت ایکنه کار داره  یوانمود م

 

تونه باهام ادامه  یخواد و نم یمن رو نم گهیدستم و گفت د یرو ختیرو ر یروز آب پاک  هی نکهیا تا
 بده.

 

 بود! دنیو آه کش ختنی از دست دادن نداشتم و کارم اشک ر یبرا یزیچ گهید

 

خواست با پسر   یکردم و بدتر از اون مامانم بود که م  یم هیدم و گرمون یاتاقم م یشب رو تو  روز
 خواست.  یخاله ام ازدواج کنم و ازم جواب م

 

بر عکس اونچه گفته بودم آقا و سر   یکردم، مان یشدم حتما باهاش ازدواج م  یبا آرتان آشنا نم  اگه
اعتماد نابجا گند زده بودم به  ه یمن با  یخواست، ول   یوقت هم بود که من رو م یل یو از خ رهیبه ز
 بدم.   یجواب منف یبود که به مان نیتونستم بکنم ا یکه م یو تنها کار میزندگ

 

روم   یعنینداشتم که بگم  یزیمن چ ی ول  د،یپرس یرو م  لشیهم هر روز باهام دعوا داشت و دل  مامانم
 سر خودم آوردم.  یی شد بگم چه بال ینم
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در   یپ یداغون بودم و حالت تهوع ها  یو هم از لحاظ جسم  یم از لحاظ روحبد بود، ه  یحساب  حالم
  یروز که رو هی نکهیزد تا ا  ینم یبود و مامان هم شاهد عق زدنام بود و حرف  ده یهم ، امانم رو بر یپ

 زود برگشت.  یل یرفت و خ رونیکه از خونه ب دمیبودم مامان رو د دهیمبل دراز کش 

 

رو که   لونینا هیو  ستادیمبل ولو بودم وا یسر من که هنوز رو یبه محض ورودش به خونه باال مامان
رو نشونش   جهی چک بود رو به سمتم گرفت و ازم خواست زود استفاده کنم و نت یب  یتوش فقط ب  

 .دمی لرز یحس شده بود و م   یبود! بدنم ب یبد یبدم........ چه لحظه 

 

 داره!... قت یکه بهش شک داشتم حق یزیچاون  دمیکار مامان فهم  از

 

 رفتم و کارم رو انجام دادم.....  سیبه سرو یبماند که با چه جون کندن حاال

 

  یکردم و مامان هم به در م هیبلند گر ینشستم و زار زدم و با صدا نی زم یجواب هونجا رو دنید با
 !هیجواب چ نهی خواست بب یزد و م

 

  یم هی...چرا گریبه سرم کرد یچه خاک  نمیبب رونیب  ایب  سوگند：زد  یو داد م  دیکوب یبه در م مامان
 . رونیب  ای گم ب یبهت م ؟یکن

 

 خارج شدم. سی دست مشت کرده ام گرفتم و از سرو یچک رو تو یب  یب  

 



 نکن  میرها

197 
 

  یجواب مثبت تا جا دنیمشتم در آورد و با د یچک رو از تو یب  یب   دیحال خرابم رو د یوقت مامان
 ت کتکم زد.تونس  یکه م

 

کرد و من هم بدون دفاع از خودم فقط اشک   یم  نمیزد و نفر یجونم م  یبه تن ب یل یمشت و س او
 .دمیخر  یو ناسزا هاش رو به جون م ختمیر یم

 

  امکی براش پ یوقت  یول اد،یرو به آرتان بدم حتما دوباره به سراغم م میفکر کردم اگه خبر باردار اونروز
 خودم بوده  ریبچه رو سقط کنم و تقص  دیزدم که باردارم در جوابم گفت با

 

 نتونستم بهش زنگ بزنم.  گهیرو خاموش کرد و من د  شیاون روز به بعد هم گوش از

 

سقط بچه وقت گرفت تا بچه رو   یدکتر برا هیرو به خاله داد و از  یاون روز مامان جواب منف  یفردا
 سقط کنم.

 

شب که بابا خونه بود باز هم با مامان   هی یکرد دلگرم بودم، ول   یمامان کنارم بود و کمکم م نکهیا از
بلند سر بابا داد   یگفت رو به زبون آورد و با صدا یم دیکه نبا یزیدعواشون باال گرفت و مامان اون چ

  یبچه تو هیبا  خترمکنن و د دای پل پ ری پسرم رو از ز یتو باعث شد جنازه   یخواه  خود：زد و گفت
 خونه ام بگرده. یشکمش تو

 

 برد.  یحرف مامان سکوت خونه رو فرا گرفت و بابا به عمق فاجعه پ  نیا با
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 کردم.  هیو گر ختمی گه فقط اشک ر یم ی گفت سوگند مامانت چ  یجواب بابا که م در

 

دستم رو  ی در کمال ناباور رهیآرتان رو بگ قهیکنه و  تمیو حما ستهیپشتم با نکهیا یبابا به جا اونشب
 . رونیگرفت و از خونه انداختم ب

 

  یخونه راهم بده، ول یبابام کم بشه و تو تی تا صبح از عصبان دیرو دم در خونه نشستم تا شا شب
سرد زمستون  یشبها  یلباس گرم بردارم تا تو هیصبحش بدتر از شبش دعوام کرد و نذاشت حد اقل 

 از سرما نلرزم.

 

 به اون خونه بر نگشتم. گهیفر شدم و با هدف انتقام ازش از خونه دور شدم و دآرتان متن  از

 

  یکردم و تا صبح عق م یو بوگندو سر م فیکث یها یبهداشت   سیسرو یاون به بعد شبهام رو تو از
 خواست از اونجا دورم کنه.  یکرد و م یشدم و پارکبان دعوام م یپارک ولو م یزدم، روزا رو هم که تو 

 

  یاز ترس گرگا ایبخرم، شبها  یداشتم که حد اقل باهاش خوراک  یرو داشتم که برم و نه پول  ییجا نه
 از سرما! ای  دمیلرز یجامعه م

 

 بود!  یسخت یروزا

 

و   دمیشهر دو ینعشه شده تو یمثل آرتان و معتادا  یوجدان  یب  یهم از دست آدما یچند بار یحت
 پناهم نداد.  یکس
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 کرد.  یهم گرسنه ترم م  زیفرار و گر یآوارگ نیخوردن نداشتم و ا یبرا یزیچ

 

 خوردم.   یسطل آشغال رو م  یتو  یشد که نون خشکا  دهیکش ییبه جا  کارم

 

 با الناز آشنا شدم.   نکهیسر کردم تا ا ینجوریرو ا یهفته ا دو

 

 بزرگ مواد مخدره! یدارایاز خر یک یدختر  الناز

 

داد  ادمیسخت الناز برام همه کس شد و من رو وارد گروهشون کرد و راه و چاه کار رو  یاون روزا یتو
 خواب و غذا و لباس بده.  یدم بهم جا یکه براشون انجام م یتا در عوض کار

 

 یبچه رو سقط کردم و از اون روز به بعد کارم رو تو  یقانون  ری غ یاز مطب ها ی کی یکمکش تو با
 که االن هستم.  ینیگروهشون شروع کردم و شدم ا

 

ازش   یرد ی ! مدتها دنبالش گشتم، ولرمی بود که پولدار بشم و انتقامم رو از آرتان بگ نیهدفم ا ی همه
 خره. یاسم آرتان م به  یکه باباش مواد رو از شخص  دمیروز از الناز شن  هی نکهینکردم تا ا دایپ

 

 تر به کارم ادامه دادم! دوارانهیقلبم روشن شد و ام یتو یدیام یحرف الناز روزنه   نیا با
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 او خبر داشته باشه! نکهیبدون ا کمیمن به آرتان نزد حاال

 

بار هم    هی یکارم و نتونستم حت نیا یاالن دو ساله که تو نکه،یمشکل هست ...ا هیوسط  نیا یول
 ده! یمحتاطه و خودش رو نشون نم یلی! آرتان خ نمشی بب

 

 ن؟ یری گ یازش جنس م یپس چجور -

 

  یرابطمونه و فقط اونه که ازش خبر داره و م  یهم باهاش جور شد یل یکه اتفاقا خ میهمون مرده کر -
 !ندشیب

 

  یمونه تو یمثل سوزن م بود،  دهیفا  یب  یکنم ، ول  دایکردم تا جاش رو پ بیرو تعق  میهم کر یبار چند
بابام هم او رو    یازش نداشت و گفت حت یاو هم خبر دمیاز الناز هم در موردش پرس یانبار کاه! حت

 شناسه!  یو نم دهیند

 

متصل بشه و کار و   دیبود که الناز رو بهش غالب کنه تا به منبع تول  نیالناز به دنبال ا یمدت بابا هی
 آرتان دم به تله نداد. یول ره،ی رونق بگ شی کاسب

 

  یهم ناز داره، ول  یو کل هیگرفت! آخه الناز دختر خوشکل  ینقشه شون م دید یاگه آرتان الناز رو م البته
 دونن. یاسم م هیازش بزنن و از آرتان فقط  یکه نتونستن رد دهیچه فا
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  یزندگ  ینجوریتقام او به خاطر ان  یبراشون کار کن یخوا  یم یتا ک  ؟یکن  کاریچ  یخوا یخب! حاال م  -
 ؟ یکن

 

برم؟ باز   دی کجا با یبرم، ول  رونیخواستم از گروهشون ب ی دونم! خودم هم خسته شدم! چند بار ینم -
 سر پناه دارم که شبهام رو توش سر کنم. هیحداقل  ینجوریبخوابم، ا ییدسشو یبرم تو دیهم با

 

 ؟یخوا  یچرا از الناز کمک نم -

 

 یقصد نی آورد، اگه بفهمه همچ ی کار نم نیا یهه! اون اگه قرار بود کمکم کنه همون اول من رو تو -
  سی تره و خودش رو رئاز باباش هم خطرناک  یداره، ول  یمهربون  یکنه! الناز چهره  یام م چارهی دارم ب
 دونه.  یم یهمه چ

 

 .نمیالناز رو بب  نیکه چقدر دوست دارم ا یوا -

 

دوست پسر جنتلمن   هیامسال هم که  ره،یگ  یتولد لوکس م هیتولدشه! هر سال  گهید یاتفاقا هفته  -
  یحت یدختر چیزاره ه یده! عاشق پسره شده و نم یسور م یحساب گهیکرده که د دایپ افهیو خوش ق
 رد بشه!  شی از صد متر

 

 الناز حق داره عاشقش بشه! دم،یپسره رو د یهم چند بار من
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نگاهم کرد و   رکانهی و ز عیسر ی لیاومده باشه خ ادشی یزیچ نکهیحرف، مثل ا  نیبا گفتن ا سوگند

 !نیکرد ی رو نگاه م گهیهم د یمهمون  ی! توشی باش دهید دیهم با تو：گفت 

 

 اون اومده بود؟! یالناز نبود، ول   نکهیدونم چرا با ا ینم

 

افتاد  نیزم  یدوم سرسره، رو یاز پله  یبود، دختربچه ا رهی حال که سوگند به رو به روش خ نیهم در
 کردن کرد. هیو شروع به گر

 

از   فیشروع به تعر یهم رفت و با ناراحت  یکرد، اخماش تو یکه تا حاال با حسرت نگاهشون م سوگند
 کرد:  یم یخاطره قد هی

 

 . میخونمون رفت کی نزد با سپهر به پارک می بچه بود یوقت ادمهی -

 

 کرد.  یبود و نگاهم م ستادهیخوردم و سپهر اونطرف تر وا یسرسره سر م  یرو من

 

 !هیگر ریبلند زدم ز یافتادم و با صدا نیزم یهولم داد و من رو یسر سره بودم که پسر بچه ا یوسطا

 

پسره که   یشد، ول  قهیکم آرومم کرد با پسره دست به  هی  نکهیخودش رو زود بهم رسوند و بعد ا  سپهر
و صورت    یخاک یکتکش زد و در آخر هم سپهر با لباسا یتر و درشت تر از سپهر بود حساب  یکلیه

 .می دست من رو گرفت و به خونه برگشت یزخم 
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با  گهید کرد تا براش درس عبرت بشه که یاتاق زندون یاو رو تو  دیمامان سپهر رو با اون وضع د یوقت
 بچه ها دعوا نکنه. 

 

اتاق داد زد و  یکردم که سپهر از تو هیاتاق بود پشت در نشستم و گر یکه سپهر تو یمدت یهم تو من
 نکنم هیازم خواست گر

 

 چیه دینکن تو نبا هیگم گر یتر از قبل گفت: سوگند بهت م یتر شد و او جد دیمن شد یه یگر یول
 یدوستش دار یل یکه خ میشارژ ن یاون ماش  ینکن  هیو گر ی! اگه آروم باش یکن هیگر یزیچ یوقت برا

 . یکن یدم باز یرو م

 

  نکهیتا ا ختمی صدا اشک ر یام رو نشنوه آروم و ب  هیگر یرو بهم بده و صدا  نیماش  نکهیا یهم برا من
 در اتاق خوابم برد. یجلو

 

 ... ؟یحاال چ یول

 

 یو من هم دلم م ستین زمیزنه و آرومم کنه؟…حاال سپهر عزسپهر کجاس تا آرتان نامرد رو کتک ب حاال
 خواد نباشم!

 

 و تا ابد کنارش بمونم! ششیخواد برم پ یم دلم
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بدون تو سخت و   یای تنهام نزار! دن گهیتو رو خدا د یو بگم داداش  اشیرنگ در  یچشما یبزنم تو زل
 !اههیس

 

 بدون تو جهنمه! یایدن

 

 پرتگاه! یاندازنشون تو ی دن بلکه م یسرسره ُهل نم یبد جامعه دخترا رو از رو یپسرا گهید

 

 خوبم شکر کردم.  یداشتن خانواده  یو از ته دل خدارو برا ختمیسوگند اشک ر یپا به پا اونروز

 

 یو عالوه بر بچه ها و نوه ها م یآقا جون جمع بش یآخر ماه قرار بود همه خونه  یهم پنجشنبه  باز
من   لیمن آشنا بشن و هم فام ل یهم دعوت بودن تا هم اونا با فام یتهران  یآقا  ین، خانواده آقاجو

 . ننیرو بب ریام

 

 .انی تونن ب   یقبال به مامان زنگ زده بودن و گفته بودن نم دیو حم  میمر

 

زهره معذور بودن    یهم به خاطر بد حال دیهمسرش و حم یخواهر زاده  یبه خاطر جشن نامزد میمر
شلوغ   یعاشق جاها نایاز خدا خواسته از همه زود تر اومده بود )م نایم یول ومدن،ی ینم  یو به مهمون 

 هم شهرستان بودن.( لشونیفام یو مادرش تنها بودن و همه  یعل  یبود، ول
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بته من هم خونه بودم، ال یآقاجون رفته بودن و من تنها تو یاز صبح به خونه  یو بابا و هد مامان

  نیخوایو هر جا که م  ینامزد دار گهید تو：خواستم باهاشون برم که مامان مانعم شد و گفت یم
 . نیبا هم بر دیبا  نیبر

 

 و من رو هم با خودش ببره.  اد یزدم به دنبالم ب  امکی پ  ریهم از خدا خواسته قبول کردم وبه ام من

 

  ینشسته بودم و کارتون بره ناقال م ونیزی تلو یبه دست جلو فیوقت بود که آماده شده و ک یل یخ از
 .  دمیدو فونیرو خاموش کردم و به سمت آ  ونیزیتلو فونیآ یصدا دنیکه با شن  دمید

 

 شد.  ینم  دهیبود و صورتش د ستادهیکه پشت به پنل وا دمید فونی آ توریمان  یرو تو ریام

 

 ! بفرما تو! سالم：اشتم و گفتمگوشم گذ یرو رو یگوش

 

 مونم. یمنتظر م نیماش یشده، تو رید گهیسالم، نه د -

 

 .امیباشه االن م -

 

به پشت در    یرسوندم و وقت  اطیرو برداشتم و با دو خودم رو به در ح فمی ک فونی آ یگذاشتن گوش بعد
در رو باز   قی نفس عم  دنیشالم رو مرتب کردم و بعد کش  دم،یو به مانتوم دست کش ستادمیوا دمیرس

 کردم. 
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برگشت و با   نیبود که باز شدن در ماش   رهیپشت رل نشسته بود و به روبه روش خ  نیماش  یتو ریام
 تعجب نگاهم کرد!

 

 انتظار نداشته انقدر زود آماده بشم! دیرسی نظر م  به

 

 حرکت کرد. یحرف  چیرو داد و بدون هنشستم و دوباره سالم کردم که جواب سالمم  کنارش

 

گذره تا   یسرش م  یتو یدونستم چ یفکر بود و نم  یاو تو م،یگفت ی نم یزیو چ میدو ساکت بود هر
 داد و سکوت رو شکست:  رونینفسش رو ب  قهیبعد چند دق نکهیا

 

 . میدونست یرو م نا یا یما همه  یخوب بودن، ول  یلیکه سوگند بهت داد خ  یاطالعات  -

 

که ما فکر   ه یآرتان محتاط تر از اون میدیاز آرتان داشته باشه که با حرفاش فهم  یاو خبر میبود دواریام
 برامون باشه.   یتونه کمک خوب  یم  نیکه او هم دنبال آرتانه و ا نهیاونچه که مهمه ا یول  م،یکرد یم

 

 سوزه و دوست دارم کمکش کنم. یسوگند م یدلم برا یراستش رو بخوا -

 

 کردم.  یو کمکش م  مشید یبا الناز آشنا بشه زود تر م نکهیشده، کاش قبل ا  یسته وارد بازناخوا او

 

 ن؟ یانجام بد یبراش کار نیتون  ینم  شما
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 یکه تو ییاحساسات نکن، نصف کسا  ری خودت رو درگ ادی ! تو هم زادیاز دست ما بر نم یفعال که کار -
  یم رانینفر رو و نیچند یزنن که زندگ یم یو دست به کار شنی م انیکارن ناخواسته وارد جر نیا

 برادرش خراب شد. ادیسوگند که با اعت  نیهم  یکنه، نمونه اش زندگ

 

و من  م یدینبود رس ادیما ز یآقاجون که فاصله اش تا خونه   یجوابش رو بدم به خونه  نکهیا قبل
 نزدم.  یحرف گهید

 

که  میخونه شد  کیتار مهین اطی و با هم وارد ح ستادمی وا ری آقاجون، کنار ام یخونه  اطی در ح مقابل
بودم  دهی ترس یکی تار یبلند تو  یبلند شد و من که از صدا غی دست و ج یناگهان با ورودمون صدا

 چسبوندم و نا خواسته دستش رو بغل کردم.  ریخودم رو به ام

 

بود با تعجب نگاهم کرد و لبخند زد که از خجالت لپام گل انداخت و  که از حرکتم جا خورده  ریام
 دستش رو رها کردم. 

 

و باعث ترس من شده بودن رو   ستادهیکه جلومون وا یداده وجمع  یرو عیسر ی لیاتفاقا خ  نیا یهمه
جمع شده   یجوونا یکه ناگهان پندار که سردسته  دنی خند  یبلند م یبه خنده انداخته بود و با صدا
 برداشت و شروع به خوندن کرد:  دنیپشت سرش بود دست از خند

 

 مبارکش باد...  شاالهیخوش آب و رنگه ا ری مبارکش باد، ام شاالهیرها چقدر قشگه ا -
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ودش  خ تی مهران از پشت جمع   هویکه  دنیکش یزدن و ک ل م یدست م هیبا خوندن پندار بق همراه
 رو جلو انداخت و شروع به قر دادن کرد. 

 

 صداش زدم:   یذوق زده شدم و با خوشحال دنشیشد که مهران اومده باشه! از د ینم  باورم

 

 مهران!... -

 

رو باال اومد و روبه روم    اطیدر ح یجلو  یاسمش دست از قر دادن برداشت و پله ها دنیبا شن مهران

 ؟ یعرفت! خوب م یب یرها یآبج  سالم：و گفت ستادیوا

 

 خبر؟! یچرا انقدر ب  ؟یاومد یسالم خوبم! تو ک   -

 

همه هم خبر   ست،ین ی! از شما خبرنجامیهفته اس که ا هی! من االن ؟یاومد یگه ک ی! تازه مهه
 داشتن.

 

 نه؟ مگه：پشت سرش برگشت و رو بهشون گفت تی حرف به طرف جمع نیبا گفتن ا مهران

 

 !!نهههههه：شون با هم گفتن  همه

 

 نکن! تیرو اذ   میبلند گفت: مهران آبج یبا صدا یهد
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  ز یخواسته ما رو سورپرا  یکس هم خبر نداشته به قول خودش م چیمهران امروز صبح اومده، ه یآبج 
 کنه.

 

 بود.  یواقعا جات خال  نجای! دلمون برات تنگ شده بود، ایاومد خوش：به مهران گفتم رو

 

کرد، با هم همکالس    یم تیازم حما شهیبود! مهران برام مثل برادر بود و هم  نطوریهم )واقعا هم
 مدت دلم براش تنگ شده بود(  نیا یدرسام کمک حالم بود و واقعا تو یتو شهیو هم میبود

 

  یم کیتبر ：کرد دست داد و گفت  یبود و با لبخند نگاهمون م ستادهیکه کنار من وا  ریبه ام مهران
 .نیخوش اومد یل ی! خنیخوشبخت بش شاهللیگم! ا

 

 ! یجشن و سرورمون خراب کرد نور،یا ای! گم شو بیاجنب  یرو به مهران داد زد: هو پندار

 

دست و   انیملحق شد و پندار دوباره شروع به خوندن کرد و ما م تیحرف پندار به جمع   نیبا ا مهران
 .میوارد خونه شد هیصوت بق

 

که مردا نشسته بودن نشسته بودم و به  ییرایدر پذ یو رو به رو نای حال کنار م یبعد تو یساعت
 دادم.  یکرد گوش م  یم فیعمه هما که از نوه اش تعر  یحرفا
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شب تا صبح   نکهیگذاشته بود و عمه از ا ایپا به دن شیعمه هما بود که چند وقت پ ینوه  نیسوم نیا
 .زدی خوابه حرف م  یو نم دارهیب

 

کرد به طرفم پا   دامیپ  تی جمع نی ب یجوونا بود به سالن اومد و وقت   هیبق شی پ اطیح یکه تو یهد

چه لحظه   یدون  ینم رها：نشنوه گفت   یکه کس یتند کرد و روبه روم نشست و با ذوق و آروم جور
  یلیبا لبخند نگات کرد! خ ریو ام یرو گرفت  ریو تو از ترس دست ام نیاومد یبود! وقت یقشنگ ی
 بود!  کیمانتر

 

 !دنیبهم خند  هیو هم بق دمیبود؟ هم ترس  ک یرمانت کجاش ：و گفتم دمیخند یق کردن هدذو به

 

و شما هم من رو   نجا یا امیبا نامزدم ب دیگه من هم با  یم نینگ نیهم جالب بود، ا یلیگم شو! خ -
 . رمیتا دست نامزدم رو بگ  نی بترسون

 

رو هم به خنده انداخت   یخنده و من و هد ری خورد زد ز یم  ییکه داشت چا  نایم یحرف هد نیا با
 .میخند  یم یبا تعجب نگاهمون کردن و خواستن بدونن ما به چ هیکه بق

 

  یخندم!، ول یفکر نکنن به اونا م   گرانیجمع بخندم تا د  یتو دیبارها بهم تذکر داده بود که نبا مامان
 . دمیخند یهم م وار یبه درز د  یمن اونروز خوشحال بودم و حت

 

نشسته  یتهران یرو که روبه روم و کنار آقا  یرفت ومن تونستم عل  اطیاز جلوم برخواست و به ح یهد
 . نمیکرد رو بب ینگاه م نایبود و با لبخند به م
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  یفرستادم، وقت یکه من واسه عل یافتضاح  ام یبا اون پ یبدون  یخوا  یآروم در گوشم گفت: نم نایم
 گفت؟  یکرد و چ کاریاومد خونه چ

 

 کرد؟   کاریچ مگه：حرفش متعجب شدم و گفتم از

 

 نگاهم کرد! طونی مشکوکانه و ش نایم

 

 نه؟ یبدون  یکنجکاو یل یخ -

 

  یبه پهلوم زد و گفت: حاال نم  یانداختم که سقلمه ا نیی و سرم رو پا دمیحرفش خجالت کش نیا از
صفت   نیکر اخجالت بکشه منم که خدا رو ش  دیکه با  ی! اون یو رنگ عوض کن یخواد خجالت بکش

 . ستیوجودم ن  یتو

 

 شد؟   یخب چ -

 

صبح  ۹ساعت  دم،یاومدنش آماده شدم و به خودم رس  ی برا گهید یچیلنگه خودم! ه یآها حاال شد -
 گل از گلش شکفت و... دیتا من رو د نهیبود که اومد خونه و چشمت روز بد نب 

 

 لحنش رو عوض کرد و گفت:  نایدفعه م کی
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 بشه؟... یخواست  یم یچ ؟یکرد زیگوش ت  نجوریکه ا یبدون یخوا یم  یرها چ -

 

گم اشتباه شده و  یم یده، حاال هم هر چ یکنه و من رو حرص م  یرو تکرار م اممیپ شهیهم فقط
کنم   یمزنه احساس   یره، االن هم هر وقت بهم لبخند م یفعال بوده به کتش نم  میگوش سی نو شیپ

 کنه! یم فی و ک   ارهی داره به روم م

 

رو   شیخال   ینبود و جا  یعل ینگاه کنم، ول  یلبخند زدم و سرم رو باال گرفتم که به عل نایم یحرفا به
 شد.  رهیچشمام خ  یکنم به روم لبخند زد و تو یبا لبخند نگاهش م دید یپر کرده بود که وقت  ریام

 

کردن، خانم جون هم  یم فیو خانواده اش خوششون اومده بود و ازشون تعر  ریاز ام لیفام ی همه
  ادیپندار رو در آورد، آخه پندار به دود ز یکرد و در آخر هم صدا یبراش اسفند دود م قهیکه دم به دق

د صداش  یکش  یرو باال م  شی نیکه ب یگرفت و بالخره هم در حال  یم ین یب  زشیداشت و آبر  تی حساس
که  یخو……کور بشه چشم یبه خانم جون گفت: خانوم جون قربونت برم ...کورمون کرد در اومد و رو

 بخواد جناب سرگرد رو چشم بزنه.

 

رو   یاجنب  نیکم هم ا هیباز کنارش نشسته بود و گفت:  شیمهران که با ن  یزد پس کله   یک ی پندار
 مملکته. یاز فرنگ اومده و نابغه   یاسفند کن! نا سالمت

 

  کنم،یکه براش اسفند دود م معلومه：جون اسفند رو دور سر مهران و پندار چرخوند و گفت خانم
 چشمت نزنه؟ یکنم تا کس  یتو پسر ُخلم هم دود م یبرا

 

 بخره؟ تی برات کبر ادیم  یک نمیو مهران نباشن بب   ریخانم جون؟ بزا فردا که ام می: داشت پندار
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گه! اصال   یهنوز که هنوزه م دهی خر تی بسته کبر هیکن تو رو خدا پارسال  نگاش：جون گفت  خانم
 که برات دود کردم.  یاسفند فیح

 

 بگه خانم جون رفت و با رفتنش به بحثشون خاتمه داد. یزیپندار بخواد چ نکهیا قبل

 

م برخاست و کنار مامانش که با  از کنار  ومدیچشم ابرو م ریام یکه تا اونموقع کنار من بود و برا نایم
 فاصله از ما نشسته بود، نشست. 

 

نشست و با هم  کمی نزد ذاشتیم هیمهران که تا اون لحظه کنار پندار بود و سر به سر بق  نایرفتن م  با
 . میگرم صحبت شد

 

که من هر از چند   ییو به سواال زدی آلمان حرف م یتو  یدرسا و زندگ یاز دانگشاهش و سخت مهران
 .دادی جواب م دمیپرس یازش م  یگاه

 

  نیکه با زم میزد یگذشته بود و من و مهران بدون توجه به اطرافمون با هم حرف م یادیز مدت
نگاهم رو از صورت مهران گرفتم و به اون سمت نگاه کردم،   ییرای در پذ یعمه هما جلو یخوردن نوه 

 روبه رو شدم.  ریام یجد  افهیو ق  یبا نگاه عصبان  یدر کمال ناباور یول

 

 ! دمینگاهش ترس از
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کنه، سر در گم بودم و   هشی انجام داده و منتظره که باباش تنب یرو داشتم که کار بد یبچه ا حالت
 انقدر ناراحته؟! یدونستم از چ  ینم

 

 بودم.  هیکردم و منتظر تنب ی حال باز هم احساس گناه م نیبا ا ینکرده بودم! ول یکه کار بد من

 

و   ینگاه عصبان   ریفکرم در گ  یهمه  گه،ی م یچ دمیشن ینبود و نم  زدی که مهران م ییبه حرفا حواسم
 رسوندم.  اطیمهران تموم شد خودم رو به ح یحرفا یبود و وقت ری ام یاخمو یچهره 

 

 یخنده  یکه صدا دمیکش قیحالم عوض بشه نفس عم نکهیا یو برا ستادمیبالکن وا  یگوشه تو هی
 توجهم رو جلب کرد و به اون سمت نگاه کردم.  اطیته ح یدرختا نیب یخترد

 

 زدن. یبودن و حرف م  ستادهیهم وا یرو به رو  یکی تار یتو یو پسر دختر

 

اونطرف تر رفت و   یدختره کم  نکهیهستن تا ا یبدم که ک  صیتونستم تشخ ینم  یکی اون تار یتو
 قرار گرفت.  ییروشنا یتو

 

تعجب کردم و کنجکاو شدم بدونم   نمیتونستم بب  یکه لبخندش رو از اون فاصله هم م یهد دنید با
بود  دهیفا  یب  رهیقرار بگ  ییروشنا یهر چه که منتظر موندم تا فرد مجهول تو یول  ه،یپسر روبه روش ک 

 و او از جاش تکون نخورد.
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  یناگهان یل یاومد پندار خ ادمیکه  ستیاز پسرا ن  کی کدوم  نمیخونه و بب ی چرخوندم تا برم تو پا
 نداره.  ییزده و سر و صدا   بشیغ

 

 و پندار رو نگاه کردم! یهد یکم

 

 زدن. یبا هم حرف م فقط

 

که بخواد ازش    ستین  یداره و پندار هم پسر  ییخودش خط قرمزا ی برا یدونستم هد یم
 سوءاستفاده کنه!

 

که مجهول   ییفکر نکنم! اخما ریهم ام  یتو یتا حالم بهتر بشه و به اخما ستادمیرو همونجا وا یمدت
 کرد.  یم تمیاذ ش ی از ناراحت شتریب لشیبودن و ندونستن دل 

 

 نهم:  فصل

 

 یپارک باز یروبه رو  یهمون صندل یو رو دمیشهر د ی همون پارک باال یهم سوگند رو تو گرید بار
 کنارش نشستم. 

 

 نداره!  یگریبه کار د یکار یلوته و کسپارک خ نیگفته بود ا سوگند
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سوگند به  نکهیدر سکوت گذشت تا ا یو مدت  میکرد یبچه ها نگاه م  یو به باز میساکت بود هردو
 ! یکمکم کن یتون  یمقدمه گفت: تو م یآروم و ب یل یشد و خ رهی پاش خ ری ز نیزم

 

 ؟ ی : با مندمینگاهش کردم و پرس جیگ

 

 آره.  -

 

 تونم به تو بکنم؟  یم  یمن.... من چه کمک -

 

 . یکن دایآرتان رو برام پ  یتون یتو م -

 

 کنم؟  داشیتونم پ  یچطور م دمی شه! آخه من که تا حاال اصال آرتان رو ند یم  تی زیچ هیمن؟... تو  -

 

 !می کر قی!..... از طرمیکر -

 

خواد ازش   یجاس که سوگند مبگم؟ بگم آرتان ک  یچ م یمن برم به کر ؟یگ یم  یچ یفهم  یم چیه -
 ره؟ ی انتقام بگ

 

 !یگی م ونیهز یسرت و دار یخورده تو یزی چ هیمطمعنم تو  من
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آرتان با    یاز جا یتون  یکه م ییفکر کردم، فقط تو هیقض نیبه ا  یلیکنم رها!…من خ یخواهش م -
 . یخبر ش

 

 ؟ یآخه چجور ی، ول-

 

و او ازت خوشش اومده و چند بار هم از من خواسته  ی رو برد  میدل کر یمهمون یرها! تو تو نیبب  -
 .یزبونش حرف بکش   ریکوچولو از ز هی یمهمون یتو  هیببرم! تو فقط کاف ی دوباره تو رو به مهمون 

 

 ... ی! من چجوریگ  یم یزیچ هیسوگند  -

 

زنانه   استیکم س هیاحساسه، اگه  یکنه مغرور و ب  یفقط وانمود م هیآدم شل می گوش کن رها!.... کر -
 تمومه!  یهمه چ یو براش ناز کن  یبه خرج بد

 

همه بهم  نیمرد گنده و ترسناک ا هیتونم اجازه بدم  یدوما من نم  ستم،یاوال من ناز کردن بلد ن -
 بشه.  کینزد

 

 .دمیم  ادتی خوره! بعدش هم! ناز کردن رو خودم  یتو رو نم  مینترس، کر-

 

 نم؟ یرو بب  میکر  دیمن کجا بابه کنار، اصال  نایا یخب همه  -
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 ؟ یکن  یقبول م یعنی -

 

 درموردش فکر کنم. دیبدم، با ی تونم جواب یاالن نم -

 

 میکر یتو هم به عنوان بارب ارهیهم دعوته و قراره براشون جنس ب  میآخر هفته تولد النازه، کر نیهم -
 ! یدعوت

 

که تا ته  دای اون شو هیبرمت! تو فقط کاف  یم  رونیب  یاز مهمون ،یمن مراقبتم و هر وقت خواست اونجا
 !یکن شونی کم پر هیرو براش  یپنهون کرد یروسر  ریز

 

 خودته.  یموها دیشو -

 

 و هم تره! تو فقط قبول کن.  دیمن هم شو یباشه موها -

 

که کوله رو   ی چپوندم و در حال میکوله پشت یها رو از سوگند که منتظر جواب من بود گرفتم و تو بسته
 .دمی انداختم گفتم: تا آخر هفته خبرش رو بهت م ی شونه ام م یرو

 

من زودتر از او از پارک خارج   نباریازش دور و ا یخداحافظ  هیبگه و با  یزیمنتظر نموندم که چ گهید
 شدم.
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و الزم    رمیبگ  میتونستم تصم یسرخود نم یسوگند رو قبول و کمکش کنم، ول شنهادیاست پ خو یم دلم
 داده بود.  یامیبودمش و نه او پ دهینه د یمشورت کنم ، اما من از شب مهمون  ری بود با ام

 

 دونستم. یرو نم   تشیعصبان   لی باشه، هر چند دل یهم نگران بودم که نکنه از دستم عصبان  هنوز

 

او زودتر   یکنم، ول   فیبدم و کسب تکل امی پ ریتا به ام دمیکش رونیب  فمیبغل ک ب یرو از ج میگوش
که نوشته بود: تو به اون  کردیم  ییخود نما میگوش یصفحه   یرو امشیدست به کار شده بود و پ

 . یر  ینم  یمهمون

 

من   نکهیبه ا  ر،یکردم ام  یدوست داشتم به سوگند کمک کنم باز هم خوشحال بودم و فکر م  نکهیا با
 کنه.  دیمن رو تهد میاز جانب کر یخواد خطر ینم  نکهیا ای کنه  یباشم حسادت م میکنار کر

 

 فکر خوشحال و خر، امان به سمت محل پخش بسته ها حرکت کردم. نیا با

 

 بودم. ون یتلوز یخونه تنها و در حال تماشا یچهارشنبه بود و من تو صبح

 

 خواستم خبر نرفتم رو فردا به سوگند بدم.  یفرداشبش بود و من م یمهمون

 

باعث   فونیآ یکردم که صدا یم یهم باز میکارتون با گوش دنیمبل لم داده بودم و همراه با د یرو
 به سمتش برم.  زمیاز جام برخ ی حوصلگ یشد با ب 
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 تم.گوشم گذاش یرو رو یجا خوردم و گوش  فونیآ توریمان یتو ریام دنید با

 

 شد و در رو پشت سرش بست.  اطی وارد ح یتو! که در کمال ناباور ادیکردم و تعارف کردم ب سالم

 

دست لباس   هیخونه ام رو با  ی خونه رو براش کردم و با دو خودم رو به اتاق رسوندم و لباس تو در
 مناسب عوض کردم. 

 

مبل و   یکه رو ری لن شدم و رو به امبه خودم انداختم و بعد مرتب کردن شالم وارد سا ینگاه نهیآ یتو
آروم   ا یجوابم رو نداد و  ایچشم دوخته بود سالم کردم) که  نینشسته و به زم ونیپشت به تلوز

مامان از آلبالو   کهشربت آلبالو  وانی جوابم رو داد و من متوجه نشدم( و به آشپزخونه رفتم و با دو تا ل
 درست کرده بود برگشتم. اط یح  یدرخت تو یها

 

اومده   نجایکنجکاو بودم بدونم چرا به ا نکهینشستم و با ا  شیمبل کنار یرو تعارف کردم و رو  شربت
 منتظر موندم تا خودش حرف بزنه.

 

 کرد.  یم یهم، باز یقالب شده اش تو یو با دستا  دیرس یبه نظر م  یو عصب کالفه

 

گفت:   یو کالفگ تی متوقفم کرد که با عصبان شیعصب یرو بپرسم که صدا  تشیعصبان لیدل خواستم
 مخه. یرو خاموش کن! صداش رو ونیزیاون تلو
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کرد  یشاد کودکانه پخش م یو ترانه  دادی کودک رو نشون م یکه شبکه  ونی حرفش به تلوز نیا با

؟ حد   یکنی هم شبکه اس که تو نگاه م ایبر سرت کنم رها! آخه پو  خاک：نگاه کردم و با خودم گفتم
 گردن او! یکه بنداز ستیخونه ن ینفر هم تو هیاقل 

 

که   ارمیخودم ب  یبه رو نکهیروش نشسته بود و من بدون ا ریبود که ام یمبل دو نفره ا یرو کنترل
 تمام گفتم: کنترل که کنارته! خب...خاموشش کن.  ییکردم و با پر رو ینگاه م یچ

 

 رو خاموش کرد.   ونیبه من انداخت و تلوز یی پررو  یلیخ  نکهیظور ابه من ینگاه

 

 شده ؟ یزی: چ دمیخودم رو خونسرد نشون دادم و پرس   دم،یترس یبودنش م یاز عصب  نکهیا با

 

و من   ستین  یاز نظر من کار درست یتو به اون مهمون   رفتن  ：مقدار از شربتش رو خورد و گفت  هی
 مخالف رفتنتم. 

 

 چرا؟  یفقط نگفت ،یرو که قبال هم گفت   نیگفتم: خب ا یساختگ یهمون خونسرد با

 

  ادتیرو  یدرست کرد یقبل  یمهمون یکه تو یافتضاح  نکنه：چشمام نگاه کرد و گفت یتو میمستق
 رفته؟

 

 یدست و پا ریتو رو از ز یو من بودم که با بدبخت یبود  هوشی بره! چون خانم ب  ادتیهم  دیبا البته
 خارج کردم.  یو از مهمون   دمیکش رونی مرده ب
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خب حرفش حق بود و   یذاشت، ول  یحرفش بهم بر خورده بود!...او رسما داشت سرم منت م  نیا
 جواب نداشت. 

 

!  یحرف بکش  میزبون کر ریاز ز یجور هیتو  نکهیموافق نظر سوگنده!..... ا یحاج یادامه داد:، ول ریام
 . یر یم ی پس تو فردا شب به مهمون

 

  یبادم خال  یو من هم که حساب  ستادیپاش وا یو رو دی شربتش رو سر کش وانیحرف ل   نیگفتن ا با

رو که  یزیچ  هر：اش رو به سمتم گرفت و گفت شده بود به طبعش از جام برخاستم که انگشت اشاره 
!  یو برامون درد سر درست کن یبخور دینداشت نبا یعی اش کن، اگه مزه طباول مزه یبخور یخواست

 .دیرو سر کش   یزیهر چ دینبا  ایمهمون  نجوریا یوت

 

 کرد.(  ی اشاره م یمهمون  یداشت به خوردن آب پرتقال و بد حال شدنم تو  میمستق  ری)قشنگ و غ

 

بودم اومد و خواست از جلوم رد بشه و به طرف در   ستادهیکه من وا یتموم شدن حرفش به طرف با
قدم به جلو   هیبدرقه اش  یرد بشه، برا  زیطرف م نیز ا کردم بخواد ا یبره و من که فکر نم  یخروج

 شدنمون.   نهیبه س نهی گذاشتم که هم زمان شد با قرار گرفتن او در مقابلم و س

 

بود به پشت  کیکه تعادلم رو از دست دادم و نزد دمیبهش نخورم خودم رو عقب کش  نکهیا یبرا
 دستش رو پشت کمرم انداخت و نگهم داشت!  عیسر یلی، اما قبل افتادنم خ فتمیب
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به خودش اومد و ازم فاصله گرفت و با   امی ب رونیبدم و از بغلش ب یمن به خودم تکون  نکهیا قبل
 بلند خودش رو به در رسوند و از خونه خارج شد و من رو با حال خرابم تنها گذاشت.  یقدما

 

 دهم: فصل

 

  یدنج سالن نشسته بودم و به دور و برم نگاه م یگوشه   ک،یکوچ  زیم هیتولد الناز بود و من سر  شب  
 کردم. 

 

کردم و چشم  یم ییو من به شدت احساس تنها میبود و نه از سوگند و کر یخبر  یو رستم ریاز ام نه
  یکس  نیکه از شانس بد من اول شهی نفر آشنا وارد م  کی  یبالخره ک   نمیدوخته بودم تا بب یبه در ورود
 بود.  میکه اومد کر

 

شد، نفس    یوارد م میسوگند که پشت سر کر دنیحبس کردم و با د امنهیس ینفسم رو تو  دنشید با
 دادم. رونی حبس شده ام رو ب

 

 یفاصله هم م نیبودن خنده اش رو از ا یو من تصنع دیخند  یو م زدیحرف م  میبا کر سوگند
 !نمیتونستم بب 

 

 نشون داد. میدست، من رو به کر یکردم خورد و با اشاره  ینگاهش م رهیسوگند به من که خ نگاه
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صورتش جا خوش کرد و    یرو یو لبخند پهن  دیدست سوگند به سمت من چرخ  یبا اشاره  میکر سر
 برداشت.  زی حرف سوگند نشد و به طرفم خ یمنتظر ادامه  گهید

 

 . دیچک یم نییکمرم پا ی رهی کرده بودن و عرق از ت خی دستام

 

  کمینزد نکهیکنه و از ا یکه به چشم بره نگاهم م دمشی د یم  یبدم اومده بود و مثل گرگ میاز کر من
 بشه و بهم دست بزنه وحشت داشتم! 

 

شد و بغلم   ک یبهم نزد  شتریو به روش لبخند زدم که ب ستادمیلرزانم وا یپاها یبهم رو  میکر دنیرس  با
 کرد.

 

اون  یتو نکهیا یبرا یبلند یکرد و کنار گوشم با صدا یه زده بود حال بدم رو بدتر م ک یعطر تند یبو

چقدر دلم برات تنگ شده بود و منتظر بودم   یدون  ی! نمزمی ! عزرها：آهنگ بشنوم گفت یسر و صدا
 .نمتی بب

 

خفه   یتو که قصد ندار میکر：گفتم یفی ضع یدستاش رو دور کمرم محکم تر کرد که با صدا ی حلقه
 ؟ یام کن

 

و او به صورتم نگاه  دمیکش رونیخودم رو از بغلش ب  عیسر  یلیدستاش رو شل کرد که من خ  ی حلقه

 ؟ یبامزه ا ی لیخ  یدونست ی! مرها：کرد و با خنده گفت 
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 است. گهید زی چ هیاز زبون تو  دنشیخب شن یگفته، ول ییزایچ هیمامانم  -

 

 سر زبون! خوشکل و خوش  نیَو همچن -

 

  نی ! من عاشق همزمیعز بخند：نشستم و در جوابش لبخند زدم که به لبام زل زد و گفت یصندل یرو
 لبخنداتم. 

 

که رو به روم بود رو برداشت بعد گذاشتنش کنار   یا ی رو بستم و او صندل  شمیحرفش من ن نیا با
 من روش نشست و دستش رو دور شونم انداخت.  یصندل

 

 !دادیعذابم م نیبغلشم و ا  یکردم تو یاحساس م  نشسته بود که یجور

 

 میکه به من زد رو به کر یو بعد چشمک نا محسوس ستادینگذشت که سوگند جلومون وا یمدت

 .! یها وگر نه با من طرف یکن تشیاذ نمی ! نبنجاستی! رها به خاطر تو امیکر：گفت 

 

 من دوست ندارم پرپرش کنم! پس نگران نباش. یو جواب داد: رها برام مثل ُگله، ول  دیخن  میکر

 

 شگونی رو نگاه کرد و از کنارم رد شد و در همون حال و میکر یجون  یبا چندش و لبخند ب سوگند
 از بازوم گرفت.  یآروم
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 حرف بکشم. میزبون کر  ریبندازه از ز ادمیکه  نهیا یکارش برا نیدونستم ا یم

 

 ؟ یینجایکه به خاطر من ا گهی کرد و گفت: راست م  کیسرش رو به من نزد میرفتن سوگند کر با

 

  یلیکنار تو نشستم، برام خ  شهیباورم نم  میکر：که متنفر بودم ازش گفتم یرو بستم و با ناز چشمام
آرزوشه که   یو هر دختر یجذاب و پر ابهت   یلیگروه بزرگ بهم توجه کنه! تو خ هی سی که رئ ندهیخوشا

 با تو باشه!

 

تو من رو کنار   اد،ی من ب سیاگه رئ یعن ی：دیپرس یرکیمن سرمست شده بود با ز  یفای که از تعر میکر
 ؟ یریو سمت او م  یزار یم

 

 ؟یهم دار سی مگه تو رئ -

 

 نکن و جواب من رو بده.  یفضول -

 

محکم   ینه! دوست دارم به شونه ها یحاال که تو هست  یرفتم، ول  یحتما م  مشید یاگه قبل تو م  -
 ؟ یکنارم بمون  یدیقول م ؟یتو هوام رو دار ؟یکنم! تو چ هیتو تک 

 

 جون بخواه. میدلم! تو فقط از کر  زیبا توأم عز شهیمن تا هم -
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 انداختم! نییکردم و سرم رو پا یا یتصنع ی خنده

 

از خودم بدم اومده  زنم،ی حرف م  بهیمرد نامحرم و غر هی با  ینجوریمنم که ا نیشد ا  یباورم نم اصال
 کردم. یاحساس عذاب وجدان م داً یبود و شد

 

 م؟ یکر：گفتم

 

 به صورتم نگاه کرد! منتظر

 

کوچولو فکر کردن   هیبگم که بعد  یاسمش رو صدا زده بودم و حاال مونده بودم چ  ییهوی یل یخ من

 هست؟  یمهمون  ی؟ االن تو هیزنن ک یآرتان که همه ازش حرف م نیا：گفتم

 

 ؟ یدر موردش بدون یخوا ینکن... اصال چرا م ریاسمه! خودت رو درگ  هیفقط  ارتان：گفت 

 

 !میاسم اونه و.... صد البته اسم کر یری ! فقط کنجکاوم ...آخه هر جا میچ یه -

 

 هیفقط  دیاسمه تو هم با هیها! پس اگه اون فقط  یگرفت یزهر چشم خوب：زدم و گفتم   یچشمک
 !یو االن کنارم نشست  یتو هست یول ،یاسم باش

 

 ؟ یبفهم یخوای م  یچ：د یاخمو شد و پرس میکر ی چهره
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 بدونم.  شتر یخواد در موردش ب  یفقط دلم م یچ یه -

 

خطرناک  من هم برات   یو حت شهی نکن که به ضررت تموم م یمورد کنجکاو نیرها اصال در ا -
 .شمیم

 

 ( ؟یچ یعنینکن  یباز  ریبا دم ش   دم ی)اونجا بود که فهم

 

 یجون بزنم صدا  یهر چند ب ی داشتم لبخند ینشون ندادن ترسم سع یزمان که من برا نیهم در
کنن   یکه همه نگاه م یسر و صدا باعث شد به سمت ن یبلند شد و ا تی جمع  غی دست و صوت و ج

 بشم...  رهیخ

 

 کرد!  یباال متصل م یرو به طبقه  ن یی پا یکه طبقه  ی چیمار پ  یسمت پله ها به

 

روبه روم   ی تونستم صحنه  ینفسم بند اومده و مات و مبهوت مونده بودم و نم دمید یکه م یزیچ از
 رو باور کنم.

 

 ! دمیشن  ینم  یزیدوروبرم گنگ شده بودن و چ یصداها یاز تعجب باز مونده بود و همه  دهنم

 

 زد! یکه رو به روش بودن لبخند م یتیاو بودم و او به جعم  یمحو تماشا من
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که با   ر یدست گرفته بود و دست در دست ام یرو تو ری ام یلباس قرمز دنباله دارش بازو یتو الناز
 .ومدی م نییکتش رو گرفته بود از پله ها پا یدست آزادش لبه 

 

 ! ادیم نیی دست الناز از پله ها پا یباشه که کراوات زده و دست تو ر ی ام نیشد ا ینم  باورم

 

 روبه روم رو نداشتم. یهضم صحنه  ییکردم و توانا یم یخفگ   احساس

 

من ثابت   یخودش احساس کرد چشم چرخوند و نگاهش رو یرو رو نمیو سنگ رهی نگاه خ  یوقت ریام
مونده رو با الناز   یباق یرفت و پله هازده ام گ  رتیح  یزود نگاهش رو از چشما یل یخ  یموند، ول

 اومدن.  نییپا

 

! حالت خوبه؟ چرا  زمیگفت: رها عز میبه خودم اومدم و چشم ازشون برداشتم که کر میکر یتکونا با
 ؟ یجواب نمي د  زنمی صدات م یهر چ

 

 ؟ یداشت یحواسم نبود کار یببخش -

 

و من برم و به کارم   میبگ کی تا به الناز تولدش رو تبر یا یخوام باهام ب   یزودتر برم! ازت م  دیمن با -
 برسم. 
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  یو من بدون معطل رم یندادم که دستش رو به طرفم گرفت و با سر اشاره کرد که دستش رو بگ  یجواب
 گنده اش حلقه کردم.  یدستم رو دور بازو

 

 بود!  بیعج

 

  یما رو تو ر یخواست ام  یم بودم و دلم یهم راض یلیکردم و بر عکس! خ یاصال احساس گناه نم من
 !نهیبب   تیوضع نیا

 

بود که عذاب وجدان هم  نی تر از اون ا بیو عج  رم یخواستم ازش انتقام بگ   یخودم م  الیخ به
 نداشتم.

 

 .میاز وسط سالن عبور کرد میهمراه کر به

 

 یهم که رو  میبلند لباس مشک  یکردم و دنباله   یداشتم و احساس غرور م  یو با وقار قدم بر م محکم
 کرده بود. شتریشد غرورم رو ب  یم دهیکش نیزم

 

  یهم با غرور قدم بر م میزدم و کر یکردم و لبخند م   یرو رومون احساس م  تی نگاه جمع ینیسنگ
 رو حفظ کرده بود. شی جد ی افهی داشت و ق

 

دستم رو از دور بازوش   یدست هم بود، حلقه  یکه هنوز هم دستشون تو ری به الناز و ام دنیرس  با
 بود!  یاراد ریکارم کامال غ نیشل کردم و ا
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...) با چشم به من اشاره کرد و ادامه داد:( سالم：کرد و گفت  میچشم الناز به ما افتاد رو به کر یوقت
 !یا قهیبزنم به تخته خوش سل  ده؟یجد  یبارب

 

 عشق من!... رهاست.  شونیجواب داد:ا میکر

 

هم  شونی خوشوقتم، من هم النازم و ا  تیی! از آشنا  سالم：دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت  الناز
 .رهی نامزدم ام

 

زدم گفتم: خوشوقتم، تولدت    یمسخره شون پوز خند م  یکه به حرفا  یدست دادم در حال باهاش 
 مبارک! 

 

 کرد. یاحوالپرس  ر ی گفت و بعدش هم با ام کیرو تبر  با الناز دست داد و تولدش میکر

 

  تو：گفت تی با جد  مینشست رو به کر یمبل م  یکه رو  یحاکم بود و الناز در حال نمونی ب ین یسنگ جو
 ؟ یرها رو با خودت ببر  یخایکه نم

 

  دی…… من با برهی مونه و از جشن لذت م یم نجایدستش رو دور کمرم انداخت وگفت: رها ا میکر
 فعال خداحافظ.  برم..
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  یدو قدم اونطرف تر برد و در حال  ری ام ینگاه عصب ری همونطور که دستش دور کمرم بود، من رو ز میکر
قول بده  یبمونم، ول   شتیتونم پ  یزود برم و نم  دیمن امشب با زمی که به صورتم زل زده بود گفت: عز

 .یای خودمونه حتما ب یالیو یکه تو  یبعد یبه مهمون 

 

با   یی هوی یل یاو خ یتحملش کنم، ول  ستیالزم ن گهیخواد بره و د یم نکهیبودم و خوشحال از ا ساکت
 و با گفتن خداحافظ ازم دور شد. دی تموم شدن حرفش خم شد و گونه ام رو بوس

 

 خودم بدم اومده بود! از

 

چشم  یت جلودست دور کمرم بندازه و من رو ببوسه، اون هم درس بهیمرد غر هیاجازه داده بودم  من
 شد بهش گفت نامزد! ینامزدم، هر چند که نم 

 

نگاهمون  ال یخ  یازم دورش نکرد؟ چرا ب ریکه چرا ام دیچرخ  یسرم م یاش توسوال مسخره همه هی
 دست دور کمرم بندازه؟  میکرد؟ چرا براش مهم نبود کر یم

 

 تونست بهم بفهمونه که دوستم نداره؟ یواضح تر نم نیاز ا یعنی

 

 کرده بودن! سیفشرد و اشکام گونه ام رو خ یگلوم رو م بغض

 

 !ختم یر  یحرکت سر جام مونده بودم و اشک م  یمن ب یگذشته بود، ول میاز رفتن کر یمدت

 



 نکن  میرها

233 
 

  یلی خ یچشم شدم، ول یکه به من چشم دوخته بود چشم تو ریو الناز برگشتم و با ام  ریطرف ام  به
 دمشیرو ازش گرفتم و به دنبال سوگند گشتم و د سمینگاه خ  عیسر

 

 رقصه.  یسرخوشانه م ستیوسط پ که

 

 کشوندمش.  رونیب  ستیخودم رو بهش رسوندم و دستش رو گرفتم و از پ عیسر  یل یتند کردم و خ پا

 

 هیشده؟ چرا گر یچ  رها：دیخرابم شده بود با اضطراب پرسمن و حال  یکه تازه متوجه   سوگند
 کجاست؟ میکر ؟یکنیم

 

 خوام برم خونه.  یرفته، من هم م میکر -

 

 .میری باشه االن م -

 

 .میراه افتاد میکه لباسمون رو داده بود ییدستم رو گرفت و با هم به سمت راهرو  سوگند

 

 انیدستش بود و با هم م ینگاه کردم که دست الناز تو ریوارد راهرو بشم برگشتم و به ام نکهیا قبل
 سه طبقه بودن.  کی ک یرو یحلقه زده دورشون، مشغول فوت کردن شمع ها ت  ی دست و صوت جمع

 

 : ازدهمی فصل
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هدف و   ینداشتم و ب  ری با ام یارتباط چیدو هفته ه نیا یدو هفته گذشته بود و تو یشب مهمون از
 کردم.   یرسوندم و شبام رو با فکرش صبح م  یحوصله روز رو به شب م یب

 

برام   یاتفاق نکهیا ایدعوام شده؟  ریبا ام ایآ  دیپرس یم  قهیبه کارام شک کرده بود و دم به دق مامان
رو به دروغ   زدمی با سارا حرف م  ی که تلفن  ییرو راحت کنم ساعتا  الشی خ نکهیا یافتاده؟ و من هم برا

 بودم.  ری ام شیگفتم پ  یرفتم بهش م  یسوگند م شی رو که پ   ییپشت خطه و روزا ریگفتم ام یم

 

خانم  الیو ل یتهران  یآقا دنید یو ستاده برا   ستیخونه ن  ریدونستم ام یکه م یی هم روزا یسه بار دو
 به خونشون رفتم و بعد ناهار به خونه برگشتم.

 

 روز هم قرار بود به خونشون برم و ناهار رو با پدر و مادرش باشم. اون

 

 نیباز شد و ا اطیزنگ، در ح  ن یحاضر بودم و باز هم با اول  اطشونیدر ح یهم ساعت ده جلو  باز
 خانم منتظر اومدنم بوده! الیداد ل ینشون م

 

دستش به استقبالم اومد و بغلم کرد و  یتو یخانم با اسفند الیخونه شدم و طبق معمول ل وارد
 . دیصورتم رو بوس

 

 نبود.  یتهران یاز آقا یخبر  یخانم به همراهش وارد سالن شدم، ول  الیبا ل یاحوالپرس بعد
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 ست؟ ی جون خونه ن پدر ：دم یدور تا دور خونه نگاه کردم و پرس به

 

  نجایا ایدخترم هستم ب چرا：که گفت  دمیآشپزخونه شن   یرو از تو  یتهران یآقا  یکمال تعجب صدا در
 برات پختم!  یچه آش نی بب

 

  برو：گفت دادی که به سمت آشپزخونه هولم م یخانم دستش رو پشت کمرم گذاشت و در حال الیل
 پدر شوهرت چه کرده! نی بب

 

بسته پشت گاز   شبندیبه دست و پ ری که کفگ یتهران یآقا دنیآشپزخونه گذاشتم و با د یتو پا

!... کنهیم  یداره آشپز یرو باش! سرهنگ تهران   نجایا：چشمام گرد شد و با تعجب گفتم ستادهیوا
 ثبت بشه! خیتار یتو یادگاری دیصحنه با نیا

 

بود و لبخند    ستادهیوا نهیکه حاال دست به س یتهران  یرو درآوردم و از آقا  میحرف گوش   نیگفتن ا با
 عکس گرفتم. زدیم

 

رو برام    یدستش بود صندل  یدست دادم و او همانطور که دستم تورفتم و با خنده باهاش   جلوتر
  یشد گفت: امروز م  یکه مشغول هم زدن غذاش م  یو در حال نمیو مجبورم کرد روش بش  دیعقب کش

 . نی موقع خوردن، مواظب انگشتاتون باش دیبهتون بدم، فقط با یارتش یغذا هیخوام 

 

 خواد زودتر آماده بشه. یهومممممم دلم م شه؟یانقدرخوشمزه م  یعنی -
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 یآروم گفت: نه بابا! من تا حاال هزار بار از غذا یمن نشسته بود با صد ا یخانم که حاال رو به رو الیل
 که انگشتام سالم سالمه.  ینیب  یخوردم و م  شیارتش

 

خانم گفت: درسته باز نشسته شدم،   الیبود رو جلوم گذاشت و رو به ل ختهیکه ر یا ییچا یتهران یآقا
 عروسم نزن!  یمن رو جلو رآب  یخانم! ز زهی هنوز گوشام ت یول

 

 !میآب بزنه؟ من فقط گفتم مراقب انگشتامون هست ری خواست ز  یوا…ک：خانم الیل

 

بلد   یشه پدر جون هم آشپز ی!…اصال باورم نم هیکه عال  ییچا نیا：رو مزه مزه کردم و گفتم مییچا
 باشه!

 

از بعد باز   یکنه، ول یآشپز ومد یم  شیکم پ  یلیرفت خ  یجوابم رو داد: قبال که سر کار م الخانمیل
! یدیرو ند شی ریگرد گ تاشه،یاز فعال یکی کوچ ینمونه  نی پزه…تازه ا یاز من غذا م شتریب شینشستگ
 کنه!  یم یری بار کل خونه رو گرد گ هی یهفته ا

 

نشست و گفت: چرا از شوهر   یصندل یرو یتهران  یکه آقا دمیکردنش بلندبلند خند یریتصور گرد گ  از
 زنه؟  یکه مسؤول جارو زدنه و هر هفته کل خونه رو جارو م یگ یخودش نم 

 

 واقعا!؟ -
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بس که با هم دعوا و بحث    یلکنن، و   یم یری! پدرو پسر هر هفته جارو وگرد گدرسته：الخانمیل
ذارن!  یسرشون م یو خونه رو رو رنی گ یو تا دعواشون نکنم آروم نم  خورنی سر من رو م  کننیم

 بمونه! گهیکه د شونیگوشیحاال باز

 

که چقدر  یوا ：مغرور و اخمو خونه جارو بزنه و مادرش دعواش کنه و با ذوق گفتم ری شد ام ینم  باورم
 باشم!   نجایخواد اون موقع ا یدلم م

 

 .کنمی دفعه که شروع به کار کردن خبرت م  نینداره! ا یکه کار نیا خب：الخانمیل

 

هم زدن  یراب  یتهران  یشدم و آقا مییو باباش مشغول خوردن چا  ریام یو متعجب از کارها  باخنده
 غذاش از جاش برخاست و به سمت گاز رفت.

 

که به  شهیپخته بود، طبق روال هم یتهران  یکه از صفر تا صدش رو آقا یخوردن ناهار خوشمزه ا بعد
خانم مانعم  الیو ل  یتهران  یآقا یو خواستم به خونه برگردم، ول  دمیرفتم، لباس پوش  یشون مخونه

 بمونم. ششونیشدن و ازم خواستن شام رو هم پ 

 

  یخانم که روبه روم تو الیبا التماس رو به ل نیهم یروبه رو بشم برا ری خواست بمونم و با ام ینم دلم
االن  یو تا شب بمونم، ول ام یفرصت مناسب ب هیتو  دمی بود گفتم: مادر جون قول م ستادهیراهرو وا
 برم.   نیاجازه بد
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  ریداد گفت: اصال حرفش رو هم نزن! ام یکه به سمت پله ها هولم م ینبود و در حال  ای او کوتاه ب یول
و بعد شام هر   یمون  یم نجایاتاقش و راحت استراحت کن، شام رو ا یتو برو تو اد،یاز حاال حاالها نم 

 .یری م  یجا که خواست

 

 شدم.  ریام کیروبه روم باال رفتم و وارد اتاق تار یاز پله ها یناچار و با دودل به

 

تخت انداختم  یلبه  یبودم رو در آوردم و رو دهیمانتو پوش ریکه ز یبلند  راهنی و شال و پ مانتو
 .ستادمیوپشت پنجره وا

 

  رونیکنار زدم و به ب یکرده بود رو کم کیکه کل پنجره رو پوشونده و اتاق رو کامال تار یم یضخ ی پرده
 نگاه کردم. 

 

بابا هم توش پارک    نیقرار داشت و ماش گهید اطی بود که بعد دوتا ح دایپ  نجایما از ا یخونه   اطیح
 شده بود.

 

جواب  دم ید یمامان رو گرفتم و وقت یتخت نشستم و شماره  یرو رها کردم و رو نیسنگ ی پرده
 مونم و نگرانم نباشه.  یم ریگذاشتم که تا آخر شب خونه ام امیبراش پ  دهی نم

 

 کرد!  یم قی رو بهم تزر  یحس خوب دادی رو م  ریعطر ام  یکه بو  یتخت  یو رو کی اتاق تار یتو دنیخواب

 

 دوست داشتن رو!  ن  یریش  حس
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  الیدلم از ل یام رو پر از عطر وجودش کردم و تو هیر قی نفس عم هیبالش گذاشتم و با   یرو رو سرم
 .دمی خانم تشکر کردم که نذاشت به خونه برم و چشمام رو بستم و خواب

 

 دمیدیخواب م یو خودش رو تو  دمیشن یم یداریب یرو تو  ریام یبودم و صدا یداریخواب و ب  یتو
گفت :   یو م  زدی رو صدا م یا گه یاسم کس د یول زد،ی گوشش بود و با الناز حرف م  یرو یکه گوش

 خونه...  دمیمن تازه رس گه،یبکن د  شیرکا هیفرهاد جان خودت 

 

 ! دمیباز و بسته شدن در رو شن یصدا

 

 یداریب یرو تو ریام یدست داد و باز هم صدا  ریچشم من با ام یوارد اتاق شد و جلو الناز

 ...زنمی …بهت.... زنگ…م فرهاد：دم یشن

 

 رو بغل کردن!  گهیکرد و هم د کینزد  ری خودش رو به ام الناز

 

و   کیشد!... نزد ک یصورت الناز خم کرد و بهش نزد یدست دور کمر الناز انداخت و سرش رو رو  ریام
 تر! کینزد

 

 گوشم تموم شد!  یاشک رو احساس کردم که ُسر خورد و رو یقطره  یو گرم ختمیر اشک
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کنه،   یبا تعجب نگاهم مو  ستادهیکه روبه روم وا دمیرو د  ری با وحشت چشمام رو باز کردم و ام من
 نبود!  یاز الناز خبر یول

 

 کردم.  هیو متوجه شدم که واقعا گر  دمیچشمم دست کش یگوشه  به

 

و   دیموهاش کش یتو یچشم دوخته بودم که دست ریام  یحال خودم نبودم و به لبها یاصال تو من
 .ستادی نگاهش رو از من گرفت و پشت به من وا

 

تاپ نازک و   هیهم قالب کرد و من تازه متوجه شدم که با  یدستاش رو پشت گردنش و تو یکالفگ با
 . دمیکوتاه خواب 

 

  دنشیتخت برداشتم و مشغول پوش یلبه  یرو از رو  راهنمیسر جام نشستم و چنگ زدم و پ  عیسر
انقدر برات سخته  یعنیصورتم نگاه کرد و با پوزخند گفت:   یبرگشت و تو یناگهان  یل یخ  ریشدم که ام

 ؟ یمن باش  یجلو ینجوریکه ا

 

 حرکت موند.   یلباس ب یدکمه  یرو دستم

 

 ه؟ یچ منظورت…：دمیپرس   یجی منظورش نشدم و با گ متوجه

 

و اجازه   ی ریو مغرورانه کنارش راه م  یانداز یم بهیمرد غر هی یراحت دست دور بازو یل یتو که خ -
 برات سخت باشه که... دیبغلت کنه و ببوسدت!.... نبا ید یم
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 سوزه؟.  ی متوجه شدم آقا از کجا م حاال

 

حواسش به  یگفتم: هه! پس آقا عالوه بر عشق باز هیلباس رو همونطور باز رها کردم با کنا یها دکمه
 ییوقت خدا هیتا اگه  یهم محرم بش شونیازتون نخواست با ا یهم بوده!... احتماال حاج  هیبق

 نکرده دستتون بهش خورد نجس نشه؟ 

 

و از اتاق    افتمیتخت ب یدستش به عقب هلم داد که باعث شد رو هیبهم انداخت و با  یتند نگاه
 خارج شد و در رو محکم بست. 

 

گفتن به    یبرا یدیجد یزایرفتن و چ یذهنم رژه م یکه زده بودم تو  ییخنک شده بود و حرفا دلم
 حالش گرفته بشه.  یگفتم تا حساب  یخواست بود و بهش م یکه دلم م دیرس یذهنم م

 

کاش   گمی که م ادیبه ذهنم م ییزایچ هیبعد دعوا  شهی گفت: هم  یافتاده بودم که م یحرف هد ادی
 گفته بودمشون!

 

  نکهیقبلش داشتم، حاال خوشحال بودم، خوشحال از ا قهی دق هیکه تا  یا یو ناراحت تی خالف عصبان بر
 به جوش اومده.   رتشی حواسش به من بوده و به خاطر من غ  ری بر خالف تصورم، ام

 

سرم از اتاق خارج شدم و از پله   ی رو بستم و بعد مرتب کردن شالم رو راهنمیپ  یدکمه ها سرخوشانه
 رفتم.  نییها پا
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صحبت   یانداختم! خونه ساکت بود و صدا  ییدور خونه نگاه گذرا و به دور تا ستادم یپله ها وا نییپا
 . ومدیم رونی از ب

 

مجنون   دی درخت ب ی هیسا ریو ز  زی خانم که پشت م الیو ل  یتهران یآقا دنیخونه خارج شدم و با د از
 نشسته بودن به سمتشون رفتم و بعد سالم کردن کنارشون نشستم.

 

 ؟یدیخواب خوب：دیخانم به روم لبخند زد و پرس  الیل

 

با   ری اتاقم رو مثل اتاق ام یباشه پرده  ادمیخوب،…  خوبه：هم گذاشتم و جواب دادم یرو رو چشمام
 !دنیخواب  یبرا دهیجون م کی عوض کنم، اتاق تار میضخ یپرده  هی

 

رو بزن بر بدن که مغزشه و بعد  نیا：رو به سمتم گرفت و گفت   ینیکاهو سکنجب  یتهران یآقا
 چسبه.  یگرم م  یهوا یو تو کی اتاق تار یتو دنیخواب

 

ظرف هنداونه و چندتا بشقاب   هی با   رینگذشت که ام یزی کردم و کاهو رو از دستش گرفتم و چ تشکر
  زیم  یکه ظرف رو رو  یبه ما و در حال دنیاومد و با رس رونی دستش از در خونه ب یو چنگال تو

 م؟یمهمون دار نیبه من بگ دینبا شما：رو به پدر و مادرش گفت   گذاشتیم

 

  یو گفت یقبل که اومده بود غر زد یصاحب خونه است! دفعه  ستیمهمون ن گهید رها：یتهران یآقا
 ؟ یزنی باز هم غر م  میبره، حاال هم که نگهش داشت  مشیچرا گذاشت
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 غر زدم؟ یدهنم؟ من ک یتو  یزار یچرا حرف م -

 

 . امی تا من ب نیداشت یشد نگهش م یم  یحاال چ ی: من هم شاهدم که گفتالخانمیل

 

 ! نیکن  عیکه من رو ضا نیکرد یکیشما دوتا باهم دست به  نکه ی! مثل اری : نه خریام

 

داده بود و با دست  هیتک زیم یلبه  یو به دستش رو ستادهیکه مقابل من وا ر یبه لب به ام  لبخند
 خورد، نگاه کردم. یم نیاش کاهو سکنجب  گهید

 

عوض کرده بود و من   دیکش یکه عضله هاش رو به رخ م یجذب   شرتیو ت یرو با شلوار راحت  لباسش
 کاهو رو جلوم گرفت و من جا خوردم. کهی ت هی هویزدم که   یم دشیبودم و د  کلشی نخ ه یتو

 

  طونیلبش رو گاز گرفت و ش  یگاه کردم که با لبخند بد جنسانه ارو باال گرفتم و به صورتش ن سرم
 نگاهم کرد.

 

 کاهو رو از دستش گرفتم. یو به آروم دمی فکرش خجالت کش از

 

  ریدرختا و باغچه شده بود و ام یاریمشغول آب یتهران  یگذشت و آقا  یاز خوردن هندونه م یربع  کی
گذاشته بود و  شیشون یپ یدستش رو رو هیو  دهیسبزه ها دراز کش یاونطرف تر از ما رو یهم کم

 خورد.  یتکون نم 
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به خاطر کار   نکهیگفت! از ا یسختشون م یو زندگ مایخانم نشسته بودم و او برام از قد  الیل یرو روبه
 کنه.  یو غربت زندگ  ییتنها یشهر باشن و تو هی یشوهرش مجبور بودن هر سال تو

 

رفت و حسادت   یخوند و قربون صدقه اشون م  یشعر م اهشی گل و گ یکه برا یتهران یآقا یصدا
 . دمیخند  یخانم هم باعث خنده ام شده بود و م الیل

 

ره و   یعلفا م   نیا یکه قربون صدقه  یکن تو رو خدا! اگه نصف اون نگاش：خانم با حرص گفت الیل
 آسمونا بود.  یبود االن سرم تو دهیرسه به من رس  یبهشون م

 

مهربون و   یل یخ یتهران  ی! آقاستی دلش ن یتو یزیزنه و چ  یم یشوخ  یحرفا رو برا نیادونستم  یم
 بودم نازک تر از گل به خانمش بگه.   دهیبا محبت بود و ند

 

 ! دمیکش قیزد که چشمام رو بستم و نفس عم   ینم  یساکت شده بود و حرف گهیخانم د الیل

 

ل و خاک نمدار و عطر درخت ب یبو مشامم رو پر کرد و من خر، امان و   مینشسته بود رشیکه ز یدیگ 
 خاک نمدارم! یگفتم: هوممم ...من عاشق بو یبو با شاد  نیسرمست از ا

 

 باغچه! یتو یگال یبو عاشق

 

 که اونارو بهم داده ییباغچه و باال تر از اون عاشق خدا یگوشه  یحونایر  یبو عاشق
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 دونم همه جا کنارمه...  یکه م ییعاشق خدام خدا من

 

 بود خندونه! دهیکه رو به روم دراز کش ری ام یکه لبا دمیرو باز کردم و د  چشمام

 

 خواست  یدلم م شهیهم：بود گذاشت و گفت زیم یدستم که رو یخانم دستش رو رو  الیل

 

انتخاب تو اشتباه نکردم،   یکه از جنس خودمون باشه و خدارو شکر که تو رمی بگ ری ام یبرا یهمسر
 بابت شکر کنم کمه. نیخدا رو از ا  یو هر چ یخوشحالم که تو کنارش  یلیخ

 

 به روش زدم!  یتلخ  لبخند

 

 خانم مهربون دل بکنم؟  نیتونستم بعد چند ماه از ا یچطور م  من

 

 کندن بود! خونه و آدماش برام مثل جون نیکندن از ا دل

 

 نیوارد ا  یدست من نبود! من خودم هم اشتباه  یچی ه  یرو بشکنم، ول یخواستم دل کس  ینم من
  یبچه گ یکه تو ییها یتموم شد مثل خونه بالش یمدت که باز هیشده بودم و قرار بود بعد  یباز

 برم!  نی خراب بشم و از ب میکرد یخرابشون م یو آخر باز میکرد یدرست م
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  یتهران  یو گفت که با آقا  ستادیخانم آماده و چادر به سر روبه روم وا الیاذان مغرب بود که ل کینزد
 یآقا دنیپا تند کرد و من با د اطیو بعد تموم شدن حرفش به سمت در ح  رنینماز به مسجد م یبرا

واسم به ح صالبود تازه متوجه شدم که ا ستادهیدر منتظر خانمش وا یبه دست جلو حی که تسب یتهران 
 دور و برم نبوده!

 

هم به خونه رفت و من هم به دنبالش وارد خونه شدم و   ریام ،یتهران  یخانم و آقا  الیرفتن ل  با
 ره.  یاعتنا به من به سمت اتاقش م  یکه ب دمشید

 

وضو گرفتم هم به دنبال چادر و    نکهیو بعد ا رمیرفتم تا وضو بگ  سیباال انداختم و به سرو یا شونه
خانم چادر رو به   الینکردم، ظهر هم که نماز خونده بودم ل  دایپ یزیهر چه گشتم چ یگشتم، ولجانماز 

 کجا گذاشتش. دمیدستم داد و بعد نماز خودش چادر رو از دستم گرفت و نفهم

 

  ریباال رفتم تا از ام یکنم به طبقه  ینم دایپ یزیچ دمید یو اونطرف رو گشتم و وقت نطرفیا یکم
 . رمی کمک بگ

 

و آروم در   دمیتو گفتنش رو شن ایب یداشتم در بزنم که صدا دیمعطل کردم و ترد  یدر اتاقش کم یجلو
 رو باز کردم. 

 

 ی بود من پشت درم؟ من اصال در نزده بودم، ول دهی دونم از کجا فهم ینم

 

به   نهیمن رو نب نکهیه گفته بودم به خاطر ادر حال جمع کردن جا نمازش بود و من از فکر خودم ک ریام
 سکوت کرده بودم.  یاتاقش رفته با شرمندگ 
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 ؟ یداشت یکار：گذاشت و گفت زیم  یکشو یرو تو  جانماز

 

 خوام.  ی…بله چادر م ؟یها؟ چ -

 

 من چادر ندارم!   شرمنده：من لبخند زد و گفت یدستپاچگ به

 

 مادرت که داره! ：نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 

  نییو جلوتر از من از اتاق خارج شد و من هم به دنبالش روانه شدم و ازپله ها پا یحرف چیه بدون
 .میرفت

 

  یم  لیتشک ینی تزئ یبزرگ با ظرفا ن یتریرو و شترشیسالن بود و ب یکه گوشه  یبه سمت کمد ریام
 رداشت و به دستم داد.چادر و جانماز رو ب  نیتریو ری ز کیکمد کوچ یداد، رفت و از تو

 

 رو!   نیتریو  ریز کی کمد کوچ  نیجا رو گشته بودم به جز هم  همه

 

نشست و به من که سردرگم  ونیتلوز یمبل روبه رو یو جانماز رو از دستش گرفتم و او رو چادر

 هم هست؟ یا گهید زی چ：بودم نگاه کرد و گفت  ستادهیوا
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و از جاش   ت ی اذ نکهیا یبرا یدونستم، ول یجا نماز خونده بودم و جهت قبله رو م نی ظهر هم نکهیا با

 .... قبله؟آره：بلندش کنم گفتم

 

 .شهی درست م یذره به راست بچرخ هی -

 

گفت هنوز چپ و راستش رو بلد    یکه م یکه با حرص و در حال  دمیکه گفته بود چرخ یعکس جهت  بر
 و جهت رو نشونم داد. ستادیبله وابه سمتم اومد و جلوم رو به ق  ستین

 

  نجایو هم  یطرف نیها! من ظهر هم هم یگ یم راست：با ذوق گفتم ارمیلجش رو در ب نکهیا یبرا
 نماز خوندم! 

 

گرش نکردم و مشغول خوندن نماز شدم و در تمام طول   دیتهد ی افهیبه نگاه متعجب و ق یتوجه 
 دم. نگاهش رو روم احساس کر ینیمدت نماز خوندنم سنگ

 

 خبر شد.  یشبکه  ی کرد و مشغول تماشا ادی رو ز ونیتلوز یتموم شدن نمازم هم صدا با

 

 نیخواست کنارش باشم و از ا یدلم م یگوش دادن به اخبار رو نداشتم، ول  یوقت حوصله   چیه من
مبل دو نفره نشستم و پاهام رو    یکنارش و رو نیهم ی استفاده رو ببرم و برا  تینها تی مدت محرم

 مبل جمع و بغل کردم.  یرو
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حرصم گرفته بود   یو حساب ختیر  یمخم بود و اعصابم رو به هم م یرو  شیتوجه یاخبار و ب یصدا
 . دمیجو ی رو گاز گرفته بودم و م نمیی و با حرص لب پا

 

 نکن!  -

 

کنم! اصال   ینم ی؟ من که کارگه  یم  یچ نیجا خوردم و با خودم گفتم: ا شیو عصب  یلحن دستور از
 ! ستیبا من ن دیشا

 

 گم نکن!... یفکر که با من نبوده به خوردن لبم ادامه دادم که دوباره گفت: م نیا با

 

چونه  ریو دستش رو ز دیکه لبم رو گاز گرفته بودم با تعجب نگاهش کردم که به طرفم چرخ همونجور
 دندونم در آورد.  ریام گذاشت و با انگشت شستش لبم رو از ز

 

لجباز   ینازک کردم و مثل بچه ها  یمن پشت چشم ینکن!، ول گهی متوجه شده بودم چرا م حاال

 خواد. یخودمه!... دلم م لب：گفتم

 

و مشغول باال و   دیاز سر حرص کش  یحرف دوباره مشغول خوردن لبم شدم که نفس   نیگفتن ا با
زد   هیبه مبل تک   نهیو دست به س د یکودک رس یبه شبکه  نکهیشد تا ا ونیتلوز ی کردن شبکه ها نییپا

 .یعالقه دار  زایچ نیفهمم چرا انقدر به ا ی! تازه م ینگاه کن زایچ نی از هم دیهم که با واقعا：و گفت
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بهم گفته بود بچه ام و   نکهیا یبرا   ارمی حرصش رو در ب نکهیا یتر لبم رو گاز گرفتم! البته نه برا ممحک
 کنم. یخونمون کارتون نگاه م یبه روم آورده بود که تو 

 

و   ستی خبر خوب توش ن هیکه  هیمزه ا یبهتر از اون اخبار ب  یلیخ  زایچ نیا：گفتم تی عصبان با
 .گهیمردم م یهمش از بدبخت

 

 سرش رو تکون داد! دویخند

 

 مورد عالقه ات رو آوردم.  یبده برنامه  ؟یشی م  یحاال چرا عصبان -

 

پهلوش کنم   یلگد محکم حواله   هیخواست کتکش بزنم و  یحرصم رو در آورده بود و دلم م یحساب 
... 

 

بود با تعجب  و او که از حرکتم جا خورده  ستادمیفکر لگد زدن بهش از جام برخاستم و جلوش وا با
 بهم نگاه کرد. 

 

به راست کج و چشمام رو خمار کردم و    یمتعجبش زل زدم و لبم رو گاز گرفتم، سرم رو کم یچشما به
 !ارهیسر از کارم در ب  نکهیکنه بدون ا یکه به لبم نگاه م دمیشدم و د کی با خم شدنم بهش نزد

 

 پاش زدم و ازش دور شدم.   به ساق یپام رو به عقب باال بردم و لگد محکم  یبه آروم که
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 سنگه! ای هیپاچه اش پا  ری پام درد گرفته بود، معلوم نبود ز یکه زده بودم انگشتا یضربه ا از

 

 ه؟یخورده و االن مصنوع ری لحظه از ذهنم گذشت نکنه پاش ت هی

 

 رفتم برگردم و نگاهش کنم.  یم فمیبلندش باعث شد من که پشت بهش به سمت ک  یخنده  یصدا

 

 !ومدیو چقدر هم خنده به صورت جذابش م دیخند یبلند م یداشت با صدا او

 

 که خنده اش کمتر شد گفت:مورچه…مورچه پام رو گاز گرفت و …قلقلکم اومد... یکم

 

 کرد و او فقط قلقلکش اومده بود؟  یمن داشت درد م یپا

 

  یچرم اونطرف سالن نشستم و مشغول باز یمبال یدر آوردم و رو فمی رو از ک می تر از قبل گوش  یحرص
 شدم.   میبا گوش

 

وبابات   مامان ：بلند گفتم ینشد و من کالفه و با صدا یاز پدر و مادرش خبر یمدت گذشت، ول هی
 ان؟ یخوان ب ینم

 

 ! انیحاال حاال ها نم  -
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 چرا اونوقت؟  -

 

 وسشون با هم تنها و راحت باشن. مشغول کردن که پسر و عر رونی اونا خودشون رو ب -

 

 م؟یهه! چقدر هم که راحت -

 

 مشکل خودته!  گهیاون د ی من که راحتم! تو هم اگه ناراحت -

 

ساکت موندم و به مکالمه اش    شی زنگ گوش یبهش بدم که با صدا یجواب دندون شکن  خواستم
 گوش دادم که به مخاطبش گفت: 

 

 ن؟ییسالم... شما کجا  -

 

- ............... 

 

 باشه التماس دعا!  -

 

- ............ 
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 کنم. یرو آماده م ینه!... من همه چ -

 

- ............... 

 

 کشم، فعالً خداحافظ.  یازش کار نم نی نگران نباش -

 

رو به من که با  شرتشیت نییو بعد از مرتب کردن پا ستادیپاش وا یاش روبا تموم شدن مکالمه ریام
تنها بزارن که رفتن  شتریمامان و بابا قصد کردن ما رو ب  نکهیکردم گفت: مثل ا  ینگاهش م یکنجکاو

 !میشاه عبدالعظ 

 

  زیعم رو حفظ کردم و گفتم: هه! گل بود که به سبزه ن شدم موض یداشتم ذوق مرگ م  یکه از خوش  من
 آراسته شد...

 

 ؟ یو غمبرک بزن ینیبش نجای برگردن هم یتا وقت یخوای حاال تو م  -

 

 بکنم؟  دی با کاری ! چاً یمن غمبرک نزدم و ثان نکهیاوال ا -

 

 تا اونا برگردن.  م یکن یمن به مامان گفتم ما شام رو آماده م -

 

 !ادی خوشم نم یمن اصال از آشپز ی، ول-
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 ده؟! یم  تیبه شکمش و غذا اهم یزی از هر چ شتری خونه ب یکه آقا یدون  یتو نم  یعنیچه بد!  -

 

 ندارم.  یبه آشپز یلیکنم! فعال که م یم  شیکار هی بشه  دایخونه ام پ یکه آقا  یحاال تا موقع -

 

ه سمت آشپزخونه رفت و در همون حال  ب  ومدهیکه دادم چندان خوشش ن یکه معلوم بود از جواب او
  یتونیم  یکشه و تو هم اگه خواست یطول م یگفت: به هر حال تا مامان و بابا برگردن چند ساعت

 .یو به من کمک کن  یایب

 

 !نمیکردنت رو بب  یآشپز ادی شد گفتم: بدم نم  یقند آب م لویک لویدلم ک یکه داشت تو من

 

وسط آشپزخونه    زیوارد آشپزخونه شدم و پشت م  ریحرف از جام برخاستم و به دنبال ام  نیگفتن ا با
 ؟ی بپز یخوا یم ی: حاال چدم ینشستم و پرس

 

کم  هیذاشت جواب داد: اگه  یم ی نیرو داخل س   یلیکرد و وسا  یو رو م ری ها رو ز نتیکه کاب همانطور
 . یفهم یخودت م یصبر کن 

 

  ز یم یرو رو  ازشی مورد ن لیتمام وسا  یبعد او هم وقت یو مدت دمینپرس یزیچ گهیحرفش من د نیا با
 حدس بزن!   یتون یگذاشت رو به روم نشست و گفت: حاال اگه م

 

 انداختم و جواب دادم: کباب؟  یو رنده نگاه  ازیو پ  ین یداخل س یهاه یمرغ و ادو به
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 ؟ یفهم  یم  ینگفتم اگه صبر کن -

 

 باهوشم! ی ادیکوچولو ز هیمن  -

 

 ؟ یشه کمکم کن  یم  یلبش نشست و گفت: حاال که انقدر باهوش یرو  یلبخند

 

 کنم؟  کاریچ  دیچرا که نه!...من با -

 

 شم.  یممنون م  یرو رنده کن   ازیاگه پ -

 

افتادم و   ازی کردن مرغ شد و من هم به جون پ کهی ت کهیمشغول ت یاگنده ینگفتم و او با چاقو یزیچ
 م. مشغول پوست کندنش شد

 

  نیف نیوسط تنها ف نیو ا میداد ی و در سکوت هر کدوم کار خودمون رو انجام م  میدو ساکت بود هر
 من بود که سکوت رو شکسته بود. 

 

که او هم با   دمیدوختم و د  ریاز اشکم رو به ام سی گنده رو هم رنده کردم و نگاه خ ازی پ نیدوم
 کنه و لبش خندونه! یبه من نگاه م  یاشک یچشما
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وسط خنده   ری خنده که ام ریز میبا هم زد ییدوتا هویهم گره خورد و  یتو سمونینگاه خ یا لحظه
 انقدر تنده! ازهیپ نیدونستم ا یگفت: شرمنده! نم

 

بود که من   نجایا شیخوب   یجام برخاستم و مشغول شستن دستام شدم و در همون حال گفتم:، ول از
 .دمیو اشک تو رو هم د ختمینر براش اشک ییبه تنها

 

 ؟ ین یاشک من رو بب یتو انقدر دوست دار یعن یطرفم برگشت و گفت:  به

 

 ....زهی.... چیعنینه نه!  -

 

 . دمیباشه فهم -

 

و من دست به   ستادیوا نکیس  یخورد شده کنارم و روبه رو یهاشستن مرغ   ینزدم و او برا یحرف 
 یم مرغ   ومدیم  ریکه از ش  یآب کم ری دادم و به او که با حوصله و ز هیپشت سرم تک نت یبه کاب  نهیس

 شست، نگاه کردم. 

 

دست از کار   اینگاهم کنه  نکهیخودش کالفه شده بدون ا  یمن رو نیکه معلوم بود از نگاه سنگ ریام
 ؟ یبس که براندازم کرد یبکشه گفت: تو خسته نشد

 

 !یکارها هم بلد باش  نیاز ا ادیآخه اصال بهت نم  -
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 اد؟ یبهم نم  یچ گهیواقعًا؟!... خب!... د -

 

 یدوست دختر داشته باش  نکهیرو بد جنس کردم و جواب دادم: ا لحنم

 

 ندارم!  -

 

 پس الناز...  -

 

 شه؟  یم  تیتو بهش حسود -

 

 بهش حسادت کنم؟  دینه! چرا با -

 

  چهیباز هیگفت: الناز   یو کامال جد ختیر  یبزرگ یکاسه یداخل سبد رو تو یشسته شده ی هامرغ 
 !میبه گنده هاشون، درست مثل کر دنیرس  یاست برا

 

 و...  میکر -

 

 ! دوست ندارم امشب در موردشون حرف بزنم.هیکاف -
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نشست و گفت: حاال اگه حس    زینگم و پشت م یزیچ گهیحرف باعث شد من د نیبا گفتن ا ریام
 مواد رو به مرغ اضافه کن تا من همش بزنم.  نیا یک ی یک ی و  ایارضاع شده ب تی کنجکاو

 

ظرف   یکه گفته بود رو انجام دادم و بعد تموم شدن کارمون با کمک هم رو  ی سمتش رفتم و کار به
 .میدیرو سلفون کش

 

 خوشحال بودم!  من

 

 ! رمیکنار ام نکهیاز ا خوشحال

 

 ه!حرف بزن اتیخواد در مورد عمل  یاو گفته بود امشب نم نکهیاز ا خوشحال

 

 قراره کوتاه مدت باشه!  ی خوشحال نیدادم که ا ینم  یتیخوشحال بودم و اهم من

 

  ییبه جدا گهیغرق شدم و به خودم قول دادم که د یو شاد  ای رو یتو  ریتک حرکات امبا تک  اونشب
 مونه! یکنارم م شهیهم یبرا ریکنم ام الی فکر نکنم و خ

 

  یاز دفاع شخص یو گفت: گفته بود ستادیگذاشته بود مقابلم وا خچالیکه ظرف مرغ رو داخل  ریام
 درسته؟ یدون ی نم یزیچ
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 فلفله!  یهمون اسپر میدفاع یله ینه! تنها وس -

 

 بدم.  ادی رو بهت  ییزایچ هیپس خوبه که امشب  -

 

کشوند وارد   یخودش م که من رو به دنبال یدستم رو گرفت و در حال هوینگاهش کردم که  جیگ
 . میکن نیباز تمر یمحوطه هی یسالن شد و گفت: بهتره تو

 

مبل   ینگفتم که او دستم رو رها کرد و ازم خواست رو یزیکه از تماس دستش داغ شده بودم چ  من
 گه گوش بدم. یکه م ییزای و به دقت به چ نمیبش

 

ضربه زدن رو نشونم داد  یاز نقاط ضعف بدن مردا و بعد هم نحوه  یمبل نشستم و او ابتدا بعض یرو
داده رو روش   ادمیکه  ییزهایحرکت جورواجور و حرف زدن از من خواست تا چ  یو در آخر هم بعد کل 

 کنم.  ادهیپ

 

هوا تکون دادم و   یکردم دستم رو تو یم  ریس  اهامیرو یگفته و تو  یبودم او چ  دهیکه اصال نفهم من
 گرفتم. ادیرو  یمن همه چ ستیزم ن گفتم: ال

 

 شه! یواقعًا؟!.... باشه االن معلوم م -

 

حرکت از   هی دستش بلند کرد و با  ه یحرف من رو که هنوز حرفش رو هضم نکرده بودم با   نیگفتن ا با
 پشت دوتا دستام رو گرفت و اونا رو پشت کمرم محکم نگه داشت. 
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ام در اومد و با  ناله  دیچ یپ یدستم م یکه تو یکرد و درد یکه به دستام وارد م یاز حد شیفشار ب  از
 ؟ یکن  یم کاریمعلومه چ چیحرص گفتم: ه

 

 ! خب!... از خودت دفاع کن. یگرفت ادیرو  ی همه چ  یتو که گفت -

 

 آخ.. آخ.. ولم کن... دستم درد گرفت.  -

 

  ینم یدستم تو رو نگه داشتم، چرا سع هیمن فقط با   نیدستش رو مقابلم تکون داد و گفت: بب  هی
 !یاز دستم در بر یکن

 

  یچ بفهمم  نکهیطاقت شدم و ناخودآگاه و بدون ا یکرد ب یکه به دستم وارد م یاز حد شیفشار ب  از
 دم.  یکه بخواد بهش م یهر چ  رهیبگ  ینجوریمن رو ا یگم گفتم: ولم کن بابا! اگه کس یم

 

 ؟ید یاگه خودت رو بخواد هم م ی: حتدیدندوناش غر یکرد و از ال شتر یدستش رو ب فشار

 

 !...؟ید ی: چرا جواب نمدیحرفش جا خوردم، دوباره غر از

 

  یبه ساق پاش زدم و در کمال ناباور  یبا پام لگد محم تی کرد و من با عصبان می حرفش عصب  نیبا ا او
 که دستام رو رها کرد و چند قدم به عقب برداشت.  دمید
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هم بود  یکه از شدت ضربه اخماش تو  یدر حال یکردم، ول یبودم و با تعجب به او نگاه م   یعصب من
 خوب بود...  یلی! ختهیال ح  ییزایچ هی نکهیبه روم لبخند زد و گفت: نه! مثل ا

 

به عقب هولش دادم و او که انتظار   اشنه یس یسمتش حمله کردم و با گذاشتن دوتا دستم رو به
 خنده. ریبلند زد ز یمبل پشت سرش افتاد و با صدا یشد و رو ری رو ازم نداشت غافلگ  یحرکت  نیهمچ

 

مبل   یکمتر بشه، خودم رو رو دادم تا دردش یو من همانطور که مچ دستم رو مالش م  دیخند یم او
  یم  زیر  زیکه هنوز هم به حرص خوردن من ر  ریبلند شد و ام فونیآ یکه صدا دی نکش یانداختم و طول

  ارو جواب بده گفت: مامان و باب فونیدرست سر جاش نشست و رو به من که منتظر بودم آ دیخند
 !میرو زدن که بگن ما برگشت فونیبرگشتن! آ

 

  یتو یبعد همگ  یخانم وارد خونه شدن و مدت الیو ل ی تهران یآقا نکهیتا ا دیطول کش یاقهیدق چند
خانم  الیمشغول درست کردن کباب شدن و من و ل ریو ام یتهران  یو آقا میو کنار منقل نشست اطیح

 . میکرد ییرایاز خودمون پذ یدود ییهم با چا

 

 رفتن شدم .  یشب بود که آماده یآخرا

 

کردم و وارد   یدر خونه اومده بودن خداحافظ  یبدرقه ام تا جلو یکه برا الخانمیو ل  یتهران یآقا از
 شدم.  اطیح

 

 !دمشیند یزده بود که موقع خداحافظ   بشی کجا غ  هوی ری دونستم ام ینم
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باز و بسته   ی نرفته بودم که صدا شتریهنوز چند قدم ب یقدم برداشتم، ول  اطیبه سمت در ح دانهیام نا
که خودش رو بهم رسوند و کنارم قرار   دمیتندش رو از پشت سرم شن یقدما یشدن در و به بعد صدا 

 بپوشه و برگرده.  راهنیپ  شرتشی ت یگرفت و من تازه متوجه شدم که رفته رو

 

و شونه به شونه  یحرف  چیبدون ه  ییشدم و دوتاخارج   اطی از او که در رو برام باز کرده بود از ح جلوتر
 .میکوچه قدم زد یک یتار یهم تو ی

 

 کنار هم بودن تموم بشه! نی ساعت و ا نیلحظه و ا نیخواست ا ینم دلم

 

او هم  دی رس  یرفت و به نظر م  یراه م یشلوارش جا داده بود و به آروم  بیج   یدستاش رو تو ریام
 . میدوست نداره که زود به مقصد برس

 

که لحظه   فیح  یو خلوت رو دوست داشتم!، ول کیتار یکوچه  یکنار هم بودن و قدم زدن تو نیا
 شن!  یزود تموم م  یلیخ  یخوب و دوست داشتن یها

 

 دادم. هیشدم و بعد بستن در بهش تک اطیکردم و وارد ح  یخداحافظ  ریکه بود از ام یا یهر سخت به

 

 رو دوست نداره!   ییجدا نیکه برگرده و احساس کردم که او هم مثل من ا دمیرو نشن   ریام یپا یصدا
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خاموشش   یکه چراغ ها یامطمئن شدم رفته به سمت خونه یو وقت ستادمی رو پشت در وا یمدت
 برداشتم.  نیسنگ یهاداد قدم  یخبر از خواب بودن افراد داخلش م

 

به خونه اشون  یشب مهمون  یزی برنامه ر یکه ازم خواسته بود برا ریام یروز بعد، طبق خواسته  دو
 حاضر بودم.  اطشونیدر ح یبرم جلو

 

 بشم.  اطیسرو صدا وارد ح یکه ازم خواست آروم و ب دمی خانم رو از پنل شن الیل یدر رو زدم، صدا زنگ

 

هم تعجب   مید یکه م یزیگذاشتم و از چ اطیح یدر رو ُهل دادم و پا تو واشیخواسته اش  طبق
 کردم و هم خنده ام گرفته بود!

 

  ریو ام  دیپاش یدستش روش آب م  یتو لنگیبا ش یتهران   یپهن بود و آقا اطیوسط ح یمتر۶ یقال هی
 شست. یم  یشلوارش رو تا زانو باال زده بود و فرچه به دست قال یهم پاچه ها

 

 سمیخ گهیاونطرف د ری رو درآورد: بابا جان بگ ریام یگرفت و صدا ری آب رو به طرف ام یتهران یآقا
 دارم.  یقرار مهم کار هی!من االن  یکرد

 

تا   یبش سی خ  دیکن! بارو اونطرف گرفت و گفت: بچه! انقدر غر نزن و کارت رو ب  لنگیش  یتهران یآقا
 !ی و مارو به کار ننداز یاری مهربون رو در ن یآدما یادا گهید یتو باش 
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دلم   زیبلند رو به من گفت: عز یو با صدا  ستادیدر وا یاومده بود جلو  رونیخانم که تازه از خونه ب الیل
 تو! ای ب  یستادیچرا اونجا وا

 

 حضور من شدن .  یبه طرفم برگشتن و تازه متوجه  یتهران  یو آقا ری حرفش ام نیا با

 

  ین یرو به خانمش که با س  یتهران ینکرد و آقا یفرش ثابت موند و حرکت یرو ری دست ام یتو فرچه
؟  نیکه به ما بخند نیکرد یکی گفت: خانم! با عروست دست به  ومدیم نییدستش پا  یشربت تو

 ه!رس یما هم م دنینوبت خند  ن،یاشکال نداره بخند

 

 .گهیگرفت و گفت: پسر! چرا خشکت زده فرچه ات رو بکش د ری دوباره آب رو به طرف ام یتهران یآقا

 

  یحرف باباش دوباره شروع به کار کرد و من جلو تر رفتم، سالم کردم و گفتم: کمک م  نیبا ا ریام
 ن؟ یخوا

 

کشوند   یها م یت صندلکه من رو به سم  یخانم خودش رو بهم رسوند و دستم رو گرفت و در حال  الیل
 وتماشا کن!  نیبش  نجایا ایشورن تو ب یخودشون م  زمیگفت: نه عز

 

فرش،   یرو   ختیقابلمه از دستم در رفت و غذا ر ؟یدونیخانم ادامه داد: م اینشستم و ل یصندل یرو
من ناراحت نباشم تعارف کرد که برام بشوردش و من هم از خدا خواسته قبول  نکهیا یهم برا ریام

 کردم. 
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  شتریو باباش و کل کالشون با هم نگاه کردم که ب ریچونه ام گذاشتم و به فرش شستن ام ریرو ز دستم
  یبود و من رو به خنده م  یزدن و صد البته غر زدناشون شوخ یکه کار کنن به جون هم غر م نیاز ا
 نداخت. ا

 

کرده بود به خونه رفت تا   یکه فرش بشوره آب باز نیاز ا شتریکه ب  یتهران یتموم شدن کارشون آقا با
و به   ستادیباال زده به من و مادرش ملحق شد و پشت من وا یبا پاچه ها ر ی لباس عوض کنه و ام

سر   فسن کیرو    اون زیم یزد و با برداشتن شربتش از رو هیمن بود تک یصندل  یپشت یدستش که رو
بلند گفت: رها تو شربت   ینصفه من با صدا وانیل دنیگذاشت و با د زی م یرو رو  یخال وانیو ل دیکش

 ؟ یآلبالو دوست ندار

 

تو   تا：و آروم کنار گوشم گفت   دیرو برداشت و شربتش رو سر کش وانیبدم ل یمن جواب  نکهیا قبل
 !یبه من نخند گهید یباش 

 

  ری انداخت و گفت : ام ینگاه ری ام یکرد به سر تا پا یخانم که تا اون موقع با لبخند ما رو نگاه م الیل
 خودت رو؟   ای یرو شست  یتو قال

 

  ری اش تقصنگاه کردم که شونه اش رو باال انداخت و گفت : همه  دیچک یکه از لباساش آب م ریام به
 کنه. یم یها آب بازباباس که مثل بچه 

 

 اتاقش منتظرمه و به سمت در خونه رفت.  یکه رو به من گفت تو میدیخانم به حرفش خند الیو ل من
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درخت نشستم و حرف زدم و مطمئن شدم که   یهیسا ر یز  یتهران یخانم و آقا  الیبا ل یکم  نکهیا بعد
 لباسش رو عوض کرده وارد خونه شدم و به سمت اتاقش قدم برداشتم. ریام

 

بکنم   دیبا کار ی چ یمهمون  یتو نکهیمطالعه نشسته بودم و او در مورد ا زیم یصندل  یاتاقش و رو یتو
 زد.  یحرف م

 

من هم از حرفاش و   یشه، حت ی م  یقرمز عصب زهایچ ی که موقع حرف زدن در مورد بعض دمید یم
 و لپام قرمز بود.  دمیکش یکردم خجالت م  یم  دیکه با یکار

 

 : دمیو بهش توپ ستیکار از من ساخته ن نیکنم سرش غر زدم که ا کاریچ د یبهم گفت که با یوقت

 

من  ،یخوا یرو ازم م  یزیچ نی وچکاره اس که همچ  هیرفته طرف مقابل من ک   ادتی نکهیتو مثل ا -
 ....نکهیکه اون کنارم باشه، چه برسه به ا شهی چندشم م

 

مکث گفت: باور کن اگه راه  یداد و بعد کم  رونیو نفسش رو ب  دیدستش رو به صورتش کش  یعصب
از تو برام سخت   یزی چ نیهمچ هی خواستن  م،یکرد یکار نم نیوجود داشت تو رو مجبور به ا یا گهید

 ش نکن. سخت تر  گهیهست! تو رو خدا تو د 

 

خورد    یخواستن انقدر بهم بر نم یرو ازم م  نیا یسرهنگ احمد ای یمثل رستم یا گهیکس د اگه
 شدم.   یوناراحت نم
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بشم چه برسه   کینزد میبه کر  یمن تعصب داشته باشه و نزاره حت  یرو  ریخواست ام  یدلم م من
 ...دیبهم بگه با نکهیا

 

که   نمیب یگفتم: واقعا هم م  هیبغض آلود به کنا یناراحت بودم و با همون صدا  یکرده و حساب بغض
 چقدر برات سخته... 

 

 روبه روم نشست.   یاتاق شروع به قدم زدن کرد و بعد مدت یرو به روم برخاست و تو  یصندل  یرو از

 

  نیتر کیزارم کوچ  ی! من نمفتهی ب  یاتفاق ستیشد و گفت: قرار ن رهیاشکم خ سی خ یچشما به
 بهت بزنه.   یبیآس

 

 رو به دستم داد. وانیو ل  ختیآب ر وانیل ه ی زیم یپارچ آب رو از

 

که   یبار کار نیدادم و او چند یداد گوش م  یکه م ییهاآروم شده بودم و در سکوت به آموزش  یکم
دادم رو تکرار کرد و از من هم خواست انجامش بدم و هر بار که ازم خواست کارش رو   یانجام م دیبا

و هر بار هم  ددادن کر ح یخراب کردم و او با حوصله از اول شروع به توض  امیتکرار کنم من با خنگ باز

 نشه صی از حد حر شیب  یمراقب باش یلیخ دیبا  ،یزود انجام بد دیکار رو با نیا رها：گفت 

 

 کشه! یم یو طوالن  قیعم یو نفسا شهی حرفا سرخ م نیکه با گفتن ا مدید یم

 

 راحت بشه. میاز کار بلد الشی نداشته باشم و خ یکنم تا مشکل  ن یبار تمر نیفرصت داد چند بهم
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  یگرسنه ام شده بود و کار یو من حساب  میکرد یم  نیو تمر میاتاق بود یتو  میو ن کیساعت  تا
 نداشت که قارو قور شکمم آبروم رو جلوش ببره.

 

رو ازش   یک یکوچ یرو باز کرد و چاقو  زیم یزد کشو ی بود و حرف م  ستادهیوا  زی که کنار م همانطور
  یتا اگه مشکل یهمراه خودت داشته باش  دیرو با نیآورد و چاقو رو به طرفم گرفت و گفت: ا رونیب
 باشه.  تیدر ارجع  دیتو با ی کرده سالمت دیبار تاک ن یچند ی! حاج یاومد ازش استفاده کن شیپ

 

 ( ؟یتا دلم خوش باشه خودت به فکرم یگفت یرو نم شی حاج یمرد ی)حاال م

 

 تونم آدم بکشم.   یمن نم ی، ول-

 

 .کشهی چاقو آدم نم نی! بعدش هم نگران نباش ایکنی کار رو م  نیحتما ا  یمجبور بش یوقت -

 

چاقو رو از دستش گرفتم که باعث شد به صورت خسته ام نگاه کنه و   یلیم  یو ب یحال یب  با

 ؟ یشد خسته：بگه

 

 هم گرسنه امه. یآره َو حساب  -

 

نمونده…حاال هم پاشو  یزیرو گفتم و چ یهمه چ گهیکنم د یزمان از دستم در رفت! فکر م  یببخش -
 گرسنه شدم. یکه من هم حساب  میبخور یزیچ هی میبر
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 م برخاستم و جلو تر از او از اتاق خارج شدم. از جا یحال یب  با

 

 دوازدهم: فصل

 

 قرارم با سوگند نشسته بودم. سر

 

  میاطالعات  هیتخل  دارمونید نیهمون اول یو تو دمشید  یبود که م یبار نیچندم نیا یبعد مهمون از
به   شتریبود ازم خواسته بود ب  دهیو هر بار که من رو د  دمیشن  یگفتم و چ یچ  میکرده بود که به کر

 بهم بده.  یشتریبشم و اعتمادش رو جلب کنم تا اطالعات ب  کینزد میکر

 

 حرصم گرفته بود.  شیتکرار  یکرد و من از حرفا یرو تکرار م یروز هم داشت دوباره همه چ اون

 

داده بود  ریمکه ا یمقنعه ام بردم و گوشم رو خاروندم که انگشتم به گوشواره ا ریدستم رو ز کالفه
 ! ابیاش رد گهید یک ی یشنود بود و تو  شیکی یکه تو یخورد، همون گوشواره ا

 

  دمی! فهمیکن  یسوگند چقدر تکرار م  یوا：آوردم و رو به سوگند گفتم رونیمقنعه ب  ریرو از ز دستم
 . یمخم رو خورد گهید

 

چقدر برام مهمه که اون  یدون یاز طرف تو راحت باشه، نم  المی برات تکرار کنم تا خ دیآخه هر بار با -
 کنم. دایرو پ ز یهمه چ یب
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 ؟یخوا ی،…م یحساب کن هیخودت باهاش تسو  یخوا یسوگند تو که نم  -

 

 اش رو هم دارم! لهیوس  یخودم بکشمش حت  یخوام با دستا  یچرا اتفاقا! خودم م  -

 

 که اون کرده حتما حکمش اعدامه. ییکارا با ،یبد   لشیکه تحو نهیکار ا نیبه نظر من بهتر -

 

عمرم رو   یخواد برم زندون و باق  ی دلم نم ره،یخودم هم گ یرفته پا  ادتی نکهیتو! مثل ا  ی گ یم یچ -
 ! نمیمنتظر اعدام شبا رو تا صبح کابوس بب ایزندان باشم  یتو ای

 

 داره.  فیتخف یخودش جا  نیو ا یکرد  یهمکار س یدادنش با پل لیتو با تحو  ی، ول-

 

 یگفتم و اونا هم تو سیکه به پل میری اصال گ کنه؟یحرف من رو باور م  سی پل  یکن یتو فکر م -
زندانم کم کنن؟ جرم من بزرگتر از اون  یتونن از سالها یدادن، مگه چند سال م فیمجازاتم تخف 

 .یکن  یکه تو فکر م هیزیچ

 

قانون  لیتحو دیبا ،یریانتقام بگ دیتو خودت نبا  ی، ولکنم یم دایسوگند! من آرتان رو برات پ  -
 . شیبد
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 یداغون هی کنم که برام بد تموم شه…درسته زندگ ینم یکن! مطمعن باش کار  داشیتو فقط برام پ  -
  یبزرگ با بابام زندگ یایدن نیگوشه از ا هیکه  نهیخواد برم زندان؛ من فقط آرزوم ا  یدلم نم یدارم، ول
 آرامش داشته باشم.  یعمرم رو صرف او کنم و کم یکنم و باق 

 

 : دم یپرس یکه زده بود متعجب شدم و با کنجکاو یحرف  از

 

 .دهیبابات؟ مگه بابات تو رو بخش -

 

 نه! -

 

 پس؟...  -

 

 !دمیمن او رو بخش -

 

 ه؟ یمنظورت چ ؟یدیتو بخش  -

 

 سوگند ناراحت شد.  یهم چهره  باز

 

که از مرگ   یمادر ؟یره خارج هه! چه مادر یو م  رهیگ یرم طالق م   یمن از خونه م نکهیمامانم بعد ا -
 اش برسه! نهیریچرت و د یتونه به آرزوها  یپسرش و رفتن دخترش خوشحاله که م
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  یو حواس پرت  شهی هم که بعد مرگ سپهر و رفتن من حالش خوب نبوده با طالق مامان بدتر م  بابا
کشن و   یکنن و مال و اموالش رو باال م یاستفاده م شیبد حال  نیهم از ا اش ی و دورو بر رهیگ یم

 ...ارهیبابا هم سر از خونه سالمندا در م

 

کنم تا من رو   یخودم رو بهش معرف  دیبا دنشیرم د یو هر بار که من م ادشهیاالن فقط سپهر رو   بابا
 . ادیب  ادشی

 

 !ارهی م ادیسپهره به  یرنگ چشمام که رنگ چشما یمن رو فقط از رو او

 

 خواد بچه ام رو هم همرام ببرم  یرم ازم م یم دنشیکه هر بار که به د نهیا جالب

 

 ...ادشهیکرد  رونمی که به خاطرش از خونه ب یاز بچه ا یول  ست،ین ادشی! از من هه

 

 اهیرو س میکه زندگ   ییتموم اونا یزندگ نمیشه و بب تموم ب فیکث یباز نیخواد زودتر ا ی! دلم مرها
 شده!  اهیکردن س

 

 کنه. یمطمعن باش خدا همه اشون رو مجازات م  -
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  یلی! خیمن یاتفاق زندگ نیبد تو تنها و قشنگتر  یهمه اتفاقا نیا یتو ؟یدونی ! رها مدوارمیام -
بودمت   دهیاتفاقا د نیبا توام آرومم. کاش قبل ا ی! وقتیدی و به حرفام گوش م  یخوشحالم که کنارم

 و باهات دوست شده بودم.

 

 نگفتم! یزیچ

 

اتفاقا باهاش آشنا شده بودم و کمکش   نیبار با خودم گفته بودم کاش قبل ا نیهم مثل او چند من
 کردم.  یم

 

پام   ریز ن یهمانطور که به زم یو بعد مدت  میخود نشست االتیخ  یتو یهر دو ساکت و هر ک یمدت

 ؟  هیچجور آدم م یکر：بودم گفتم  رهیخ

 

 چطور؟  -

 

  یجا هیتونم بکشونمش  یبشه؟ م کیهست که زود اعتماد کنه و بهم نزد یخوام بدونم آدم  یم -
 خلوت؟ 

 

 ؟ یبشه؟ خودت رو بدبخت کن  یخلوت که چ یجا هی شیبکشون ؟یرها خل شد -

 

 کنم! دا یآرتان رو پ یکه جا -
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 ؟یگی م یمعلومه چ چی؟هیکن دایآرتان رو پ  ینجوریا -

 

 ؟یخوا  یمگه تو آرتان رو نم  -

 

  یجا ه یرو به   میکر دیکردن آرتان با دایپ یچرا برا ارمی! سر در نم یمتینه به هر ق  یخوام، ول یم -
 ؟ یخلوت ببر

 

کن تا بتونم باهاش   یکن و کار میی نگران نباش من قصد بدبخت کرد خودم رو ندارم تو فقط راهنما  -
 نظرمون دارن. ریز  یکه تا آخر مهمون یتنها باشم، دور از چشم اون دوتا گنده بک

 

 …… ......- 

 

 سوگند! بهم اعتماد کن. -

 

و از راه شه.. و.. ت   یکه براش ناز کن  نهیتنها راهش ا یبدون دیبا  یول ستم،یبا نظرت موافق ن نکهیبا ا -
 ! یوارد بش

 

 کار رو بکنم؟  نیا دیبا  یچجور -
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مونن که تا رنگ قرمز   یمردا به رنگ قرمز حساسن! مثل گاو م یبلکه همه می نه تنها کر ؟یدون  یم -
 کنن.  یبه سمتش حمله م ننیب یم

 

اون  یتو ادمهیادامه داد:  یشده بود و با ناراحت  او ناراحت یچهره  یحرفش خنده ام گرفت، ول  از
 قرمز و قشنگ....  یمانتو هیبودم!...  دهی قرمز پوش یشب لعنت

 

 کم بود. ی لیهم خ  شتیو آرا ید یپوش  یمشک یمهمون  یتو هر بار که رفت  یول

 

  نیهم یبرا ادی کننده ان بدم م کی هم که تحر ییخواد همه بهم زل بزنن و از لباسا یخب من دلم نم  -
 قرمز!  یو نه لباس مجلس  دمیقرمز خر یوقت نه مانتو چیه

 

اومده سمتت به   ینیب یکه زود دست و دلش بلرزه، اگه هم م ستین یآدم م ی! کریبخر دیخب با -
 !تهیخدا داد  ییبایخاطر ز

 

که به تو داره مطمعنم   یهبا توج  یزنه، ول  یگدار به آب نم  یکنه و ب  یاصال خودش رو وابسته نم او
 کارت ساخته اس! گهیو د یرس ی به خواسته ات م یبپوش یو لباس بازتر یبه خودت برس شتریاگه ب

 

 یدونستم ک یچون نم دم،یمن از حرفش خجالت کش یخنده، ول ری حرف زد ز  نیبا گفتن ا سوگند
 شنوه. ی گوشواره م یشنود رو  قینشسته و حرفامون رو از طر ستمیپشت س
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باهاش   امی ناز و عشوه ب میکر یبرا  یکرد و بهم آموزش داد که چطور حتمینص یسوگند کل  نکهیا بعد
نه  ایبهم زنگ زده   یکس نمیرو چک کردم تا ب  میکردم و از پارک خارج شدم و باز هم گوش یخداحافظ 

 صفحه اش بهم چشمک زد.  یرو ری ام امکیکه پ

 

 لباس!  دیخر یبرا  رونی ب میری ه بود: بعد از ظهر مرو باز کردم که نوشت امیشوق پ با

 

 ده! یاز شنونده هاست که از اول تا آخر به حرفامون گوش م یکی  ریمطمعن بودم ام گهید حاال

 

 گذروندم.  یرو از نظر م  هانیتر یو یتو یرنگارنگ مجلس  یو لباسا زدمی قدم م ری پاساژ کنار ام یتو

 

لباس قرمز   هی دنیتوجهم رو جلب نکرده بود که با د یزی و چ میبود که فقط راه رفته بود یادیز مدت
 نگاهش کردم.  کیزد به سمتش رفتم و از نزد یبهم چشمک م نیتریو یبراق و بلند که تو

 

 اومد. ی م  دهیو به نظر پوش شدی داشت و با دو بند پشت گردن بسته م یا  دهیپوش ی قهی لباس 

 

 ! ستین خوب：از پشت سر کنار گوشم گفت  ریلباس بودم که ام یتماشا محو

 

 !گهیبود د یا دهی! لباس  بلند و پوش ست؟یخوب ن گهی چرا م دمیفهم ینم

 

 قشنگه. یل یخوامش خ یمن م  یول：گفتم تی به طرفش برگشتم و با جد یلج باز با
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 . ستیخوب ن  ی عنی ستی خوب ن گمی م یوقت -

 

 .میهم هست که ما دنبالش  یهم خوبه همون رنگ یل یخ -

 

 نینزنه حاال که تو ا رونیو همه جات هم ب  یکردم برات مهم باشه اون وسط چراغ قرمز نباش یفکر م -
 . مشیخر  یباشه م یخوا  یرو م

 

 نظر گرفتم.  ری و لباس روبه روم رو با دقت ز ستادمیمن سر جام وا یوارد مغازه شد، ول  ریام

 

 گه؟یبزنه؟ بلند بود د  رونی گفت همه جات ب  یم  یچ ینداشت پس برا یلکه مشک نیا

 

هنوز دو قدم بر نداشته بودم که  ی باال انداختم و به سمت در مغازه پا تند کردم، ول یشونه ا الیخ  یب
 برگشتم و دوباره به لباس نگاه کردم. 

 

پشت کامال باز لباس که اصال قسمت پشت نداشت از ورود به مغازه منصرف و سر جام   دنید با
 شدم.   خکوبیم

 

 دهیبود پشت لباس د ستادهی که او وا یی! از جاستی گفت خوب ن یمتوجه شده بودم چرا م حاال
 .دمید یمانکن بودم و فقط قسمت جلوش رو م  ی ن جلوم یول  شد،یم
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 بود نگاه کردم.   ستادهیمغازه منتظر من وا یکه تو ریام به

 

خوام از   ی بهش بگم لباس رو نم نکهیو بدون ا اوردمیخودم ن   یبه رو  یشده بودم، ول عیجور ضا بد
 اون طرف پاساژ پا تند کردم. ینایتریفاصله گرفتم و به سمت و نیتریو

 

زدن  دیشدم با هم دوباره به د   عیضا ارهیبه روم ب  نکهی نگذشت که کنارم قرار گرفت و بدون ا  یزمان
و ازم خواست باهاش به داخل مغازه   ستادیها وااز مغازه یکی که مقابل در  میها مشغول شد  نیتریو

 برم. 

 

 دم.بدون سوال وارد مغازه ش  دمینگاهش رو د  یتو  تیجد  یتعجب نگاهش کردم و وقت با

 

بود  دهیهم به خودش رس یرو به فروشنده که حساب  ری که ام ستادمیدرگم وسط مزون بزرگ وا سر

 . نی اریرو ب   نیتریو یلباس قرمزه تو نیکن لطف：گفت 

 

 ن؟یخوا  یخانومتون م یبرا ：گفت ضی به من نگاه کرد و با غ  فروشنده

 

نگفت و مشغول در آوردن   یزیچ گهیمورد بودن سوالش شد که د ینداد و خانمه متوجه ب یجواب
 لباس از داخل رگال شد. .

 

 دور تا دور مغازه نگاه کردم! به
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 مغازه بزرگ و شلوغ با چند تا فروشنده جوون و خوشکل!  هی

 

که  ستادمی پر کردم و کنارش وا ری قدم فاصله ام رو با ام هیخودآگاه حس حسادت زنانه ام گل کرد و  نا
از جنس و رنگ و کار خوبشون    یکل  نکهیگذاشت و بعد ا شخوانیپ یفروشنده لباس رو جلومون رو

 کرد اتاق پرو رو نشونمون داد و ازم خواست لباس رو پرو کنم.  فیتعر

 

من رو به سمت   یاو با خونسرد  یدستم رو گرفت و من متعجب به دستش چشم دوختم، ول ریام
ش سر ذوق اومده بودم باهاش هم کار نیکرد و من که از ا تیکه فروشنده اشاره کرده بود هدا ییجا

 قدم شدم. 

 

 اتاق پرو نگاه کردم. یقد  نهیآ یخودم تو به

 

 نیو آست قهیو  دیرسی پام م یلباس قرمز بود که دامنش تا رو هیکه او انتخاب کرده بود   یلباس
  یقسمت کمرش م یهم رو ونی پاپ هیکار شده بود و   پوری اش با گ نهیقسمت س یکوتاهش و رو

 خورد. 

 

 کردم!  نشینقصش تحس   یب ی قهیبود ومن به خاطر سل یساده و فوق العاده قشنگ لباس 

 

سر جام    ریدر زدن ام یکه با صدا دمیچرخ یتنم شده بودم و دور خودم م یلباس تو  یتماشا محو
وارد   در رو کامل باز کرد و هیبخوام بگم لباس خوب نکهیکوچولو باز کردم و قبل ا  هیو در رو  ستادمیوا

 اتاق شد. 
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 کردن! یقند آب م لویک لویدلم ک یتو  یو از کارش هم تعجب کرده بودم، ول دمی کش یخجالت م  ازش

 

 سر تا پام نگاه کرد و ازم خواست بچرخم. به

 

به حرفش گوش بدم و پشتم رو  یحرف چیبود و باعث شد بدون ه یو دستور یکامال جد لحنش
 در رو باز کرد و از اتاق خارج شد. عیسر یل یبهش بکنم که نگاهش رو ازم گرفت و با گفتن خوبه! خ

 

 .رهیگ  یوقتا با حرص نگاهش رو ازم م  یچشه و چرا بعض دمیفهم ینم

 

  یجاها هم سر درگم از رفتارش شونه باال م یو بعض  ادیکردم ازم خوشش نم  یموارد فکر م یبرخ یتو
 از همون موارد بود .  یک ی  نیانداختم و حاال ا

 

 شهی که الزم دارم و روم نم یلباس و کفش مناسبش تموم شده بود و من مونده بودم لباس  دیخر
 بهش بگم رو چطور بخرم!

 

 یدونستم چ ینم ی ول دم،ستایممنوع وا انی نوشته بود ورود آقا شی در ورود یکه رو  یمغازه ا یجلو
 خوام.  یم یو چطور بهش بگم که چ

 

 ستادهیمن که وا  دنیبرگشت و با د ستمیمتوجه شد که کنارش ن یجلوتر از من بود وقت یکه کم او

 شده؟ یزی چ：بودم گفت
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 نه! -

 

 ؟ یایخب پس چرا نم  -

 

 . امی…تو برو…من هم م زهیچ -

 

خواستم  یکه م یزیمتوجه منظورم و چ  یکرد و وقت  اول به من و سپس به سر در مغازه نگاه باتعجب
 و رفت.  دیراهش رو کش یحرف   چیبخرم شد، بدون ه

 

که آبروت نره؟   یدیخر یم یومدیفردا م یمرد یرفت به خودم گفتم خاک بر سرت رها! م  یوقت تازه
  ینم یفضول یمرد یخوام بخرم نرفت بگه م یم یچ  دینفهم  یکه تا وقت  ری ام نیبه ا ستین  یکی

 کجا کار دارم؟  ینیبب  یکرد

 

 رو تماشا کردم و سپس وارد مغازه شدم.   ری و رفتن ام ستادمی رو سر جام وا یالحظه 

 

 : زدهمیس فصل

 

 حال خودش نبود نشسته بودم. یکه تو میو کنار کر  یمهمون یهم تو باز
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 شد.  یشدن استرسم م  شتریچهره اش باعث ب  یو اضطراب تو کردیاز دور نگاهم م  سوگند

 

دونست من پشتم  یاو نم یکار منصرفم کنه، ول نیخواست از ا یهم کنارم اومده بود و م یبار چند
 دارم. نانیخوام بکنم اطم  ی که م یگرمه و به کار

 

 شلوغ تر وحال وهواش هم بدتر بود. یقبل یایاز مهمون یمهمون

 

به خصوص با اون    دم،یترک  یو من داشتم از حسادت م دنیخند یلناز کنار هم بودن و موا  ریهم ام باز
جوش آورده  یخورد و حساب  یداشت خون خونم رو م گهیبود د دهیکه الناز پوش  یلباس باز و افتضاح

 بودم.

 

 آقا نامزد منه و تو نیو بگم ا  رمی رو بگ ری سرش و دست ام یبزنم تو یزیچ ه یخواست برم  یم دلم
 . یبهش دست بزن  یحق ندار

 

  یبه الناز م یو عبوس بود و وقت  یاش جد افهی کرد ق یبه من نگاه م  یبود که وقت  ریبدتر از او ام یول
 داشت!  یعصب کیکال ت شد،ی خندون م دیرس

 

امشب تو دل برو تر و  دونهی م چیگفت: عروسک من حواسش کجاست؟ ه یخمار یصدا با
 تر شده؟  یخواستن
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  یب ی!! عاشق لبخندا بخند：کرد و گفت  کیجوابش فقط لبخند زدم که سرش رو به گوشم نزد در
 جونت! 

 

 ! دمیترس ازش

 

 ؟ ی:رها تو تا حاال دوست پسر داشتدینگاهم کرد و پرس  رکانهیز  میحال خودش نبود، کر یتو اصال

 

 . یتجربه ام ن یو آخر نینه! تو اول -

 

 نشون دادم( جیشده بودم خودم رو گ دشیمتوجه فکر پل نکهی)آب دهنم رو قورت دادم و با ا -

 

 پسرم؟  یمعلومه که دخترم پس فکر کرد -

 

  به：کرد گفت  یدستش نوازش م  یکه گونه ام رو با پشت انگشتا یو در حال د یصورتم دست کش به
 .میدل کر ز یکه عاشقت شدم و شب و روز به فکرتم عز اتهیبچه باز نیخاطر هم

 

با من   نکهیسوزن انداختن نداشت نگاه کرد و ادامه داد: نظرت در مورد ا یرقص که جا   ستیپ به
 ه؟یچ  یبرقص

 

 النازچشم دوختم. یدستا یتو  ری ندادم و به دست ام یو الناز روبه رومون جواب ری قرار گرفتن ام با
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و همراه با دادن جواب سالمش  رم یاز سالم کرد که باعث شد چشم از دستاشون بگرو بهمون با ن الناز
 به صورتش نگاه کنم. 

 

واقعا خوشکل بود و دلم  ایصورتش جذابش کرده بود  ی رو شیهمه آرا نیدونم ا یبود! نم  بای ز چقدر
 . نمشیبب  شی بار هم که شده بدون آرا هی یخواست برا

 

 نگاه کنم. ریتونستم به ام ینم

 

 فرسنگ ها ازش دور باشم! یدردناک و عذاب آور بود حاال که دارمش و کنارشم، ول  برام

 

لباس   ن یا ،یتر شد یخواستن  یل یصداش رو به من گفت :رها! امشب خ یبا همون عشوه تو  الناز
 !ادی واقعا بهت م

 

ادامه  میرو به کر زدم که الناز یجون   یلپام گل انداخت و در جوابش فقط لبخند ب فشی تعر از

به خودت بده!   یتکون هیپاشو  ، یگنده کن کلیو ه  ینیجا بش  هی یخوا یم ی! تو تا ک میکر یوا：داد
 از جشن لذت ببره.  یذار یو نم یجا نگه داشت هیتازه رها رو هم 

 

االن ازش درخواست   نیهم اتفاقا：از جاش برخاست و دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت میکر
 منتظر جوابشم. رقص کردم و
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 ومدیبدم م  یبودن حرصم گرفته بود! من حت دهیو دارودسته اش کش ریکه ام یمزخرف  ینقشه  از
 اتاق باهاش تنها باشم.  یباهاش برقصم چه برسه تو

 

 .میرقص شد ستیو الناز وارد پ  ری ناچار دستش رو گرفتم و به دنبال ام به

 

مخصوص  کیموز یکنار رفتن و صدا دنیلولیهم م  یکه وسط تو ییکسا  ستیما به پ دنیرس  با
 . دیچیفضا پ  یرقص تانگو تو

 

گذاشتم و هماهنگ باهاش خودم رو   میکر یدستا یدستام رو تو هیبق  غی دست و صوت و ج یباصدا
 تکون دادم.

 

حالت    شتری! رقصمون بیکرده بودم ، اما نه به صورت جد نیو سارا تمر یرقص رو با هد  نیا قبال
 داشت تا رقص!  یمسخره باز

 

  نیناگهان او دستم رو رها کرد و من که هم یول  دم،یدستم رو باال گرفت و من دور خودم چرخ هی میکر
قرار گرفتن   یبخورم، ول نیبود زم کیتعادلم رو از دست دادم و نزد دمیچرخ یطور دور خودم م

 خوردنم شد. نیکمرم مانع زم  یرو یکس یدستا

 

 نگاه کردم!  یصورت شخص ناج  به

 

 رقصم!  یدارم م  ریبغل ام  یشد تو ینم  باورم
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و  می شده بود رهیهم خ یداشت، ما به چشمها  ت یحاال واقع دمید یم  اهامی رو یکه تو یزیچ
 .میدیرقص  یهماهنگ با هم م

 

اون لحظه    ینداشته باشه و تا آخر عمرم طول بکشه، ول   انیت پاوق چیلحظه ه نیخواست ا یم دلم

  میبغل کر یبعدش باز تو هیثان هی مراقب خودت باش! تموم شد و  یلیخ  رها：که گفت  ریبا حرف ام
 بودم.

 

 حال خودشون نبودن اطرافمون رو پر کرده بودن. یکه تو یی خلوت نبود و دختر و پسرا ستیپ گهید

 

نشون  یعی طب یدرش رو از پشت قفل کردم برا نکهیرسوندم و بعد ا ییعجله خودم رو به دسشو با
 آب رو باز کردم .  ریش هیدادن قض

 

 .دمشیلبم کش یکرده بودم رو درآوردم و چند بار رو یلباسم جاساز یکه تو ی لب رژ

 

 ه همراهم داشتم رو به گونه هام و گردنم زدم.رو هم ک یی کوچولو عطر

 

 تهش نموند. یزیچ گهیعطر زدم که د انقدر

 

نگاه کردم و دوباره رژ رو محکم تر از قبل   نهیآ یبه خودم تو گهیبار د هی سیخارج شدن از سرو موقع
 . دمیلبم کش یرو



 نکن  میرها

287 
 

 

وجود   یهوش کننده قو یرژ که توش ب  نیاز ا دیرفت که گفته بود با یسرم رژه م یتو ری ام یحرفا
عطر   ایرژ رو بخورم   دیوجه نبا چیبار تکرار کرده بود که به ه نیعطر استفاده کنم و چند نیداره و از ا
 بزنم. مین یب  یرو جلو

 

رو در   راهنشی که پ میلبم آورده بودم به کر یرو یکه به سخت یخارج شدم و با لبخند  سیسرو از
 تخت نشسته بود نگاه کردم  یلبه  ی آورده بود و منتظر رو

 

پس زود دست به کار شدم و   اد،یکردم چون هر لحظه ممکن بود به هوش ب   یوقت رو تلف م  دینبا
پشتش رو باز کردم   نکهیساعتش رو از دستش در آوردم و مشغول باز کردن پشتش شدم و بعد ا

ساعت    یگفته بود و بارها رو ر ی )( در آوردم و همون طور که ام میمخف  بیرو از ج   یکی کوچ ابیرد
 ساعتش کار گذاشتم.  یاش کار کرده بودم اون رو تو چارهیب

 

از   نکهیقبل ا یرفتن شدم، ول  یدستش کردم و آماده   یپشت ساعت رو بستم اون رو تو نکهیا بعد
 دستش چک کردم که متاسفانه بر عکس بسته بودمش. یتخت دور بشم برگشتم و ساعت رو تو

 

م که  مختلف چکش کرد یحالتا یاز دستش درش آوردم و دوباره درست دستش کردم و تو عیسر
بلند   یکارم مطمئن شدم به سمت در قدما  یاز درست یوقت اشتباه نبسته باشمش و وقت هی نمی بب

 نگاه کردم.   کیتار ی در به راهرو یبرداشتم و در رو باز کردم واز ال

 

 منتظر نشسته بود. یصندل  یراهرو رو یبود تو میهمراه کر شهیکه هم یمرد گنده ا همون
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 تخت افتاده بود نگاه کردم.  یهوش رو یکه ب میو توش چرخوندم و به کرر دی در رو بستم و کل آروم

 

  داریب نکهیترس از ا   یول اد،ی اصال به هوش ن گهیخواست انقدر مشت و لگد بهش بزنم که د یم دلم
 بردارم و به فکر فرار باشم. االتیبشه و حسابم رو برسه باعث شد دست از خ 

 

کنار تخت رفتم و بازش کردم که خدارو شکر حفاظ نداشت و ارتفاعش هم کم بود،  یسمت پنجره  به
 برم. رونیداشتم که ب دیو ترد  دمیترس یو وحشتناک بود و من م کیاونطرفش کامال تار یول

 

 . دمیپر رونی ندارم ! از پنجره باال رفتم و ب نیجز ا یچاره ا نکهیفکر ا با

 

من خودم رو از   یبود، ول دهیو حالت تهوع هم ، امانم رو بر پارس سگ به ترسم اضافه کرده یصدا
 شد. دیاومده بود ناپد رونی هم که از اتاق ب یو پنجره رو بستم و همون اندک نور نداختمیتک و تا ن

 

کنم و   کاریقدم از قدم بردارم و مونده بودم چ  دمیشدم و ترس رهی محض بود خ ی کی رو به روم که تار به
 بزنم. غی دهنم قرار گرفت و باعث شد نتونم ج یاز پشت رو  یعه دست کسدف کیکجا برم که 

 

 . ری ! نترس منم... امسسیه：کرد و گفت  کی رو به گوشم نزد  سرش

 

 . دمیدهنم برداشت و من به سمتش چرخ یدستش رو از رو ر ی راحت شد و ام  المیخ

 



 نکن  میرها

289 
 

 . ختمیاشک ر اریاخت  یکه گلوم رو گرفته بود شکست و من ب یبغض  دنشید با

 

 کنه. یم هیم، امامش گر دنیکه ناراحته و با د یبودم بچه ا شده

 

باش   آروم：دستاش رو دو طرف صورتم گذاشت و با انگشت شستش اشکام رو پاک کرد و گفت  ریام
 تموم شده. یهمه چ گهیرها! د

 

آروم شدن ندارم کتش   الیخ دی و او که د ختمیاشک ر  شتریتر شد و ب  دیمن شد هیحرفش گر نیا با
 الیو اطیلرزانم انداخت و من رو با خودش همراه کرد و از ح یشونه ها یرو از تنش در آورد و رو 

 .میخارج شد

 

بند  امهی من که هنوز هم گر نی ف نیرو فقط ف   نیو سکوت ماش مینزد یبه خونه اش حرف   دنیرس تا
به اتاق رفتم و در رو پشت   یحرف   چیو بدون ه عیهم من سر دنمونیبود پر کرده بود و با رس ومدهین

 سرم بستم. 

 

خورد و   ی که زده بودم به دماغم م یعطر تند یتخت انداختم و چشمام رو بستم، بو یرو رو خودم
 . دمیسرم رو به درد آورده بود و کم چشمام بسته شد و خواب 

 

ذاشت بخوابم و هر چه هم که   یخواب رو از چشمم گرفته بود و نم دیشب بود و دل درد شد نصف
 بد تر هم شده بودم. چینداشت و دردم بهتر نشد که ه یا دهیشدم فا یپهلو و اون پهلو م  نیا
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 کردن مسکن از اتاق خارج شدم.  دایپ یو برا  اوردمیطاقت ن گهید

 

  داریگذاشته بود ب شی شونیپ یدستش رو رو هی و دهیکاناپه خواب یرو که رو  ریقدم برداشتم تا ام آروم
 نکنم. 

 

آشپزخونه قرار داشت به دنبال قرص گشتم،  یکه گوشه  یا یم یقد خچالی یآشپزخونه رفتم و تو  به
 رو بستم. خچالیدر  دانهینکردم و نا ام دایپ یزیبود و چ  جهی نت یب  یول

 

خشک شده  یطاقتم رو تموم کرده بود و دهنم هم حساب گهیشد و د یم شتریهر لحظه ب کمردردم
پرش    ریبرداشتم و از آب ش وانیل هیرفتم و  نت یخوردن آب به سمت کاب یسوخت، برا یبود و گلوم م

 کردم. 

 

بزارم که از دستم در رفت و کف آشپزخونه افتاد و   نتیکاب  یرو رو وانیمقدار آب خوردم وخواستم ل هی
 شد.  کهیچند ت

 

 . ادیشده و االنه که به آشپزخونه ب  دار یب  ریام نمیهم گذاشتم تا نب  یرو رو چشمام

 

 شده؟  یرها! چ -

 

 نگاهش کنم جواب دادم: نکهیرو باز کردم و بدون ا چشمام
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 …افتاد و…شکست.  وانیل -

 

 هاش بره تو پات.  کهی اشکال نداره.…تکون نخور ممکنه ت -

 

 رو جارو زد و گفت:  وانیل یآشپزخونه رو روشن کرد و جارو به دست تکه ها برق

 

 . یبر  یتون  یحاال م -

 

 هم بودم که بخوام به اتاق برم.  یحال تر از اون  یو ب ستمیتونستم سر پا با ینم گهید

 

 شده؟ ی زیچ ：دیپرس یصورتم نگاه کرد و با نگران به

 

دستم دلم   هیگذاشتم و با  زیم یتن روش سرم رو رو و بعد نشس دمیرو عقب کش یصندل   یحال یب  با
 رو چنگ زدم. 

 

 ؟ ینشست  نجایچت شده؟ چرا ا گمی م ：دیاومد و دوباره پرس کینزد

 

 نشده.  یزیچ ：جواب دادم  ومدیکه از ته چاه در م ییصدا با
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 ست؟ ین تی زیچ  یگ یبعد م  یطاقت یشده و معلومه ب  دیرها! رنگت مثل گچ سف -

 

 کنه. یکم دلم درد م هیفقط  ستی ن یزیگفتم که چ -

 

 …………… -افتاد؟  ی اتاق اتفاق یتو رها：د یپرس  یزانو زد و با نگران نی زم یپام رو کنار

 

 بگو... چت شده آخه؟  یزیچ هیتو رو خدا  -

 

-…….... 

 

زن، چرا  تورو خدا حرف ب  رها：بلند سرم داد زد یدم از جاش برخاست و با صدا  ینم  یجواب  دید یوقت
  یحرف  هی یبود ……د  لعنت یچ یسر شبت برا یها  هیکنه، گر یچته، چرا دلت درد م یگ ینم

 چت شده؟... گمی بزن…م

 

 .هیدل درد معمول هی ستی ن یکن  یکه تو فکر م  یزیچ -

 

به خودت   نجوریا یدل درد معمول ه ی یبرا：دیپرس یراحت شده بود با نگران الشیخ  یکم ایکه گو او
 ؟ یچی پ یم
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 دیبرم داروخونه! با دیکه خوبم! فقط با گفتم：چشماش نگاه کردم و گفتم  یدرد و التماس تو با
 . رمی مسکن بگ

 

 . رمیگ  یباشه خودم برات م  -

 

  دیخودم هم با من：که گفتم ستادیدر وا یبا حرف من جلو یسمت در آشپزخونه پا تند کرد، ول  به
 . امیب

 

 ؟ یای ب یخوا یحالت کجا م  نیتو با ا -

 

 کار دارم. امی ب دیهم با من：و گفتم  ستادمیپا وا سر

 

 ؟ یایب یخوا  یتنته بنداز! آخه تو چطور م یکه تو یبه لباس   ینگاه هیرها  -

 

 دونم واجبه که برم داروخونه.  یدونم! فقط م ینم  من：شدم و سرش داد زدم  یعصب

 

 ؟ یایب  یقرص انقدر اصرار دار هی یآخه چرا برا -

 

 قرص نه...  -
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 ؟ یپس چ-

 

 تونم بگم.... ی...نم هیشخص-

 

 . رمیگ  یمن برات م سی کاغذ بنو یخب تو یلی خ ：و گفت دیموهاش کش یتو یدست کالفه

 

 نخونمش.  دمی م قول：اعتراض کنم که دستش رو باال برد و گفت  خواستم

 

 نبود!  یبد  فکر

 

کاغذ  یکه بهم داده بود نوشتم و کاغذ و تا زدم و به دستش دادم که بدون معطل یکاغذ کهی ت هی یرو
 رو از دستم گرفت و از خونه خارج شد. 

 

بسته  هی دی طول نکش یلی و خ دمی چی آشپزخونه راه رفتم و از دل درد به خودم پ ی که برگرده تو یوقت تا
 زد.  رونی از خونه ب ی حرف چیاپن گذاشت و بدون ه یرو رو لونی قرص بود برگشت و نا

 

رنگ گذاشته! هرچه که خواستم  یب  لونی رو تو نا لهیدلم دکتره رو لعنت کردم که عقل نداره و وس یتو
 نفهمه دکتره گند زد و بهش فهموند چه مرگمه!
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به خودم   سی سرو ینهیآ یآب تو وانیل هیو با  دمیکش رونیحمله کردم و مسکن رو ب  لونیسمت نا به
 نگاه کردم! 

 

 صورتم پخش شده بود! یلبم رو که با پشت دست پاک کرده بودم رو رژ

 

 کرد!  یبهم نگاه نم ریو تازه متوجه گردن کبودم شدم ، پس بگو چرا ام  دمیصورتم آب پاش  به

 

 . دمیبار به صوورتم اب پاش نیرو لعنت کردم و چند میکر

 

گرفته بود کم کم دل دردم خوب شد و   ریکه ام یا یوکه با خوردن مسکن ق  دم یتخت دراز کش یرو
 خوابم برد. 

 

شدم و سرجانم نشستم و بعد مرتب کردن  داریب دی کوب یکه به در اتاق م  یدر زدن کس یصدا با
 موهام گفتم: 

 

 ...  دارمیمن ب -

 

  واریو کنار ددستش ر یتو لونیو به من نگاه کنه نا ارهیسرش رو باال ب  نکهیدر رو باز کرد و بدون ا ریام
 گذاشت و گفت: 
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 صبحونه بخور.   ایگرفتم ، لباست رو عوض کن و ب  یلباس خودته که از هد نیا

 

و با در   دم یپر  نییام شده بود از تخت پاگرسنه  یبدم در رو بست و من که حساب  یجواب نکهیا قبل
 مانتوم شدم.  دنیمشغول پوش یآوردن لباس مجلس

 

  شی دلم به حواس جمع یجا دادم و تو میکوله پشت یبود رو تو دهیکه خر یو لوازم دمیرو پوش  لباسم
 دارم.  ازین فیام به ک لهیبردن وس یدونسته برا یاحسنت گفتم که م

 

  یلیبودمش و خ  دهیافتادم که تازه خر فمیک  ادیکولم انداختم و تازه  یاتاق خارج شدم و کوله رو رو از
 افتاده بودم.  ادشیجا مونده بود و من تازه   یونمهم یتو یهم دوستش داشتم، ول

 

کرد   یجمع م   زیم یکه داشت چند تا برگه رو از رو ریشدم و با حرص رو به ام یعصب   شیآور ادی با
 نیو رو کردم ... لعنت به ا ریجاموند! به خاطرش کل بازار رو ز یمهمون  یتو فم ی گفتم: َاه... باز هم ک

 . اردشی گفتم برام ب ی…کاش به سوگند م یمهمون

 

برو   اول：و خشن گفت  یجد یل ی داد خ یبود و به غر زدن من گوش م ستادهی که تا اون موقع وا او
 رو بخور!  فتیک یبعد غصه  ،ی اومد رونی خدا رو شکر کن که خودت سالم ب

 

و گر   فتادیبرام ن  یاق : تو هم برو خدا رو شکر کن که اتفدمیرو بهش غر  تی سمتش رفتم و با عصبان به
 بد!  یلی...... خیدید ینه بد م
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 ؟ی کرد یم  کاریمثال چ -

 

ممکن قرار   ط یشرا  نیبدتر یرو به خاطر کار ت تو یگریکه د یباش  یکردم آدم یوقت فکر نم  چیه -
 تشکر ....  یو به جا یبد

 

 بوده باشه! یسخت  یلیخ  طیکنم شرا یزد و گفت : من که فکر نم  یخند پوز

 

  ایگردنم سرم رو باال گرفتم تا کبود  یتر شدم و با کنار زدن شالم از رو یتر و حرص یحرفش عصب  نیا با
بدنم باشه، اون اتاق  یتو شی باز ی وحش نیاز ا یاثر نیکوچکتر ی: تا وقتدمیبشه و غر دهیبهتر د
 ره.... َو صد البته ....   ینم ادمیرو  دمی که کش یو زجر یلعنت

 

  شیریدستگ یتو یخوا یکه م یکرد یم  یبلبل زبون یحاج  یجمع و جلو یرفته تو  ادتی نکهیثل ام -
باش!... فکر   میخب بفرما! سه  ؟یبود دهیورودت به باندشون کش یو تازه نقشه هم برا یباش میسه
 م؟ یبنداز رشیگ میتونست  یراحت بود خودمون نم یل یاگه خ یکرد

 

 .یدختر جوون  هیتو که  یبه خصوص برا  هیگفت کار خطرناک یکه سرهنگ جالل ادمهی خوب

 

باشه،   ادتی  دیکه به صورتم زل زده بود گفت: تو هم با  یقدم فاصله اش رو باهام پر کرد و در حال هی
 ایکبود نی...ارش؟یز یشده که زد  ی! حاال چیستی ا یخطراش م یپا یمگه نه؟ آخه خودت گفت

 زدن.  یش حرف مکه از هیهمون خطر
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 وحشتناک اتاق از حرف او ناراحت شدم! یو صحنه  ایاز کبود شتریدونست که من ب ینم او

 

ام رو نوازش کرد و نگاه پر از حرص و دلخورم رو ازش گرفتم و به سمت در پا تند  گونه  یاشک یقطره 
به سمتم برگرده گفت :   نکهیاز کنارش رد بشم مچ دستم رو گرفت و بدون ا نکهیقبل ا یکردم، ول 
 نداشتم! یمنظور

 

دستم رو  نکهیانزدم و او بدون  یو حرف   ختیام رگونه یاز اشک رو  یشتریب یحرفش قطره ها نیا با
 چشمام گفت:  یو با نگاه کردن تو ستاد یرها کنه مقابلم وا

 

گم!... تو  یم  یچ دمیبودم و نفهم یخوام! من عصب یکه من ازش معذرت م یهست  یکس ن یتو اول -
 ببخش!

 

تو   میکه قراره با هم باش یمدت نی ا یشدم که ادامه داد: دوست ندارم تو  رهیاش خشرمنده  یچشما به
 . یور باش ازم دلخ

 

از هم جدا  یکرد که قراره بعد مدت  یادآوریکه فکر کردم ممکنه دوستم داشته باشه بهم  یزمان درست
 بهم نداره. یاو عالقه  میبش

 

رو ازش گرفتم و با در آوردن دستم از  زدی توش موج م یدیو ناام أسیپر از خواستنم که حاال  نگاه
 زدم.  رونی دستش از خونه ب  یتو
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بسته   ییجابه جا یها برا یقرار بر عکس قبل نیا یاون روز با سوگند قرار مالقات گذاشتم، ول یفردا
سرم   ییچه بال میکر نکهینه و ا ایحرف بکشم   میخواست بدونه تونستم از کر ینبود و درواقع سوگند م 

 آورده. 

 

وسط کار خوابش برده  نکهیبگه من از ا میرو بهش گفتم و ازش خواستم به کر یی مورد آرتان دروغا رد
بوده که لباسم پاره بوده و   نیرفتم هم ا رونی از پنجره ب نکهیا لیو دل  نمشیناراحتم و منتظرم دوباره بب

 . رمیرو از سوگند بگ باسمل در  ینتونستم با اون وضع از در برم و مجبور شدم از پنجره خارج بشم و جلو

 

 چهاردهم:  فصل

 

کنار باغچه نشسته  یعصر گرم تابستون هی یگذشته بود و من تو یاز شب مهمون یپنج روز  چهار،
 .میبخور  ریعصرانه با نون و پن  یتا برا دمیچ  یتازه م یبودم و سبز

 

 داد. یکنار باغچه آب م یآب رو به دست گرفته بود و به گلها لنگیهم ش یهد

 

 یهد یکه با صدا کردمی تونم کمکش کنم فکر م  یچطور م  نکهیافکار خودم بودم و به سوگند و ا یتو
 اومدم که گفت:  رونی از فکر ب

 

 ؟ یذره خنک بش هیخواد  ی گرم دلت نم یهوا نیا یرها! تو -
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آب   سیکه به طرفم گرفته بود خ  یآب  لنگی جوابش رو بدم با ش هنکیقبل ا یطرفش برگشتم، ول  به
 بکنم. یا گهی و داد کردن نتونستم کار د  غیاز ج  ری شدم و غ

 

 شده بودم.  نیسنگ یو حساب   دیچک یلباسام آب م یهمه از

 

 شدم.   کینزد دیخندی که بهم م یبود رو برداشتم و به هد کمیکه نزد یپاش پر از آب آب

 

بودم که آب از سرش   یمن همون کس یکردنم مانع جلو رفتنم بشه!، ول سیداشت با خ  یسع یهد
 بشم.  سی خ شتری وجب چه صد وجب! و برام مهم نبود که ب هیگذشته بود، حاال چه 

 

 یجلو ستادنیمن با وا یرو انداخت و پا به فرار گذاشت، ول   لنگیش دید یکه اوضاع رو خطر یهد
پارک بود  اطیح  یبابا که تو نینداشت بره دور ماش  ییشدم و او که جا ها مانع رفتنش به خونهپله
خارج شد و در رو   اطیو از ح  دیدو  اطیتونه وارد خونه بشه به طرف در ح  ینم دی د یو وقت  دیچرخ  یم

 پشت سرش بست. 

 

بعد   یاو قصد اومدن نداشت و مدت یمنتظرش موندم، ول  اطیرو آب پاش به دست وسط ح یمدت

 . دییآره خونه اس بفرما سالم……：گفت یکه م  دمیصداش رو شن 

 

 تونه من رو گول بزنه! ی فکر کرده م وونهید یخودم گفتم دختره   با

 

 کنم!  یسرش خال یشد، آب پاش آب رو رو اطی وارد ح  یدو خودم رو به پشت در رسوندم تا وقت با
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  یو آب رو روش خال دمیکه پشت دره نگاه کنم جلو پر یبه کس نکهیمحض باز شدن در بدون ا به
 یو هد ستادهیجلوم وا  سیخ یمتعجب و لباسا  یافهی با ق  ریکه ام دمید یدر کمال ناباور یکردم، ول 

 خنده. ی بلند م  یو با صدا زنهی پشت سرش قهقهه م

 

 . یکردم تو پشت در باش یفکر نم  یببخش ：انداختم و گفتم نییسرم رو پا  یشرمندگ  با

 

 که شده. هیکار ستی ن مهم：حرفم از شوک در اومد و گفت نیا با

 

 !هییجور خوش آمد گو هیهم خودش  نیا：تونست کنترلش کنه گفت  یکه نم  یبا خنده ا یهد

 

 بهش چشم غره رفتم. رو

 

 . ارمیکارش رو سرش در م نیا یدلم ازش پر بود و مطمعن بودم تالف  یحساب 

 

که هر دو   ری من و ام دنیاومد و با د رونیب میدفعه ساکت شده بود هیما که  یسرو صدااز  مامان

! ماشا اهلل عملکردت  یکرد یو آب باز یاومد یآقا شما ک  ری ام：خنده و گفت ر ی زد ز میآب بود سیخ
 هم باالست ها! 

 

  یاز ما باهاش گرم م شتریخونمون ب ومدیم  ریام یبا هم راحت بودن و وقت   یلیخ  ری )مامان و ام
 گرفت(
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 چسبه. ی م  یگرم آب باز یهوا ی! توسالم：با خنده رو به مامان گفت ریام

 

بال  نیبار هم طاهره خانم ا هی! یشده باش   سیخ  ییهوینه اگه   البته：و گفت ستاد یکنار مامان وا  بابا
 رو سر من آورد. 

 

 خانم؟  ادتهی：رو به مامان ادامه داد  بابا

 

 . دیانداخت و خند ن یید و در عوض سرش رو پا ندا یجواب  مامان

 

 ها!(  میدونست یبوده و ما نم طونی )مامان هم ش

 

آقا   ریام رها：شدن راحت شده بود به سمت خونه رفت و گفت  سی از بابت خ الشیکه حاال خ یهد
 ؟ یکن  سشی خ یخوا یهنوز هم م دیشا ایتو؟  اد یب  یکن یرو تعارف نم 

 

  بفرما：گفتم ری گذاشتم و رو به ام  نیزم یو آب پاش رو رو  دمیبا چشم و ابرو خط و نشون کش  براش
 تو!

 

او در جواب  یو من تعارفش کردم که وارد خونه بشه، ول ستادیوا اطیبا تعارف من وسط ح ریام
 جا خوبه! نی تعارف من گفت: هم
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 خوبه؟ بفرما تو!  نجایکه هم هیو بابا رو بهش گفت : منظورت چ میبا تعجب نگاهش کرد همه

 

 تو!  میایتا لباسمون خشک بشه بعد ب مینیبش  نجایبا رها ا نی رو به بابا جواب داد:لطفا اجازه بد ریام

 

 . ی! هر جور که راحتیدار اریاخت -

 

 ممنون.  -

 

رو براش ببرم به دنبال بابا روانه   یاز من خواست سبد سبز نکهیوارد خونه شد و مامان هم بعد ا  بابا
 شد.

 

 زده بود. رونی و اندامم ب دهیولباسم به تنم چسب  دیچک یآب از لباسم م  یحساب 

 

نشه و به خاطر چروک   دهید ا یدور گردنم بود تا رد کبود شهیچند روز هم نی ا یکه تو یبلند شال
  یسرم انداختم و دنباله اش رو رو یبودنش مثل شال گردن نازک شده بود رو از هم باز کردم و رو

 شونه هام مرتب کردم. 

 

شده بود  ره یخ  نیزانوهاش گذاشته و به زم یباغچه نشسته و ساق دو دستش رو رو یلبه  یرو ریام
ل نی زم یرو از رو یو من سبد سبز در خونه مامان رو صدا  یو به سمت خونه رفتم و جلوبرداشتم  یگ 

 زدم.
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 کنه،  یدعوام م  یدونستم اگه با اون لباس به خونه برم، خونم حالله و مامان حساب یم

 

که   ینی س هیمنتظر موندم تا مامان خودش اومد و سبد رو از دستم گرفت و به جاش  نیهم یبرا
 ظرف شکالت بود رو به دستم داد و در رو به روم بست.  ه یو یچا یتوش دو تا استکان و قندون و قور

 

استکان  یتو  یچا ختنیزانوم مشغول ر یرو  ینیباغچه نشستم و با گذاشتن س یلبه  یرو ری کنارام
 شدم.

 

  یحرف چی گرفتم و او بدون ه دی رس  یبه نظر م   یرو به طرف او که باز هم کالفه و عصب  ییچا استکان
 دستش نگهش داشت.  یرو از دستم گرفت و تو ییچا

 

  رهی درهمش خ یکه منتظر بودم تا ازش برداره به چهره   یشکالت رو به سمتش گرفتم و در حال  ظرف

 شده؟ یزیچ：دم یشدم و پرس

 

 شد. ش ییبه سوالم نداد و با برداشتن شکالت مشغول خوردن چا  یجواب

 

تموم شد و   شیی چاهم ساکت موندم تا  نی هم یزنه و برا ینم  یدونستم تا خودش نخواد حرف  یم
 خودش به حرف اومد و گفت: 
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آرتان   یجا یساعت گذاشت  یکه تو  یاب یرد  قیاز طر میرفت و تونست  یم شیداشت خوب پ زیهمه چ -
  دارایخر یبود که همه نی!…نقشه امون هم امیکن  ییگاهاشون رو شناسا یمخف  یو همه  میکن دایرو پ

  نیهم مه اتیتا فرصت فرار نداشته باشن....زمان عمل می کن ریجا دستگ  کیو آرتان و داردسته اش رو 
 آخر هفته بود که قرار بود با هم معامله کنن. 

 

 :ادامه داد ی نگاهش کردم که بعد مکث  یساکت شد و من در سکوت و سوال او

 

و بعد   ستی ن میدست کر یساعت، تو میثابت موند و متوجه شد ابیرد یجا ش ی دو روز پ …ازی، ول-
 !میکرد  دایپ گهینفر د هی یخونه  یاون رو تو یاب یرد

 

  ینم گهی(حاال دیهم اعتراف کرده)عجب دزد بد شانس  دنشیبود و به دزد دهینفر که ساعت رو دزد هی
 کجا قراره معامله انجام بشه. میبفهم  میتون

 

! ینامزد دارشونیخر ن یو با طعنه گفتم: خب شما که با دختر بزرگتر ختمی ر ییچا شیاستکان خال یتو
 شه؟ی کجا معامله انجام م  یپرس یچرا ازش نم

 

رو خورد گفت: اتفاقا با نامزدم هم  شیی مقدار از چا هی نکهیو بعد ا دیام شد که خند هیکنا متوجه
  یوقت او رو با خودش نم  چیهباباش  یعن یره،  یاو هم خبر نداره و به اون جلسه نم یحرف زدم، ول

 !نهیگز  کیمونه  یم نیبنابرا رهی گه کجا م یبره و نم

 

 ؟ یچ -
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 شد و در جواب نگاه پرسشگر من گفت:  رهی روش خ روبه  به

 

 !یتو جاشون رو نشونمون بد نکهیا -

 

 دونم اونا کجا قرار دارن؟ یمن م یکن  یاالن تو فکر م یعنیمن؟  -

 

 سر قرار. یری م می! تو فقط با کریبدون  سیو قرار هم ن  یدون یتو نم  -

 

تو انقدر او رو احمق فرض   یعنیبخوام من رو ببره سر قرار؟   میمن از کر ؟یگیم  یچ یفهم  یم چیه -
 ؟یکرد

 

 . یباهاش بر یبتون دیتو با ی احمق که هست، ول -

 

 ؟یچطور یشه بگ یم -

 

 حرف بزنه. میتا با کر ر یاز سوگند کمک بگ -

 

  دونیبرم وسط م نیخوا یشد و من رو با خودش برد! شما از من م  یراض میحاال به فرض هم که کر -
 جنگ؟ 
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  یول فته،یتو ب  یبرا یاتفاق میخوا  یوجود نداره، ما اصال نم نیجز ا ی! راهمیفکر کرد  یلیرها! ما خ  -
 !میمجبور

 

 گهیاونجا بمونه، اگه بره د یمعامله از کشور خارج بشه و تا مدت طوالن نیخواد بعد از ا یالناز م  یبابا
شون   هیبشن تا فرصت فرار به بق  ریجا و با هم دستگ کی همشون  دیپس با رسه،ی دستمون بهش نم

 داده نشه!

 

کرد و اصال براش مهم نبود   یمجرما فکر م یریبودم! او فقط به دستگ ریازش ناراحت و دلگ یحساب 
 . ادیممکنه سر من ب ییچه بال

 

خواست    ی راحت ازم م  یلی خ ری دلم پر بود که ام نیبرم ناراحت نبودم، از ا میکه قرار بود با کر  نیا از
  نیار ا دیکنم و نبا یباهاش برم، هرچند که او قبال به من گفته بود که خودم خواستم باهاشون همکار

 برم.  میبا کر دیبهم بگه با ری خواست ام یحال باز هم دلم نم نیبا ا ی ناراحت بشم، ول  زایچ

 

سکوت و آروم  کردم و در  یخوددار  یگلوم رو گرفته بود و اشک پشت پلکم جمع شده بود، ول بغض
 . زمی بره و اشک نر نی سردم رو خوردم تا بغضم از ب ییآروم چا

 

رو تموم   یچا  یبکنم گفت و در ضمن حرف زدنش هم قور دیکه با ییاز نقشه اش و کارا ریادامه ام در
 کرد.
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با تعجب نگاهش   زم یبر یگرفت تا براش چا یخورد و استکان رو جلوم م یرو م  شیی بار که چا هر
  ارمیب یتموم شد و خواستم برم از خونه چا یچا یهم که قور یزد. وقت یو او فقط لبخند مکردم   یم

 با خنده دستم رو گرفت و مانعم شد.

 

 با بابا گرم گرفت.  ی عصرانه رو کنار ما خورد و کل ری روز ام اون

 

 بود!  بیرفتارش عج  برام

 

 هیاون روز عالوه بر خوردن  یکرد، ول ینم  یرو ادهیز یزیخوردن چ یکم حرف بود و تو شهیهم آخه
 رو هم در آورد!   ریته ظرف شکالت و ظرف پن  یچا یقور

 

 

 

 پانزدهم:  فصل

 

 پارک نشسته بود، گفتم:  یبار رو به سوگند که کنارم و تو  نیدوم یبرا

 

 برم سر قرار.  میبا کر  دیسوگند! من با -

 

 ؟یبر میبا کر یخوا یچرا م ینگفت  یل و ،یرو گفت   نیکه ا هیبار نیصدم نیا یاومد یتو از وقت-
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 ؟یخوا  یمگه تو آرتان رو نم  -

 

 خب!؟  -

 

 معامله هست.  نیا یآرتان هم تو -

 

پس چرا تا   ؟یگی رو راست م نی گفت: رها ا یدروغم سر ذوق اومده بود با خوشحال نیکه از ا سوگند
 ؟ ینگفت یزیحاال بهم چ

 

 . یو کار دست خودت ند ادیسرت ن ییخواستم کال بهت بگم تا بال  یچون نم -

 

 که آرتان هم هست؟  یدونی تو رو خدا رها! بهم راست بگو! تو از کجا م  -

 

  یرو م گهیکه پدرش و آرتان هم د هیبار نیو آخر نیاول نیگفت ا یبه الناز م میکه کر دمیخودم شن -
 قراره بره. خاطره که باباش  نیاون هم فقط به ا نن،یب

 

 دونستم. ینم یزیچ نهی ب  یآرتان رو م نکهیاز ا  یخواد بره خبر داشتم، ول   یباباش م نکهیازا -

 

 برم؟  میکه من هم با کر یکن یکار یتون یخب حاال م -
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 ؟ یباهاش بر یآخه تو چرا انقدر اصرار دار -

 

خوام کمکم   یکه برات کردم فقط ازت م  یدر مقابل کار  ؟یپرس   یسوال رو ازم م نیسوگند چند بار ا -
 انقدر برات سخته؟ یعنیباهاش برم  یکن

 

 !یزنی چرا م گهینگو د یبگ یخوا یفقط کنجکاوم بدونم! خوب نم یشی م  یحاال چرا عصبان -

 

_…… ..... 

 

کنم   یم رو م خود یباشه! سع یکه بهم داد یبه خاطر خبر خوب  یول  ارم،یسر از کارت در نم نکهیا با
 کردم تو رو هم با خودش ببره. شی راض دیشا

 

 . یکن  شی راض دینه! حتما! حتما با دیشا -

 

 ها! یزن  یرها مشکوک م  -_

 

 مونم! خبر رفتنم رو بهم بده…فعال خداحافظ. یتا آخر شب منتظر م -

 



 نکن  میرها

311 
 

سوگند از مقابلش گذشتم و  یبهت زده  افهی متعجب و ق یجمله بدون توجه به چشما  نیگفتن ا با
 خونه شدم.  یراه

 

 قبول کرده من رو با خودش ببره. میسوگند تماس گرفت و گفت کر شبش

 

 هیالناز قراه بعد معامله  یخاطر رفتن بابا به：جواب داد  یکرد شیراض  یچطور دمیازش پرس  یوقت
که کرده کار   یالنسود ک نیبعد ا  ادیبدش نم میکر نکهیو مثل ا رنی بگ یخداحافظ یجشن کوچولو

 . ارهیدر ب  یتمومش رو تموم کنه و تو رو از دخترونگ  مهین

 

رفتم که بخوام از رفتن سر باز   یخودم نم   لیمن به م یرفتن رو بزنم، ول  دیکرد ق دیچند بار تاک سوگند

تونه به من دست  یبرم! تو هم انقدر نگران نباش او نم  دی با  من：هر بار بهش گفتم نیهم یبزنم، برا
 بزنه. 

 

 رم.   یشده و باهاش م یراض میدادم که کر  امی پ ریام به

 

دادن تلفن   حی ساعت توض میکردناش شروع شد و بعد ن حتیکه زنگ زد و دوباره نص دینکش یطول
 رو قطع کرد. 

 

کنه، او مجبور بود به ستاد بره و   تح یو نص نهیمن رو بب یکه بخواد حضور م ینداشت یادی ز فرصت
 آماده بشه.  اتیفردا شب و عمل  یبرا
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 زدم.  رونیشده بودم و با تماس سوگند از خونه ب میرفتن به سر قرار با کر یآماده

 

  یم ادهیبود رو پ  ستادهیکه او وا ابونیتا سر خ  دیو من با ادیگفته بود خودش به دنبالم م سوگند
 رفتم.

 

 . ستادهیدر خونه اشون منتظر وا یکه جلو  دمید رو  ریکوچه ام سر

 

هم گذاشت و بهم   یکه چشماش رو آروم رو میاز دور به هم نگاه کرد میبش کی به هم نزد نکهیا بدون
 لبخند زد.

 

مطمعن به سمت   یبده که موفق هم شد و من با قدما  یداشت بهم دلگرم یحرکتش سع نیا با
 که سوگند راننده اش بود پا تند کردم. ین یماش

 

  نیماش میمقدار از راه رو که رفت هیو   مینشستم و به سمت مقصد حرکت کرد نی ماش یسوگند تو کنار
 .می جا منتظر بمون  نیهم  دیخلوت پارک کرد و گفت با ابونیخ  هیرو تو 

 

 !میدو ساکت بود هر

 

 افکار خودش غرق بود. یکردم و او هم تو یکه بهش گفته بودم فکر م  ی به سوگند و دروغ  من
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که   یکرد یرو راض میچجور کر تو：دم یمن به طرفش برگشتم و پرس نکهیدر سکوت گذشت تا ا یمدت
 ؟ یمعامله باش  یتو

 

 ! مینه کر رمیم گهی د یکی من با دعوت  -

 

 گه؟ ید یکی -

 

 . یش یاونجا خودت متوجه م -

 

 ؟ یبهش بگ  یخوا یم یچ  شیدید یوقت -

 

 .دیکش یقیداد و نفس عم  هی تک   شیصندل  یپشت به

 

صبرانه   یرسه، ب  یبه ذهنم م یزیچ هیکنم و هر بار  یدارم بهش فکر م  یگفت یدونم! از وقت ینم -
 صورتش.  یبزنم و تف کنم تو  یلیو بهش س  نمشی منتظرم بب

 

 سوخت.  یبراش م  دلم

 

 کاش بهش دروغ نگفته بودم! دش،ید  یمعامله بود و سوگند م یآرتان هم تو کاش
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 ..... کاش

 

کنارمون نگه داشت و ما   یا یمشک نیماش  نکهیتا ا میمنتظر موند گهیربع د کیو  مینزد یحرف گهید
 .می نشست  مونیکنار نیعقب ماش  یصندل  یو رو  میشد ادهیپ  نیاز ماش

 

به سمتمون برگشت و در   شونیکی  نیماش  یجلو نشسته بودن که با نشستن ما تو یکل ی تا مرد ه دو

و    نییپا نیچشمتون و بر  یرو نیرو بزار   نایا：که دوتا چشم بند رو به سمتمون گرفته بود گفت  یحال
 .نیی ایتا نگفتم هم باال ن 

 

مدت  هیو بعد  مینشست  یصندل  نییو بعد انداختن چشم بند پا  میحرف به حرفش گوش داد بدون
  یصندل یجا متوقف شد و بهمون اجازه دادن رو  هی نیکه از راه افتادنمون گذشت ماش  یطوالن  بایتقر
 . مینیبش

 

  ستیالزم ن گهید نکهیخوشحال از ا کردی پام گز گز م  یدرد گرفته بود و انگشتا  یکه پاهام حساب  من
چشمم برداشتم و به  ینشستم و چشم بند رو از رو یصندل یرو  عیسر یلیخ نمی بش تی اون وضع یتو

 اطرافم خوب نگاه کردم.

 

 !میبود  کیبزرگ و تار  نگیپارک هی یتو ما

 

رو باز کرد و   ن یدر ماش میبش ادهیپ  دیبه ما گفت با  نکهیکه پشت فرمون نشسته بود بعد ا یمرد
بلند  یو به دنبال او که قدما میشد ادهیشد و من و سوگند هم به طبعش پ ادهی زودتر از ما پ

 .میدی دو بای تقر داشتی برم
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به نفس نفس افتاده بودم  گهیو د میراه رفته بود کیتار مهی ن نگیپارک  یرو تو یادی ز بای تقر مسافت
گفت و   یزیکه پشت فرمون نشسته بود چ یراننده ا و با خم شدن به ستادیوا ین یکه مرده کنار ماش

 .م ینیبش  نیماش  یرو به ما ازمون خواست تو

 

و ما   مینیبش  یصندل نیی عقب باز هم راننده ازمون خواست پا یصندل ینشستن من و سوگند رو با
 . میهم بدون چون و چرا اطاعت کرد

 

که  یکه سمت مخالف در یاز در نیمتوجه شدم که ماش  ینشسته بودم، ول  یصندل   نییپا نکهیا با
بزرگش از   یکه درختا میبود ستادهیوا  یدر باغ یبعد ما جلو یخارج شد و ساعت میشد نگیوارد پارک 

 متر بلند تر بودن.  ن یبلندش چند یواراید

 

رو   زدی بود، حرف م  نیماش یکه باهامون تو یدر باغ با مرد یرو که جلو یشده بود و کس کیتار هوا
 .نمی تونستم بب یدرست نم 

 

  صیشدم و تونستم تشخ ادهیپ نی از ماش م،یبش ادهیدر اشاره کرده بود پ یراننده که از جلو یاشاره  با
 ! مهیدر کر یبدم مرد مجهول جلو

 

 و با طعنه گفت:  ستادیکنارم وا سوگند

 

 تمومش رو تموم کنه!  مهیمنتظر توئه، برو تا کار ن میکر -
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 ه؟ یبه نظرت االن وقت شوخ -

 

 نشده.  یعصب می! برو تا کریخواد ناراحت بش  یخب حاال نم یل یخ -

 

 مرده ازمون دور شد.  دمیبهش رس یرفتم و وقت میسمت کر به

 

  یدون ی نم  زمی! عزرها：محکم بغلم کرد و گفت  میبزنم و سالم کنم کر یمن بخوام حرف نکهیا قبل
 چقدر دلم برات تنگ شده بود.

 

و   یتو من رو تنها گذاشت  یول  ؟،یگی م یرو جد نی ا：و گفتم دمیکش رونی رو از بغلش ب خودم
 برم! رونی و من مجبور شدم از پنجره ب یدیخواب

 

 کنم یناراحت باشه! امشب حتما جبران م میدل کر ز یعز نمیرو گرفت و گفت: نب  مینیب

 

دلم به حرفش پوزخند زدم و او دستش رو دور کمرم انداخت و من رو با خودش به داخل باغ   یتو
 کشوند.

 

 کرد.  ی و فضا رو ترسناک م دیکش  یبود و باد از البه درختا زوزه م ک یباغ کامال تار یفضا
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 زده بود!  بشیدفعه غ کی نبود و  یبود که از سوگند خبر جالب

 

 ترسناکه!  یل یخ  نجای! سوگند کجا رفت.... ا میکر：گفتم م یم و رو به کروحشت به دورو برم نگاه کرد با

 

 سوگند داخله. -

 

 . یبترس  یچ یاز ه د ینبا یکنار من یرو به خودش چسبوند و ادامه داد: تو هم تا وقت من

 

که وسط باغ قرار داشت   ینزدم و با هم وارد خونه ا  یحرف  گهیتوب بغلش نرم د شتریب  نکهیا یبرا
 .میشد

 

بزرگ وسط سالن خورد که چهار تا مرد مسن و چند زن پشتش نشسته  زیمحض ورود چشمم به م به
مرد مسن نشسته بود و دست مرده دور کمرش حلقه شده بود و با مرد  هیبودن و سوگند هم کنار 

 .زدی حرف م  شیی روبه رو

 

 !(مینه کر رمیم گهید یکی گفته بود من با دعوت  )اونجا بود که متوجه منظور سوگند شدم که

 

 از جاشون برخاستن و باهاش دست دادن، یهمگ  زیبه م میشدن من و کر کی نزد با
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کردم که سوگند خودش رو بهم   ی بهشون نگاه م یبودم و با لبخند تصنع ستادهیوا میهم کنار کر من
بزرگ اون رو پر کرده بود   ی نهیشوم هیسالن که  یرسوند و با گرفتن دستم من رو با خودش به گوشه

 کشوند.

 

چه   نجایو گفتم: ا دمیکش رونیو من دستم رو از دستش ب ستادیوا میفاصله گرفت هیمقدار که از بق هی
 کنن؟  یم کاریچ نجا یدور شدن ؟ اصال اونا ا زیخبره! چرا زنا از م

 

  الیاول کار معامله رو انجام بدن و جنس و پوال رو خارج کنن تا با خ نیخوان هم یمردا هم م -
 النازه. ی! همون مرده که کنارش بودم بابا یراحت به جشنشون برسن! راست

 

 ؟یچند وقته باهاش دوست -

 

...رها نم،یب  یرو نم ختشیر گهی خواد بره و د یشهالم که مخو  یلیوارد گروهشون شدم! خ  یاز وقت -
 نمش؟ یب  یآرتان هم هست؟ پس چرا نم  یمگه نگفت

 

 جشن باشه!   یتا فقط تو ادیخواد بعد معامله ب یاو هم م دیدونم، شا ینم -

 

 !زنهی همه دلم شور م نیدونم چرا ا یدونم چطور باهاش روبه رو بشم، نم  یاسترس دارم! نم یل یخ -

 

 . یرس  یره و تو به خواسته ات م  یم شیخوب پ  ینگران نباش! همه چ  -
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 ! دوارمیام -

 

 نهیلبه شوم یاسترس داره رو یداد و معلوم بود حساب ی تکون م  یسوگند که پاش رو عصب کنار
رو بهم دوخت و   شی میکردم بهش آرامش بدم که نگاه گرم و صم  ینشستم و با گرفتن دستش سع

 گفت: 

 

  یزندگ هی زارم و  یرو کنار م  فیکار کث  نیا شهیهم یتموم بشه برا یماجرا به خوب  نیرها! اگه ا یوا -
 کنم.  یآروم و پاک رو شروع م 

 

 تا معامله تموم بشه. میمنتظر موند ییقشنگش لبخند زدم و دوتا یآرزو به

 

کنن و بابتش   یجون آدما رو با هم معامله م یکردم که چطور بال ینگاه م فشونی دقت به کار کث با
 کرد. یم نشونی زد و نفر یلب غر م  ریسوگند هم ز رن،یگ یپول م

 

با هم رد و بدل کردن و با   زیم ی رو رو  فیوسط سالن نشسته بودن، چند تا ک زی که پشت م ییمردا
 معامله شونه. انیپا نیهم دست دادن و من حدس زدم که ا

 

  یرو از رو فایبودن ک ستادهیوا  دارایو خر میو پشت سر کر زیکه دور م  ییتموم شدن معامله مردا با
 برداشتن و از خونه خارج شدن. زیم
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و   میبودن به سمت مردا رفتن و بهشون ملحق شدن و کر ستادهیکه اونطرف سالن منتظر وا  ییزنا
 الناز از جمعشون فاصله گرفتن و به سمت ما اومدن.  یبابا

 

استرس تمام وجودم رو گرفت و ناخودآگاه دست   ومد یکه لبخند به لب به سمتم م میکر دنید با

  رها：اضطراب گفت  بهتر از من نداشت با  یدستم بود فشار دادم و سوگند که حال یسوگند رو که تو
 حالت تهوع دارم...   رمی م یمن دارم از دلشوره م ومدیپس چرا ن 

 

 به من نگاه کرد.  ی نگذاشت سوگند حرفش رو تموم کنه و او با نگران یانداز ریت یصدا

 

به هم نگاه کردن و هر کدوم به   یانداز ریت یالناز بود که با تعجب از صدا  یو بابا میبه کر نگاهم
 . دنیدو یطرف

 

ها ذاشت درست صحنه  یداد و نم یگوشم رو آزار م یانداز ری ها و ت شهیزنا و شکستن ش غی ج یصدا
 چکار بکنم. دیکه با  رمیبگ میرو هضم کنم و تصم 

 

کرد رو داد زد: رها   یم یانداز ریت  رونیدستش به ب یکه پشت پنجره نشسته بود و با تفنگ تو میکر
 ... ریگوشه پناه بگ هی یستادیچرا وا

 

 کرد.  یبود و به دورو برش نگاه م ستادهیسوگند نگاه کردم که هاج و واج وا به

 

 نبود!  یگونه سهل انگار چیه یجا
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؟نرو خطر ناکه!  یری کجا م  رها：گفت  یکه م میکر یادهایسوگند رو گرفتم و بدون توجه به فر دست
دست   یحرف  چیو سوگند هم بدون ه دمیکه اونطرف سالن و ته راهرو قرار داشت دو یبه سمت در

 .دیدو یدست من به دنبالم م یتو

 

 . میگذاشت کیباغ تار یکه ته راهرو قرار داشت رو باز کردم و به همراه سوگند پا تو یدر

 

شد ما با   یو ترسناک باغ رو پر کرده بود و باعث م  کیتار یبود که فضا ییتنها صدا یانداز ریت یصدا
 . میباغ بدو یشه به سمت گو  یشتریسرعت ب

 

برگ که نصف ساق  ادی و حجم ز میدیدو یخشک م  یاز برگا دهیپوش نیزم  یسرعت رو نیآخر با
ذاشت    یاز حد هم نم شیب  یکی شد و تار یم دنمونیمانع از درست دو دادی پامون رو پوشش م 
 .مین یدرست جلومون رو بب 

 

نمونده بود   یراه گهیو د میشد یرد م دنیرقصی دست باد م  یبلند و تنومند که تو یدرختا یالبه ال از
آخ بلند  یحال صدا  نی افتادم و در هم نیزم یشد و رو ی پام خال  ریدفعه ز کیکه   میتا به ته باغ برس
 . دمیسوگند رو شن

 

 قدم از من عقب تر بود رسوندم. هیزانو هام راه رفتم و خودم رو به سوگند که   یعجله رو با

 

  ؟یخوب  سوگند：زانو نشسته و دستش رو به کمرش گرفته بود که کنارش زانو زدم و گفتم یرو سوگند
 !میبر دیپاشو با
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 گه دستم رو پشتش ینم یزی چ دمیرو بسته و لبش رو به دندون گرفته بود و من که د  چشماش
  س یخ عی شدن دستم و گرم بون ما  سیبا احساس خ  ی ول سته،یپاش با یگذاشتم تا کمکش کنم رو

 و با ترس به دستم نگاه کردم.  دم یدستم رو کش عیسر

 

چشم  میکه ازش فرار کرده بود یانگشتام وحشت کردم و به سمت در یقرمز رنگ رو عیما دنید با
 دوختم.

 

 دستش رو به سمت ما نشونه گرفته بود. یبود و تفنگ تو ستادهیچارچوب در وا یتو میکر

 

وجودم رو فرا   یو من توان تکون خوردن نداشتم وترس همه میشده بود ره ی به هم خ میو کر من
 گرفته بود.

 

 سر منه و قصد داشت من رو بکشه! ری ز زیبود همه چ دهیفهم میکر پس

 

 یکه تو ییچشم دوخته بودم و تنها صدا میردست ک یزانوهام نشسته و منتظر مرگ به تفنگ تو یرو
خودم بود که   ی دهیسوگند و قلب ترس ی دهیبر دهیبر ینفس ها یصدا  دیرس یاون لحظه به گوشم م 

 .دیکوب  یام م نهیس یبزنه به قفسه   رونی ام رو بشکافه و ب نهیخواد س  یکه م ییمحکم گو

 

 لبش نشست.  یرو  یماشه گذاشت و لبخند چندش یبود که انگشتش رو رو  میبه دست کر نگاهم
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کرده   کی که به آسمون شل کشی شل  یو بعدش هم صدا ادشیفر یدهنم رو قورت دادم که صدا آب
 . دیچی فضا پ یبود تو

 

جا خوش   میکر نهیس یتو رشیکرده و ت  یانداز ری به سمتش ت  یکنه کس کیاو به من شل  نکهیا قبل
وجودم رو گرفته بود جون   یوحشت همه نکهیافتاد و من با ا نیزم  یبه پشت رو میکر کرده بود که

 کرد نگاه کردم.  یسوگند که از درد ناله م دهیرنگ پر یگرفتم و به چهره  یادوباره 

 

از   دهیپوش نیزم یباغ کشوندم و رو یکه بود به گوشه یا یبغلش رو گرفتم و او رو به هر سخت ریز
باشن   سی پل یروهای زدم ن یو حدس م ومدیم یانداز  ری ت یکه صدا  ییبرگ خوابوندمش و رو به جا

 خورده.... کمک... ریطرف کمکمون کنه! سوگند ت نیا ادی ب یک ی!... کمک：داد زدم

 

تو رو خدا   مارستان، یب میری و م انیمأمورا م االن：طاقت بود نشستم و گفتم یسوگند که از درد ب  کنار
 . اریت ب طاق

 

داد  یم ید ینشون از درد شد نی لبش رو محکم به دندون گرفته و صورتش کبود شده بود و ا سوگند

  نیا ادیب  یکیرو خدا   تو：کرد و من همونجور که کنارش نشسته بودم دوباره داد زدم یکه او تحمل م 
 کمک کنه...  یکی ... تو رو خدا ؟ییکجا ریطرف، ام 

 

کمک خواستم  ونی گر یافتادم و با صدا هیبه گر ادیبه کمکمون نم یکس دمید  یگذشت و وقت یمدت
 پر دردش نگاه کردم.  یدستم برگشتم و به چهره  یکه با قرار گرفتن دست سوگند رو
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  یرو م فش ی ضع یاون سرو صدا، صدا یتو یداشت باهام حرف بزنه و من به سخت یسع سوگند
 گفت:  یکه م دمیشن

 

  یادت…میوقتا… ی! بعض یستین نکارهیدونستم که تو…که تو ا یدو…م یرها…من…از…از اولش م -
 رها! آرتان…ارتان… ،یریخودت مواد بگ یرفت برا

 

تا االن گرفته باشنش تو فقط آروم باش و    دیکنن! اصال شا  یم رشینگران نباش اونا حتما دستگ -
 شه! یم  شتریب تی زی خون ر یحرف نزن اگه حرف بزن 

 

 ؟ یکن یه…میبه خاطر……به خاطر من گر  یرها تو دار -

 

 تو رو خدا حرف نزن.  -

 

کس صدام رو   چیه نکهیمثل ا یشد برگشتم و دوباره کمک خواستم، ول یم  یراندازی که ت یسمت به
 . دیشن ینم

 

 به سوگند که با خنده اسمم رو صدا زده بود نگاه کردم که گفت:  یبا نگران  دوباره

 

 …که نگرانت…نگرانت بشن.  یدار یشه…به تو که…خانواده ا ی…م میرها!…بهت حسود -
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 .یکن   یمن رو نگران تر م  یمن چقدر نگرانتم ...اگه حرف بزن نیسوگند گفتم ساکت باش! بب  -

 

 ست شدم.خوشحالم…خوشحالم که باهات…دو -

 

شده و نفساش به شماره افتاده بود و من که نگران تر از قبل به هق هق  دتریسوگند شد یزی خونر
 کردم جواب دادم:  ی م هیافتاده بودم و گر

 

 مگه نه؟ می مون یبا هم م شهیمن هم خوشحالم که با تو آشنا شدم، ما تا هم -

 

 سپهر؟   شی گفتم دوست دارم…دوست دارم برم پ ادتهی… شهیآره …تاهم  -

 

 خفه شو سوگند…تو رو خدا انقدر حرف نزن.  -

 

 سپهر خوشبختم. شیرها من پ  -

 

 . یمن بمون ش یپ  دیسپهر تو با شی پ یبر ستیتو قرار ن -

 

 کمکمون کنه...  ی کیرو خدا   نجا…تویا ادی نم یکس  چرا：زدم ادی بار فر نیچندم یعقب برگشتم و برا  به
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 بود! یلحظه بد چه

 

کمک گرفتن ازش دور   یتونستم تنهاش بزارم و برا یو نه م رمیرو بگ  شیزی خونر  یتونستم جلو یم نه
 بشم.

 

 باشم.   دنشیو شاهد درد کش رمشیبغلم بگ  یتونستم تو یم فقط

 

شالم پاک  یرو با گوشه  شی شونیسرش گذاشتم و عرق پ  ری و دستم رو ز دمیطرف سوگند چرخ به
 . ختمیدرهم از دردش چشم دوختم و اشک ر یکردم و به چهره 

 

  اقتیمراقب…مراقب رها باش…اون …اون ل ：گفت یبه باال سر من نگاه کرد و به سخت  سوگند
 رو …داره.   ی…خوشبخت

 

سوگند   نمیزانوم گذاشته بودم برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم تا بب  یکه سر سوگند رو رو همانطور
 نگاه کردم! ری سرم رو باال گرفتم و به صورت ام  ،یمرد یپاها دنیزنه که با د یحرف م   یبا ک

 

به گوش   سی پل  نیماش ریو آژ میسی ب  یو فقط صدا ادینم یانداز ریت یصدا گهیمتوجه شدم که د تازه
 رسه. یم

 

 کمکش... رهیبکن نزار بم  یکار هیتو رو خدا  ریام：شدم و گفتم  رهیخ  ریام یالتماس به چشما با
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کبود و   یدستم با وحشت برگشتم و با لبا  یزانوم و شل شدن دستش تو یکج شدن سر سوگند رو با
 تر از برفش رو به رو شدم.  دیصورت سف 

 

 تو رو خدا جواب بده  سوگند…سوگند：وحشت صداش زدم  با

 

 زنه؟.... سوگند ؟ یچرا سوگند حرف نم  ریام ؟یگ ی نم  یزی! چرا چسوگند

 

 !...مارستانی ب مشیببر  دیکمک کن با یستادیچرا وا ریام

 

 بگو... یزیچ هیکنم  یخواهش م سوگند

 

 بودن.  رهیبه افق خ شهیو سردش سرد تر از هم  ی آب ینزد و چشما یسوگند حرف  یول

 

بابات   …پاشویبر  ینجوریا  دینبا …تویری بم دیپاشو تو نبا سوگند：گفتم  هیدادم و با گر تکونش
  ینی بب دیتو با  …پاشو یبابات رو تنها بذار یخوا یبه درک! تو که نم شش…منی پ یبر دیمنتظرته تو با

 شه...  یکه آرتان اعدام م

 

  یده…سوگند خواهش م یدختره به حرف من گوش نم  نیبهش بگو! ا یزیچ هیتو رو خدا تو  ریام
 ؟ یکن ینم  یکار چیا هچر ری....امیری بم  دیکنم …تو نبا
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شونه هام رو گرفت و من رو به سمت خودش   ریام  ختمیر  یزدم و اشک م یکه داد م یحال  در

مرده! هرچقدر هم که تکونش   یفهم  یرها! تمومش کن! سوگند مرده!...م بسه：زد ادی برگردوند و فر
 شه.  یپا نم  یبد

 

 ینم گهی جون سوگند نگاه کردم و باورم شد که د  یحرف برگشتم و به صورت سرد و ب نیا دنیشن  با
 خواد جوابم رو بده. 

 

گوشه نشستم و مات و مبهوت به   هیشدن نگاه کردم و   یم  کیکه با برانکارد بهمون نزد یدو نفر به
 ردن.جنازه سوگند پارچه انداختن و او رو از اونجا دور ک  ینگاه کردم که رو ییمأمورا

 

بلند شدم و از باغ   نیزم  یاز رو ر ی جون سوگند رو بدرقه کردم و با کمک ام یتن ب سم،یخ  یچشما با
 .میخارج شد

 

در رو بست و خودش سوار   نی ماش یرو باز کرد و با نشستن من تو سیپل  نیدر  عقب ماش  ریام
 ها پشت سر هم حرکت کردن. نی که جلوتر بود، شد و ماش  یا یمشک نیماش

 

نباشه که از  ادمیو  نمی ستم که از خون سوگند قرمز شده بود نگاه کردم و چشمم رو بستم تا نبد به
 خاطره مونده! هیسوگند فقط 

 

رو به دستم داد و  دیرسونده بود در خونه رو برام باز کرد و کل ریام یکه من رو به خونه یمأمور

 . انیتاجناب سرگردخودشون ب نیبمون   نجایا شما：گفت 
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 زدم.  هیرو از دستش گرفتم و وارد خونه شدم و در رو پشتم بستم و بهش تک د یکل  یحرف چیه بدون

 

  یادآوریفرار از ترس و  یکرد و من برا یذهنم زنده م یباغ رو تو  کی تار یخونه، فضا ک یتار یفضا
 برق گشتم و برق رو روشن کردم.  دیبه دنبال کل  وارید یآنچه گذشته بود رو

 

 سی به سرو  نیهم یفکر کنم برا شیپ قهیچند دق یو به اتفاقا ستمیجا با هیخواست  ینم دلم
 نیبا حسرت گذشته بود و ا ش ی پاک کردم که تمام زندگ یرفتم و دستام رو از خون کس  یبهداشت
 آدما تموم شده بود. نینامردتر یبا نامرد  یزندگ

 

 بار دستم رو شستم.  نی و چند ختمیر اشک

 

  دیناپد یو برا دمیکش یعذاب م شونیآور ادی شد و از  یچشمم رد نم  یکه افتاده بود از جلو ییاتفاقا
و از  ختمیبار به صورتم آب ر نیرفتن چند یسرم رژه م یبودم و تو دهیکه د ییهاشدن صحنه 

 خارج شدم.   سیسرو

 

 ینصفه شب رو نشون م میون  کیکه  وارید یگوشه انداختم و به ساعت رو هی تی با عصبانرو   شالم
 .دمیکاناپه دراز کش یداد نگاه کردم و رو

 

 خوابم برد.  ختنیفکر کردن به آنچه گذشته بود و اشک ر یرو بستم و بعد مدت چشمام
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گفت تو   یکردم نشونه گرفته بود و م   یبودم و نگاهش م ستادهیتفنگش رو به سمت من که وا میکر
 کشمت.   ی، خودم م یکرد انتی به اعتماد من خ

 

 افتاد. نیزم  یبه پشتش خورد و رو  ریسوگند من رو هل داد و ت یکرد، ول  کیسمتم شل به

 

 کشم. یمن هم تو رو م  یبه خاطر تو مرد، تو او رو کشت دوستت：سر داد و داد زد یقهقهه ا میکر

 

 کرد. یم  کیو شل  دیدو یهم به دنبالم م میپا به فرار گذاشتم و کر کیباغ تار یتو من

 

و چنگ انداخت ولباسم رو از پشت   ستادیسرم وا یباال میافتادم که کر یچاله ا یوتو دمیکش  غیج
 کرفت و تکونم داد.

 

 رها! پاشو... -

 

 شدم. رهیرو باز کردم و با ترس به روبه روم خ  چشمام

 

 دنیبود که من رو از د  رینبود بلکه ام میداد کر یمن بود و تکونم م یشونه   یکه دستش رو یکس
 خواب وحشتناک نجات داده بود.

 

 کم آب بخور.  هیپاشو  ،یدی! خواب دنترس ：آب رو جلوم گرفت و گفت وانیل ریام
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 مقدار آب خوردم.  هیرو از دستش گرفتم و  وانیجام نشستم و ل سر

 

 او رو کشت.  می! سوگند مرد! کر ریام：گفتم  یفی ضع یصدا با

 

تموم   یهمه چ گهیمنتظر سوگند نبود. آروم باش! د یآروم باش رها! باور کن او راحت شده، کس  -
 شده.

 

 شد؟  یآرتان چ -

 

 شد!  یو باندشون متالش میکرد رشیدستگ -

 

  ری . همه اش تقصدیشن یخبر رو م  نیسوگند زنده بود و اگفتم: کاش   هیو گر یکردم و با ناراحت  بغض
 گفتم او االن زنده بود. یسر قرار، اگه نم  ادیمن بود که به دروغ گفتم آرتان هم م

 

 رفت.   یالناز م یرفت!... به خاطر بابا  یاو م یگفت  یاگه تو هم نم  یحت -

 

 ن؟یکرد ریالناز رو هم دستگ -
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که باهاش   یدو ماه نیا یکنم و تالف  یم داشیهر جا که باشه پ یول  ن،یزم  رینه! آب شده رفته ز -
 . ارمیبودم رو در م

 

 کاناپه گذاشتم و چشمام رو بستم. یپشت  یرو رو سرم

 

من   ریو همه اش هم تقص میوارد ماجرا کرد  یلیرها! ما تو رو خ  ببخش：کنارم نشست و گفت ریام
  ینم شی بدون تو پ اتیشد که عمل یطور هی یخب همه چ ی ول ،ی بش ریانقدر درگ بود، قرار نبود تو

  یتو کار ی نکن! درسته سوگند مرده و تو بهت سخت گذشت، ول  تیرفت. تو هم انقدر خودت رو اذ
 تا هزار تا جوون سالم بمونن.  یکرد

 

- .................… 

 

 .دهیچقدر آروم و راحت خواب  ین یو بب یخوام باش   یکنن، م یفردا سوگند رو دفن م -

 

 طرفش برگشتم که به روم لبخند زد. به

 

برو   یایخسته م یل ینظر خ به：زدم و گفتم   یجون یمن هم لبخند ب د،یرس یخسته به نظر م   یلیخ
 کم استراحت کن. هیاتاق و  یتو

 

 . دمیخسته ام دو شبه که اصال نخواب یلیخ   آره：به بدنش داد و گفت   یو قوس کش
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  یمن تا ساعت هفت م  مه،یاالن ساعت سه و ن ：انداخت و گفت یدستش نگاه یساعت تو به
 . یمقدار بخواب  هیکن  یخوابم، تو هم سع

 

تو   یراست ：وارد اتاق بشه برگشت و گفت نکهیقبل ا یجاش برخاست و به سمت اتاق رفت، ول  از
 ؟یخورد یزیچ

 

 ! ستمیمن گرسنه ن -

 

 . ینخورد یزیچ  روزیشه!؟ تو از د یمگه م -

 

 . ستی گفتم که گرسنه ام ن -

 

 . ری وردار بخور! فعال شب بخ یزی چ هی خچالی  یاز تو یاگه خواست -

 

از اون   شتری جور واجور و ب یفکرا  یکردم بخوابم، ول یو سع دمیکاناپه دراز کش  یرفتنش به اتاق رو با
تا خوابم برد! و صبح زود باز هم با   دیطول کش یل یو خ  ادیت خواب به چشمم بذاش  یفکر سوگند نم

 . دمیو سوگند از خواب پر میکر یکابوسا دنید
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باز و بسته شدن در اتاق   یگذاشتم که صدا زیم یو گوجه و سبد نون رو رو  ریدم کردم و ظرف پن ییچا
 شدم.  یی چا ختنیکه متوجهش شدم مشغول ر ارمیخودم ب یبه رو نکهیو بدون ا دمیرو شن 

 

 سی از سرو نکهیمنتظرش نشستم تا ا یصندل یرو رو  یگذاشتم و مدت ز یم یرو رو  یچا ینیس

صبحانه خوردن   نیسخت ا اتی عمل هی بعد：خارج و وارد آشپزخونه شد و باخنده گفت  یبهداشت
 داره.

 

گرسنه بودم   یلیخ  نکهیمن با ا یل من نشست و مشغول خوردن صبحانه شد، و  یو روبه رو زی م پشت
 کردم. یبودم فکر م  دهیکه د ییبخورم و در سکوت به کابوسا یزیتونستم چ ینم

 

نگاه کردم که به روم لبخند زد و   ریصورتم از فکر در اومدم و به ام یجلو یگنده ا یقرار گرفتن لقمه  با
 ؟ یخور  ینم یزی گفت: چرا چ تی با جد

 

 ره.  یچشمم کنار نم یلحظه هم از جلو هی شبید یتونم! صحنه ها  ینم -

 

 . یکن اصال بهش فکر نکن  یسع -

 

به زور بهت صبحونه    ای یخور  یدهنم گرفت و گفت: حاال خودت م یدستش رو جلو یتو ی لقمه
 بدم. 
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مرگ سوگند مقصر بوده  ی: به نظرت ممکنه من تودم یخجالت لقمه رو از دستش گرفتم و پرس  با
 باشم؟ 

 

 ه؟ یمنظورت چ -

 

من  گهیخنده و م   یبهم م میکر نکهیمشترک وجود داره! ا زی چ هی نمیبیکه م یی کابوسا یهمه یتو -
 باعث مرگ سوگند شدم.

 

 نداره.  تی واقع یزیچ  نیکابوس! پس همچ  یگی م یخودت دار -

 

دستم اشاره کرده بود و منظورش   یتو یکه به لقمه  ریام یلبم نشست و با اشاره  یرو  یجون  یب  لبخند
 خوردم.  ریبود که اون رو بخورم مشغول خوردن صبحانه شدم و به زور چند لقمه نون و پن  نیا

 

که از   یرو شست و در حال فیکث یهات ی رو جمع و ظرف زی خودش م ریخوردن صبحانه ام  بعد

  یتون یباس گذاشتم ماپن ل یرو   برات：به من نگاه کنه گفت  نکهیشد بدون ا یآشپزخونه خارج م 
 . یلباست رو عوض کن

 

 بودن نگاه کردم! فیوکث یتنم که خاک یتو یحرفش به لباسا  نیا با

 

 مانتوم کنده شده بود.  یداشت و دکمه  ی شلوارم پارگ یزانو سر
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 . نهیلبم بش یبود و باعث شد نا خودآگاه خنده رو  ندیو خوشا نی ریحواسش بهم بود برام ش   ریام نکهیا

 

رو   ستی خودم ن  یاز لباسا دمید  یاپن برداشتم و وقت   یتا شده رو از رو یجام برخواستم و لباسا از

 ه؟ یلباس مال ک نیا：بهش گفتم

 

 مال خودته! -

 

 ...نیمن که همچ ی، ول-

 

 ه یراحت! نو  التی خ -

 

 ؟ یدیتو خر -

 

 ؟ یش یاگه بگم آره ناراحت م -

 

 شم!( یذوق مرگ م  یشم از خوش ی)ناراحت نم 

 

 جواب سؤالش فقط ازش تشکر کردم و به اتاق رفتم تا لباسم رو عوض کنم.  در
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  زیر یکه دوطرفش با گال یزانوم بود و شال مشک ری تا ز  شیکه بلند یسرمه ا یو مانتو یمشک  شلوار
 خودم عوض کردم و از اتاق خارج شدم.شده بود رو با لباس  نی تزع یرنگ

 

  فکر：و نگاهم کرد و گفت  ستادیوا نهیدست به س دنمیکاناپه منتظر من نشسته بود با د یکه رو ریام
 کردم اندازه ات باشن. ینم

 

 ! یرو بدون  زمیکردم سا  یمنه! فکر نم زیسا  بیعج  ：شدم و با طعنه گفتم کینزد  بهش

 

 قدم برداشت. یگوشه لبش نشست و جلوتر از من به سمت در ورود یکه لبخند محو دمید

 

کردم و   یشده بود نگاه م دهیچ یکفن پ یجون سوگند که حاال تو  یب کری بودم و به پ ستادهیوا ری ام کنار
 .ختمی ر یاشک م

 

 !ختمی ر یم اشک

 

 کرد و سخت جون داد! ی که ناخواسته سخت زندگ  یدختر جوون  یبرا

 

 نبود که سر مزارش زجه بزنه و نزاره دفنش کنن! یشد و مادر  یکه در سکوت دفن م یدختر یبرا

 

 شدم. رهی کرد خ ینشسته بود و به جسد دخترش نگاه م لچریو یکه رو به روم رو یرمردیپ به
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 نکرده بود! تش یدستش نگرفته و حما یوقت دستاش رو تو چیکرد که ه ینگاه م یبه دختر رمردیپ

 

خواست پدرش بهش پشت کرد...   یپدرش رو م تی که حما یسخت یلحظه ها یکه تو یدختر
 بد! یل یبد باهاش تا کرده بود خ یکه زندگ  یدختر

 

سوگند رو داخل قبر گذاشتن و من   ی دهیدادن تن خسته و درد کش یکه کار دفن رو انجام م  ینفر دو
 .ختمیاز قبل اشک ر شتریب

 

 حق سوگند نبود!  نیا

 

 !رهی بم  ینجوریکنه و ا یزنگ ینجوریانبود  حقش

 

 کنه! ینبود آرتان با احساسش باز حقش

 

 در فرار باشه!  شهیرو صرف فروش مواد کنه و هم شینبود تموم جوون  حقش

 

هوس  یکمک کردن بهش او رو فقط برا یکه سن پدرش رو داشت به جا یرمردی نبود پ حقش
 خودش بخواد!
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 نبود...  حقش

 

 اشک بودن نگاه کردم! سیپدرش که خ یچشما به

 

 هر دو فرزندش باشه؟ یپدر شاهد خاکسپار هی دیبا چرا

 

 مقصر بود؟  یک

 

 آرتان؟  ای زنش!..... سپهر   ای... خودش؟

 

  ریهق هقم بلند شد که ام یکه حاال با خاک پر شده و متعلق به سوگند بود نگاه کردم و صدا یقبر به
سر   یباال یکه قار یتالوت قرآن  انی لرزان شده بود و در م هیکه از گر ییدستم رو گرفت و من با صدا

 ت مرد. یم دیاو نبا ره،ی! حق سوگند نبود که بم ری ام：کرد گفتم یقبر سوگند تالوت م

 

براش   هیگر  ی!... بهتره به جاسی حکمت ن   یکار خدا ب  چیه：فشرد و گفت ی دستم رو به آروم ریام
 داره!  ازی بهش ن هیاز گر شتر یکه ب  یفاتحه بخون

 

 قبرش قرآن بخونه؟  یو تا صبح باال ادیامشب دوباره ب  ی بخوا یاز قار شهی م -

 

 گم. ی کنه باشه بهش م یآرومت م نیاگه ا -
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 شد!  سیاشک از چشمم خ یقطره  دنی بود که با چک یلبخند  ری محبت ام نیا جواب

 

رو به روم رو به حرکت در آورد و از اونجا دورش کرد و من دستم رو از دست   رمردیپ  لچریو  پرستار،
که کنار قبر سوگند قرار داشت   یقبر یو ازش فاصله گرفتم و رو به رو دمیکش رونیب  ریام یمردونه 

 اتش رو خوندم! و مشخص ستادمیوا

 

 برادر سوگند بود.  دیمتعلق به سپهر جاو  قبر

 

 تونست اونا رو از هم جدا کنه. ینم  یو کس شهی هم یسوگند و سپهر کنار هم بودن، برا حاال

 

که  سادمیدر حال حرکت پا تند کردم و جلوش وا لچریرو با پشت دست پاک و به سمت و  اشکام
 سرش رو باال گرفت و به من نگاه کرد. رمردیو پ ستادیاز حرکت وا لچریو

 

 د؟ یکن  یم هیگر یچ ی.. براچرا…：پنجه پام نشستم و گفتم یو رو دهیمرد داغ د مقابل

 

 شه.  یسپهرم! پسرم، دلم براش تنگ م یبرا -

 

 شه؟  یدلتون براش تنگ نم  ؟یسوگند چ -
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 اندازه. یو م ا ادیسپهرمه من رو  یو با چشماش که رنگ چشما دنمید ادی سوگند هست م -

 

 ؟ یچ ومدیاگه ن -

 

دفعه که اومد پسرش رو هم با   نیقول داده ا ده،یو بگه که من رو بخش ادیب دی! او با ادی! حتما م ادیم -
 .ارهیخودش ب 

 

! من هم گفتم به میکن  یبره، خودش گفت قراره با هم زندگ  یو من رو با خودش م ادی! مادیم سوگند
 باشه. دهیرم که من رو بخش  یباهاش م  یشرط

 

 ؟ یبخش  یشما او رو م   ؟یشما چ ده یوقته که بخش  یلیخ  ده،یاو شما رو بخش -

 

 نکرده که بخوام ببخشمش.  یاو که کار -

 

 ن؟ یستی ازش ناراحت ن  یعنی -

 

 .ستمیمعلومه که ن -

 

 راحت بخوابه!  دی..... دعا کندیپس براش دعا کن  -
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اگه  دنم،ید ومدهی سه روزه که ن االن：از جلوش کنار برم گفت  نکهیقبل ا ی ول  ستادم،یجام وا سر
 ! ینره حتما بگ ادتی ش،یو با خودت ببر ی ای بهش بگو بابات منتظره!منتظره ب شیدید

 

 کرده بود. هیرو بد تنب   ریپدر پ  نینداشتم که بخوام بدم، روزگار ا یجواب

 

خروارها خاک   ری حاال ز هیزندگ یبرا دتیکه تنها ام یگفتم دخترت! کس یگفتم؟ م یبهش م  دیبا یچ
 . ادینم دنتیو به د دهیخواب

 

 از کنارش رد شدم و ازش فاصله گرفتم. هیاشکام نداشتم و با گر یرو  یکنترل

 

 شانزدهم:  فصل

 

و آرتان سر کردم و روزام هم با   می سوگند و کر یچند شب رو با کابوسا نیشب گذشته بود و من ا چند
 سوگند گذشت. خاطرات 

 

خونه ها و مسجد    یزرد و حلوا درست کردم و توشله یروز بعد مرگ سوگند، با کمک مامان و هد  سه
 .میپخش کرد

 

سوگند قرآن   یخانم نشستم و برا  الیمسجد، کنار ل  یمصرف شله زرد تو کباری یپخش ظرفا بعد
 خوندم. 
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و   دیبغلش کش یخانم دستش رو دور شونه ام انداخت و من رو تو  الیخوندنم تموم شد، ل قرآن  یوقت

 ؟ یناراحت  یلیشده دخترم! خ یچ：گفت 

 

  یاومده که نم شیپ  یدوستم اتفاق ی! براستین یزی چ：و توجهش لبخند زدم و گفتم یدلسوز به
 تونم فراموشش کنم.

 

 ه؟ یزی چ یضیمر یعنی -

 

 نه! فوت شده.  -

 

راجعون.…پس  هیبگو انا هلل و انا ال یافتاد ادشیباشه مرگ حقه و هر وقت  ادتیخدا رحمتش کنه!  -
 دوستت بود؟ یتهش رو درآورد هم برا ریو ام یکه آورد  یزرداون شله

 

  یرفت، ول  یم  دیرفته بود که نبا یبود و به راه دهیکش یسخت  یل یخ  یزندگ یدوستم تو ن؟ی دون یم -
 کرده باشم. یکار هیخواد براش   یخودش نبوده و قبل توبه کردن هم فوت کرد دلم م لی بنا به م

 

 بخشم به دوست شما.   یمن هم ثواب قرآن خوندن امشبم رو م ،یکرد یکار خوب  -

 

 . نیکن یلطف م  یلی ممنون خ -
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آماده  رفتن به خونه یکردم و برا یخانم شروع به خوندن قرآن کنه ازش خداحافظ   الیل نکهیاز ا قبل
رو بهونه کردم و از رفتن   یشون برم خستگباهاشون به خونه  خواستی شدم و در جواب اصرارش که م

 سر باز زدم. 

 

 یبهداشت سی سرو یدست و صورتم رو تو شهیشدم و طبق روال هم داریده صبح بود که ب ساعت
کرد سالم کردم و   یم  زیتم  یسبز ،ی قورمه سبز یشستم و به آشپزخونه رفتم و به مامان که داشت برا

 و روبه روش نشستم. ختمیر  ییچا یدو تا

 

  یمن م ه یجهز یبرا  لهیوس کهیت  هیره  یم  رونی هر بار که ب دمید یروزا خوشحال بود و م نیا مامان
 . ارهیخره و به خونه م

 

و از من در مورد   کردی م فیروز مره اش تعر یاز کارها یصحبت با مامان بودم و او با خوشحال  گرم
 بلند شد و کالم مامان رو قطع کرد. فونیآ یکه صدا دی کش  یحرف م  اتیعمل

 

و مشغول خشک کردن دستاش با   ستادهیوا فونیاومده و کنار آ رونی ب ییکه تازه از دسشو یهد

 اومده. ری ر…امی! امرها：خودش رو به آشپزخونه رسوند و گفت  عیسر یل یحوله بود در رو باز کرد و خ

 

 ؟ یحاال تو چرا انقدر هول  خب：گفت  یو رو به هد دیخند مامان

 

 فقط خواستم به رها خبر خوش بدم. -
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 . یخبر خوش  خوب عجب：بود گذشتم و آروم گفتم ستادهیدر وا یکنارش که جلو از

 

 .ستادیپله رو باال اومد و رو به روم وا  نیباز کردم که آخر ریام یخونه رو برا در

 

 کردم که جواب سالمم رو داد و با خنده گفت:  سالم

 

 تو!  امیتونم ب  یم -

 

و گفتم: البته!  دمیخودم رو کنار کش   ستادمیدر وا یحرفش من که تازه متوجه شدم کامال جلو نیا با
 بفرما تو! 

 

 من هم در رو پشت سرم بستم و به دنبالش وارد سالن شدم. کنارم گذشت و وارد خونه شد و از

 

وسط حال نشست و من هم مبل   یمبل راحت یکرده بود با تعارفش رو یکه با مامان احوالپرس ریام
دستش بهمون ملحق شد   یتو یچا  ینیبا س یرو انتخاب کردم و نشستم که هد  شیکنار یتک نفره 

 و تعارف کرد و به اتاقش رفت. ر  ییچا ر،یگرم با ام یو بعد احوالپرس

 

 دادم. یخوردن به حرفاشون گوش م   یگرم صحبت با هم شدن و من در حال چا ریو ام مامان

 

 همه سرد نباشه! نیکرد که ا یرو عوض م مییمرد چا یم یهد نیدونم ا ینم فقط
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 یگذاشت و با گفتن من تو ین ی س یرو تو  یخال یتموم شده بود استکانها ری که حرفش با ام  مامان
 به آشپزخونه رفت.   ن،یکم کار دارم شما راحت باش هیآشپزخونه 

 

 یبود گرفتم و به صورتش که داشت با لبخند نگاهم م  ریام یپا  نییکه پا یبزرگ لونیرو از نا نگاهم
 کرد نگاه کردم. 

 

 لونهینا یتو یبود کنجکاوم بدونم چ  دهیکرده بودم و او فهم  یکنجکاو عی ضا یلیخ  نکهی))مثل ا

 

  یناگهان  یلیخ  یچ یکنجکاوتر بودم که بدونم برا هیچ لونی نا یکنجکاو بودم بدونم تو نکهیبر ا عالوه
بهم داده بود و   اتیعمل  یکه برا یلیبرگردوندن وسا یو برا  دمینپرس یزیچ ی به خونمون اومده، ول 

 مدت جمع کرده بودم از جام برخاستم و گفتم:  نیا یکه تو یمواد

 

 گردم. ی رو برگوندم …االن بر م یکه بهم داد ییزاینرفته چ ادمیتا  دیمن با -

 

رو توش گذاشته بودم رو از   لیکه وسا یانگاه متعجبش گذشتم و به اتاقم رفتم و جعبه  یجلو از
رو جا نذاشتم و سرم   یزیشم چدراور درآوردم و مشغول چک کردن جعبه شدم تا مطمئن ب یکشو
 بسته شدن در اتاق برگشتم و به اون سمت نگاه کردم.  یجعبه بود که با صدا یتو

 

 شد و گفت:  رهیکه وارد اتاق شده و در رو هم پشت سرش بسته بود به نگاه متعجبم خ  ریام
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 تو!  امیاجازه هست ب  -

 

جوابش رو    نکهیود و من با تعجب و بدون اب ومدهیکارش در تعجب بودم! آخه تا حاال به اتاق من ن از
 کردم.   یبدم فقط نگاهش م

 

تخت نشست و به دور و برش و   ی من از در فاصله گرفت و رو یزده  رتیاو بدون توجه به نگاه ح یول
کردم  یبودم و نگاهش م  ستادهینگاه کرد و با لبخند رو به من که هنوز وا واریدر و د یعروسکا

 ؟ یستیاونجا با یخوا  یم یک  تا：گفت 

 

که همراهش بود رو باال گرفت   یلون یتخت نشستم که نا یلبخند زدم و با فاصله ازش رو  شییپررو به

 !ه یمال تو نیا：و گفت

 

 لونیگنده شده بودن، نا ینعلبک  یو چشمام هم اندازه  آوردمی از تعجب داشتم شاخ در م گهیکه د من
 و با ذوق گفتم:  دمی کش رونی ش رو بتو  متیو گرون ق   کیش فیرو از دستش گرفتم و ک 

 

 چقدر قشنگه! نی! ایوا -

 

 ام.  قهیمن خوش سل -

 

 ه؟یمناسبتش چ نیا یول ،یاعتماد به سقف  یل یخ -
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داره تو کدومش رو   ی! بستگهیو هم هد یکرد یم هی باشه که براش گر  یفیتونه عوض ک  یهم م -
 .یبخوا

 

 ؟یبد هیبه من هد دیتو به چه مناسبت با ی....، ولهیو هم هد فمیهردوتاش هم عوض ک -

 

 بده.  هینفر هد هیخواد به   یوقتا آدم دلش م یخواد، بعض  یمناسبت نم  شهیهم هیهد -

 

بدون   یهیهد نیبهتر نیا یمهمون  یتو فیبه هر حال دستت درد نکنه بعد جا گذاشتن دوتا ک -
 مناسبت بود. 

 

  یفکر نم  گهیمن ، امانت بود! د شی پ نیا：فش گرفتم و گفتمرو کنارم گذاشتم و جعبه رو به طر فیک
 کنم الزم باشه نگهشون دارم.

 

گوشواره رو از داخلش برداشت که   کیکوچ یرو از دستم گرفت و داخلش رو نگاه کرد و جعبه  جعبه

 .نیقشنگ یهاداره! گوشواره یا قهیها! ستاد هم خوب سل  میخودمون：من گفتم

 

 تو! یاگه ازش خوشت اومده باشه برا -

 

 . شیمن نگفتم قشنگن که به من بد -
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 خواستم بهت بدمش.   یم یتو بگ نکهیمن قبل ا ی، ول-

 

 مال ستاده! نیشه که! ا  ینم -

 

  دم یرو خودم خر نیراحت باشه هم بدون که ا التیخ نکهیا یمن عادت ندارم حرفم رو تکرار کنم! برا -
 . ستیو مال ستاد ن

 

 بشه. دهی! من دوست ندارم حرفام شن ابیهم شنوده و هم رد نیا یتو  ی، ول-

 

 ریرو نه! غ ابی رد یول  ارم،یرو برات در م  شنود：ها رو از داخل جعبه شون در آورد و گفت  گوشواره
 ارم؟ ی که بتونم شنود رو در ب نیدار یزیخونه چ یشما تو نکهیکنم.... فقط ا یفعالش م

 

 مثال؟  یچ -

 

  یلیرسه نگاهش رو به من دوخت و خ یبه ذهنش نم  یزی چ دید یرش نگاه کرد و وقتدورو ب  به

 ! نیموچ هیشب یزیچ هی：گفت  ییهوی

 

که وسط   یقلب  یآروم و باحوصله شنود رو از تو یل یرو بهش دادم و او خ نیموچ شیآرا زیم یکشو از
هم  یدر آورده بود گذاشت و کم  بشی که از ج ی کیکوچ لونینا یو اون رو تو دیکش  رونیگوشواره بود ب 

بخوره   هشاگه ضربه ب  یفعاله، ول  ری غ ابیرد  نیا：گوشواره ور رفت و گفت  یک یداخل اون  ابیبا رد
 . ینکن یپس مواظب باش باهاش بد رفتار شهیفعال م
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 .ستمی بلد ن یکردم جواب دادم: من اصال بد رفتار یکه با دقت به حرکات دست او نگاه م من

 

خوب! خب خانم خوش   چه：ها رو داخل جعبه اش گذاشت و جعبه روجلوم گرفت و گفت گوشواره
 مال شماست.  نیرفتار! بفرما ا

 

 ... ی، ول-

 

 ! یحرف چیبدون ه شیری بگ  دیبا یعنی هیمال تو گمی م ی! وقتیرها انقدر نگو، ول  -

 

 ؟ یاوردی رو در ن  ابیتونم بپرسم چرا رد یم فقط：گرفتم و گفتمرو از دستش  جعبه

 

 کنم.  داتیاگه گمت کردم زود پ نکهیا یبرا -

 

 تخت برخاست و به سمت پنجره رفت.  یمست از حرفش ازش تشکر کردم که از از رو سر

 

و همانطور که به رو به روش چشم   ستادیداد و پشت پنجره وا یشلوارش جا  بی ج یرو تو دستاش

 همه؟  یاتاق من و تو روبه رو یکه پنجره یکرد دقت：وخته بود گفتد

 

 که چشم دوخته بود نگاه کردم.  ییو به جا  ستادمیوا کنارش
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 .هیدونستم متعلق به چه کس  یبود و من نم  دهیوقتا پرده اش کش شتریبود که ب یپنجره ا همون

 

 !هیدونستم پنجره اتاق تو ینم یبهش دقت کردم، ول  یلیخ اتفاقا ：گفتم یآروم به

 

 ! یدونیم  گهیحاال د خب：و گفت دیطرفم چرخ  به

 

 شدم و از ته دل لبخند زدم.   رهیخندونش خ یچشما به

 

 هفدهم:  فصل

 

 شدم. رونی داده بود رو گوشم کردم و آماده رفتن به ب  ری که ام ییها گوشواره

 

هم  نی شناختم و هم ی مون اومده بود خوشحال بودم و سر از پا نمبه خونه ریدو روز قبل که ام از
 بندازه و سر به سرم بزاره. کهی بهم ت یباعث شده بود تا هد

 

 !میاز هم جدا بش ستیهم من رو دوست داره و قرار ن  ری مطمعن بودم ام گهید
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هر بار که   یمورد بپرسم، ول  نیبدم و نظرش رو در ا  امیکه بهش پ دمیبا خودم نقشه کش  یبار چند
براش   یزیده و غرورم مانعم شد و نتونستم چ یکه م  یبه دست گرفتم ترس و دلهره از جواب  یگوش
 .سمیبنو

 

 شهیهم گوشواره ها رو گوشم کردم تا به سارا که هم نیهم یسارا برم و برا یروز قرار بود به خونه اون
که   یینده و نخواد عکس کادوها  ری انقدر بهم گ گهینشون بدم تا د دهیبرام خر ی چ ری ام دیپرس یازم م

 رو براش بفرستم. دهی گفتم خر یبه دروغ م 

 

بار اون هم با مامان به خونشون رفته  کیمحله رفته بود فقط  نیاز ا یغالم یآقا یکه خونه  یوقت از
 زدم.  یقرار داشت رو م کیآپارتمان ش هی یبود که زنگ در خونشون که تو یبار  نیدوم نیبودم وا

 

از اومدن من خوشحال شده بود در رو باز کرد و من با آسانسور خودم   ای)مامان سارا( که گو هیآس خاله
در واحدشون رسوندم و زنگ واحدشون رو زدم که سارا در رو باز کرد و   یسوم و جلو یرو به طبقه
 بغلم انداخت.  یوخودش رو ت

 

 کرد.  یبا خنده نگاه م میدیرو ند گهیساله هم د هیبود و به ما که انگار  ستادهیهال وا  یتو هیآس خاله

 

 نشستم. یمبل راحت یکردم و با تعارفش رو  یاحوالپرس هیاومدم و با خاله آس رونی بغل سارا ب از

 

ما بود  یشون که کنار خونه یخونه قبل یحال و هوا یبودن بزرگ و نو ساز بود، ول دهیکه خر یاخونه
عادت   ین یبود که هنوز به آپارتمان نش دایکامال پ هیمهربون خاله آس یچهره  یتو نیرو نداشت و ا

 نکرده! 
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جون!  خاله：گذاشتم و گفتم زی م یبزرگ مربا و شربت آلبالو بود رو رو یشهی ش  هیکه توش  یلونینا
 شما فرستاد. یرو برا نیسالم رسوند ا یل یمامان خ

 

  یدلم برا چقدر：درآورد و اون رو به دست گرفت و با حسرت گفت لونیمربا رو از نا شهیش  هیآس خاله
 میکنار هم بود شهیخوب بود و هم  یلیخ  میمادرت و مربا درست کردنمون تنگ شده! اونجا که بود

خونه که دور تا   نیا یاالن تو یداشت، ول گهید یحال و هوا هی ی بود، ول  یمستاجر یدرسته که خونه
سارا و باباش شام و   یکنم و برا  یم یرینباشم گرد گ کاری ب  نکهیا یدورش بسته اس صبح تا شب برا

 کم باهاش درد دل کنم. هیکه   ستیکس ن چی! هی !نه هم زبون یکنم. نه دوست یناهار درست م 

 

مامان به   ：رو به من گفت ومدیاز آشپزخونه خارج شده بود و به طرفمون م یچا ینی که با س سارا
  شتریمحله و مامانت رو داره، من خودم هم اونجا رو ب  یخونه عادت نداره و هنوز هم دلش هوا نیا

 !گهیشه کرد د یخوب چه م  یدوست داشتم، ول

 

کرد و کنارش هم ازم گله کرد که به  ییرایاز من پذ ه یخاله آس  یکل نکهیکنارم نشست و بعد ا سارا
 .م یداد، با سارا به اتاقش رفت لمیدرد و دل تحو  یرم و کل  ینم دنشید

 

 . نمی! نشونم بده ببخب：تخت سارا نشستم و سارا بعد بستن در اتاق به سمتم حمله کرد و گفت  یرو

 

 رو نشونت بدم؟  یباز؟ چ  یشد  یچته ؟ وحش یهو -
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 رو!   دهیجونت برات خر  ریکه ام ییگوشواره ها گهیمعلومه د خودت رو به اون راه نزن! -

 

رها چقدر   یوا：گوشم نگاه کرد و گفت  یتو یرو از سرم در آوردم و سارا با دقت به گوشواره  شالم
رو   فتیعکس ک  یداشته باشه! وقت یا قهیسل  نیکه همچ ادیخشک و مغرور نم  ریقشنگه! اصال به ام

 است.  قهیکه نه!... واقعا خوش سل نم یب  یحاال م یول ده،یخر  یگفتم شانس  دمید

 

برات    یچ یپسر عمه جون بعد چند سال عاشق  نی ا نمیبب ینشون بد یخوا ینم  ؟یخب تو چ  -
 ده؟ یخر

 

کمد   نی ا：اتاقش رفت و گفت یگوشه یواریکه کنارم نشسته بود خر، امان به سمت کمد د سارا
خودم نشونت    ای ینی ب ی حاال خودت م  ست،یتوش ن یزی به جز اونا چ وسفه،ی یها هیمخصوص هد

 بدم. 

 

 .نمیبی م خودم：بهش درش رو باز کردم و گفتم دنیطرف کمد رفتم و با رس به

 

که شامل مانتو و لباس   ییهم گذاشته و من اول لباسا یرو   یو جعبه ها زونیآو یپر بود از لباسا کمد
 شنگ تر بود رو نگاه کردم. ق گهید یک یاز  یک ی شد و  یم  یمجلس

 

داد   یم حیتوض  دهیاز کجا خر نکهی داشتم سارا در مورد مناسبتش و ا یکدوم از لباس ها رو که بر م هر
 خوردم.  یدلم بهش قبطه م یو من تو
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 و عطر و…بود.  یش یو کفش و لوازم آرا ف یجعبه ها هم ک یتو

 

قرمز   ریلباس خواب حر دنیقشنگ تر بود رو برداشتم و درش رو باز کردم که با د هیجعبه که از بق هی

 خره؟ یهم م زای چ نیبرات از ا  ：کرد گفتم یچشمام چهارتا شد و رو به سارا که با لبخند نگاهم م

 

 بخره؟  دیآره! چرا نبا -

 

 ه؟ یمناسبتش چ نیاونوقت ا ：کردم و گفتم ز یرو ر چشمام

 

من رو   نهیب  یلباس رو م نیا یخودش وقت یبه گفته ده،یخر سی رو برام از پار  یک ی نیبابا! ا یچ یه -
چشمام مثل تو   دمیلباس رو د نی ا یشه وقت  ی!..... …رها! باورت نمخرهی کنه و برام م یتوش تصور م

ن آوردم،  زبو بهفکرم رو   یرخت خوابه و با ناراحت یفقط به فکر تو  نیچهارتا شد و با خودم گفتم ا

  یباشم م زای چ نیمن اگه بخوام و فقط به فکر ا یزن  یکه م  هیچه حرف نیا：او بغلم کرد وگفت  یول
 نیکنم و ا  یمن فقط به تو فکر م   یکشور و اون کشور صد تا دختر رو بغلم بخوابونم، ول نیا یتونم تو

  نکهیباشه...... خالصه ا نمشبغل خا دنیمرد به فکر خواب هیکجاش اشکال داره  نی! اهیحرفت نامرد
ماچ گنده ازش گرفتم و او   هیحرفاش خر شدم و  نیکه من با ا یدار کاری گفت و چ گهیهزار تا حرف د

نگاه متعجبش رو   یباهاش راحت نبودم و وقت  ادیعقدمون بود و من ز لیهم فقط نگاهم کرد! آخه اوا
چونه ام گذاشت وسرم رو   ری رو ز شکه دست انداختم نیی و سرم رو پا دمیخجالت کش یحساب  دمید

 .یدیاز من خجالت کش نمینب گهید：باال گرفت و گفت 

 

 شد! میبه سارا حسود ناخودآگاه
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شد که با هم نامزد شده  یکه م  یعاشق هم بودن و حاال چند ماه  شیوقت پ   ی لیاز خ وسفیو  سارا
 بودن.

 

دو سه بار به خارج از کشور سفر   یبود که به خاطر کارش سال  یا افهیپسر پولدار و خوش ق وسفی
 همه جا رو گشته بود.  بای و تقر کردیم

 

گرفت و من مسخره   یپاچه م لیدل یبود و ب یرفت سارا عصب   یبه مسافرت م وسفیهر بار که  ادمهی
 کردم.  یاش م

 

 ده؟یخر  وسفیهمه رو  نایرو باز کردم و با تعجب گفتم : ا یآخر ی جعبه

 

 ! تازه چند تاش رو هم استفاده کردم! دونه دونه اش هم مناسبت داره. گهیخب معلومه د -

 

 . ینکرده مناسبتش رو بگ الزم：رو باال بردم و گفتم دستم

 

 ها رو بستم و جعبه ها رو سر جاشون گذاشتم. یپر از لباس خصوص  یجعبه  در

 

و ناهار رو   میوبا هم حرف زد می اتاق سارا بود یناهار صدامون بزنه تو یبرا هی که خاله آس یموقع تا
 . میهم کنار مامان و باباش خورد
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  یمدت یتالف  یخونشون موندم و حساب میبه بازار بر دیخر  یمن تا عصر که قرار بود با سارا برا اونروز
 . میو حرف زد میرو در آورد میدید یرو نم گهیکه هم د

 

و  می کرد دیو خر میبازار راه رفت یو تا شب تو میزد رونیکه با سارا از خونه ب  غروب بود یکاینزد
  رمیکنار ام  یبه بعد وقت نیخواست از ا یبود. دلم م ش یلوازم آرا میبود دهیکه خر  یزیچ  نیشتریب
 به خودم برسم. شتریب

 

بخرم   ریخودم و ام یبود ازم خواست تا من هم برا دهیست خر راهنیپ وسفیخودش و   یکه برا سارا
 یرنگ یاسرمه یزنانه و مردانه راهنی استقبال کردم و ست پ شنهادشیو من هم از خدا خواسته از پ

 .دمی رو انتخاب کردم و خر

 

رنگارنگشون دل  یها و جنسااز مغازه نکهیتا ا میهم سر زد گهید یبه چند تا مغازه  راهنی پ  دیخر بعد
 .میو از پاساژ خارج شد میکند

 

دفعه سارا با دست راستش   هیکه   میبود ستادهیوا یمنتظر تاکس ابونی ده شب بود و ما کنار خ ساعت

 شد؟  یچ یدید：به صورتش زد و گفت 

 

جا   یمغازه آخر یتوش بود رو تو راهنیکه پ  یکینگاهش کردم که خودش ادامه داد: پالست یسوال
 . گردمی بمون من زود بر م نجایگذاشتم! رها تو هم

 

و ازم   دیفرصت کنم باهاش همراه بشم، سارا به سمت پاساژ دو  نکهیا ایبگم  ی زی بخوام چ نکهیا قبل
 دور شد. 
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خواستن باهاشون برم    یزدن و ازم م یمدل باال جلوم ترمز م  ینایرفتن سارا من تنها موندم و ماش  با
 بدم.  فشونیکث  یاو تن به خواسته ه

 

  ابونیقدم به عقب برداشتم تا از خ هیخوش خالص بشم  ی و الک دردی ب یاز شر مزاحم ها نکهیا یبرا
برگردم و بفهمم   نکهیبرخورد کردم و قبل ا  یزیچ هیبهم بگن که ناگهان با  یزیو نتونن چ رمی فاصله بگ

 .دمیند یزیچ گهید  یاهیاز س  ریدهنم گرفته شد و غ یجلو یدیبوده، دستمال سف  یچ

 

 زدم.  یم  جیذاشت بخوابم وگ ینم  دیچی پ یسرم م یکه تو یسردرد بد ی!، ولومدیم خوابم

 

رو باز کردم که نور المپ وسط سقف باعث شد زود چشمم رو ببندم و چند بار پلک بزنم تا به   چشمام
 عادت کنم. ییروشنا

 

کردن نگاه کردم و به خودم که   یم  یکج بود و آجراش بهم دهن  ختهی از گچش ر کهیت هیسقف که  به
 یرو دنی دادم که درد تمام تنم رو به خاطر دراز کش یموکت فرش شده افتاده بودم تکون  نی زم یرو
 حرکت موندم. یاخمام ب  دنی سفت در بر گرفت و من با در هم کش نیزم

 

 محض بود!  یاهی و س دیداشتم دستمال سف ادیکه به  یزیتنها چ یکجام، ول ادی ب ادمیکردم  یسع

 

و من  د یرس  یکنده شده بود به گوش م برشی از ف کهی ت هیکه  یاز پشت در ی حرف زدن کس  یصدا
زد   یحرف م یا گهیبا شخص د ایکردم و او که گو زی و من کجام گوشام رو ت  هیبفهمم ک نکهیا یبرا

 نه. ایبه هوش اومده   نمیب یدونم االن م ینم：گفت 
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تنش   یکه تو یدیسف شرت یالغر اندام با ت یر چشم دوختم که ناگهان در با شدت باز شد و مردد به
تر اومد و با حرف زدن  کینزد د یبازم رو د یچشما یچارچوب در ظاهر شد و وقت  یزد تو  یزار م

 کرد و گفت:  انیزرد و خرابش رو نما یدندونا

 

 عجب بالخره خانم به هوش اومد! چه

 

از درد بود   یکه ناش   یشد و با اخم  شتریزدم که سر دردم ب  هیپشت سرم تک واریجام نشستم و به د  سر

 ؟ یهست یکجاس؟ تو ک  نجایا：گفتم

 

 رسن.  یعملشون م یشن و به سزا  یفضول مجازات م یکه آدما  هییجا  نجایا -

 

 کرد و از اتاق خارج شد. یمستانه ا یحرف خنده   نیبا گفتن ا مرده

 

 بودم!  دهیترس

 

  یهم حالم رو بد کرده بود و گلوم از خشک  ی! گرسنگارهیمرد قراه چه به سرم ب نی دنستم کجام و ا ینم
 سوخت.  یم ادیز
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  یبطر هیظرف غذا و  هیهمون مرده با  نکهیداده بودم نشستم تا ا هیتک واریرو همانطور که به د یمدت
گذاشت از اتاق   نیزم یغذا رو مقابلم رو نکهیدستش به اتاق اومد و بعد ا یتو   کیکوچ یآب معدن
 خارج شد.

 

آب رو هم نوش   یبطر هیبرام نمونده بود غذا رو تا تهش خوردم و  ییگرسنه بودم و نا یکه حساب  من
 جان کردم. 

 

  یبود و من نم  یاتالمپ صد و هی  شیی نداشت و تنها روشنا یپنجره ا چیکه من توش بودم ه یاتاق
 شدم!  یاتاق زندان یدونستم اصال چرا تو ینم نکهیهنوز شبه و از اون بدتر ا ایدونستم که صبح شده  

 

با   نکهی گوشه نشسته بودم تا ا هیرو   ییاومد و من چند ساعت طاقت فرسا ینم  ییصدا رونی ب از
 . دمیر کوباز جام برخاستم و به سمت در رفتم و با مشت به د د یاحساس دل درد شد

 

 ادهی که فاصله اش تا در ز دیشد فهم یکه به اتاق اومده بود و از داد زدنش م یمرد همون

 ؟یخوا  یم یچ چته؟：گفت 

 

 ... کار دارم. رونی ب ام یب  دیمن با -

 

 رون؟ ی ب  یبر  رمیبگ ن یبرات ماش یخوا یم ؟یگی واقعا راست م -

 

 !هی بهداشت   سیسرو رونیاز ب  منظورم：و من با حرص گفتم  دیبه حرف خودش خند خودش
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 .یگفت  یخب زودتر م  -

 

  میبا لج باز  خواستیبعد در رو باز کرد و ازم خواست به دنبالش برم و من هم که دلم نم یالحظه 
رفت   ی م اطیاطاعت کردم و به دنبالش راه افتادم و او همانطور که به سمت ح  ارهی سرم ب ییبال

 نینباشه از ا همپر از نگهبانه....... اصال اگه نگهبان  نجای فرار به سرت نزنه! ا فکر：و گفت کرد دمیتهد
 کنن! یات م کهی ت کهی ولگرد و گرگا ت یسگا رونیب یخونه که پات رو بزار

 

 رو نه! م ییکجا قایدق نکهیا یول م،یاز شهر باش  رونیب یی جا هی دیحدس زد که با شدی حرفش م از

 

که  یدرب و داغون ییخارج شد و بادست به دسشو شدی باز م   اطیالغر اندام از در سالن که به ح مرد
  یمنتظر م نجا یمن هم ه،ییبالکن قرار داشت اشاره کرد و گفت: اونجا دسشو یسمت چپ خونه و رو 

 مونم.

 

 شدم.  ییشب محتاطانه قدم برداشتم و وارد دسشو  یکی تار یتو

 

بود که   یبدش، مرد احمق  یکرد و بدتر از بو یهم چکه م رشی شد و ش یخوب بسته نم ییدسشو در
 بود.  ستادهیوا ییدسشو یمنتظر من رو به رو

 

  یفشار روم کم شده بود و م گهیاومدم و خوب به دور و برم نگاه کردم! حاال د رونی ب ییدسشو از
 .نمی رو بهتر بب اتینور مهتاب جزئ  ریتونستم ز
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از البه  ی خشک یبالکن چند تا درخت وجود داشت که شاخه ها نیی و پا اطی وسط ح یباغچه  یتو
پر برگ قرار   یاز آب و پر برگ هم کنار باغچه  یخال  یزده بود و حوض  رونی سبزشون ب یبرگا یال

 داشت. 

 

 . دنیرقص ی م نیزم  یرو  یمیزرد و خشک همه جا پراکنده بودن و با نس یبرگا

 

 یخونه هی نجا یشد حدس زد که ا ی م  یبه راحت یحوض خالحرس نشده و  یو درختا  فیکث اطیح از
 متروکه است! 

 

اش  شهی ش هیورود به خونه رو ندارم در خونه که  الیباغ شدم و خ  یبود محو تماشا دهیکه د َمرده

 برو تو.   ایزدن بسه ب  دید：هم شکسته بود رو باز کرد و گفت

 

 دمیکه د یزی چ نیشده بود شدم و اول  ختهیر  وارهاشیاز د یخونه که گچ قسمت کیسالن کوچ  وارد
 تخمه دورش رو احاطه کرده بودن. یو پوستا فیکث یمنقل وسط اتاق بود که ظرفا

 

در رو به   نکهیقبل ا یسالن رفتم و وارد اتاق شدم و مرده هم به دنبالم اومد، ول  ی سمت تنها اتاق تو به

من  یچ یبرا  یگ ینم  چرا：و گفتم ختمیرصدام   یروم ببنده به سمتش برگشتم و تمام جسارتم رو تو
 ؟یخوا یاز جونم م یچ نجا؟یا یرو آورد

 

نمونده...  یزیچ گهیتا صبح هم که د ،یفهم یرو خودت م  زیو همه چ ادیمن کار دارم! فردا آقا م -
 . ری پس فعال شب بخ
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 هینداره  یراحت شده بود او باهام کار  المیرو توش چرخوند و من که خ دی اتاق رو بست و کل در
 شد و خوابم برد.  نیاتاق نشستم و کم کم پلکم سنگ یگوشه

 

  یو ب ستادهیکه کنارش وا یاروبه روم نشسته بود و مرد گنده یپروفسور دیسف شیمسن با ر یمرد
رو   یگوشمکث  یرو براش گرفت که بعد اندک یادستش شماره  یتو ی نبود با گوش گاردایبه باد هیشب

 به دستش داد.

 

جناب   سالم：گوشش گذاشت و گفت یگرفت و اون رو رو گاردشیرو از دست باد  یمسن، گوش مرد
  یم ریگرده د  یوقت دنبالش م   ریگمشده داره و تا د ی! آخه آدم وقتن؟یسرگرد!.... خواب که نبود

 بشه.  داریتونه زود ب یخوابه و صبح نم 

 

-.....…… 

 

 ماست  شیو بگم رها خانم پ  ارمیدرت ب یتند نرو…من فقط زنگ زدم از نگران  -

 

-...…… 

 

 دروغ بگم؟  دیچرا با -

 

-...…… 
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صداش رو    یتون یم ی! اگه بخوایکن  یاز لحن آروم من سوءاستفاده م یسرگرد تو دار نیبب  -
 ناله اش رو. ی...... البته صدایبشنو

 

گذاشت و اون رو به   کریاسپ ی رو رو  یکردم که گوش  یاه مپوش نگ   کیتعجب به مرد مسن و ش با
 اشاره کرد.  گاردشیطرف من گرفت و به باد

 

  دمیاومد ترس یکه به سمتم م یگوشه کز کرده و نشسته بودم از حرفش و مرد هیکه تا اون موقع  من
 .ستادمیو با وحشت سر جام وا 

 

حرکت   هی و با  ستادیدهنم رو نداشتم وا توان قورت دادن آب یمن که حت یجلو  ،یکلیگنده و ه مرد
 غمیج یوصدا  دمیکش غی که من ناخودآگاه ج دشیگرفت و به دو طرف کش قهی دو طرف مانتوم رو از 

 مانتوم به کف اتاق همصدا شد. یبرخورد دکمه ها یبا صدا

 

مرده دست بردار نبود که دوباره به مانتوم چنگ زد و خواست از تنم   یبودم، ول دهیترس یحساب  من

 ... یمن دست نزن عوض به：و من با تمام توانم داد زدم ارهیدرش ب 

 

گفت "باهاش کار نداشته باش تو با من   یرو که م ریام یعقب عقب رفت و من تونستم صدا مرده
 نه اون رو،" بشنوم. یطرف

 

تماس رو قطع   کرد،ی م  دشیتهد  تیکه اون طرف خط با عصبان  ریام یمسن بدون توجه به حرفا مرد
 از اتاق خارج شدن. گاردشیکرد و به همراه باد
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خوان از من به عنوان گروگان استفاده کنن و فعال قصد کشتنم رو ندارن   یبودم که اونا م دهیفهم  تازه
سر خوردم و    وارید یرو الیخ  یراحت یبا اندک  نیخورد نه مرده ام! بنابرا یمن بدردشون م یچون زنده

 سر جام نشستم.

 

که برام آورده بودن رو خورده بودم و در حال چرت زدن  یبود و من چند لقمه از ناهار  بعدازظهر
توجهم رو به خودش جلب کرد و من به وضوح   یحرف زدن زن یکه صدا بردمی اتاق به سر م یگوشه

  ی! نگران نباش نم نمشیخوام بب ی که فقط م گفتم：گفت یکه پشت در رو به کس  دمیصداش رو شن 
 کشمش. 

 

و   دیدر چرخ یتو دیکل نکهیتا ا دمی صدا رو قبال کجا شن نی ا ومدی ینم  ادمی یبرام آشنا بود، ول صداش
روم وسط اتاق و روبه رهینگاه متنفرش رو از من بگ نکهیبعد الناز وارد اتاق شد و بدون ا یمدت
 .ستادیوا

 

 کنه!  یالنازه باشه که دستاش رو به کمرش زده و با دقت به سر تا پام نگاه م  نیشد ا ینم  باورم

 

  یداشت پوزخند شیبود و آرا دهی به خودش رس  یهم حساب  تیاون موقع یاونجا و تو یکه حت  الناز
انتخابش کرده باشه! هر چند که    ریکه ام یش با یکردم تو کس یگفت:اصال فکر نم  هیبه روم زد و با کنا

پسروشون انتخاب  یکه مادر شوهرا برا یی.... حتما از اون عروسایدونم انتخاب خودش باش  یم دیبع
 کنن.  یم
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حتما   یانتخاب خودش بود اگه：زدم که از چشمش پنهون نموند و جلوتر اومد و گفت  یپوزخند
  یاز شرت خالص شه! …اصال تو م ادیهم بدش نم یل یخ  نکهیمثل ا یداد، ول یو نجاتت م ومدیم

 ؟ یینجایچرا ا یدون

 

شدم    رهیدر سکوت به الناز خ هیو مرد مسن ک هیبودنم چ  نجا یا لیکنجکاو بودم بدونم دل یلیکه خ من
 اتاق شروع به قدم زدن کرد و ادامه داد: یو او تو

 

 ! یکن یم کاریچ  نجایبزار برات بگم ا -

 

تا با آرتان   یینجایَو حاال تو ا فتهیب  ری گ یکه تو باعث شد هیآرتان یبابا ،یدی که صبح د یمرد اون
 .….... یمبادله بش

 

 به روم زد و در ادامه گفت:   یپوزخند

 

...... نکهیا  یعنی نیو تو رو نجات بده و ا لیآرتان رو به باباش تحو  ستیآقاتون حاضر ن  ری ام نیا یول
 . یستیتو براش مهم ن 

 

  ی خالفکار جان هیتونه عاشق   یوقت نم چیه سیپل  هی ؟یکن  یحسادت م ی دونم به چ یهه! نم -
 بشه.
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عاشق تو شده؟ نه خانم! او فقط بلده با احساس   یکن  یفکر م ؟یچ یستین  یتو که خالفکار جان -
 کنه. یامثال من و تو باز

 

 نکن.  سهی من رو با خودت مقا -

 

تو   یخواد، ول یدنم چکاره ام و چرا من رو نم  یتره! حداقل من م فعال که اوضاعت از من هم خراب -
 خواد؟  یتو رو به چه خاطر نم  ؟یچ

 

بودم و احساس   ری دلگ یول اره،یکه حرص من رو در ب  زنهی م نیا یحرفا رو برا  نیدونستم الناز ا یم
 کردم حرفاش راست و درسته!  یم

 

و قصد خارج شدن از اتاق   ستادی که حرفاش رو زده و حرص من رو درآورده بود پشت به من وا الناز
آرتانه به همراه مرد   یدونستم بابا یکه حاال م  یاو به در برسه در باز شد و مرد نکهیقبل ا یرو کرد، ول

  یچکار م   نجایاتو：فتآرتان به الناز افتاد رو بهش با تعجب گ یوارد اتاق شدن و تا چشم بابا  یکلیه
 ؟ یکن

 

 به معامله نشدن؟  یشد؟ هنوز راض ی! چمیگپ زنونه بزن  هیو با هم  نمشیاومدم بب -

 

 . میاز خواهراش رو گرفته بود یکی مصرف  یب ن یا ینه! کاش به جا -

 

 بهم نگاه کرد(  یشتریب  ری گرفت و الناز با تحق شتریحرف دلم ب نی)با گفتن ا
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که معلوم بود   یرو به دستش داد و او بعد مکث کوتاه ی هم مرد گنده براش شماره گرفت و گوش باز
 منتظره تا شخص پشت خط جواب بده گفت: 

 

 ؟ یرو گرفت  متیشد جناب سرگرد؟ !تصم یچ -

 

-............ 

 

عث  با نیو ا  یکن  یجواب دادن به من دست دست م ی تو یتو دار یول  اد،یمن از انتظار خوشم نم -
 بشه.  تی رها خانم اذ شهیم

 

که شخص پشت   یجور  یآروم یرو به طرفم گرفت و با صدا یحرف گوش  نیآرتان با گفتن ا یبابا
 بکش...  غیآدم ج یخط نشنوه گفت: مثل بچه 

 

 یخونه  نیا：بلند داد زدم یکردم و با صدا  دایپشت خطه جرأت پ  ریبودم ام دهیکه حاال فهم  من
 که من رو...  هیشهر چ رونیبدرب و داغون و  ی  قديم

 

 تموم شدن جمله ام مرد گنده به سمتم حمله کرد و با زانوش محکم به شکمم لگد قبل

 

 خودم جمع بشم. یتو نی زم یبگم و رو یکه باعث شد آخ بلند زد
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نداشت که دوباره به سمتم حمله و مشت   ین یعقب نش  الیاو خ  یول  دم،یچ یپ ی از درد به خودم م  من
 تن و بدنم کرد. یو پشت سر همش رو حواله  یدر پ  یپ یها

 

بکس طرف باشه بهم مشت و لگد   سهیبا ک نکهیو او مثل ا ختمی ر یو اشک م  دمیکش یم  غیج من
 زد.  یم

 

حرکت شالم  هیخودم جمع بشم تا کمتر لگداش به پهلو و شکمم بخوره که با  یتو شتریکردم ب یسع
 موهام همون باال نگهم داشت.  لهیو به وس دمیباال کش واریو به موهام چنگ زد و از د  دیرو از سرم کش

 

دل بر ییصدا با سر و درد   ی عوض ولم…کن：دمیشده بود نال دهیبر دهیکه از زور درد 

 

تر شد و محکم   یبه ساق پاش زدم که عصب یپام ضربه ا یآموزشم داده بود با پنجه   ریکه ام همانطور
 . دیچی فضا پ یتو غمیج  یخوردم و صدا واریاتاق هولم داد که به د یبه سمت گوشه 

 

باهاش    یکار：زد یداد م  تی که با عصبان  ریام یهق من و صداهق یساکت بودن و صدا همه
  ییدم" تنها صدا ینم لتیآرتان رو هم تحو یمو ازش کم بشه جنازه تار  هینداشته باش، به خدا اگه 

 . دیچی پ  یاتاق م یبود که تو

 

جنون سر داد و تماس رو    یاز رو یقرمزش خوند خنده ا یاز چشما شدی رو م ت ی آرتان که عصبان پدر
 قطع کرد به طرف در رفت تا از اتاق خارج بشه.
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سوگند رو خراب کرد و باعث   یکه زندگ  هیپدر  کس نیفتم اگ  یوارد اتاق شده بود با خودم م یوقت از
 یکارها یجلو  نکهیا یپدر بود که به جا نیشد ا یمجازات م  دیکه با یمرگش شد! در واقع کس

 کنه تا او رو نجات بده.  یتالش رو م یو شرمنده باشه همه  رهی پسرش رو بگ

 

رو   ییپسرا  نیکه همچ رنی برن بم  دیمثل تو با ییپدرا：و داد زدم ختمیصدام ر  یتوانم رو تو تمام
 دن... یجامعه م لیتحو

 

  یس یبعد خ یاه یکه به صورتم خورد باعث شد گوشم صوت بکشه و ساکت بشم و ثان یمحکم  یلیس
 لبم احساس کنم.  یخون رو گوشه

 

و راه رفته  آرتان با باال بردن دستش مانعش شد  یگنده خواست دوباره به سمتم حمله کنه که بابا مرد

 کنم!  یبه پسرم افتخار م من：رو برگشت و رو به من گفت 

 

شکمش رها کنه چه  یبچه تو هیکنه و او رو با  یمرد با احساس دخترت باز هیهه! افتخار!؟ اگه  -
 دایپل پ  ری رو از ز  یزن یم نهیپسرت که سنگش رو به س ن یهم یاگه جنازه ای ؟ی کن  یم دایپ  یاحساس

 ؟ یبدن چ   لتیکنن و تحو

 

 او فقط انتقام گرفت! -

 

 امثال سپهر؟  ییاز سپهر و جوونا ایاو بوده؟  شی دلخوش یکه همه یاز دختر ؟یانتقام؟ از ک  -
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رو گرفتن! من  هاشدهیو ا  شرفتیپ یکه جلو ییکه نخواستن به خواسته اش برسه، از اونا ییاونا از
 . رهیرو بگکنم که تونست انتقامش  یبهش افتخار م 

 

کارش چند تا خانواده رو  نیبا ا  یکن  یپسرت که بهش افتخار م  نیا یتا حاال با خودت فکر کرد -
چند تا مادر پشت   نینفر  یدون یم  چیقبرستون خوابونده؟ ه یبدبخت کرده و چند تا جوون رو گوشه 

 ؟ ینه! فقط بهش افتخار کرد ایسرشه؟ 

 

 ! مواظب باش سرت رو به باد نده.یدار یزبون تند -

 

ندادم و رفتن او و به دنبالش مرد   یبودم که جواب  دهیبرام نمونده بود و از حرفش هم ترس یرمق گهید
 گنده و الناز رو تماشا کردم.

 

 گوشه اتاق کز کرده و نشسته بودم.  هیشب بود و من   یآخرا

 

 آروم بشم.  یکم  یو با خوردن مسکن قومسکن بکنم  یباعث شده بود ازشون تقاضا  دمیدرد شد دل

 

 یانداز ری ت یصدا هیشب  ییصدا  دنیداده بودم که با شن هیتک  واریرو بسته و سرم رو به د چشمام
 چشمام رو باز کردم و گوش به زنگ نشستم.

 

 بود! یانداز ریت یکردم صدا یبودم!... من اشتباه نم  دهیشن درست
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سرم مرتب کردم و   یشالم رو رو عی سر یل یخ شه،یدر پ یاد که خوشحال و مطمئن شده بودم که آز من
 تو و من رو با خودش ببره.  ادیاز در ب ری منتظر موندم تا ام

 

پام   یکردم رو داینجات پ  نکهیکه در با شدت باز شد و من خوشحال از ا دیطول نکش یل یخ  انتظارم
 اومد چشم دوختم. یبه سمتم م تی و به مرد گنده که با عصبان ستادمیوا

 

قدم به عقب  هیازم زهر چشم گرفته بود با ترس  یازش کتک خورده بودم و بدجور یکه حساب  من

  وفتیب راه：گفت یکه م  یبرداشتم که خودش رو بهم رسوند و لباسم رو از پشت چنگ زد و در حال
 . من رو به سمت در کشوند. میبر نجایاز ا دیبا

 

: من با  دمیبه دادم برسه، لباسم رو از چنگش درآوردم و غر  یکس دیا شاوقت رو تلف کنم ت نکهیا یبرا
 ... یکن عوض ام…ولمیکجا نم چیشما ه

 

دندوناش   نیحرفم رو خوردم و او از ب  یام باق قهی شق یتفنگ رو یاحساس قرار گرفتن لوله با

 کنم.  یگوله حرومت م  هیوگرنه با   ینفعته که به حرفم گوش کن به：دیغر

 

هم کارآمد بود دوباره به سمت در هولم داد که باعث شد به در بخورم و   یلیکه اتفاقا خ  دیتهد نیا با
 .فتهی ب  نیزم یراستم رو  یشونه  یاز رو یزیچ
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بوده مجبورم کرد از اتاق خارج بشم و دوباره لباسم رو از پشت    یچ نمیبخوام برگردم و بب نکهیا قبل

از چشم خودت   یدید یهر چ  یجلب توجه کن یبخوا ای  یکلمه حرف بزن هی  اگه：چنگ زد و گفت
 !یدید

 

  اطی گذاشتم و به همراه مرد شکنجه گرم وارد ح رونی لرزانم رو از اتاق ب یگرفتم و پا یرو جد  دشیتهد
 کنه. یم یانداز ری هدف ت یکرده و ب نیکم  واریپشت د ،یکی که در دل تار  دمیرو د  یشدم و مرد

 

بالکن برد و مجبورم   یگوشه یدستش بود هولم داد و من رو به سمت پله ها ی که لباسم تو همانطور
آرتان   یدست بابا یچراغ قوه تو فی بشم که با نور ضع یک ی تار نیزم  ریکرد تا جلو تر از خودش وارد ز

 روشن شده بود. 

 

بودن،  ستادهیوا نیزم  ریپوش و مسلح که وسط ز اهیآرتان و الناز و دو مرد س  یما به بابا دنیرس  با
که   یکی و تونل تار  دیجا خوش کرده بود رو کنار کش واریکه کنار د یا ی میقد یاز دو مرد کمد چوب یکی
 شده بود خودش رو نشون داد. یمخف  وارید یتو

 

که هنوز هم تفنگش رو پشت کمرم نگه داشته بود تا دست   یآرتان و به دنبالش الناز و من و مرد پدر
سر جاش   ن،ی زم یشدنش رو دهیاز خراش  یناش ،یبد یو کمد با صدا مینکنم، وارد تونل شداز پا خطا  
 قرار گرفت. 

 

سر به فلک  یباغ بزرگ با درختا هیسر از  نکهیتا ا میمودی پ کیتونل نمور و تار یرو تو یادیز راه
 . میدر آورد دهیکش
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  یکه به کوچه باغ م  یخراب مهین  وارید یو از رو میمقصد آنها باغ نبود چرا که باغ رو هم دور زد یول
 کشه. یوقته انتظار اومدنمون رو م  یلیکه معلوم بود از خ  میشد ینی و سوار ماش میدیپر رونیب  دیرس

 

شد که بر خالف   یخونه ا کی کوچ اطی وارد ح نیربع که از حرکتمون گذشت ماش  کیحدود  بعد
 بود.   زینوساز و تروتم   یقبل یخونه

 

  یو از همه بدتر سفت ست یبند ن  ییو دستم به جا ختنیگر سیحاال اونا از چنگ پل  دونستمیکه م من
دختر حرف    هینکنم مثل  شونیعصب  شتریب نکهیا یام حس کرده بودم برا قهیشق یتفنگ رو رو یلوله

نبرد و به محض   شی رو از پ یبودن من کار  عیمط نیا ی دم، ولوارد خونه ش هی گوش کن به همراه بق
که از  ییرو گرفت و با صدا  یشماره ا شی پدر آرتان با گوش میخونه گذاشت یپامون رو تو نکهیا

با   ای ؟یزرنگ   یلیخ  یکرد فکر：باشه گفت   ریخش دار شده بود به شخص پشت خط که ام  تیعصبان 
 باهات راه اومدم،  یل یتا حاال خ ؟یبچه طرف 

 

بزنه  یحرف  ر ی بود منتظر نموند تا ام  یعصبان یو او که حاال حساب  ستادیمن از حرفش از حرکت وا قلب
  ییو پر معنا هیهوا گرفت و با لبخند کر یرو به سمت مرد گنده انداخت که مرده اون رو تو  یو گوش

 که به لب داشت به طرفم اومد.

 

 زد.  یبودم و قلبم تند م  دهیه ترسحرفاشون و از نگاه زشت مرد از

 

 . نهیب یم  یرو داشتم که گربه بهش حمله کرده و مرگ خودش رو حتم  یبال و پر  یگنجشک ب حالت
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  الیخ  یاو ب یشدم، ول رهی نشون بده خ یالناز که هم جنس خودم بود و انتظار داشتم عکس العمل  به
 کرد.  یمبل لم داده بود و ما رو تماشا م یرو

 

 !شی که داد زد: آرتان، در مقابل خودش و سالمت دمیرو شن  ریام یصدا

 

بشه که  ی بود کار تموم بشه و کار کینزد گهید：رفت و گفت   زیلباسم رو رها کرد و به سمت م  مرده
 وجود نداره. شیسالمت یبرا   ینی تضم گهید یباشه اگه جا بزن  ادتی یشد، ول   یبشه م دینبا

 

 هضم آنچه گذشته بود رو نداشت.  یی...ذهنم تواناختم یر  یخودم جمع شده بودم و اشک م یتو

 

 ازم گرفته بودن! یترسونده بودنم و بد زهر چشم بد

 

 به مرد منفور بود که تماس رو قطع کرد چشمم

 

که کرده بودم دردش   ییتقال ها  نیکرد و با ا یکه قبال زده بود درد م ییهم دلم از ضربه ها هنوز
که بود خودم رو به   یا یبه هر سخت  یول دم،یچی پ یطاقت به خودم م یهم شده بود و من ب دتریشد

تا   دمشکمم جمع کر یو زانوهام رو تو دم یبه پهلو داز کش  نیزم یو رو دمشی مانتوم رسوندم و پوش
 کردم کم بشه. یدلم احساس م  ری که ز ییکم از درد  طاقت فرسا هی دیشا

 

 وقته ازش استفاده نشده و یلیانبار بزرگ که از ظاهرش معلوم بود خ  هی یتو
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 .می و درب و داغون پر کرده بود، بود  یخال یو برمون رو بشکه ها دور

 

 خورده بودم تا از دل دردم کم شده بود.  ی شب قبلش تا اون ساعت دو تا مسکن قو از

 

آرتان   یو به بابا مینشسته بود دهیخواب یبشکه هی یداد، رو یم پاش رو تکون  یو الناز که عصب  من
 . میکرد یگشت نگاه م یرفت و بر م ی که طول انبار رو م

 

 نفر مسلح به تفنگ کالش هم پشت در بزرگ انبار گارد گرفته و منتظر دستور بود.  کی

 

دستش، بدون   یتو یزنگ گوش یاز انتظار خسته شده بود با بلند شدن صدا ایآرتان که گو یبابا
ام گذشت و ازم   قهی شق یخودش رو به من رسوند و تفنگش رو رو عیسر یجواب بده، با قدما نکهیا

 خواست باهاش برم. 

 

الناز مانع قدم   یصدا  یول ستادم،یگذاشتم و مقابلش وا ن یزم یکه حاال پشتم گرم بود پام رو رو من
  یبزار ی خوا ینرفته؟.... تو که نم ادتیآرتان گفت: قرارمون رو که  یبرداشتنمون شد که رو به بابا

 بره! رونی سالم ب نیزارم ا یمن نم  ی عنیبره؟ 

 

 چیه تو：کرد گفت یکه من رو وادار به حرکت م یبهش نگاه کنه و در حال نکهیآرتان بدون ا یبابا
 !ین ک  ینم یکاراحمقانه ا

 

 : دیو با حرص غر ستاد یپاش وا یرو الناز
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ذارم   یافتادن بابام و آرتانه، من نم ری ما و گ یبره! او مسبب آوارگ  رونی سالم ب نجا یتونه از ا ینم نیا -
 بره. 

 

کارم   بزار ：شد و سرش داد زد یداشت خودش رو خونسرد نشون بده! عصب یآرتان که سع  یبابا
رو که اون جناب    نیبکن! نه تنها ا یکه خواست یباهاش تمون بشه و آرتان آزاد بشه بعد هر غلط

 سرگرد رو هم بکش. 

 

در  کیکه نزد یپشت من سنگر گرفت من رو به سمت در برد و به مرد نکهینزد و او بعد ا ی حرف الناز
 و بازش کرد.  دیطرف کش  کیو بزرگ انبار رو به  نیکرد که مرده در سنگ یابود اشاره 

 

وسط آسمون چشمم رو زد و من    د  یپر نور خورش یانبار روشن شد و اشعه کیتار یباز شدن در فضا با
 مجبور شدم چند بار پشت سر هم پلک بزنم.  دنیبهتر د یبرا

 

برد تا مورد اصابت   یم آرتان همانطور که پشت من گارد گرفته و بود و من رو به چپ و راست  یبابا
و روبه   میاز انبار خارج شد نکهیبا هول دادن من به جلو آروم به جلو قدم برداشت تا ا ره،ی گلوله قرار نگ

 .میکه منتظر ما بودن قرار گرفت  ییمأمورا یرو

 

 یو سرهنگ احمد یکه کنار حاج   دمشیکنم و د دایرو پ  ریچشم چرخوندم تا ام سی پل یها روین  نیب
 کنه. یبه دست به نگاه م میس یو ب ستادهیوا
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تنم شدم. با دست   یلباس ناجور تو یانداختم و تازه متوجه  نییوجودش دلگرم شدم و سرم رو پا از
  رهی روم خهمون حالت نگهش داشتم و دوباره به روبه   یدو طرف مانتوم رو به هم وصل کردم و تو

 شدم.

 

 یبعد مرد یاشدن و لحظه میاز وسط به دو قسمت تقس سیپل یروهاین یسرهنگ احمد یاشاره  با
 . ستادیها وا روین  یگذشت و جلو انشانیشد و از م  دایپ  روهای دستبند زده از پشت ن

 

 بود!  نیآرتان ا پس

 

 کرده بود! اهیزن رو س  نیچند  یسوگند، بلکه زندگ یکه نه تنها زندگ  یهمون

 

 بود و به سوگند حق دادم که عاشقش بشه. دایاصالح نشده اش هم پ شیر  ری از ز باشی ز ی چهره

 

چرا دستبند  پس：زد ادیکرد و فر شتریام ب  قهیشق یتفنگ رو رو یفشار لوله   دنش یآرتان با د یبابا
 آزاده! گهیبه دستشه؟... او د

 

 ستش رو باز کنن. اشاره کرد تا دستبند د یاو به مأمور یاجازه افتیو در یبا نگاه کردن به حاج ریام

 

دستبند از دست آرتان باز شد مچ دستش رو ماساژ داد و پدرش دوباره از کنار گوشم داد  یوقت

 شد؟  یکوپتر چ یهل  نیا پس：زد
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 .نهیبش نجایتونه ا یکوپتر نم  یکه! هل گفتم：جواب داد یاحمد سرهنگ

 

 بتونه.  دی.... باستین  میحرفا حال نیمن ا -

 

بعد  قهی گفت و چند دق یزیچ  هی مشیسیب یبهش نگاه کردم که تو یجواب سرهنگ احمد منتظر
و وسط محوطه  نی زم یآسمون، رو یتو دنیچرخ یسرمون ظاهر شد و بعد کل  یکوپتر باال یهل کی

 نشست. 

 

 هیکه با  ارهیداشت از تنم درشون ب  یداد و سع یکوپتر مانتو و شالم رو تکون م  یهل یبال ها باد  
 دستم نگه داشتم. یام مانتوم رو محکم تو گهیو با دست د دمیدستم شالم رو چسب 

 

از   یآهسته به سمت ما قدم برداشت و وقت یآرتان آروم و با قدم ها نیزم یرو  کوپتری نشستن هل با
 کرد. لیتبد دنیفاصله گرفت قدماش رو تند و راه رفتنش رو به دو سی پل یروهاین

 

و کنار پدرش   دیهوا قاپ  یرو به سمتش انداخت و او تفنگ رو تو یتفنگ  یآرتان به ما مرد دنیرس  با
 یو رو به سرهنگ احمد یگوش یاز بابت پسرش راحت شده بود تو  الشیو پدرش که حاال خ ستادیوا

 گفت: 

 

حرکت از طرف   نیهست... کوچکتر ی! من حواسم به همه چمیکوپتر بش یسوار هل میخوای ما م -
 . نی.... پس خوب حواستون رو جمع کنشهی دختر م نیشما باعث مرگ ا
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هم مالحظه  هیکوپتر برده شدم و بق یبه سمت هل  هیمن با اجبار، جلوتر از بق دش یتموم شدن تهد با
هم  هیکوپتر بق یهل  یصندل یرو آرتان   یکارانه پشت سرمون راه افتادن و بعد نشستن من و بابا

 سوار شدن و آرتان مشغول گشتن خلبان شد تا از مسلح نبودنش مطمئن بشه. 

 

سر   یپدرش تفنگش رو از کنار گوشم برداشت و اون رو رو  ستیآرتان که گفته بود مسلح ن  دییتا  با
 خلبان گرفت و گفت: حرکت کن!

 

که   یکامل بلند بشه، من با فشار دست کس نکهیا قبل یکنده شد، ول نیخورد واز زم یکوپتر تکون  یهل
 . دیچیتنم پ یپرت شدم و درد تو رونی کوپتر به ب یهولم داده بود از در باز هل

 

زانوم احساس   یهم تو یشده بودن و سوزش بد  یآسفالت زخم نیدستام به خاطر بخورد با زم کف
باز مانتوم   یو درد دل تازه شروع شده ام و دکمه ها هانیا یکردم ، اما من بدون توجه به همه یم

  رها： زنهی و داد م دوهیهم به سمت من م ریکه ام  دمیو د دمیدو ریسر پا شدم و به سمت ام
 ...نیزم یندو… بخواب رو ن…یزم  یرو بخواب

 

بهش   یو وقت  دمیهمچنان به سمتش دو ریام یدهاایو فر  یانداز ریت یاما من بدون توجه به صدا ،
 زانو زد.  نیزم یکوپتر رو یاو من رو کامل تو بغلش گرفت و پشت به هل دمیرس

 

که از   یآخ  دنیکه با شن  دمیشن  یرو م  یانداز ری و ت کوپتری هل یبود و فقط صدا  ریبغل ام یتو سرم
گاز گرفته  یبلند شد، سرم رو باال گرفتم و به چشماش که محکم بسته شده بودن و لبا   رینهان وجود ام
 اش نگاه کردم. 
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کشه که با ترس آروم   یدرد م ی چ یدونستم برا یبه صورت جمع شده از دردش بود ، اما نم چشمم

 ؟ یخوب  ری ام：صداش زدم

 

 …که نکردن؟  تتیاذ ؟ی خوب  ی! تو چخوبم：رو از حصار دندوناش در آورد و گفت  لبش

 

 ... ری من خوبم ام -

 

 خدا…… روشکر.  -

 

 شه!  یتر م دیو سف دیزنه و چرا رنگش سف  یحرف م کهی ت کهیچرا داره ت  دمیفهم ینم

 

خورده!  ری که داد زد جناب سرگرد ت یمأمور یپناه گرفته بودم که صدا ریبغل ام  یحرکت تو بدون
 بکشم.  رون ی و با ترس خودم رو از بغلش ب ستهی باعث شد قلبم از حرکت با

 

  یاز بابت من راحت شده بود من رو رها کرد و دستش رو به پهلوش گرفت و رو الشیخ  ایکه گو ریام
 خم شد.  نیزم

 

و من بدون    دیچک نیزم  یانگشتاش خون رو یشدم که از البه ال رهی پهلوش بود خ یدستش که رو به
 خورده اش نگاه کردم. ری ت یتوان حرف زدن داشته باشم به پهلو نکهیا
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کوپتر حال خرابم رو خراب تر کرده    یهل یوصدا دیچ یپ یدلم م یکه تو یانگشتاش و درد یرو خون  
 و زبونم رو بند آورده بود.

 

 . ستین یزی نباش…چ خوبم…رها…نگران  من：و با درد گفت دهیبر دهیبر دیکه حال داغونم رو د ریام

 

 . رهی! داره ازت خون …میخورد ری تو…تو... ت ریام -

 

 ....نگر...ان نباش..... خو... بم.ستی ن یزیچ -

 

 نگفتم.  یزیچ گهیداشتم و د ازیدروغ ن نیبه ا داً یمن شد ی !، ولگفتی دروغ م  او

 

 اومدن. یقطع شده بود و مأمورا به سمت ما م  یانداز ریت یصدا

 

  گهیبار د نکهیچشمم جون گرفته بود و وحشت داشتم از ا یجون دادن سوگند دوباره جلو یصحنه 
 چشمم تکرار بشه.  یجلو ریصحنه، اون هم با جون دادن ام نیا

 

 . کنم هیگر یحت نکهیبکنم و نه ا یذاشت حرف بزنم و نه کار یبود که نه م  یشوک بد

 

فاطمه زهرا….... مسعود!  ایگفت:  یخودش رو بهمون رسوند و با نگران  هیزودتر از بق یاحمد سرهنگ
 کوپتر رو آماده حرکت کن.  یهل
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 گرفتم و به اطرافم نگاه کردم. ریام یاز پهلو چشم

 

به   یخورده توسط خانم رستم  ری کوپتر افتاده بود و الناز با دست ت یآرتان و باباش کنار هل  یجنازه 
رو به   ریتا ام دنیدو یدستشون به سمت ما م  یشد و دو نفر با برانکارد تو ی برده م نیسمت ماش 

 کوپتر منقل کنن.  یهل

 

با ترس   دمیچشماش رو بسته د یبود نگاه کردم و وقت ی حاج یدستا یکه حاال سرش تو ریام به

 ...ری ر…امی ام：زدمصداش 

 

 ...... ریییییی:امدمیکش غیج دهی جواب نم  دمید یوقت

 

 روبه روم زل زده بودم واریدر اتاق عمل نشسته و به د  یو جلو یصندل ی.رو

 

 خوندم! یم  شیسالمت یبرا ی ذکر یو نه حت  ختمیر  یبود که نه بغض داشتم و نه اشک م  بیعج

 

هوش   یحس و ب  یکه تن ب یکوپتر ینشسته بودم که به دنبال هل ین یماش  یدو ساعت قبل تو تا
  یباز هم به نظر م یکرد، ول یکه با تمام سرعت حرکت م  ین یکرد، روانه بود. ماش یرو حمل م ریام
 ره.  یکه اصال راه نم دیرس
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ق  بزنن منتظر خروج دکتر از اتا یحرف   نکهیو بدون ا ستادهیراهرو وا یهم تو یو سرهنگ احمد  یحاج 
 عمل بودن. 

 

رو    ریباز ام یکرد و چشما یاز اون قلبم بود که درد م شتریب  یبود، ول دهی، امانم رو بر یدرد لعنت دل
 خواست.  یم

 

راهرو  یکه از انتها دینگران حم یبا صدا  یدادم، ول هیتک  واریرو بستم و سرم رو به د چشمام

  رهیچشم باز کردم و به اون سمت خ  عیاومده. سر ریسر ام ییشده؟ چه بال یسرهنگ چ جناب：گفت 
 شدم.

 

 افتاده؟ رها کجاست؟  یاتفاق چه：دیکه رو به سردار پرس  دمیرو د  بابا

 

من  یآهسته به سمت بابا رفتم و بابا که تازه متوجه   یاز جام برخواستم و با قدما دهیخم  یقامت با

 !…دخترم حالت خوبه؟رها：شده بود به طرفم اومد و گفت

 

 بغلش انداختم. یرو تو ودمخ

 

 کنه!  یگشت تا غصه هاش رو خال  ی آشنا م ه یدلم دنبال  نکهیا مثل

 

 ر ی ت ری ام بابا：گفتم هیکردم وبا گر یدو ساعت  طاقت فرسا رو خال  نی ا یزدم و عقده ها زار
 اتاق عمله... یازش رفته،…االن دو ساعته که تو یادی خورده…خون ز
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تونم   ینم گهیروخدا برو ازشون بپرس حالش چطوره…من د ده…تویچرا انقدر عملش طول کش بابا
 صبر کنم... 

 

مونه  یکنم.... فقط بهم بگن زنده م یشم…خواهش م  یم وونهیبکن دارم د یکار هیرو خدا بابا  تو
 خبر بدن که زنده است... هیخورد.....تو رو خدا... فقط بهم  ری او به خاطر من ت ه…بابایکاف گهید

 

و من تا تونستم   ختی ر یو پا به پام اشک م دیکش یسرم م  یبزنه دست رو یحرف نکهیبدون ا  بابا

باش دخترم! به خدا توکل کن بابات    آروم：و گفت ستادی کنارمون وا یکردم که حاج  هیبغلش گر یتو
 . ادیاز دستش بر نم یکه کار

 

نشستم و در  یصندل   یالک خودم فرو رفتم و رو  یاومدم و باز تو رونی از بغل بابا ب یحرف حاج نیا با
 .ختمی سکوت اشک ر

 

داد  یتکون م   یبود و پاش رو عصب ستادهیمن وا یو روبه رو   واریکه کنار  دی حم  سی خ یچشما به
 داد. هیتک  واری نگاه کردم که او هم نگاه ناراحتش رو به من دوخت و سرش رو به د

 

دکتر   ومدنیبگم و از ن یزینشد و من خواستم به بابا چ   یهم گذشت و از دکتر خبر گهیساعت د کی

شد   یچ：دیپرس   دیو حم میگله کنم که در اتاق عمل باز شد و با خارج شدن دکتر همه به طرفش رفت
 ؟ حالش چطوره؟ دکتر
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دوباره عمل بشه....  دیبا م،یاریگلوله رو در ب میتون یونم  دهیشد یزی بگم، خونر  یزیتونم چ یفعال نم -
 . میریرو بگ  یزی خون ر یجلو  میما االن فقط تونست

 

 ن؟ یکن یدوباره عمل م ی…ک   یک   -

 

 برگشت.  شی اتیهر وقت عالئم ح -

 

 دادم و چشمام رو بستم. هیتک  واریحرف دکتر به د نیا با

 

  یسر خوردم و کنار صندل  وارید یکه رو  ستمی تونستم سر پا با یکرد و نم  یم ین یپاهام سنگ یرو بدنم
 رفت. یاهی! چشمم سدی دکتر که گفت فقط براش دعا کن یسرد نشستم و با صدا نی زم یرو

 

 ؟ یخوب رها：کنارم زانو زد و گفت  بابا

 

 تر از اون بودم که بخوام جوابش رو بدم. حال  یب  یول  دم،یشن  یرو م  صداش

 

برگشت   شی اتی عالئم ح یبتونم حرف دکتر که گفته بود وقت  دیگذاشتم تا شا یصندل یلبه  یرو رو سرم
 کنم و... یذهنم حالج  یرو تو
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کابوس  هیخواب و  هیهمه  نهایا نکهیو خوشحال از ا دمیتختم دراز کش یرو نکهیاحساس ا با
 کابوس تکرار نشه و عذاب نکشم.  نیا گهیوحشتناک بوده چشمام رو باز کردم تا د

 

 شدم!  رهی سرم خ یسقف باال به

 

 اتاق من فرق داشت!  زون ی آو یسقف با سقف پر از عروسکا نیا یول

 

ر  دو هیتلخ و دردناک،  تیواقع هی بودن...  تی که گذشته بود کابوس نبودن! ... بلکه واقع ییزایچ پس
 و وصال!  دنیبزرگ درست وسط رس  ییشدن و جدا

 

 !نهی زهر آگ قتیحق هی زیداد که همه چ یگواه دیچشمم چک یکه از گوشه یاشک

 

نشسته و کتاب به  یصندل یکه رو  دمیاتاق برگشتم و مامان رو د یتو یدعا خوندن کس یصدا با
 .زهی ر یکنه و اشک م  یرو زمزمه م  ییدست دعا

 

 . نمیو مامان رو کنارم بب  امی خوب بود وجودش کنارم!... چقدر آرامش بخش بود که به هوش ب چقدر

 

دل   جان：شد صداش زدم که اشکش رو با انگشتش پاک کرد وگفت  یم دهیکه به زور شن  ییصدا با
 دخترم.  یشد  داریمامان! بالخره ب
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 ... ریمامان! ام -

 

چشمم روانه شده بودن نذاشتن حرفم  یکه از گوشه  یگرم یگلوم بود و اشکا یکه تو یا یلعنت  بغض

 .شهی خوب م  حالش：و گفت   ستادیرو بزنم که مامان کنار تخت وا

 

 .شش یخوام برم پ یم -

 

 . یبر یتون یتموم شد م یپرستار تازه سرمت رو عوض کرده وقت -

 

 بمونم. نجایتونم ا ینم  نمشیبب دیتو رو خدا مامان! من با -

 

نه؟ صبر کن سرمت که تموم   ای ی ستیبا  یستیسر پا با ی بتون  دیبا ،یشد فیضع یلیرها جان تو خ  -
 .ششی برمت پ   یشد خودم م

 

من به لب داشت   یدلگرم یکه برا  یو با لبخند تلخ  ستادی که تازه وارد اتاق شده بود کنار مامان وا  بابا
 ؟ ی: خوب دیرو بهم پرس 

 

 بمونم.   نجایتونم ا ی من نم ر،یام شی بابا تو رو خدا من رو ببر پ -
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  ریبه ام ی! بعدش هم اونجا بودن تو کمک ششیپ یبعد بر یستیسر پا با یبتون  دیدخترم تو اول با -
 یبر  یتون ی شه و م یکه دوباره عمل رو شروع کنن سرمت تموم م گهیکنه! تا دوساعت د ینم
 . ششیپ

 

 شه؟  یبابا حالش خوب م -

 

 .شهیآره دخترم حتما خوب م -

 

 ؟ یاگه نشد چ -

 

 به خواست خدا داره.  یبستگ یهمه چ زمیآروم باش عز -

 

 خودش؟   شیرو ببره پ  ریبابا نکنه خدا بخواد ام -

 

 ...یباش رها! قو یقو -

 

 ن؟ یگ یشده که به من نم یزیچ -

 

من برم   نیخوا  یشده؟ چرا نم یچ ：دمیز قبل پرسصورتش رو ازم گرفت و من نگران تر ا مامان
 ن؟ یگ یرو به من نم  یشما چ شش؟یپ
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 ... ستین یزیچ：گفت  یشد و به سخت سی بابا خ یچشما

 

  یزیکه چ گفتم：که بابا مانع شد و گفت ارمیتخت نشستم و خواستم سرم رو از دستم در ب یرو
 . ستین

 

برم   دیمن با  بابا：و پرستار رو صدا زد و من داد زدم دیبه طرف در دو دیمن رو د یطاقت  یکه ب مامان
  دی... بانمشیبب   دیشده!... من خودم با یچ  نیبگ نیخوا  یبمونم... شما نم نجایتونم ا ی... نم ششیپ

 من رو تنها بذاره... او حق نداره بره... دیباهاش حرف بزنم او نبا

 

که   یذاشت تکون بخورم و پرستار آمپول یو گرفته بود و نمبگه محکم دستام ر   یزیچ نکهیبدون ا  بابا
 کرد و از اتاق خارج شد.  یسرم خال یدستش بود رو تو  یتو

 

 داد زدن نداشتم. یبرا یینا گهید

 

 نکهیدلم آشوب به پا کرده بود و من بدون ا یبابا تو س ی خ یو چشما ختیر   یکه مامان م ییاشکا
گفتم او حق نداره من رو تنها بذاره   یم یکه با ناتوان  یر حالو د  دمیتخت دراز کش  یخودم بخوام رو

 . دمینفهم یزیچ گهیشد و د  نیپلکم سنگ

 

 . دیرس یاذان مغرب به گوش م  ی اتاق نبود و صدا یبار دوم چشمام رو باز کردم مامان تو یبرا یوقت
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 . نمیتونستم واضح دور و برم رو بب  یبودم و نم جیهم گ هنوز

 

 وارد اتاق و مشغول درآوردن سوزن از دستم شد. یپرستار نکهیگذشت تا ا یمدت

 

 : مامانم کجاس؟ دمیخواب آلود پرس یصدا با

 

  یدیپوش نکهیو بعد ا  ی! مامانت برات لباس گذاشت و گفت بهت بگم بپوشی شد داریچه عجب ب  -
 .ششی پ یکنم بر تیی راهنما

 

اومدم و    نییکردم قراره بشنوم! از تخت پا  یکه فکر م  ی اتاق خارج شد و من با دلهره از خبر ارازپرست
 مشغول عوض کردن لباسام شدم. 

 

 شلوارم کامال پاره و زانوم پانسمان شده بود.. یزانو سر

 

 رفتم که اتاق عمل توش بود.  ییپرستار به سمت راهرو ییعوض کردن لباسم با راهنما بعد

 

 از مامان نبود! یدر نشسته بودن ، اما خبر ی جلو یصندل   یرو دیو حم یتهران  یو آقا  بابا

 

 شد؟  یچ جهیکردن؟ نت عملش：دم یتر رفتم و رو به بابا پرس جلو
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 . رونی ب ادی دکتر ب می شده و منتظر یچ جهی نت میدون  یما هم نم -

 

 شه؟  یبابا حالش خوب م -

 

 دخترم؟  یجان! خوب   رها：کرد رو بهم گفت یکه تا اون موقع من رو نگاه م  یتهران یآقا

 

 پدرجون! سالم! دیببخش -

 

 ؟ یزم…خوبی سالم عز -

 

 خوبم.  -

 

خبر   یما هم منتظر و ب ومدهین  رونی اتاق و ب یساعته دکتر رفته تو میخدا رو شکر …دخترم! االن ن -
 و به خدا توکل کن.   نیذره بش هیهم آروم باش و  تو م،ینشست

 

بهم آرامش داد و دلگرمم کرد که روبه روش نشستم  یچهره مهربونش بود کم ی که تو یبی عج آرامش
 شدم.  رهی افتاد خ یم نییپا ش ی کی  هیدستش که هر ثان یتو  حیو به تسب 

 

 همه آروم باشه و ذکر بگه؟  نیتونست ا یمرد چطور م نیا
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او نه تنها   یداد، ول یتکون م  یبود و پاش رو عصب  سی چشمش خ یپسرش نبود گوشه ریکه ام  بابا
 کرد.  یخودش آروم بود که من رو هم آروم م

 

اون روز عقربه ها   نکهیمثل ا یکردم، ول ینگاه م وارید یگشتم و به ساعت رو یچند بار بر م  قهیدق هر
 ودن که از جاشون تکون نخورن!قسم خورده ب

 

نمازخونه است پا شدم و   ینماز تو یبرا دمیفهم  نکهیمامان کجا رفته و بعد ا دمیاز بابا پرس یآروم به
 نماز خونه شدم.   یوضو و نماز راه یبرا

 

 رو به من ببخشه! ریخواستم با خدا حرف بزنم و ازش بخوام ام یم

 

 رو به من برگردونه!  ریخواستم جلوش زجه بزنم وخواهش کنم ام یم

 

جمع شده    یو اشکا دمیبار به صورتم آب پاش نیرفتم و چند یبهداشت   سیوضو گرفتن به سرو یبرا
 پشت پلکم رو پس زدم.

 

 . ستیخودم نگاه کردم و تازه متوجه شدم که گوشواره ام ن یبه صورت خسته نهیآ یتو

 

بود که  یافتاد، گوشواره ا  نیزم یکه رو یزیچ  دمیو فهم  دمیاز گوشواره ام دست کش یگوش خال به
 توش بوده.  ابیرد
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 کردم.  بغض

 

ا مرگ  خورده بود و حاال ب ری رو به خطر انداخته بودم و او به خاطر من احمق ت ر ی جون ام میبا خنگ من
 کرد.  یدست و پنجه نرم م

 

 شستن. یاشکام بودن که صورتم رو م نیاز آب ا شتر یب  یول  دم،یزدم و به صورتم آب پاش زجه

 

 شتری شلوغ که ب ینماز خونه یبه نماز خانه رفتم و تو دیساعت طول کش  میوضو گرفتن که ن  بعد
 استراحت به نماز خونه اومده بودن دنبال مامان گشتم. یبودن و برا  ماریهمراه ب

 

مامان رو   یخوندن رو به دنبال مامان از نظر گذروندم و وقت  یکه چادر به سر داشتن و نماز م  ییخانما
 .ستادمیخوند به نماز وا  یگوشه نشسته بود و قرآن م هیکردم کنار او که  دایپ

 

همتا سجده کردم و بعد تموم   یب   یور شدم و در مقابل تنهاهام و دردام د  یری و آدماش و دلگ ایدن از
 مامان گذاشتم و به تالوتش گوش دادم. یشونه  یشدن نمازم سرم رو رو 

 

  یو وقت ختمی خوند اشک ر یکه او م یرو خوند و من همراه با هر کلمه ا یالکرس  هیبار آ نیچند مامان

  ریام نکهیترسم از ا یترسم…م ی م  یلیمن خ  مامان：دستش رو بست گفتم یکه مامان قرآن تو
!  ادیکنم…از خودم بدم م یتونم بدون او زندگ  یتونم…نم  یکنه…من نم یام م وونهینباشه…نبودنش د

 ...ادی خوب شدنش از دستم بر نم یبرا  یکار چیه نکهیاز ا
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داره...... براش دعا کن   از یتو به دعات ن  ی هیاز گر شتریاو االن ب اد؟ی از دستت بر نم یکار  یگ یچرا م -
 رها! دعا کن بمونه!

 

  یخوند  یم نیاسی یسوره ،یهر بار که ناراحت بود   ادمهی：قرآن رو به دستم داد و گفت مامان
 رفته.  ادتیکه االن  بهی!عج

 

 رو از دست مامان گرفتم و مشغول خوندن شدم. قرآن

 

قدرت بده تا بمونه، ازش   ریبه ام  و از خدا خواستم  ختمیاش اشک ر هیخوندم و همراه هر آ قرآن 
 کنار من نگه داره.  اشیخوب  یرو به خاطر همه  ریخواستم ام

 

گفت نگاه   یدستش ذکر م یتو حی بود و با تسب دهیپوش یرو بستم و به مامان که چادر مشک  قرآن

  میکشه، االن سه ساعت و ن یگفت عملش سه ساعت طول م دکتر：کردم که به روم لبخند زد و گفت 
 گذشته.

 

 که ازش وحشت دارم...  یزی ترسم برم و با چ  یترسم …م یمن م یول：ترس گفتم با

 

 به خدا توکل کن!   رها：شونه ام گذاشت و گفت  یرو دست

 

 هجدهم:  فصل
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 ماه از اون کابوس وحشتناک گذشت.  کی

 

 قرن تموم شد!  کی یمن به اندازه یکه برا یماه کی

 

به صبح   تی ترسناک تر از واقع یهدف روزام رو شب کردم و شبام رو با کابوسا یه بماه ک کی
راهرو   یکه به دنبالش تو   یچشمم بردن! شب یرو از جلو ری حس ام  یکه تن ب  یرسوندم، کابوس شب 

 و التماسش کردم که چشماش رو به روم نبنده. دمیدو ماستانیب

 

تو رو خدا چشمات رو باز کن،    ری ام：گفتم یمکردم و  یخواب هر شبم هم التماسش م یتو یحت
 تو رو خدا تنهام نذار. ری... امنمی کنم نخواب، من طاقت ندارم چشمات رو بسته بب یخواهش م

 

من چشماش رو بست و جوابم   یتوجه به التماسا یب  ت،ی خوابم هم درست مثل واقع یتو یحت  یول
 رو نداد. 

 

 یآ یشد و چند شب رو هم تو یبستر مارستانیب یهفته تو کیو   دیخانم بعد سه روز خبر رو شن الیل
 سر کرد.  و،ی یس

 

خاطره   هی بمونه که هرگوشه اش  یخونه ا یتونه تو یهم گفت نم  مارستانیمرخص شدنش از ب بعد
 رفت.  نایم یرو داره و به خونه ریاز ام
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  دنیزهره و بچه اش با شن  یخواست برا یکس دلش نم  چیبه زهره نگفته بود چون ه  یزیچ یکس
 .فتهی ب یخبر ناراحت کننده اتفاق 

 

 داد. یآرامش م هیبود که از همه صبورتر بود و به بق یتهران یوسط فقط آقا نیا

 

شبا   یذاشت و حت یکنارم بود و تنهام نم  شهیهم هم  یو بابا سنگ صبورم شده بودن و هد مامان
 رفت.  یموند تا من خوابم ببره و بعد به اتاق خودش م  یاتاق من م یهم تو

 

غرق در   ر یام دنید میسر کردم و تنها دلخوش مارستانیب  یماه طاقت فرسا رو من تو کی نیروز  ا هر
 بزرگ اتاق بود! یشه یخواب از پشت ش

 

 وقت بودنم رو حس نکرد!  چ یدستگاه بهش وصل بود و ه یکه کل یریام

 

دکتر اصال   یبه گفته  نیبود و ا دهیکردم طول کش یاز اونچه فکر م شتریب  یلیبعد عملش خ   یهوشیب
 نبود.  یخوب زیچ

 

رفتم  مارستانی شم به ب یمواجه م  ریباز ام یبرسم با چشما شهیبه پشت ش  یوقت نکهیا دیروز به ام هر
 خونه شدم.  یبهتر راه ییفردا دی بسته اش روبه شدم به ام یبا چشما یو وقت

 

 خواستم تنهام نذاره.  یزدم و م  یتنها بودم باهاش حرف م شه یبار که پشت ش هر
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 بودم.  رهیبسته اش خ  یو به چشما ستادهیوا شهی روز هم پشت ش اون

 

 حرف زدن کردم:  ماهه از گلوم خارج نشده بود رو قورت دادم و باهاش شروع به کی نیکه ا یبغض

 

 ...؟یخوا  یم ؟یمن رو تنهام بذار یخوا یدلم تو که نم زی! عز ریام -

 

 ... ارم؟ی تا به دستت ب دمیچقدر انتظار کش یدون یم

 

 ؟ یبخواب یخوا یم  میدیکه به هم رس حاال

 

 ؟ یکن  یو نگاهم نم  یکه دارمت چشمات رو بست حاال

 

 ... هیبرام کاف  یباش ایدن نیا یکه تو نی! هممیاز هم جدا بش یکه بخوا ستی! برام مهم نریام

 

  اهامیرو یتونم تو  یکن من باز هم م یرو رنگ  امی فقط چشمات رو باز کن و با باز کردن چشمات دن تو
 کنم!  یباهات زندگ

 

 برام بسه...  یکش یو نفس م ییایدن نیا یکه بدونم تو تو  نیهم
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 ...نیانتظار زهراگ  نیبده به ا انی! تو رو خدا چشمات رو باز کن و پاریام

 

 ترسم... یچرا؟... چون م یدونی ماهه پرده اتاقم رو کنار نزدم! م کی االن

 

 ترسم... یاتاقت م یبسته  ی! من از پنجره ریام

 

 ....رمزا یب  یکه تو توش نباش  ییایترسم.... از دن یو چراغ خاموش اتاقت م دهیپرده کش از

 

 ... ریخدا ام  تورو

 

 شو...  داریخدا ب  تورو

 

 رو باز کن...   چشمات

 

 کنم...  یتونم زندگ  ی! من بدون تو نمری تونم ام ینم

 

 رو خدا تنهام نذار...  تو

 

 !؟یینجایتو باز هم ا رها：که گفت  میمر یصدا با
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 میو مادرش و مر  نایرو پاک کردم و رو به م  دنیچک یم  نییکه نا خواسته پا  یسرتق و لجوج  یاشکا
هوا بخورم به سمت   رونی ب  رمیقرار گرفتن رو بهشون با گفتن م شهیاونا پشت ش یسالم کردم و وقت

 پا تند کردم  یدر خروج 

 

 یتو  یکم نیهم یرو نداشتم برا  یشلوغ یوقت روز ساعت مالقات بود ومن اصال حوصله اون
  یپسر بچه کچل یبه تماشا یدرختچه ا یه یسا ریز  یصندل یو روقدم زدم  مارستانیب یمحوطه

 . دیخند  یبلند م یکرد و با صدا یم ینشستم که با مادرش توپ باز

 

  یاسم مامان رو دنیمانتوم زنگ خورد و من با د بیج یتو میهمونجا نشستم که گوش یاقهیدق چند

 ر ی ر…امیام رها：گفت هیاش زود جواب دادم و مامان با گرصفحه

 

خواست بده  یکه م یتونست جمله اش رو کامل کنه من هم از خبر یکرد و نم یم هیگر مامان
به هوش اومد…رها   ریبودم و قدرت تکلم نداشتم که خودش به حرف اومد و ادامه داد: ام دهیترس
 به هوش اومد.  ریام

 

  یکه بر م یبا هر قدم یکردم، ول  دنیتماس رو قطع کنم از جام برخاستم و شروع به دو نکهیا بدون
 بدوم.  عتریسر دیبرسم و با  ریدارم تا به ام شی راه در پ  یکردم هنوز کل یداشتم احساس م

 

ادامه دادم و  دنیزود سرپا شدم و به دو یل یخ  یخوردم، ول  نیهم زم مارستانیشلوغ ب  یراهرو یتو
 گرفتم.  شی اومدنش نشدم و راه  پله ها رو در پ نییسانسور هم منتظر پا در آ یجلو
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 یادیز یچشم دوختم و آروم قدم برداشتم، پله ها شهیخوشحال پشت ش ینفس زنان به آدما نفس
 سوخت.  یرو باال اومده بودم و گلوم م

 

جمع شده پشت    تی اومد و من رو با خودش به داخل جمع کیمن شده بود نزد یکه متوجه  میمر
شد از   یو قربون صدقه داداشش م ختیر  یبود و اشک م دهیچسب شهیکه به ش نایکشوند و م شهیش
 فاصله گرفت تا من جاش رو پر کنم. شهیش

 

 . نمشی تر رفتم و تونستم بب  کیدهنم رو قورت دادم و نزد آب

 

و   زندی روزا مهمون چشمام بودن اجازه دادم بر نیکه ا ییه اشکابازش لبخند زدم و ب یچشما دنید با
 کنن.  سی لبخندم رو خ

 

ام کرده   وونهیکه د ییتونستم چشما یبود و م دهیرس انیماهه به پا کیانتظار آزار دهنده  بالخره
 .نمی بودن رو باز بب

 

 !میهم بود یو او محو تماشا من

 

 !میلحظه که به هم زل بزن نیا یدلم تنگ شده بود برا چقدر
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به  یاز پشت شونه ام رو گرفت و وقت نایگذاشتم و از ته دل لبخند زدم که م شهیش  یرو رو دستم

رو شکر، خدا رو   خدا：کرد گفت یم  هیکه گر یبغلم انداخت و در حال  یطرفش برگشتم خودش رو تو
 شکر... بالخره به هوش اومد!.

 

چشم دوخته بود نگاه کردم که دستاش رو، رو به آسمون  ریکه به ام یتهران  یشونه اش به آقا  یرو از
 باال برد و خدا رو شکر کرد.

 

خودش    ینگاهم رو رو یکرد وقت یرو زمزمه م یزیلب چ ریز  ریرو به ام ونیخانم که با چشم گر الیل
 گرفتم.  یخانم جا الیغوش لآ یدر اومدم و تو  نایاحساس کرد به سمتم اومد و من از بغل م

 

 به هوش اومده.  ریکرد که ام یخدا رو شکر م ه یبا گر هیهم مثل بق او

 

  ادتیگم دخترم!  یم کی تبر：شدم که به طرفم برگشت و همراه با لبخند گفت  کینزد یتهران یآقا به
 ! یاری لحظه رو به جا ب نینره شکر ا

 

 ارم؟ یلحظه رو بجا ب  نی تونم شکر ا  یم یعنی -

 

 نیاز ا ه یثان کی تونم شکر گزار   یشکرت نم ایسجده باشم و بگم خدا یاگه شب و روز هم تو یحت
 باشم.  قیدقا

 

 راهرو قدم برداشت.  یو پشت به ما به سمت انتها دیرو بوس میشونیپ  یتهران یآقا
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 شدم!  رهی ماهه مرهم دردام بود خ هی نیدستش که ا یتو حی تسب به

 

 !ارهیلحظه رو به جا ب نیشکر بزاره و شکر ا یرفت تا سر به سجده  یم او

 

داخل اتاق بود از اتاق خارج شد و    تشیچک کردن وضع  یکه برا ینگاه کردم که دکتر  ریبه ام گهید بار
 به دورش حلقه زدن. یهمگ

 

 یدکتر بود که م یحواسم به حرفا یچشم دوخته بودم، ول  ریو به ام ستادهیوا شهیپشت ش  نکهیا با

  یهم خوبه و جا تشیجناب سرگرد کمک کرد و به هوش اومد، وضع یشکر بدن قو خدارو：گفت 
 . میفردا به بخش منتقلش کن می تون  یم ست، ین  ینگران

 

 شدم!  رهی زد خ  یتوش موج م  یجور نگران هیو سردش که  نینگاه غمگ به

 

 عوض کنم! ای نگاه سرد رو با دن نیحاضر نبودم ا من

 

 نگاه کردم.  نهیآ ینشستم و به خودم تو شی آرا زیم ی نهیآ یجلو

 

 که بودم فاصله گرفته بودم!  یاز اون  چقدر

 



 نکن  میرها

404 
 

 چشمم گود افتاده و صورتم الغر شده بود!  ریز

 

در   لی بیخوان س  یکه تازه م ییپر شده بود و پشت لبم هم مثل پسرا  رشیمرتبم ز شهیهم یابروها
 زد.  یسبز م  ارنیب

 

در اتاق رو زد و   یصورتم بودن رو لمس کردم که کس ی که رو ییو پرزا دمیرو به گونه ام کش دستم
گذاشت و در   زی م یدستش وارد اتاق شد و ظرف رو رو یتو لیظرف آج  هیبعد مامان با   یلحظه ا

ون کم ج  هیرو بخور تا   لیآج نی جان حتما ا رها：گفت زدی روحم لبخند م   یکه به صورت ب  یحال
. تو که یو الغر شد ینخورد  یدرست و حساب ی! تو االن چند وقته غذاادی و رنگ به صورتت ب یریبگ
 ؟یخوا  ی! میباش  یعروس الغر مردن هی یخوا ینم

 

  یآور ادیبا   یعروس لپام گل انداخت، ول  دیلباس سف دنی مامان لبخند زدم و از تصور پوش  یدلسوز به
 شدم.  رهی دوختم و به خودم خ نهیرو به آ نمینگاه غمگ ر،ینگاه سرد ام

 

  یم فکر：و گفت  دینگاه کرد و با لبخند سرم رو بوس نهیآ یتو  رمیو به تصو ستادی پشت سرم وا مامان
 .میبر  شگاهیآرا هیدوتامون الزم باشه که  یکنم برا

 

  کیحاال   یول  نداخت،یبرام بند م یرو هم هد  بلمیکردم و س یم زی ابروم رو تم ری خودم ز شهیهم من
 به خودم! دنیهم نداشتم چه برسه رس دن یحوصله خواب یبود که حت یماه و خورده ا

 

  ری وجودش شکر کردم که خم شد و ز ینگاه و از ته دل خدا رو برا نهیآ یمهربون مامان تو یچهره  به

 شوهرش خشکل کنه و به خودش برسه! یبرا  دیبا زن：گوشم گفت 
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صبح   فردا：شد گفت  یکه از اتاق خارج م  یانداختم و مامان در حال  نییو پا و سرم ر دمیکش  خجالت
  ینم یرو هم به هد هال یدونه از آج هیباشه،   یخال زیم ی ظرف رو دیو تا فردا با میدار شگاهینوبت آرا

 . ری گذاشتم، فعال شب بخ لیاو هم آج ی! من براید

 

به خونه به حموم    دنیو من به محض رس میبرگشت شگاهیظهر بود که به همراه مامان از آرا کینزد
 رفتم و دوش گرفتم.

 

به من  یاومده بود رو به رو شدم و تا چشم هد رونیکه تازه از ب  یاز حموم خارج شدم با هد یوقت

 گهیاگه دو روز د دمیترس  یداشتم ازت م گهید رها：و گفت   دیکش یشد و صوت رهی افتاد، به صورتم خ
 شد.  یهم بلند تر م  روسیاز مال آقا س لتیو سب  شی ر شگاهیآرا یرفت  ینم

 

 چشمش مو سبز شده بود(  ریمحل بود که تا ز یشو یمرد ر روسی)آقا س

 

صورتم به قول مامان   یکرده بودم، ول ز یآبروم رو تم ری مقدار ز هیفقط صورتم رو بند انداخته و  نکهیا با
 کرده بودم. ریی تغ باز شده بود و

 

 .میرفت  مارستانیمالقات به ب یبرا یاز ظهر بود که آماده شدم و به همراه مامان و هد بعد

 

  ی کمپوت و …رو یها یگل و قوط یشلوغ شده بود ودسته ها  یبود حساب یتوش بستر  ریکه ام یاتاق
 کنار تخت رو پر کرده بودن. زیم
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  سیاز سرو یکه از خونه آورده و هد یگلدون  یدستش بود رو تو یکه تو یایع یدسته گل طب مامان
 جا داد.  ز یم یگل رو یآبش کرده بود گذاشت و گلدون رو کنار سبدا 

 

 کردم.  ینگاه م دنیخند یگفتن و م  یکه م  هیبودم و به بق  ستادهی وا یهم کنار هد من

 

خدا رو   نمیب   یخانم م  رها：ت ( رو به من گفی) مهد ریام یپسر خاله  هویگرم گفت و بودن که  یهمگ
و   یاریبا خودم گفتم دووم نم  دمتونیقبل که د یشکر رنگ و روتون باز شده و حالتون بهتره! دفعه

 ! یشی م ایاون دن ی تو راه ری قبل ام

 

االن اسکلت   یومدیبه هوش م  رترید گهیدو روز د ریقرار داد و ادامه داد: ام ریادامه مخاطبش رو ام در
 .ختیر  یبود و اشک م  نجایقدرش رو بدون! من هر وقت اومدم او ا یلیرفت، خ  یراه م نجایرها ا

 

انداخته  ن ییبا حرفاش توجه همه رو به من جلب کرده بود و من که لپم قرمز شده بود سرم رو پا او
 بودم.

 

گره   رینگاهم با نگاه سرد ام دوباره همهمه شروع شد و من سرم رو باال گرفتم و  یساکت شدن مهد با
 خورد. 

 

 کردم و تنم به لرزه افتاد. خینگاهش  یسرد از
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 تونستم درک کنم!  ی نگاه رو نم نیا یمعن

 

از احساس بود و نگاه من متعجب و دلتنگ نگاه گرم   ی....نگاه او سرد و خال می کرد یبه هم نگاه م ما
 و پر محبت او! 

 

  دهیکه ازم پرس یاز احساسش فاصله گرفتم و به سمت در اتاق پاتند کردم و در جواب هد ینگاه خال  از
 گردم.  یرم فقط تونستم بگم زود بر م  یبود کجا م 

 

رفتم،  مارستانی اتاق به سمت ب  برگشتن به یقدم زدم و برا مارستانی محوطه سرسبز ب یمدت تو هی
 بزارم. مارستانیساختمون ب  ینتونستم پا تو یول

 

 . ارمیباز هم با نگاه سردش روبه رو بشم و نتونم طاقت ب  دمیترس یم چون

 

 کرد. ینم میاریپام  یول شش،یخواست برم پ یقرار بود و ازم م  یب دلم

 

دادم که منتظر من نمونن و به خونه برن و   مایپ یدور شدم و به هد مارستانیساختمان ب یدر ورود از
 اطی خواد بفهمه چمه و کجا رفتم، از ح یدونستم م یپشت سر همش که م یبدون توجه به تماسها 

 قدم زدم.  ابونایخ  یهدف تو یخارج شدم و ب مارستانیب

 

 نگاه سردش رو بپرسم.  نیا لیدل ر ی تونستم از ام  یخودم فکر کردم که کاش م با
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 زنه؟  یاحساسه؟... چرا باهام حرف نم  یتونستم ازش بپرسم چرا انقدر ب  ی م کاش

 

 !دمیترس یتونستم بگم چون م  ینم  یچی من ه یول

 

 !میما به هم محرم باش  ستیو الزم ن اتهیعمل انیپا گهیبگه د نکهیاز ا دمیترس یم

 

 !دمیترس  یقصه امون م انیاز پا من

 

 !دمی ترس   یم ییاز جدا من

 

 دلم گذاشتم و به مالقاتش نرفتم! یاون روز پا رو یفردا

 

دلم که هر  یروز بعدش نتونستم پا رو یخواست دوباره طعم نگاه سردش رو بچشم، ول  ینم دلم
 رفتن شدم.  یخواست بزارم و آماده  یلحظه او رو م

 

 شدم. مارستانیب  یو راه دمیکردم و به خودم رس شیآرا یدو روز قبل که به مالقاتش رفتم کم  مثل

 

قبله  یگفت امروز خلوت تر از روزا یمالقات رفته و وقت  یبرا  یچه کس دمیزنگ زدم و ازش پرس  نایم به
 وش بود شدم.ت ری که اتاق ام ییکردم و وارد راهرو  یط ی کی رو دو تا  مارستانیب  یپله ها یبا خوشحال
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 به سمتم پا تند کرد.  دنمیبود با د ستادهیدر اتاق وا یمنتظر من جلو ایکه گو نایم

 

دستم  دیهم که بهم رس یو وقت دیشد د  یداشت به وضوح م یبر م عیکه سر ییرو از قدما اضطرابش

دلخور   جان از من   رها：جواب سالمم رو داد گفت  نکهیکشوند و بعد ا واریرو گرفت و من رو کنار د
 مالقاتش! یشه امروز رو نر یم ی ول ،ینش

 

 براش افتاده؟  یشده؟ اتفاق  یچرا؟ چ -

 

از هم  یخواد چند روز  یدونم چرا ازم خواست بهت بگم م یهم خوبه! فقط نم یل ینه نه! اتفاقا خ -
 . نیدور باش

 

 . مینی رو نب گهیفقط گفت تو کار نداشته باش و بهش بگو چند روز هم د دمیرو پرس  لشیهر چه دل من

 

 چند روز؟  -

 

  ست یمن ن  ریکنه. رها تو رو خدا ببخش! تقص  یوقتش بشه خبرت م   یدونم! گفت خودش وقت ینم -
 رو بهت بگم.  نیمجبورم کرد ا

 

 . ستیمهم ن -
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شده،    یکه بادش خال یکرد پشت کردم و مثل بادکنک ینگاهم م  یو ناراحت یکه با شرمندگ  یینایم به
 رفتم. نیی حال پله ها رو پا یب

 

 .دمیکش  رونی و شالم رو از سرم ب ستادمیوا نهیآ یجلو

 

رژ رو با پشت دستم   یباق  تی شدم و با عصبان رهی رژش رو خورده بودم خ شتری رژ زده ام که ب  یلبا به
 پاک کردم. 

 

  چرا؟：دمی کار رو با پشت دوتا دستم تکرار کردم و از خودم پرس  نیبار ا نیدلم خنک نشد که چند یول
 م؟ ینی رو نب گهیچند روز هم د  دیچرا با

 

 من براش سخته؟ دنید چرا

 

 کنه؟ی سرد نگاهم م چرا

 

 خواد؟   یمن رو نم چرا

 

 گه؟ید یچرا؟… و چراها  چرا؟…
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ادامه  نهیشاپ بب  یهمون کاف یداد و خواست من رو تو  امی هفته که بهم پ کی که تا بعد  ییها چرا
 چرا؟  دمیپرس یداشت و مدام از خودم م

 

 نوزدهم:  فصل

 

 نشسته بودم،  ریام یرودنج رو به  یگوشه هیشاپ و  یکاف یبود که تو یبار دوم  نیا

 

 کرد.  یمن فرار هم م ی رهیکرد که از نگاه خ ینه تنها به من نگاه نم شیپ یبار برعکس دفعه نیا یول

 

هردومون سفارش داده بود رو مزه مزه کرد و   ینظر من برا دنیکه همون اول و بدون پرس یا قهوه
کنار قهوه ام  کیک کهی که نگاهم رو ازش گرفتم و به ت دیدر هم کش شیچهره اش رو به خاطر تلخ

 سفارش نداده؟ کیش ک خود یکه چرا برا دمیچشم دوختم و از خودم پرس

 

که توش   ییکوچولو کیدوختم که پالست ریاز افکار جورواجور دوباره نگاهم رو به ام یخالص یبرا

بود که اول تو  یخونه ا ی... توه یمال تو نیا：من گذاشت و گفت یو جلو زی م یگوشواره بود رو رو
  یول م، یکن داتیبه کار افتاد پ ری دونم چرا د یکه نم  ابشی رد  قیاز طر میرو اونجا بردن! ما تونست
 برات درستش کنن...  یبد دیشکسته است و خودت با

 

که مرده بهم زد فعال شده و همون موقع هم  یا یلیبه خاطر س حتما：گوشواره نگاه کردم و گفتم به
 شکسته. 
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و دور   زیم ی و سپس به دستاش که رو دیموهاش کش یتو  یچهره اش عوض شد و کالفه دست حالت
  نیب یرابطه   اتیمکث گفت: قرار بود بعد تموم شدن عمل یداد و بعد کم  هیقهوه اش قالب بودن تک

 غهیاز مدت ص  یهفته و چند روز هیمن و تو هم تموم بشه.... من هنوز هم سر حرفم هستم... هنوز 
که ما  مین کن و قانعشو میبا خانواده هامون حرف بزن  میمدت فرصت دار نیا  یمونده و ما تو یقبا

 . میستیهم ن یوصله 

 

  تیکابوس نبود و واقع گهید نی ، اما ا دمید یلحظه رو م نیمدتها بود که شب و روز کابوس ا من
 چند وقت گذشته! نیتلخ ا یها تی داشت! مثل تمام واقع

 

زدم    یکرده بود ظاهرم رو حفظ کردم و در جوابش لبخند تلخ کهی حرفش دلم رو هزار ت  نیبا ا  نکهیا با
بگم، ممکنه در    مونیدر مورد تصم هیبه مادرم و بق  یزد و ادامه داد: وقت هیتک  شیصندل  یکه به پشت

 موردش از تو هم بپرسن.

 

  و مراقب بودم تا لرزش صدام اوضاع داغون درونم رو بر مال نکنه و ختمیصدام ر  یتوانم رو تو تمام
 گفتم: 

 

 بهت ندارم.  یعالقه ا نکهیو ا میستیهم مناسب ن یما برا گمی م -

 

که گفته بودم بود رو خوردم تا   یمن و دروغ یاون لحظه از زندگ یکه به تلخ یمقدار از قهوه ا هی
 نشه و غرورم حفظ بشه. لی بغضم به اشک تبد

 

 برم.  دینمونده من با  یحرف اگه：و گفتم   دمیقهوه چهره ام رو در هم کش یتلخ از
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 چه به روزم آورده.   نهیرفتم تا نب  یم دیبا

 

 داغونم! نهینب  تا

 

 !زمیر  یبه خاطر نبودنش اشک م نهینب  تا

 

 شکستنم رو!  یرفتم تا نشنوه صدا  یم دیبا

 

  یبهمون کمک کرد اتیعمل نیا یتو  یل یتو خ ،یکه داشت یا یممنون به خاطر همکار نکهینه فقط ا -
و سخت   یشد تیببخش اگه اذ نکهیَو ا ،یبشه و اونجا بهت بگن تبرئه شد ری تقد و قراره ازت

 گذشت. 

 

عذابم   ریخوردن ام  ریبودم و ت  دهیاتاق با مرد گنده کش یکه تو  یمرگ سوگند و عذاب یهم خاطره هنوز
  ییجدا نیعذاب دهنده تر از همه ا  یول دم، ید یاون صحنه ها روم تی وقتا مثل واقع یداد و گاه یم

 موقع بود. یب  یو خداحافظ

 

  شیی جاها ه یسخت و  شیی جاها هیبود،   یا یجالب و تکرار ناشدن یزدم و گفتم: تجربه   یتلخ  لبخند
 هم تلخ!  شییجاها  هیبود و   نیریش

 

 . ینداشته باش یتجربه ا نی همچ  گهید دوارمیام -
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انگشت دست چپم بود رو   یکه تو یم مرتب کردم و انگشترشونه ا یرو رو فم ی جام برخاستم و ک از
 گذاشتم. زیم یدرآوردم و رو

 

 یادگاری مال خودته! بزار  نی ا：ازش دور بشم گفت نکهیبود، قبل از ا رهیخ   زی که به وسط م ریام
 بمونه...

 

 رو دوست ندارم!.... خداحافظ... یادگاری نیمن ا -

 

 محکم برداشتم. یپشت کردم و قدما  بهش

 

 اشک چشمم رو!  نهی کردم تا نب پشت

 

 رو! سمیخ یگونه ها نهینب  تا

 

 که شکستم و آخ که چه بد شکستم! نهیمحکم برداشتم تا نب قدم

 

 بعد وصال با من چه کرده... ییجدا نهیکردم و قدم محکم برداشتم تا نب  پشت

 

 م. رو نداشت  یادگاریرو دوست نداشتم، چون صاحب  شی ادگاری من
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 یهمون کس باشه تو یبرا دیهم با یادگاریباشه....پس  یا گهیقرار بود صاحبش مال کس د یوقت
 دست همون کس! 

 

 .ختمی که فرو ر نهی زدم تا نب رونی شاپ ب ی از کاف  عیسر یقدما با

 

 به خونه رفتم.  شهیشلوغ پرسه زدم و شب خسته تر از هم   یابونایخ  یشب تو تا

 

 حالت خوبه؟  رها：و گفت دیکه به طرفم دو دیصورتم د  یتو یدونم مامان چ  ی ورودم به خونه نم با

 

شده فقط هق   یچ دیپرس یو جواب مامان که ازم م هیگر  ر یحرف مامان بغضم شکست و زدم ز نیا با
 من بود. یها هیهق گر

 

و  دهیبسته با پرده کش یو به پنجره ستادمیا یاتاقم م یپنجره  یوقت جلو ر ی شب بود که تا د چند
 شدم.   یم رهیبرق خاموش اتاقش خ 

 

حال خودم گذاشته بود تا   یبه مامان نگفته بودم و مامان هم من رو تو یزیچ  ییدر مورد جدا هنوز
 شده.  یهر وقت که خواستم بهش بگم چ

 

 . دیپرس  یازم نم  یزی کرد و چ ینگاهم م یهم فقط سوال یهد
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  شتریب شیو نگاه سوال گمی رو بهش م  انیبپرسه جر نکهیدونست اگه بخوام حرف بزنم، بدون ا یم
 !؟یریگ یداد که باز چته مثل سگ پاچه م یمعنا رو م  نیا

 

  امیسارا پ یداده و زانوهام رو بغل گرفته بودم، برا هیتک وار یکه به د  یتختم نشسته بودم و درحال یرو
 فرستادم.  یم

 

شدنم حرف زده  دهیدزد انیاومده بود و هر بار از جر دنمیماه گذشته چند بار به د هی نیا یتو سارا
خبر داده و  ری به ام میو زود با گوش دهیانداختن رو د نیماش یکه من رو تو  یموقع نکهیبود، از ا

 داده. ری بودم رو هم به ام دهیکه خر یلیوسا

 

 کدومش رو به من نداده بود! چیه ریبود که ام  بیعج یول ،

 

به بابات زنگ زده و تو    ریمامان که بعد در زدن وارد اتاق شده بود نگاه کردم که رو به من گفت: ام به
کنن   یخوان از تو قدر دان یم نکهیشه دعوت کرده، مثل ا   یستاد برگزار م  یکه تو یجشن یو او رو برا

 ... زایجور چ نیو از ا

 

چونه   یچشمم سر خورد و رو یاز گوشه یهم رفت و قطره اشک سرتق  یمام تواخ ریاسم ام دنیشن  با
 ...یو بعد ی و بعد یقطرات بعد نطوریام تموم شد و هم

 

  یگ یخودت م ای گفت: رها  تی شد و با عصبان کیکنم بهم نزد یم هیباز هم دارم گر دیکه د مامان
 پرسم! یو از خودش م ریام یخونه رمی کنم و م  یچادر سر م نکهیا ایشده  یچ
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 نشده.  یزیچ -

 

 ؟ یکن  یم هیو همه اش گر یسه روزه خواب و خوراک ندار  یچ یپس به خاطر ه -

 

-...…… 

 

 پرسم! یچته؟ باشه نگو، از خودش م  یبگ یخوا یرها نم  -

 

و   دمیپر ن ییاز اتاق خارج بشه از تخت پا  نکهیقبل ا یبه طرف در اتاق رفت و در رو باز کرد، ول  مامان

 مامان نرو …تو رو خدا! نه：گفتم

 

 شده.  یآدم بگو چ یپس مثل بچه  -

 

 نشده. یزیگفتم که چ -

 

 نکن. وونهیرها! من رو د -

 

کرد   یراهرو و مثل عالمت سوال ما رو نگاه م یما اومده بود تو یکه از سرو صدا یرو از هد نگاهم
 گرفتم و گفتم: 
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 ؟یبشنو یخوا یم یبگم مامان؟چ یآخه چ -

 

 . یکنی م ینجوریرو بگو! بگو چته که ا قتیرو رها! حق  قتیحق -

 

 . ادیخوام..... ازش بدم م  یرو نم  ریکه من ام نهیا قتیحق -

 

 گرد شده نگاهم کرد و گفت:   یچشما عالمت تعجب شد و مامان با هیحرفم شب  دنیبا شن یهد

 

  یاش وونهیبلکه د  یستین  ریکه تو عاشق ام میدون یبگو که تو رو نشناسه! همه م یرو به کس   نیرها ا -
 شده.  یچ نمیتو رو خدا راست بگو بب 

 

خواد   یکه او من رو نم  نهیا قتیحق  وونشم،ید ستمیمامان من عاشقش ن آره：داد زدم  هیبا گر همراه
 .شهی با من خوشبخت نم  گهی و م

 

 یچشما ینشستم و جلو نیزم ی دهنش گذاشت و من رو یو دستش رو جلو دیکش ینیه یهد
 مامان زار زدم.  یمتعجب و عصب

 

  یرها تو چ  ؟یهمه چ ری که بزنه ز ه یالک مگه：مامان از شوک در اومد و گفت  نکهیگذشت تا ا یالحظه 
 ؟ یبهش گفت
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من دوستت دارم و   ر،یمن رو بگ  ایگفتم تو رو خدا دوستم داشته باش و ب  یگفتم؟ م  یم  دیبا یچ -
 گفتم مامان ؟ یم یکنم؟ چ ی تو زندگ یتونم ب ینم

 

  دمیدر کنار زد و به سمت سالن پا تند کرد که من به دنبالش دو یرو از جلو یهد تی با عصبان  مامان

 مامان؟ یکن  کاریچ یخوا  یم ：سالن دستش رو گرفتم و گفتم یو تو

 

 ! یگ یم یتو چ نمیبب ادیخوام بهش زنگ بزنم بگم ب  یم -

 

 . یرو بکن نکاریا دینه مامان! تو نبا -

 

 ؟ی خودت رو بدبخت کن   یدست  یبزارم دست یخوا   یم ؟یگ یم یدار ی چ یفهم  یرها تو م  -

 

 رو بهم بگه! لشیدل یو اگه تو راست گفته باش  ادی ب  دیبا ریام

 

 شه.  یکنه با من خوشبخت نم  یکه فکر م  نهیا لشیدل -

 

 شه؟ ی نم  ایشه   یکه اومد فکر نکرده بود که خوشبخت م یمگه روز اول  -

 

 !میبا هم باش شهیهم ی.... ما از اولش هم قرار نبود براستیاو ن ری تقص -
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 ؟ یگفت ی….... رها تو چ  ؟یچ -

 

 مدت با هم محرم...  هی...... م……فقطیما قرار گذاشت -

 

 صورتم گذاشتم. یحرفم رو خوردم و دستم رو رو یباق  دیصورتم خواب  یکه رو یا یل یس با

 

و   فتهیمبل رو گرفت که ن یسوخت، تلو تلو خوران دسته  یصورتم م   یرو  شیلیس یکه هنوز جا مامان
او   یول نه،یبرداشتم و خواستم کمکش کنم بش زی موند که به سمتش خ یباق ز ی خ میدر همون حال ن 

 مبل نشست.  یدستم رو پس زد و خودش رو

 

رو به دست مامان بده که مامان  وانیدستش به سمتمون اومد و خواست ل  یآب تو وانیل هیبا  یهد
 مبل رو ماساژ داد. یدست او رو هم پس زد و با دستش دسته 

 

رو   میگناه یبتونم ب  نکهیا ینداشتم! برا یجان به خدا چاره ا مامان：مامان زانو زدم و گفتم یجلو
  ریبا ام دیبا ادین  شیپ  یمشکل ت ی مامور یتو نکهیا یکردم و برا یم یهمکار س ی با پل دیثابت کنم با

 سر و صدا تموم... یب یبفهمه و همه چ یشدم...... قرار نبود کس  یمحرم م 

 

 

 

 ؟ یکرد کاری چ یدون  یتو م ؟یگرفت میکه سرخود تصم  ی فکر کرد یساکت باش رها! تو با خودت چ  -



 نکن  میرها

421 
 

 

از دست ندونم  دیبا  یگذره؟ آخه تا ک یسرت م یتو  یچ میبدون  میمن و پدرت حق نداشت یعنی
 تو خون دل بخورم؟  یایکار

 

و زنده  میمرد یشد دایشدنت که تا پ  دهیاتاقت، اون از دزد یشدن مواد تو دای و پ  تیریاز دستگ اون
 .یبه آب داد نم یب یکه االن م یهم از دسته گل نیا م،یشد

 

 دختر!  یتو چقدر ساده ا آخه

 

 شه.  یدت او هم عاشقم مم نیا یکردم تو یمامان! من دوسش داشتم و فکر م  -

 

 کرد؟  یما باز یبه درک! او چرا با آبرو ی! حاال تو عاشق و خام بودیفکر کرد خودی تو ب -

 

که کرده جواب پس  یو در مورد کار  ادیب  دی"او با：گفت  یکه م یاز جاش برخاست و در حال  مامان
گذاشتم و  یگوش  یتلفن رو برداره دستم رو رو یگوش نکهیقبل ا یبده". به سمت تلفن پا تند کرد، ول

 داد. شنهادیرو خدا مامان! او فقط پ تو：گفتم

 

 ؟یقبول کرد عیَو تو هم سر -

 

 من فقط دوستش داشتم. -
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 شه باهات ازدواج کنه؟ یحاضر م   یکه روته ک ریحاال با اسم ام  ؟یرها! تو فکر بعدش رو نکرد -

 

 خونه بمونم.  یاگه تا آخر عمرن تو ستیمدت کنارش خوشحال بودم و برام مهم ن نیمن ا -

 

 .یتو عقلت رو از دست داد -

 

  فتیو تکل   نجایا ادیب  دیبا  او：رو به دست گرفت و گفت  ی دستم رو پس زد و گوش تی باعصبان  مامان،
 رو روشن کنه.

 

غرورم   یته مونده  نیمامان! بزار ا خدا تورو：گفتم هیتلفن گذاشتم و با گر یدکمه ها یرو رو دستم
با   یستیرودربا  یمن دوست ندارم تو ه،یمدت کوتاه که کنارش بودم کاف  نیمن هم یحفظ بشه، برا

 . میخوب از هم جدا بش یکنم بزار با خاطره  یمن ازدواج کنه و خوشبخت نباشه، خواهش م 

 

  کاریاز دست تو چ من：تلفن نشست و با بغض گفت  زی م یصندل یرو گذاشت و رو  یگوش مامان،
 کنم رها!؟

 

شده بودن   تینشستم و نه تنها به حال خودم بلکه به حال خانواده ام که به خاطر من اذ نی زم یرو
 زجه زدم. 

 

 شده بودن،  شتریمدت ب  نیا یتو دشیسف  یحال مامان که الغر شده بود و موها به
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  دیسف یو موهاش طور  دیشن یوقتا حرفامون رو نم  یل ید و خ فکر بو یحال بابا که همه اش تو به
 سرش برف نشسته، یرو  ییشده بودن که گو

 

 .ختیر  یمن اشک م یحواسش بهش نبود و پا به پا  یروزا کس نیکه ا یحال هد به

 

 نه تنها به خودم که به خانواده ام هم ظلم کرده بودم.  من

 

بهش نگفته بود   یزی مامان چ یبود که چمه و چرا ناراحتم، ول دهیبار از مامان پرس  نیبابا چند  نکهیا با
ستاد برگذار   یکه تو یمراسم یخبر از من خواسته بود که حتما همراهش تو ی و بابا هم از همه جا ب

 شد شرکت کنم.  یم

 

و تا من نرم او  بابا دوست داره بره  دمید یوقت  یرم، ول  یمخالفت کردم و گفتم به مراسم نم اولش
 ره آماده شدم که همراهش برم.  یهم نم

 

 رو هم سرم کردم.  یو شال بزرگ و بلند دمیپام بود رو پوش  یبلندم که دامن کلوشش تا رو یمانتو

 

 هم کردم.  یکم  یل یخ ش یو آرا دمی به خودم رس یهم کم  ادی صورتم از حالت روح بودن در ب  نکهیا یبرا

 

 . ادیپام ن ری و ز فتهی ن نیزم یتا مانتوم رو  دمیپوش ی با کفش پاشنه بلند راحت نبودم، ول  نکهیا با
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گفتم جز   یزیمن از هر چ  یول  د،یپرس یمن و مامان و هد یبابا ازم در مورد ناراحت  ن،یماش یتو
 . تیواقع

 

رگ خواب بابا دست مامان بود و او  یکردم تا مامان بهش بگه! به قول هد ی صبر م  دیبا درواقع
 بهش بگه! یو چطور یک دونستیم

 

مبارزه  یاز شهدا  یدیکه مال ستاد بود و اسم شه یسالن بزگ یچهارم و تو فیرد  یصندل  یبابا رو  کنار
 دادم. ینشسته بودم و به تالوت قرآن گوش م  د،یکش یم  دکی با مواد رو 

 

دوم نشسته و پشتش  فیرد یو تو   یبود که کنار سرگرد جوون ریکه اومده بودم چشمم به ام یوقت از
 .دمشید یها به زور م یصندل یبه من بود و من از البه ال

 

و محجبه بودن و فقط من توشون تابلو شده بودم   یسالن حضور داشتن همه چادر یکه تو ییخانوما
 . دمیبلند پوش یو خدارو شکر کردم که حداقل مانتو

 

  نکهیو بعد ا  یدرجه و قدردان  عیبه ترف دیکرد و سپس نوبت رس  یسخنران یکم ی تالوت قرآن حاج  بعد
 صدا زدن.  یقدر دان یرو برا ریمقام گرفتن، اسم ام عی سرگرد ترف هیدو تا سرهنگ و 

 

و چند   یبه حاج  سن باال رفت و رو یتو دل برو تر شده بود از پله ها یحساب  ی که با لباس نظام ریام
 .ستادیوا یا گهیکنار سرگرد جوون د ری لوح تقد  افتیگذاشت و با در یاحترام نظام  گهینفر درجه دار د
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که با دو از پله ها  یزد و به رستم رونیچشمام از حدقه ب  یاسم سروان رستم دن یبعد با شن یالحظه 
 رفت چشم دوختم.  یباال م

 

 نکرده بود! یاصال کار نکهیادادن؟  عی ترف نیدنم چرا به ا ینم من

 

دن از شوک در   یها رو م  عیجا ترف کیبوده و االن  یقبل  تی به خاطر مامور عیترف نیا نکهیا دنیشن  با
 اومدم و براش دست زدم.

 

 شن!  یم  ی زوج مناسب  یو رستم  ریومن فکر کردم ام ستادیوا ری کنار ام یرستم

 

 خونده شد.  یاحساس تنفر کردم که اسمم توسط مجر  یفکر خودم لجم گرفت و نسبت به رستم  از

 

  یازم خواست باال یمجر یلبش نشست و من از جام برخاستم، ول یبابا نگاه کردم که لبخند رو به
 . رمینامه رو بگ ری سن برم و تقد

 

به سمت سن   تی دست جمع یصدا  انیاز کجا اومده و در م هویدونستم  یکه نم یاعتماد به نفس  با
 بلند و محکم برداشتم. یقدما

 

نامه رو از دست   ریتبرئه شدم حرف زد و ازم تشکر کرد و من تقد نکهیمن و ا  یکمکا یدرباره  یمجر
 اومدم. ن ییکردم و از سن پا  یکوتاه میتعظ  تیگرفتم و رو به جمع یحاج 
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 زد چشم دوختم . یحرف م  یکج کرده بود و با رستم  یکه سرش رو کم  ریجام نشستم و به ام سر

 

نا خواسته  یاشک  یانداختم و قطره نییجا خوش کرد سرم رو پا   یلب رستم یکه رو  یلبخند دنید با
 . ینگاه کردم و نه به رستم ریتا تموم شدن مراسم نه به ام گهیو د  دیچک ریلوح تقد یرو

 

بودم   ستادهی کرد وا یمالقات م یاتاق با سرهنگ احمد یدر سالن منتظر بابا که تو  یرو و جلوراه یتو
چند تا خانم رو از داخل   یکردم که صدا یدر رفت و آمد بودن نگاه م یکه با لباس نظام   ییو به مامورا
 زدن.  یگفتن و با هم حرف م  یم  کیتبر یکه به رستم دمیسالن شن 

 

ها توجهم رو جلب کرد و مانع رفتنم شد که از خانم  یکی یکه صدا رمیاز در فاصله بگ خواستم

  یچ یبرا ریتقد گهیکرده، عوضش تبرئه شد! د یکرد؟ ُخب همکار یم کاری چ نجایدختره ا نیا：گفت 
 بود؟

 

 خوشکل بود.  یل یها! خ میخودمون یول：گفت یا گهید خانم

 

 شدم. یخشکل م دمیپوش  یونجور لباس مکردم و ا یم شیهمه آرا نیخب من هم ا -

 

  ی! وقتنیای به هم م یل یجناب سروان شما و جناب سرگرد خ  یول  چاره؟،یداشت ب  شیوا! کجاش آرا -
 . ستین  لیم یاحساس کردم نسبت به شما ب  نی بود ستادهیکنار هم وا
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 .ادی دخترا خوشش نم پی ت نیمعلوم بود اصال از ا ؟یدیدختره د ینگاهش رو رو -

 

 خواد باهاش ازدواج کنه؟  یم دمیمن شن ی، ول-

 

 کرده. یخواستگار یاز سروان رستم  شونیدونن ا ینه بابا! همه اش دروغه! همه م -

 

 خود اسمم سر زبون باشه.  ی! دوست ندارم ب ستیمعلوم ن  یزی: فعال که چی رستم

 

 متعجب نه، ، اما ناراحت شدم.  دم یشن یکه م یزیچ از

 

که  یزیمطمعن نبودم، حاال با چ ی هست، ول ییخبرا هی  ریو ام  یرستم  نیاولش حس کرده بودم ب از
 ! هیخواد چ یمن رو نم نکهیا لیباورم شده بود دل دمیشن یم

 

من پشت در که   دنیبا خوش و بش از سالن خارج شدن و با د گهیو به دنبالش سه تا خانم د یرستم
 . ستادنیبودم جا خوردن و مقابلم وا دهیناخواسته حرفاشون رو شن

 

  دمیات د قهیشق یاون روز که تفنگ رو رو ،یکه سالم خوشحالم：به روم لبخند زد و گفت  یرستم
 . یرو داشت ریتقد  اقتی تو باشم! تو ل یاصال دلم نخواست جا 

 

 . نیداشترو   عیترف اقتیشما هم ل گم،ی م کیممنون! تبر -
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 رومون به سمت صاحب نگاه، نگاه کردم.  ینگاه کس ین یاحساس سنگ با

 

نگاه  یکه وقت کردی مرده به ما نگاه م یبود و عالوه بر گوش دادن به حرفا ستادهیوا یمقابل مرد ریام
 چشم دوخت.  نینگاهش رو ازمون گرفت و به زم دیخودش د یمن رو رو

 

 ؟ یرستم  ایمن  هیک یرو رینگاه ام دمیخودم پرس از

 

 شدم.  یرو انتخاب کرده بودم حرصم گرفت و عصب یجواب خودم که رستم از

 

به نظر من   یول ：گفت، رو به من گفت  یکه از من بد م هیدادم همون  صیکه از صداش تشخ یخانم 
از   شتریب  یتبرئه پاداش  نیو ا ینبود! تو خالف کرده بود  ریپاداش تو تبرئه شدنت بود و الزم به تقد

 قته.ح

 

 شدم! یحرفش عصب از

 

 بود!. نیحرفش برام سنگ نیبودم و ا دهیرو د یبد یزایچ  اتی عمل نیا یتو من

 

خواسته بهت دست بزنه و    بتیو بد ه ی کلی مرد نامحرم و ه هیحاال  تا：جوابش رو دادم  تی عصبان با
 ؟ یمرگ کن  یو آرزو ادیازت بر ن  یتو کار
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 بغلت جون داده؟  یدوستت تو ای

 

 بخوره؟  ر یبغلت ت  یاومده نامزدت تو شی پ نکهیا ای

 

 اشاره کرده بودم تعجب کردن! ری به ام مایاسم نامزد که مستق دنیشن از

 

هم  اهاشونی رو یکه تو یریگفته بودم که روشون رو کم کنم و بهشون بفهمونم ام نیا یبرا درواقع
 با من نامزد بوده. ننیب  ینم

 

  نیا یدختر  چی! نه تنها هیبه کار ت برس گرانیاز د ییبد گو یشما به جا اگه：ادامه دادم یمکث  بعد
و به   یریگ ی م عیشه، بلکه خودت هم ترف  یگناه کشته نم یب  یکنه و نه تنها دختر یرو تجربه نم زایچ
 . یکن یحسادت نم گرانید

 

 گذشتم.  ریچشمان متعجب ام یپا تند کردم و از جلو  یمنتظر بابا نموندم و به سمت در خروج  گهید

 

 : ستمیب فصل

 

رو   یآلود، گوش و غرغر کنان و خواب  دمیاز خواب پر میزنگ گوش ینه صبح بود که با صدا ساعت
 جواب دادم.
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 الیل یصدا  دنیه با شن تونستم از شدت خواب چشمام رو باز کنم ک یبودم و نم  دهیخواب ری د شبش

 سر جام نشستم.  خی و س دی"سالم! عروس خوابالو!."خواب از سرم پر：خانم که گفت

 

 گوشم گذاشتم. یرو رو  یرو از خودم دور گرفتم و گلوم رو صاف کردم و دوباره گوش یگوش

 

 ن؟ی سالم مادر جون خوب -

 

 معرفت؟  یب  یخوب ،یگفت: شکر خدا خوبم! تو چطور دیو خند بلند

 

 به لطف شما! خوبم ممنون. -

 

 ؟ یزن یسر به ما نم  هیشده؟ چرا   یزیرها جان چ -

 

 گفتم! یم د یبا یکردم... چ بغض

 

 افتاده؟  ریتو و ام نی ب یجان! اتفاق  رها：ادامه داد دیسکوتم رو د یخانم وقت الیل

 

 ؟ ینه! چه اتفاق -
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سر   کیاتاق تار  یخونه و شب رو تا صبح تو ادیم ریروزا د  نیا ریچرا ام شمون؟یپ  یایپس چرا نم -
 ست ین  یشگیهم ریاون ام گهید ریام کنه؟یم

 

 ندم. یماجرا به خانواده اش نگفته و مواظب بودم تا سوت  نیاز ا یزیهنوز چ ری که ام دمیفهم

 

که بعد  نی مقدار تنها باشه و با خودش خلوت کنه. بهش حق بد هیخواد  یکنم م یمادر جان! فکر م -
 رفتار کنه.  نطوریا یهوش یماه ب هی

 

  یزیتو چ  دیخدا هم که ناراحته!.... من گفتم شا یشهیخوره ...هم یدونم مادر! غذا که نم ینم -
 . یو از تو چه پنهون با خودم گفتم حتما تو مسببش هست  یبدون

 

 .گهیباشه حتما بهتون م یزیاگه چ ن،ی نگران نباش -

 

  رونی آماده شد و از خونه ب ییهوی  یل یدونم واهلل! ببخش تو رو هم از خواب انداختم، آخه خ یچه م -
 نگفت.  یزی چ یر یهم بهش گفتم کجا م  یزد و هر چ

 

 کنه. یگذشت زمان حالش رو بهتر م ن،ی نگران نباش -

 

 معرفت نباش و به ماهم سر بزن.   یبخواب، فقط انقدر ب  ریباشه دخترم! تو بگ -
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 چشم حتما.  -

 

 مختلف همونجا نشستم. یرو با فکرا یمدت  ریام یکردم و متعجب از رفتارها ی خانم خداحافظ   الیل با

 

 شکل گرفته بود!  یجور خوشحال هیدلم  یتو یبه مادرش نگفته، ول یزیدونستم چرا هنوز چ ینم

 

سر و ته کردن از اتاق   یفکر ب  ینتونستم بخوابم و بعد کل گهیو د دیخواب از سرم پرخانم  الیتماس ل  با
بلند مامان رو   یدست و صورتم رو شستم، با صدا نکهیخارج شدم و بعد ا یبهداشت  سیبه قصد سرو

 ! ستین نگرد：اتاقش داد زد یاز تو  یصدا زدم که هد

 

 . دمستایچار چوب در وا یسمت اتاقش پاتند کردم و تو به

 

کتابش بود به سمتم برگشت و بعد سالم کردن   یمطالعه نشسته بود و سرش تو زیکه پشت م یهد

و  یاگرسنه ی لیتو اگه خ یرفته و هنوز بر نگشته، ول  رونی ساعت قبل از خونه ب مین مامان：گفت 
 برات آماده کنه. یازش بخوا  یتون  یاتاقش خوابه م یبابا تو ،یکنه صبحانه آماده کن یم  تی تنبل

 

 داشت؟  کاری چ رونی مزه! حاال مامان ب یب -

 

 دونم. ینم -



 نکن  میرها

433 
 

 

 !گهید یکتاب باشه و بخون... خر خون یفقط سرت تو ؟یدون  یم یپس تو چ  -

 

 خواهر ناباب! من امسال کنکور دارم پس بزار درس بخونم و روز جمعه ام رو خراب نکن. یا -

 

هم تمام   نیهم یبخونه! برا یخواست پزشک  یم بود و  یبر عکس من دختر درس خون  یهد
تابستونش به درس خوندن و کالس رفتن گذشت و حاال هم که مدرسه ها شروع شده بود عالوه بر  

 مدرسه اش هم برسه.  یتست و… مجبور بود به درسا یکتابا

 

  یکمکامدرسه که درسم خوب نبود و اگه  یمن از همون اول باعث عذاب پدر و مادرم بودم و تو یول
 تونستم درسام رو پاس کنم.  یمهران نبود نم

 

  ی بچه ها نقاش یبه معلم گوش کنم برا نکهیاز ا شتریبودم و سر کالسا ب  یعاشق نقاش شهیهم من
 خوندم.   یم یقبول ینمره  یدانشگاه هم که فقط برا یو تو دمیکش یم یفانتز یها

 

رفتار و چهره اش  یتو یا یناراحت  گهیبود که د بیبه خونه اومد و عج  ازدهی مامان ساعت  اونروز
 شد.  ینم دهید

 

گفتم حتما مامان هم  یو با خودم م   اوردمیخودم نم یبه رو یمتعجب بودم، ول  شیی هوی  رییتغ نیا از
 . میخور یبه درد هم نم ریکه من و ام دهیرس  جهینت نیبه ا
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کردم، اون هم  ینامرتب کشوها رو مرتب م یلباسا یحوصلگ  یاتاقم با ب  یاز ظهر بود و من تو بعد
 فکر نکنم. دیکه نبا ییزای خاطر که سرم گرم باشه و به چ نیفقط به ا

 

 هویشد هم صدا شده بودم که   یپخش م میکه از گوش  یخودم بودم و با آهنگ یحال و هوا یتو
 نگاه کردم.  یگوش یبه صفحه یشد و من با کنجکاو لیتبد میزنگ گوش ی آهنگ به صدا یصدا

 

 انداختم. ختهیبه هم ر یلباسا یرو رو یصداش رو قطع کردم و گوش نایم یشماره  دنید با

 

 ول کن نبود و دوباره زنگ زد و من کنجکاوانه جواب دادم:  نایم یول

 

 الو... -

 

 ؟ یمعرفت! خوب  ی سالم زن داداش ب -

 

 ؟ یاز ما کرد یادی شد که  یچ ؟یسالم! ممنون خوبم، تو خوب  -

 

جواب  می به گوش  یذاره حت ینم  یو اسباب کش یخب امور شوهر دار یول ادتم،یبه  شهیمن که هم -
 بخوام زنگ بزنم.  نکهیبدم چه برسه به ا

 

 شوهر چطوره؟  یتموم شد؟ آقا ی! بالخره اسباب کشیاله -
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 مسافرتم.  یهم تموم شده و حاال هم آماده میشوهر هم خوبه و سالم مي رسونه، اسباب کش یآقا -

 

 ؟یبر یخوا یچه خوب؟ حاال کجا م  -

 

 م؟یبر میخوا ینه! م یبر یخوا یم -

 

 ه؟یمنظورت چ  م؟یبر میخوا یم -

 

  میو زهره بر دیو خانواده اش و حم  یو مهد ریبه همراه تو و ام  یکه قراره من و عل نهیمنظورم ا -
 شمال!

 

 تابستون تموم شده.  نکهیتو حالت خوبه؟ شمال اون هم بعد ا -

 

 . میمسافرت نرفت هی! آخه تابستون تموم شد و ما  میگم بر یخاطر م نیمن هم به هم -

 

 دایشهر پرسه زدم و تا که خونه پ یخونه تو دیخدا رها خسته شدم، از اول تابستون که دنبال خر به
رو   میجا که خستگ هیخواد برم  ی! دلم میاومد و بعدش هم که اسباب کش شی پ  ریام یماجرا م،یکرد

... تو هم می بخور ییهوا هیشمال و  میکه بر هیفرصت خوب  میما هم گفت ه،یتعطل یچند روز هیدر کنم، 
 . بهت بخوره  ییهوا هیخوبه  ،یشد  تی اذ یلی مدت خ نیا
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 . امیتونم ب  یجان لطفا من رو معاف کن! من اصال نم  نایم -

 

! رها نکنه آدم مرده یر ینم  رونی که من دارم از خونه هم که ب یطبق آمار ،یر  یآخه دانشگاه که نم -
 ؟یهست

 

 .ه؟ییا غهیچه ص گهیآخه آدم مرده د نا؟ی م یگی م ونیچرا هز -

 

 .میافت ی! ُخب آدم  مرده، آماده باش فردا صبح زود راه متهیمحرم یغه یص -

 

 ؟ یدییبراش چ یبرنامه ا  نیدونه که تو همچ  ی م ری ... اصال امامیتونم ب  یگفتم که من نم -

 

 زنه. یرو داد و االن هم داره بال بال م  شنهادشی خودش پ  ریاتفاقا ام -

 

 به هر حال من معذرت... -

 

 .میارتونم ند  یو نم امی رها! نم -

 

 خب پس بهم مهلت بده فکر کنم. -
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 زنم.  یخواد فکر کنه! فکرات رو بکن، بهت زنگ م یکردم که م یخب! انگار ازش خواستگار یل یخ -

 

بزارم دوباره زنگ زد و من   نیرو زم یمن گوش  نکهیتماس رو قطع کرد و قبل ا  یبدون خداحافظ نایم
 جوابش رو دادم:  عیکه از کارش خنده ام گرفته بود سر

 

 ؟یاون دستت گذاشت یدستت تو نیرو از ا یتو اصال گوش  نایم -

 

شد فکرات رو   یداداشم هم آب دادم!... خب چ یعصر، عصر  سرعته! من از غذام هم سر زدم و به آقا -
 لم؟ یبنده وک  ؟یکرد

 

 . امیتونم ب یتو رو خدا اصرار نکن، باور کن نم  نایم -

 

 .میدر خونتون  یصبح ساعت پنج جلو باشه رها جان! پس ما -

 

 تو حالت خوبه؟  نایم -

 

 هوا سرد شده. گهیلباس گرم هم بردار، اونجا د  زم،یآره عز -

 

 گ...  یم یچ  نایم -
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 شوهر برسم، تا فردا خداحافظ.  یبرم به آقا دیمن با یخب رها جان، اگه کار ندار -

 

  یگذاشتم.، ول نیزم  یرو کنارم رو  یتخته اش کمه گوش هیدختره  نیکارش لبخند زدم و با گفتن ا به
رو به دست گرفتم و   یبا تعجب گوش  میگوش یصفحه  یرو   ریام  امیشدن پ انیکه با نما  دینکش یطول
 روخوندم که نوشته بود:   امشیپ

 

 باشه.  یکن رفتارت عاد  یرو قبول کن و سع  نایپبشنهاد م  لطفا

 

تو هم بهتره خانواده ات   ام،ی که بخوام باهات به مسافرت ب  ستین  یزیما چ نی ب گهید：نوشتم  براش
 . یکن یرو باز شهینقش عاشق پ یتا مجبور نباش یبا خبر کن متیرو از تصم 

 

ارسال  رو  امیهوا موند و نتونستم پ یموقع ارسال انگشت شستم تو یرو نوشتم، ول نیبراش ا من
 کنم.

 

 مسافرت برم. نیخواست به ا ینه گفتن به خواسته اش رو نداشتم و بدتر از اون، دلم م ییتوانا من

 

 و کنارش باشم. نمشیخواست باز هم بب یم دلم

 

 تلمبار شده انداختم.  یلباسا  یرو رو  یمنصرف شدم و با گفتن بچه پررو! گوش امیارسال پ از
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 مسافرت صحبت کردم و در کمال تعجب مامان با رفتنم موافقت کرد. یبا مامان درباره   شبش

 

بود که قرار بود با   نینکردم! مهم ا دنیفهم یهم برا یاصرار یول دم،یفهم  یموافقت رو نم نیا لیدل
 به مسافرت برم.  ریام

 

چمدون   نایو با تک زنگ م و آماده رفتن شدم  دمینخواب گهینمازم رو خوندم، د نکهیزود بعد ا صبح
 رو برداشتم و از خونه خارج شدم.  کمیکوچ

 

 رفتم. نی رو بستم و به سمت ماش اطیمنتظر من بودن و من در ح  نیماش  یتو نایوم  یو عل  ریام

 

جواب سالمم رو داد چمدون رو از دستم گرفت و   نکهیشد و به سمتم اومد و بعد ا ادهیپ  نیاز ماش ریام
 صندوق عقب گذاشتش.  یتو

 

بهش   ینگاه مین  یازش دلخور بودم و به خودم اجازه ندادم حت یبودمش، ول دهیروز بود که ند چند
 بندازم. 

 

  ی با عل نایبا م یآلود نشستم و بعد احوالپرسخواب  ینایدر عقب رو باز کردم و کنار م یحرف چیه بدون
 کردم.  یکه جلو نشسته بود هم احوالپرس 

 



 نکن  میرها

440 
 

  یبه مسافرت م  ریام نی رو بفروشه و حاال همه با ماش نشیخونه ماش   دیخر یمجبور شده بود برا ی)عل
 .(میرفت

 

رو به من  و   دیکش یا ازهیخم  نای حرکت کرد، م   نیماش نکه یپشت فرمون نشست و به محض ا ریام

شون حرف بزنن، من که خوابم    یسیپل  یخوان از کار و داستانا یدوتا االن م نیجان! ا  رها：گفت 
 بخواب.  ریخوام بخوابم تو هم راحت بگ  یو م ادیم

 

  یور هیکردم سرش  ی از آنچه که من فکر م عتریسر یلیحرف چشماش رو بست و خ  نیبا گفتن ا نایم
 . دیافتاد و خواب

 

شده بودم و به    داریکه از خواب ب یبرخالف موقع  یکردم بخوابم، ول یهم چشمام رو بستم و سع من
 خوابم، خوابم نبرد.  یم  نیماش یدادم که تو یم یخودم دلدار

 

 گن.  یبه هم م یچ  نمیبود که بب  ریو ام ی عل یحواسم به حرفا ی بسته بود، ول چشمام

 

 .دنیکش یزدن و نقشه م یباند قاچاق حرف م هیار و ! اونا همه اش در مورد کگفتی راست م نایم

 

  یرو تو میشه هندزفر یاز حرفاشون سرم نم  یزیچ دمی د یرو به حرفاشون گوش دادم و وقت یمدت
 کردم. یباف ایشد رو یپخش م میکه از گوش یگوشم گذاشتم و با آهنگ
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که   ییاهایرو  یشدم تو یغرق م شتر یو من ب  میشد یم  کتری ونزد  کیو طراوت نزد یکم به سرسبز کم
 ! دنیرس  یبه نظر م یافتن یدور و دست ن

 

پارک شده، پارک کرد و   نیرو کنار جاده و پشت دو ماش  نی ماش ریکه ام میراه رو رفته بود  شتریب نصف
 شد.  ادهیپ   نیزود تر از ما از ماش

 

 یو دوباره راه م میکن  یعوض م ییهوا هی!... نیش ادهی به عقب برگشت و رو به من گفت: پ یعل
 .میافت

 

 خانم!... خانم خوابالو پاشو!  نایادامه داد: م نای برگرده رو به م نکهیبدون ا یعل

 

 م؟یدیرس ：دماغش رو خاروند و گفت نایم

 

رفتم و رو    نیماش ی گهیشدم و به سمت د ادهیپ  نیکه داد گوش ندادم و از ماش ی عل یبه جواب گهید
 . ستادمیبه دشت پرگل و سرسبز وا

 

 اطرافم نگاه کردم:  به

 

دونه پوشک بچه   هیکه جلوتر از ما پارک بود،  نشونیصندوق عقب ماش ی( از توری)پسر خاله ام یمهد
 برداشت و به خانمش که معلوم بود در حال عوض کردن بچه است داد.
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کمرش درد گرفته و  ادید به خاطر نشستن زو زهره که دستش به کمرش بود و معلوم بو دیحم
  دیزدن و حم یدشت آروم قدم م یداد، تو یدرونش م  یشکمش هم خبر از موجود زنده  یبرآمدگ

 . فتهی براش ن  یو اتفاق ادی پاش ن ری ز یزیهواش رو داشت که چ 

 

 قشنگشون غبطه خوردم.  یشدم و به زندگ رهی خ بهشون

 

 !ستینگر یداده بود و به نا کجا آباد م هیتک  نی به کاپوت ماش نهیدست به س ریام

 

 کوچولو از فکرش من باشم.  یگوشه هیاگه شده  یآرزو کردم حت یول  ه،یچه فکر یدونستم تو ینم

 

به  یو دهنش رو تا بنا گوش باز کرد. سقلمه ا دیکش یا ازهیشده بود، خم ادهیپ  نیکه تازه از ماش  نایم
  امیدونم چرا قبول کردم با تو ب  یشد دهنش باز بمونه و گفتم: واقعا که! من نم   پهلوش زدم که باعث

 همه خوابالو!  نیمسافرت! آخه آدم هم ا

 

کردم و  یجمع م لهیتا صبح وس شبیکنم خب! د کار ی چ：اش رو نصفه رها کرد و گفت  ازهیخم
 خوابم.  یعوضش االن م  دم،ینخواب

 

باشه! تا   داری و او ب میخانم مسافرت بر نا یبار با م هی میآرزو موند یتو ما：گفت   نی از اونطرف ماش یعل
 خوابه تاااا خود مقصد. یم  رهیگ یم  نیماش  یتو رسهیم
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آلوده  یتند نفس بکش و هوا یتون ی تا م  رها：نازک کرد و رو به من گفت  یبراش پشت چشم  نایم
 .رونیات بده ب هیتهران رو از ر

 

و من متعب نگاهش   دیمشغول شد و تند و پشت سر هم نفس کشحرف خودش   نیبا گفتن ا نایم
 برداشت و گفت:  دنیمن ماتم برده دست از نفس کش دیکردم که او که د

 

  یتون یکه م قینفس عم هی یکش یال اقل تند نفس نم  ؟ یکن  یپس چرا ماتت برده و من رو نگاه م -
 ! یبکش

 

 . دیکرد و تند تر از قبل نفس کش دنیشروع به نفس کش  دوباره

 

ام  ه یتازه رو به داخل ر یهوا قینفس عم هیدادم و چشمام رو بستم و با  لشیتحو یا وونهید
 یبو هیکه بعله!   دمیذره تمرکز کردن د هیرو احساس کردم و بعد  یبد یبو ه یناگهان  یول  دم،یکش
 !ادیم یبد

 

  دنیچر یدشت م  یچند تا گاو که تو دنیختم و با درو باز کردم و به دشت روبه روم چشم دو چشمام
 پهن گاوه.  یبو، بو  نیبردم که ا یپ

 

مزخرفت!  شنهادیپ نیهم با ا تو ：زدم گفتم نایم یکه به پهلو یدادم و بعد ضربه ا رونی رو ب نفسم
 !؟یکشی ام رفت! من موندم تو چطور تند تند نفس م هیپهن تا ته ر یبو
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من فکر   ی!، ول ادیم ییبو هیکشم  یهر بار که نفس م  نمیب  یم ：داد و گفت  رونینفسش رو ب نایم
 شه.  یو گفتم زود تموم م هیبچه مهد  یخراب کار  یکردم بو

 

همه نفس   ن یا ات  یدیکش یزودتر نفس م یمرد یاز بازوم گرفت که آخم در اومد و گفت:م یشگونیو
 !رم؟ینگ  یپهن

 

  ری گفت: ام ری رو به ام  یخنده و عل  ریبحث ما زدن ز نیکه تا اون موقع ساکت بودن، با ا یو عل  ریام
 . ادیدر ب  یکنم تا از افسردگ یخوام به دوستم معرف یم ؟یخواهرا ندار نیاز ا گهید

 

 تو شد! بیدونه بود که نص  هینابغه فقط  نیجواب داد: نه داداش! ا ریام

 

شمال و من   میبار اومد  نیاول یبرا  م،یبچه بود یبرداشت و ادامه داد: وقت نیاش رو از ماش هیتک ریام
کنه، از اون به بعد هر وقت   رهی پاک ذخ یکه تهرانه هوا ییروزا یبهش گفتم تند نفس بکشه و برا

 کنه. یر رو م  نکایا اشیبچگ ادی شمال به  میایم

 

 !لنیدوتا کال تعط نی ! امیشد چارهیب  رها：گاهش رو نگران کرد و رو به من گفت ن یعل

 

 پا به فرار گذاشت. یحمله کرد و او با حالت بامزه ا  یبه سمت عل دیحرف رو شن   نیتا ا نایم

 

بودن  ریام یوخانمش )ندا( که هر دو دختر خاله و پسر خاله  یخنده که مهد  ریز میزد  ریو ام من
 . میکرد یو با هم احوالپرس ستادنیکنارمون وا
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بغل مامانش به ما زل زده بود و تعجب وار   یتو یمهد  یتپل و دوست داشتن  یدختر بچه دا،یآ
بغلم  یچه رو تو کرد که از ندا خواستم اجازه بده بغلش کنم و او هم از خدا خواسته ب ینگاهمون م
 گذاشت. 

 

بوس   ی!...چرا وحشیبگه: هو نایکنه و م هیو تپلش گرفتم که باعث شد گر دیماچ گنده از لپ سف  هی
 !یاشکشو در آورد ؟یکن یم

 

 ؟ یبوس  یم ینجوریرو هم هم داداشم：کرد و گفت کیسرش رو به گوشم نزد نایم

 

و من لپام   دنیمعلوم شد که همه حرفش رو شن هیبق یبا خنده   یحرفش رو آروم زده بود ول  نکهیا با
 رفتم. یقرمز شد و رو بهش چشم غره ا

 

رو به مامانش دادم و هر کس به   دا یکردن باهاشون، آ یزهره بهمون و احوالپرس   دیملحق شدن حم با
 . میفتی رفت تا راه ب نشیسمت ماش 

 

و  ستاد یکنارم وا یسوار بشم عل نکهی، اما قبل ا نم، یردم و خواستم بشرو باز ک  نیعقب ماش در

 بخوابم.   یخوام کم  ی! من خسته ام و منیخانم شما برو جلو بش  رها：گفت 

 

 !نیخب! همون جلو بخواب -
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 .رهی گ یهم خوابش م ریاگه من جلو بخوابم ام -

 

کنار هم   میما بخوا دیشا صالا：کرد و گفت  کینشسته بود خودش رو بهم نزد نیماش  یکه تو نایم
 . یزار یمزاحم نم  یو تو  میباش

 

 نشستم.  ریباال انداختم و کنار ام ییابرو نایم  ییپررو از

 

  نکهیهم بعد ا یو خوابش برد و عل  یعل یشونه  یهمون اول راه افتادنمون سرش رو گذاشت رو نایم
 . دیحرف زد چشماش رو بست و خواب ری مقدار با ام هی

 

 رو پر کرد.   نیماش یفضا یسکوت بد یعل  دنیخواب  با

 

 چشم دوختم. رونیکنارم به ب  یشهیش از

 

بودم، دلم  نداخته یهم بهش ن  ینگاه مین یشده بودم حت   نیکه سوار ماش  یپر بود و از وقت ریاز ام دلم
عقب   یصندل یرو  یوقت یگرفتم، ول یچشم بشم و نگاهم رو ازش م یخواست باهاش چشم تو ینم

  یهکردم! نگا یخودم احساس م  یکرد رو رو ینگاهم م نهیآ ینگاه او که از تو  ینینشسته بودم سنگ
 سرد نبود. گهید شیکه بر عکس چند وقت پ

 

 .میزد  ینم یکدوم هم حرف  چیام سر رفته بود و ه حوصله

 



 نکن  میرها

447 
 

که گره خورده بود شدم، ، اما قبل   میهندزفر میدر آوردم و مشغول آزاد کردن س بمی رو از ج میگوش
 . دیچیفضا پ یآهنگ تو یضبط قرر گرفت و صدا یدکمه   یگوشم بزارمش دستش رو یتو نکهیا

 

 شدم.  رهیخ  رونی دادم، دوباره به ب یکه به آهنگ گوش م یبرگردوندم و درحال  بمی رو به ج میگوش

 

  نا،یم یشدن که به گفته   ییالیبزرگ و اطی پشت سر هم وارد ح  نایدونم چه مدت گذشت که ماش  ینم
 بودن.  کیبا هم شر دشیخر  یباباش و عموش تو

 

داد گذاشتم و  یم  شیپ قهیکه خبر از بارون چند دق ینم دار نی زم یرو باز کردم و پام رو رو نی ماش در
 به بدنم دادم.  یکش و قوس

 

هم تلو تلو   نایرفت و م الیف کرده چمدونشون رو به دست گرفت و به سمت وپ یبا چشما یعل
 شد.  الیخوران به دنباش وارد و

 

 

 

  ری رفتم تا چمدونم رو از ام  نیلبم به عقب ماش یحالتشون خنده ام گرفته بود و با همون لبخند رو از
 شده.  رهی خندونم خ یبه چهره  ریام دمیکه د  رمیبگ

 

 یقدما الی منتظرش بمونم به سمت و نکهیچمدونم رو از دستش گرفتم و بدون ا ام رو خوردم و خنده
 بلند برداشتم.



 نکن  میرها

448 
 

 

 اتاق باشن. هی یشدن وقرار شد هر زوج تو میو اتاقا تقس میسالن دور هم جمع شد یتو همه

 

 اتاق باشم! هی یتو ری سخت بود که بخوام با ام برام

 

سخت   ییجدا یوابسته اش بشم و روزا نیاز ا شتریخواست ب یو هم دلم نم دمیکش  یخجالت م هم
 که هست بگذره! ین یتر از ا

 

  یبه خودم دوختم! ، اما بر خالف خواهش تو ریام یزل زده ینگران و پر التماسم رو به چشما نگاه
لبش اومد و   یگوشه یرو بهم بده لبخند بد جنسانه و محو یا گهیچشمام که انتظار داشتم اتاق د

 انداخت.  نییش رو پاسر

 

اتاق  هی یبا خانمش تو یکه خواسته بود هر ک یکه تا اون موقع ساکت بود، در جواب حرف مهد یعل

عالمه مرد عذب  هیمجبور شدم وسط  میقبل که اومد یاست، دفعه دهیا نیبهتر   نیا：باشه، گفت 
 ه؟ینظر تو چ ریبخوابم و تا صبح شکنجه بشم، ام

 

 باال انداخت و گفت: خوبه! یشونه ا ریام

 

 تکون دادم.  یمبل نشستم و پام رو عصب یبا حرص رو  ریجواب ام از
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  اتاق：رفت گفت  یم  چیمارپ  یکه به سمت پله ها ی چمدونشون رو به دست گرفت و در حال  یعل
 مال منه! هیاشهیش

 

دش، دومًا!    یکس نم  چیو به ه رهی ام یاون اتاق  اختصاص اوال：خودش رو بهش رسوند و گفت نایم
 من خودم اتاق دارم. 

 

 باال رفتن. یهم به دنبالشون راه افتادن و به طبقه  هی بق  نایو م  یرفتن عل با

 

 ر یکه ام  نمیهمونجا بش ایدونستم به دنبالشون برم   یکنم، نم کاریچ دیدونستم با یمن نم  یول

 

 دو قدم فاصله اش رو با من پر کرد و چمدونم رو به دست گرفت. با

 

 یدسته یحرف  چیاو بدون ه یکنم، ول یرو سرش خال امی بزنه تا تمام دلخور یحرف هیخواست  یم دلم
به طرفم برگشت و  دیها که رسرو گرفت و از پله ها باال رفت و وسط پله   کمیچمدون کوچ

 دم نخورمت.  ی... قول ما ی ! حاال هم پاشو بفتهیب  یاتفاق خاص ستینباش قرار ن گرانن：گفت 

 

 کنه!  یشده بود تا با اعصاب من باز  دهیبشر آفر نیا انگار

 

 ها رو باال رفتم. جام برخاستم و پله  از
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بهش که قبل از من وارد اتاق شده و در رو باز گذاشته بود. وارد اتاق شدم و در رو بستم و رو   ریام
! من یمن رو بخور ستیگفتم: تو قرار ن  تیزد با عصبان  ی اتاق رو کنار م  میبزرگ و ضخ یداشت پرده 
 بهش ندارم...  ی تعهد چیکه ه یاتاق با مرد هی یاز بودنم تو

 

  یمکث ادامه دادم: من درک نم  یجمله رو نداشتم که رهاش کردم و بعد اندک یگفتن ادامه ییتوانا
 ه؟ یچ یبرا  یمسافرت لعنت نیتموم شده، ا یکنم حاال که همه چ

 

روبه روم   یا شهیش  واریاز د دیخورش یکه اشعه ها دینداد و در عوض محکم پرده رو کنار کش  یجواب
 اتاق چشمم رو زدن. کیتار یعبور کردن و عالوه بر روشن کردن فضا

 

  یکارا برا نیو گفتم :ا  ستادمیبلند خودم رو بهش رسوندم و کامال جلوش وا یاتر از قبل، با قدم   یعصب
همه با  نیچرا ا نجا؟یا میایب یاصال چرا خواست ؟یبه مادرت نگفت  یزیچ مونییچرا در مورد جدا ه؟یچ

 ؟ یکن یم  یاعصاب من باز

 

خوش از هم جدا   یخاطره  هیبا  نکهیا یشد گفت: برا یکه از اتاق خارج م  یفاصله گرفت و در حال ازم
 .میبش

 

زد   یرحمانه خودش رو به ساحل م یکه ب  ییایبه در یا شه یش واریحرفش پوزخند زدم و از پشت د به
 گشت چشم دوختم. یو بر م 

 

کردم قراره   ی که فکر م  میالیدستم و به خوش خ  یبود رو ختهی رو ر  یحرفش آب پاک نیبا ا گهید حاال
 داد.  انیپا فتهی ب  یمسافرت اتفاق خاص نیا یتو
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 .زنیبه اشکام اجازه ندادم بر  یکرده بودم، ول  بغض

 

 کردم! یم هیگر دینبا من

 

  یتونم زندگ یکردم که بدون او هم م یبهش ثابت م دیدادم! با یاز خودم ضعف نشون م دینبا من
 محال! ز  ی بود اثبات چ یکنم، َو چه کار سخت 

 

گرم و نرم   یتخت دونفره  یدست لباس راحت تر عوض کردم و خودم رو به پشت رو هیرو با  لباسم
 انداختم.

 

و دستام رو به دو طرفم باز کردم و    دمیتخت دراز کش یبود، دمر رو  زونیکه پاهام از تخت آو یحال  در
و جوش و   ادشونیز یکه بر عکس سروصدا یامواج یبا بستن چشمام گوش فرا دادم به صدا

 وجودم به وجود آورده بودن. یآرامش رو تو یه داشتن نوع ک یخروش

 

  نکهیسرانه و بدون ا رهی وارد اتاق بشه، خ  یممکنه کس نکهیاز ا الی خ  یمن ب یبه در خورد، ول  یا تقه
 خودم.  الیخ یغرق شدم تو  شتریب دمیدر زدن رو شن یکه صدا ارمی خودم ب یبه رو

 

کنم تا  تشیتونستم اذ یکنه و زجرم بده، خب من هم م یتونست با اعصاب من باز یاو م اگه
 کرده باشم.  یکم از کارش رو تالف  هیحداقل 
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باز هم از جام تکون نخوردم که نفسش رو    یول دم،ی باز شدن در رو شن یگذشت و صدا یالحظه 

 .ینه بخورصبحو یبر ی تون یصبحانه آماده است، م  نییپا：داد و گفت رونی ب  یحرص

 

لبه تخت نشستم و شالم رو مرتب کردم و بدون توجه بهش از اتاق   یرو باز کردم و سر جام رو چشمام
 رفتم.  نییپا یخارج شدم و به طبقه 

 

رفتن و شستن   ییصبحانه جمع بودن که من هم بعد دسشو زی و سر م نییهمه پا نای و م ری جز ام به
 حانه شدم. دستام بهشون ملحق شدم و مشغول خوردن صب 

 

  یخال یا یتنها صندل  یهم به جمعمون اضافه شدن و دو طرف من و رو نایو م  ریکه ام دینکش یطول
 نشستن.

 

رو به من گفت: رها اتاقتون رو دوست    یناگهان یل یخ دیکش  یرو داغ سر م شیی که چا یدر حال  نایم
 ؟یداشت

 

 بود! یا یزدم! واقعا اتاق جالب و دوست داشتن   لبخند

 

 .دهیرو به آدم م  ینیری حس خوب و ش هیخوبه!   یلیآره خ  -

 

باال برد و ما به کارش   میتسل یتونست حرف بزنه دستاش رو به نشانه  یکه دهنش پر بود و نم نایم
 .میدیخند
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 ش رفت تا استراحت کنه.به اتاق  یو هر ک  میرو جمع کرد  زیخوردن صبحونه با کمک هم م بعد

 

 چشمم هم به تخت.  هیبود و  واریچشمم به کاناپه بزرگ کنار د هیبودم و  ستادهیاتاق وا وسط

 

 کاناپه!  یرو ای تخت بخوابم  یبود و من مونده بودم رو ومدهیهنوز به اتاق ن  ریام

 

زنه!  یتونم از تخت گرم و نرم دل بکنم و تخت بد جور بهم چشمک م  ینم  دمیچه فکر کردم د هر
نرم   یپتو دنیزدم و با کش رجهیتخت ش یرو میپررو یلی فکر کنه من خ ریام نکهیاز ا الیخ  یب  نیبنابرا
 . دمیزود خواب یل یخودم خ یرو

 

 . ومدی یخوابم نم گهیبودم و د دهیرو خواب یادیز مدت

 

  یل یخ یچشمام رو بستم، ول  دهی که با فاصله از من خواب  ریام دنیدم و با دپهلو به اون پهلو ش نیا از
 بود نگاه کردم.  دهیکه رو به روم خواب ری زود چشمم رو باز کردم و با تعجب به ام

 

چهره اش   دنیبا د یول دم،یکش یشدم و سرش داد م یاز حدش ناراحت م  شی ب یک ینزد نیاز ا دیبا
 نگاهش کردم.  ریدل  س هیسرم گذاشتم و  ریخواب مثل بچه ها، معصوم شده بود دستم رو ز یکه تو

 

با   یذهنم حک شده باشه، ول ینداشتنش تو یسالها یکه برا  نمی رو انقدر بب ری تصو نیخواستم ا یم
 اومدم و از اتاق خارج شدم. نیی راهرو، از تخت پا یاز تو  دایآ هیگر یصدا
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تونست آرومش    یزد نم  یکه چرت م یکرد و مهد یم هیخواب آلودش بود و گر یبغل بابا یتو دایآ
 کنه.

 

 شده؟  یچ ：دمی تر رفتم و پرس کینزد

 

  یزنه! از صبحه که آروم نشده! تا االن مامانش نگهش داشته بود، ول یدونم چرا انقدر نق م ینم -
 کم استراحت کنه.  هیخسته شده گفتم بده من نگهش دارم تو   یلیخ دمید

 

 من نگهش دارم؟  نیخوا یم -

 

 نه! شما برو بخواب.  -

 

 . ادیخوابم نم گهیو د  دمیمن خواب ن؟یکن ی تعارف م -

 

 .شهی جوره آروم نم  چیبچه ه نیشه! بعدشم ا یآخه زحمت م -

 

من تونستم آرومش کنم! فقط  د یگرفتم گفتم : شا یرو از بغلش م دایکه آ یرفتم و در حال  کترینزد
 به من.  نیاش رو هم بد شهیلطفا اون ش 
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هم از خدا خواسته  نیرو به دستم داد وبه اتاقشون رفت و در رو پشت سرش بست. )ا ری ش شهیش
 بود ها!(

 

اطراف خونه   یبردم و کم نییپا ینشه او رو به طبقه هیمزاحم خواب بق  دایآ هیگر یصدا  نکهیا یبرا
اش کم   هیخونه پرت و از شدت گر  لیکم آروم بشه که کم کم حواسش به وسا هی  دیچرخوندمش تا شا

 شد.

 

دو نفره گذاشتمش و آروم ماساژش دادم که کم کم آروم   یمبل راحت یبند اومد رو اشه یکه گر یوقت
 شد و خوابش برد. 

 

تخت   یشد و بغلم گرفتمش و به اتاق خودمون رفتم تا رو قیخوابش عم نکهیتا اموندم   منتظر
سر داد،  هی شد و گر داریتخت گذاشتمش ب   یکه رو نیبخوابونمش و پتو رو به روش بندازم، ، اما هم

دهنش گذاشتم و با دست آزادم دوباره پاهاش رو ماساژ دادم تا  یرو تو  ریش یشهیش  عیسر یلیخ
 .دی تموم شد و آروم خواب  رشیش یشه یش نکهیا

 

آلود سر جاش نشست و  خواب  یجا به جا شد و با چهره   یکم ریمرتب کردم که ام دایآ یرو رو پتو

! اتازه خوابش  سیه：گذاشتم و گفتم مین یب  یبگه که انگشتم رو جلو یزیخواست دهن باز کنه و چ
 برده!

 

 چشماش گذاشت.  یو ساعدش رو رو  دیتخت دراز کش یکرد و دوباره رو یپوف
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  یامواج یبه تماشا یا شهیش  وارینزدم و در سکوت اتاق، پشت د یحرف یول  داره،یدونستم ب یم
 به ساحل از هم سبقت گرفته بودن.  دنیرس یکه برا ستادمیا

 

 اومد و از اتاق خارج شد.  نییاز تخت پا ری مدت گذشت که ام هی

 

به در خورد و سپس ندا آروم   یتقه ا  نکهیاتاق موندم تا ا یتو گذشت و من ری از رفتن ام یساعت کی
 نکنه گفت: هنوز خوابه؟  داریرو ب  دایکه صداش آ یاتاق کرد و جور یباز تو مهیدر ن یسرش رو از ال

 

ندا جواب سؤالش رو گرفت دوباره با   یو وقت میبود نگاه کرد  دهیآروم خواب ی ل یکه خ دایدو به آ هر
 ناهار بخور!  نییپا  ایهمون لحن آرومش گفت: ب

 

وتا به آشپزخونه   میراه افتاد نییپا یبه سمت طبقه  ییباهاش همراه شدم و دوتا یحرف چیه بدون
 کرد. فیتعر میازم تشکر و از بچه دار دایآ یبابت نگهدار یندا کل  میبرس

 

اون  یخودم رو تو  یشدم، وقت  داریکه کامل ب حاال：خنده و گفت   ریززد  دی هم تا من رو د یمهد
 . رهیگ یخودم خنده ام م یکنم از چهره  یتصور م   تیوضع

 

کرد خنده ام گرفت و با خنده   یم هیبغلش گر یزد و بچه تو  یکه چرت م یمهد  یچهره یادآوری با
 ناهار نشستم.  زیسر م
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سفارش   رونیاز ب  یکه عل میرو داشت یو قصد خوردن ناهار میشده بود داریسه بود که همه ب ساعت
 داده بود.

 

  نیهم یمدت به نحو احسن استفاده کنن و برا نیخواستن از ا یکم بود و همه م یل یزمان تعط مدت
 .میشد رونی هم بعد خوردن ناهار همه، آماده رفتن به ب

 

هم که تازه بهش اجازه داده بودم وارد اتاق بشه،   ریکه آماده شده بودم از اتاق خارج شدم تا ام من
 لباس بپوشه و آماده بشه.

 

 کرد نشسته بودن. یرو آماده م دای منتظر ما و ندا که آ نیی همه آماده و پا  هیبق

 

 فیاومد ک ادمینرفته بودم که   نییها رو کامل پاهنوز پله یشدم، ول   ریسراز ن ییپا یسمت طبقه به
 جا گذاشتم. زی م یپولم رو رو

 

 کرده رو باال رفتم و بدون در زدن در اتاق رو باز کردم.  یط یبرداشتنش پله ها  یبرا

 

رو داشت به سمتم برگشت و به من که  راهنشیپ دنیرو در آورده بود و قصد پوش   شرتشیکه ت ریام
 چارچوب در بودم نگاه کرد.  یتو

 

و خواستم از اتاق خارج بشم که  دمیکش  ینیه خته،یر رونیب  تنشه و عضله هاش  یکه رکاب دنشید با
 .ستادمیمنصرف شدم و سر جام وا ؟یداشت یصداش که گفت:کار دنیبا شن 
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 رو جا گذاشتم. فمی ک：به طرفش برگردم گفتم نکهیا بدون

 

 ورش دار.   ایب -

 

 دارم.  یبعدًا بر م -

 

 بخورمت.  ستی و قرار ن  دمیلباس پوش   ین یب  یم یاگه برگرد -

 

 هم با حرفش حرصم رو در آورده بود!  باز

 

روش بود پا تند کردم و بعد برداشتنش با   فمیکه ک یزی بهش بدم به سمت م  یجواب نکهیا بدون
 بلند از اتاق خارج شدم. یقدما

 

 کردم.  دیتونستم خر یو تا م دمیبازار چرخ  یتو ری ام کنار

 

  دهیکه خر یزی چ نیشتریب  نیهم یرفتم و برا یبود که بدون مامان و بابا به مسافرت م  یبار نیاول
 پندار بود. یبرا یاونا و صد البته بنا به سفارش هد یبرا  یبودم سوغات
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  شمیابر یها یکه روسر دمیخر یرو م  ومدنی ی که به نظرم جالب م  ییزایزدم و چ یقدم م  ری ام کنار
 هوا به سمت مغازه رفتم. یتوجهم رو جلب کرد و من ب  کیکوچ یمغازه هی یگلدار تو

 

 بدم. هیبود بهش هد گهیتولدش که چند وقت د یبخرم و برا شمیابر یمامان روسر یخواستم برا یم

 

دوتاش مردد   نیباز هم ب  یها گشتم تا تونستم دوتا خوش رنگش رو انتخاب کنم، ول یروسر نی ب یکل
 ردارم.بودم که کدومش رو ب 

 

  دهیچرت و پرت خر یادیکه ز فی ح  یداشتم، ول یباال نبود حتما دوتاش رو بر م  یلیخ متشونیق اگه
 . ومدیبودم و پولم کم م

 

رو برداشتم و کارتم رو به فروشنده که معلوم بود کالفه اش کردم،   یاسیدوتاش رنگ  نیآخر از ب  در
 ب کنه.دادم وخواستم پولش رو حسا اره،یخودش نم  یبه رو یول

 

که تا اون موقع صبورانه منتظر انتخاب من بود، مانعش شد و کارت خودش رو به سمتش گرفت   ریام
خواست کارت رو از   یمن رو به فروشنده که م یرو حساب کنه، ول  یو خواست خودش پول روسر

 . دی! لطفا صبر کننه：گفتم رهیبگ  ریدست ام

 

خودم حساب    ستین  الزم：گفتم  تی با جد ری انداخت و من رو به ام نییکالفه دستش رو پا  فروشنده
 .کنمیم
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 لطفا حساب کن. آقا：به حرفم توجه کنه، کارتش رو به فروشنده داد و گفت نکهیاما او بدون ا ،

 

 .دیآقا حساب نکن  نه：رو به فروشنده گفتم  دوباره

 

  یکیبگه که من رو به فروشنده ادامه دادم: اون  یزیداد و خواست چ رونیب ی نفسش رو حرص ریام
 دارم.  یرو هم بر م  یروسر

 

که برداشته بودم،  یا یروسر هیشب  یروسر هیبرداشتنش مردد بودم،  یبود که برا یا یروسر همون
 تر.  رهیمقدار ت  هی یول

 

که  ییای مهربون یهمه یخانم، برا  الیبدم به ل یگرفتم اون رو هم بخرم و سوغات میلحظه تصم یتو
پول بده بزار پول دوتاش رو بده تا حالش   ریمدت کرده بود و با خودم گفتم حاال که قراره ام نیا یتو

 گرفته بشه.

 

گذاشت و به قول خودش با   لونینا یرو تو یکه از کارم خنده اش گرفته بود هر دو روسر فروشنده
 برام حساب کرد. ژهیو فیتخف 

 

 خنده!  یکه داره به من م  اوردمیخودم ن  یو به رو دمی رو د ریلب ام یجا خوش کرده گوشه یخنده

 

که هر کس با   فتادیبازار چشمم بهشون م یگاه تو  یکه گاه و ب هیبا بق دامونیتموم شدن خر با
ومن   مینیرو بب  گهیبازار هم د رونی که ب میرفت، هماهنگ کرد یمغازه به اون مغازه م نیهمسرش از ا
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  لمتوجه شدم من در مقاب یو مهد دیو حم   یدست عل  یتو لهیپر وس  یها کی پالست دنیتازه بعد د
 !دمینخر یچ ی و ندا و زهره ه نایم

 

عالمت سوال گنده  هی یکنن جا دیهمه خر نیمدت کم ا نیا یاونا چطور تونسته بودن تو نکهیا
 داشت؟!

 

 کردم! یانتخاب م یمغازه بودم و روسر هی یساعت تو  کیفقط  من

 

شهر و   یو قرار شد گشت و گزارمون تو میخورد یسنت یسفره خانه  هی یاعت بعد، شام رو توس مین
 اونور ادامه داشته باشه.  نوریا

 

 تونم بردارم.  یقدم هم نم هی یحت گهی بردم د یورم کرده ام نگاه کردم و پ  یپاها به

 

گردش اصرار داشت   یادامه یو حاال هم برا  رفتیراه م هیبق  یزهره که با شکم باال اومده، پا به پا به
 . دمینگاه کردم و افسوس خوردم که چرا کفش اسپرت نپوش 

 

  هیما رو تنها بزاره و به بق دیشدم که باعث شد حم کیزد نزد یحرف م   دیکه دورتر از ما با حم ریام به
 ملحق بشه.

 

 .هیبق  شی خواستم من رو به خونه ببره و خودش برگرده پ  ریاز ام عاجزانه
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ها ما   بچه：بلند گفت  یبا صدا هیخودش هم از خداش بود که به خونه بره، رو به بق  نکهیکه مثل ا او
 . نی ... منتظر ما نموننیشما خودتون بر ،ییجا میبر دیبا

 

او بدون توجه به غر زدناشون بهشون پشت کرد   یول م،ی شروع به اعتراض کردن و خواستن بمون هیبق
 قدم برداشت و من هم به دنبالش روانه شدم.  نیو به سمت ماش

 

مقدار با حوله خشک کردم و محکم   هیرو  سمیخ یدوش گرفتم و موها  الی به و دنیمحض رس به
 تخت انداختم. یسرم بستم و خودم رو تو یباال

 

بود، از   شی شون یپ یبود و طبق عادتش دستش رو دهی کاناپه دراز کش یمدت رو نیکه در تمام ا ریام
 جاش برخاست و به سمت چمدونش رفت. 

 

گشتم که گفت:   فمی ک یتو میتماس گرفتن با مامان، به دنبال گوش یزدنش شدم و برا دید الیخ  یب
 موهات رو خشک کن. ریبگ

 

خودش    ستی بود نگاه کردم و گفتم: الزم ن ستادهیتعجب به او که سشوار به دست کنار تخت وا با
 شه.  یخشک م

 

 . یبش ضی هوا سرده ... ممکنه مر نجایا-

 

 مگه مهمه؟!-
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 ؟ یچ-

 

 بشم.  ضی مر نکهیا -

 

 تو خراب بشه. یض یبه خاطر مر التمیآره...دوست ندارم تعط-

 

خراب   التتیراحت! تعط  التی شم، شما خ ینم  ضی مر ایراحت  نیشدم و گفتم: من به ا ری حرفش دلگ از
 شه.  ینم

 

 نکن.  یبا من لجباز -

 

 ندارم.  دنیسشوار کش یمن حوصله -

 

 !یباشه! هر جور که راحت -

 

 . دیکاناپه دراز کش  یگذاشت و دوباره رو  یعسل  یرو رو سشوار

 

و همراه با نگاه   ستادمیوا یا شهیش  واریگرفته پشت د ی زنگ زدن به مامان شدم و با دل الیخ  یب
 امواج که سکوت ترسناک شب رو شکسته بودن گوش دادم. یبه صدا رون،ی کردن به ب
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 بشه؟  یفکر کردم که قراره چ نیا به

 

شده رو   لیتبد  یتنومند  یدم جوانه زده و به درختوجو یکه چند ساله تو  یتونم عشق یچطور م نکهیا
 ببرم!   نیقطع کنم و از ب

 

 آشنا و صاحب قلبش؟! هی ایرهگذر  هی !...رمی ام یزندگ یدونستم کجا ینم نکهیا به

 

زنه   یم یل یکه به تن ساحل س ای خواست مثل در یرو به روم نا آرام بودم و دلم م یایهم مثل در من
 کنم.  یبزنم وعقده هام رو سرش خال  یل یس یبه کس

 

 کرد. یم ییخود نما شهیش یشده بود که رو  ریام ریتصو ریذهنم و قلبم درگ یبود، ول  ایبه در چشمم

 

کاناپه  یدسته یرو از رو  شرتشیکاناپه نشست و سو  یکه به حالت کالفه رو  دمش ید شهیش یتو از
 زد . رونیبرداشت و از اتاق ب 

 

  بیج یکه دستاش تو یتنش بود و در حال شیمشک  شرتیکه سو دمشید یبعد در حال  قهیدق چند
 شد.  یزد و رفته رفته از من دور م  یساحل آروم قدم م  یشلوارش بودن تو

 

  نیا یسر پوش بزارم رو نکهیا یو برا  دیبودن کنارش و قدم زدن، شونه به شونه اش پر کش  یبرا دلم
 !دنیاحساس خواستن و نداشتن و نرس 
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 دنیاحساس کردم، از پنجره فاصله گرفتم و و مشغول سشوار کش سمی سر خ یکه تو یا یسرد با
 . رهیسر نرسه و مچم رو نگ ریزود کارم رو انجام دادم تا ام یل یموهام شدم و خ

 

تخت نشستم و مشغول  یتموم شدن کارم هم سشوار رو مثل اولش سر جاش گذاشتم و رو  با
 و سارا بودن.  یمن و هد یایه اش رقص و مسخره بازشدم که هم ییلمایف  یتماشا

 

زد و ازم    یم  یبردار لمیکه در حال ف  یهد یو حرفا امونی گوشم بود و به مسخره باز یتو میهندزفر
 . دمیخند یخواست قر بدم م  یم

 

بکنه به پشت سرم   یبه من توجه  نکهیوارد اتاق شد و بدون ا رینگذشته بود که ام یادیمدت ز هنوز
 شد.   رهیخ

 

  شهیش وارینشسته بودم که به د یدر گذاشته شده بود و من هم جور یاتاق و روبه رو یگوشه تخت
 داشتم و روم به در بود. هیتک یا

 

کردم و به   بشینص یا وونهیدلم د یانداختم و تو یشده بود، نگاه رهی که به پشت سر من خ ریام به
تخت   یرو از دستم درآورد و لب تاپش رو رو  یان به سمتم اومد و گوشچشم دوختم که ناگه میگوش

 تاپ انتقال داد.و عکسا رو به لب لمیف یبهش، همه میگذاشت و بعد وصل کردن گوش

 

رو ازش گرفتم و   میو گوش  دمیکردم، پر یزده نگاهش م رونی از حدقه ب یکه تا اون لحظه با چشما من
 ازشون نبود.  یاثر چیه یدنبال عکسام گشتم، ول ش یگالر یتو
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 .یهمه اش رو حذف کرد ؟یکن  یم کاری معلوم هست چ چیه：رو بهش گفتم  تی عصبان با

 

 . زمی ر یفلش م یخرم و همش رو برات رو یفلش م هیجاش امن تره! فردا   نجایا

 

 ن. داشته باشمشو میگوش  یفلش باشن و دلم بخواد رو یمن نخوام رو دیشا ن؟یهم -

 

 خوام.  یم نطوریمن ا ی تو نخواه!، ول -

 

 دنیبرگشتم که با د شهیدادم و با گرفتن نگاهم ازش به سمت ش  رونی نفسم رو ب شهیتر از هم  یحرص
 زل زده بوده! یآقا به چ دم یتازه فهم  یا شهیش وار ید یعکس خودم تو

 

  دهیکردم رو د یکه من نگاه م یلمی ف شهیش یافتاده بوده و از تو شهیش یتو یگوش ی)عکس صفحه 
 بود.(

 

 . دمیو خواب دم یسرم کش یپتو رو رو یرفت و من با ناراحت  نیی تاپش از تخت پابا بستن لب  ریام

 

 یچشمم به صفحه نمیسر جام بش نکهیقبل ا یول  دم،یو از خواب پر دمیشب بود که خواب بد د نصفه
 روشن لپ تاب خورد و تکون نخوردم. 
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 و  دمید یبود که سرش طرف من بود و صورتش رو نم دهیدراز کش  یه طورکاناپ یرو ریام

 

 کرد. یرو تماشا م  دم یرقص  یکه من م ییلما یشکمش گذاشته بود و ف یتاپ رو رو لب

 

سرت رها با   یتو خاک：لعنت کردم و گفتم میگوش یرو لمایدلم خودم رو به خاطر نگه داشتن ف یتو
 که حاال آبروت نره! ی گرفت یم  یدرست وحساب لمیدوتا ف ی مرد ی! ملماتیف نیا

 

  یرو  یو همون عکس دیچرخ دیصفحه کل  یرو  ریشدم که دست ام رهی تاپ خلب یصفحه  یتو لمیف به
درخت بودم و سارا ازم عکس   ریباز ز یو موها ییآلبالو یهاشد که من با تل و گوشواره   انینما توریمان

 گرفته بود.

 

هم اون عکس رو   ریشده بود و من دوستش داشتم و خوشحال بودم که ام یقشنگ یل یخ  عکس
 .دهید

 

که عکس رو   ادینم  ادمیبودم  داریکه من ب یکنه ، اما تا وقت یرو نگاه م  یچ گهید نمیموندم بب  منتظر
 رد کرده باشه.

 

آشپزخونه مشغول  یشدن و ما خانما هم تو بالیمشغول وال اطیح یتو ونیبعد صبحانه آقا  فرداش
 ! یپخت آش محل 

 

 پختن.  یآش م  هیرو نگه داشتم و بق دایشد، آ یسرم نم  یزیمن که از پخت آش چ البته
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نشسته بودم و   یصندل یوسط آشپزخونه نشونده بودم و خودم هم رو به روش و رو  زیم یرو رو دایآ
 کردم.  یم یباهاش باز

 

!  ادیرها! چقدر بچه بهت م یوا：بود، رو به من کرد و گفت  فیکث یکه مشغول شستن ظرفا نایم
 که نگو! نمیرو زودتر بب   ریتو و ام یانقدر دوست دارم بچه  

 

 زدم.  یباشه لبخند تلخ  ریکه مال من و ام یحرفش و تصور محال بچه ا از

 

 حاال کو تا بچه! -

 

داره،   ریکه ام یعجله ا نیرو با دستمال خشک کرد و رو به روم نشست و گفت: با ا  سشیخ یدستا
 بغلته. یموقع بچه ات تو نیهم گهیسال د

 

 جان برو آشت رو بپز! اصال حوصله ندارم.  نایم -

 

 ؟ یکن  ی رو نگاه م هیبا غصه بق ای یحوصله ندار ایچته!  ستیتو هم با اون حوصله ات! معلوم ن -

 

اونا شوهراشون  نیکه ب یکردم و به عشق و عالقه ا ینگاهشون م شهیگفت! من هم یم راست نایم
خوردم و به جمع شادشون که با نبود من باز هم شاد بودن و حتما باز هم با هم به  یبود غبطه م 
 کردم.  یحسادت م  ییجورا ه ی ومدنی یمسافرت م
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 فکر! یتو  یاالن هم باز رفت نی! همایغرق شدم گفت: ب  الی فکر و خ یمن باز تو  دیکه د نایم

 

 بود، گرفت و گفت:   زیدادم که دستم رو که رو م لشیتحو یا یجواب، لبخند تصنع  در

 

خونه   نیا ده؟یبزرگتر خر یخونه هیکه داشت رو فروخته و  یخوابه ا هی یخونه ری! ام؟یدون  یم -
فعال دست  نیهم  یو برا یو بپسند ینی بب دیرده، گفته تو باهنوز قولنامه نک  یول  ه،یبزرگتر از قبل  یلیخ

  یخب اصل کار  یول م،یدیو پسند میدیماها که د اد،یمن مطمعنم تو ازش خوشت م ینگه داشته، ول
 .ییتو ادیخوشش ب  دیکه با

 

برداشت   نجوریا نایم یاز حرفا  نکهیا یبرا دیدونم چرا به خودم گفتم مبارک صاحبش باشه! شا ینم
 . رهیاز حاال حاالها زن بگ ستیکه قرار ن نهیکردم که قولنامه نکردنش به خاطر ا

 

تو   نمت،یو ناراحت نب  یای رو گفتم که از فکر درب نیبابا! ا یشد و گفت: ا یحرص  نایکه م دمیکش یآه
 چته؟  یبگ یخوا ی! نم یکه پاک بدتر شد

 

 . ستی ن میزیچ -

 

رو بغل کردم و از آشپزخونه  دای زبونم بکشه که آ  ریبه بحث ادامه بده و حرف از ز ناینذاشتم م گهید
 در نشستم. یجلو یپله  یمردا رو یباز یتماشا یشدم و برا  اطیخارج و وارد ح
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زدن و من به    یرو در آورده بود و سرش غر م هیبق یزد صدا  یبه توپ م ریکه ام  یمحکم یها ضربه
 زدم.  یلبخند م ریما یتوجه  یغر زدناشون و ب 

 

برسه چشم دوخته بودم و با چشم   نیذاشتن به زم  یشد و نم یهوا جا به جا م  یکه تو یتوپ به
مقابل  من بود رفت به محض بر خورد به دست   نیزم یکه تو  ریکردم که توپ به سمت ام یدنبالش م

 به سمت من برگشت داده شد.  میمستق ریام

 

 یکردم که با سرعت به سمتم م یو پشتم رو به توپ  می بغلم قا یرو تو دایآ یاراد ریو غ  عیسر یلیخ
 بلند شد. دایآ ی هیگر یتمام تنم پخش و صدا یاومد که توپ محکم به پشتم خورد و درد تو 

 

دونم چرا تو  ینم  من：گفت  ریبچه رو از بغلم گرفت و رو به ام  یمردا دورم جمع شدن و مهد یهمه
 ؟ یکن  یم یخال  چارهی توپ ب نیا یرو رو   یزور دار یهر چ

 

  یرها خانم حساب نکهیکنه، مثل ا یم یباز یو عصب  ست یفاز ن یاصال تو ریام：با خنده گفت  یعل
 حالش رو گرفته.

 

  یزانوهاش نشست و بازوم رو گرفت و با شرمندگ  یمقابل من که از درد لبم رو گاز گرفته بودم، رو ریام
 طرف تو. ادی کردم توپ ب  یخوام، فکر نم  یمعذرت م ؟یگفت:رها خوب 

 

 خواستم! ینم
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 خواستم! یصداش رو نم  ی تو یشرمندگ نیا من

 

 خوبم! ：شد گفتم  یم دهیکه از درد به زور شن ییصدا با

 

 دکتر!   میبر  یببرمت باال تا آماده ش یخوا یم -

 

 من چم شده ما رو تنها گذاشتن و وارد خونه شدن. ننی که منتظر بودن بب هیحرفش بق نیا با

 

حرف رو گفته بود خجالت   نی ا دیبه خصوص حم هیبق  یجلو  نکهیمن رو بغل کنه و ا نکهیتصور ا از

 کنه. یدرد نم  ادیز  ستین  الزم：و گفتم دمیکش

 

 ده.  یرو نشون م یا گهید زیچهره ات چ   یمطمعن باشم؟، ول -

 

  یدرد نم  ادی شدم گفتم: خوبم، ز  یم  الیکه وارد و  یو در حال ستادمیپام وا یدرد داشتم رو  نکهیا با
 کنه.

 

  یاسمش رو آش محل شیوزهره پخته بودن و به خاطر تند  نایکه ندا و م  یخوردن آش تند بعد
  من یشدن.، ول رونی ب  یراه حیو تفر  نیگذاشته بودن و استراحت کردن، دوباره همه به قصد تله کاب

 موندم.  الیو یهمراهشون نشدم و تو   دیچ یپ یپشتم م یکه هنوز تو یبه خاطر درد
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کارش رو   نکهیشه و بعد ا یگفته بود همراهشون نم  یهم آماده شده بود تا باهاشون بره، ول  ریام
 گرده. یانجام داد زود بر م 

 

 از خونه خارج شدم و خودم رو به ساحل رسوندم.  ه،یرفتن بق با

 

 گشتن.  یزدن و بر م یبود و امواج پر تالطم خودشون رو به پاهام م  یطوفان  ایدر

 

 لذت بردم.  شیآب سرد گذاشتم و از سرد یرو تو پام

 

 خنک بشه.   یآب، درون آشوبم رو آروم کنه و دلم کم  یسرد دیقدم برداشتم تا شا ای به سمت در شتریب

 

 آب راه برم.  ینتونستم تو گهیو د دیرفتم که آب به زانوهام رس  شیپ  ایدر یتو انقدر

 

 صدام رو نشنوه!  یکنم و کس  هیگر ریدل س هیامواج  یسر و صدا  یتونستم تو یم حاال

 

بدون   ایبزنم و در ادیتونستم حرف دلم رو فر یو نتونم جواب بدم، حاال م هیازم نپرسه دردم چ یکس
 بگه به دردام گوش کنه.  یوسط حرفم بپره و رازم رو به کس نکهیا

 

 زدم: من دوستش دارم!   ادیآب فر وسط
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 رو دوست دارم!   ریمن ام ایخدا

 

 عاشقشم! من

 

 و داد زدم:  ختمیر اشک

 

 تونم!  یمن نم  ایخدا

 

 کنم! یتونم زندگ ینم  ریبدون ام من

 

 فهمه؟  ینم چرا

 

 خواد؟  یمنو نم  چرا

 

 دعا کنم که دوستم داشته باشه؟ دیچقدر با گهید

 

 تونم بهش بگم عاشقشم!  یچرا نم  ایخدا

 

 بهش بگم دوستش دارم؟  یبهش بگم؟ چجور یچجور
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 کنارم بمونه؟!  شهیخوام هم  یبگم م یچجور

 

 خوام... یرو نم  ریبدون ام  یجون من زندگ خدا

 

 ترسم...  یم

 

 ترسم،یم ری از نبود ام من

 

 ! ییجدا از

 

 ترسم!  یم ییاز جدا من

 

 ترسم! یبهش بگم دوستش دارم و جواب رد بشنوم م نکهیا از

 

 ... ستین یتا کنارش باشم، ول  هیمدت کم هم برام کاف هی  نیمن گفتم هم ایخدا

 

 ... هیهر لحظه، هر ثان یخوام!... برا  یم شهیهم ی... من او رو براستی ن یکاف
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 : دمیآب زانو زدم و همراه با زجه نال  یتو

 

 خواد؟  یچرا منو نم ایخدا

 

 که دوستم نداره؟ یدلم گذاشت  یرو تو یمهر مرد چرا

 

 چرا؟…چرا؟ 

 

 ببرن.  ایداشتن من رو با خودشون به اعماق در یسع انهیآب شده بود و امواج، وحش سی تنم خ تمام

 

 شدم.  رهیبودن خ  که من رو هدف گرفته یبودم وبه امواج دهیترس یحساب 

 

 تونستم پاشم و خودم رو به ساحل برسونم.  ینم  یحت

 

 کردم. هیخودم اشکم در اومد و به حال خودم که هر لحظه امکان داشت غرق بشم، گر   یفکر یب از

 

خودم رو از حصار    یرخ به رخ شدم، ول  ریاز پشت بغلم کرده برگشتم و با ام ی کس نکهیاحساس ا با

 خطرناکه... نجایا ه،یطوفان ای در رها：که گفت دم یکش رونی دستاش ب
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 و داد زدم:   دمیاش کوب نهیمشت به س با

 

 ! ی... تو خطرناکستیخطرناک ن   نجایا

 

 ! یاحساس ی.... تو که بیکن یو بعدش رهاشون م یکه با احساس آدما باز تو

 

 به تو...  لعنت

 

 !یشد میبه تو که وارد زندگ لعنت

 

 تونم فراموشت کنم...  یبه من که تو رو دوست دارم و نم لعنت

 

 به من که دوستت دارم...  لعنت

 

 . ختمیر یاش ثابت مونده بود و اشک م نهیس یرو دستم

 

از آب   امیبه خودم ب  نکهیداد و قبل ا یبه حرفام گوش م  یحرف چیو بدون ه دی چک یموهاش آب م از
 گذاشتم. نیزم یساحل رو یو تو دیکش رونمیب
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 . نمیبش ایرو گرفت و مجبورم کرد تا کنارش و رو به در دستم

 

در عوض   ی برام نمونده بود که بخوام بهش افتخار کنم، ول یغرور گهیبود و د ده یحرفام رو شن یهمه
 کردم. یم یاحساس سبک 

 

 بود، نه حرف غرور و عقلم رو!  دهیحرف دلم رو شن   بالخره

 

شونه ام انداخت و دستش رو دور کمرم حلقه و  یساحل گذاشته بود، رو   یرو که تو  شرتشیسو
 شونه اش بزارم.  یمجبورم کرد سرم رو رو 

 

داشتم باعث شد   ازی از حد بهش ن شی روزا ب نیکه ا یاحساس آرامش  یحرکتش تعجب کردم، ول از
 دم. ساکت باشم و به حرفاش گوش ب

 

 شد و شروع به حرف زدن کرد:  ره یخ  یطوفان  یایدر به

 

 کرد.  ی م یزندگ اهاشیرو ینبود و تو نیزم  یشدم که رو یدختر هیعاشق   یزمان هی -

 

 دور و برم نبود! یکه از جنس دخترا یدختر عاشق

 

 خودش بود، بدون ادا و اطوار و ناز و افاده! شهیهم
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که چراغ اتاقش خاموش بود دلم  یوقتا هیکردم و  یاتاقش رو نگاه م  یاتاقم پنجره  یاز پنجره  شبا
 !ومدی  یگرفت و اون شب خواب به چشمم نم یم

 

واد  خ یو م اطهی ح یکه تو دمشید یم  یو وقت ستادمی ا یدوشنبه و چهارشنبه، پشت پنجره م یروزا
نبود از   م یاون موقع از روز، ساعت کار نکهیرسوندم و با ا یم  اطیاز خونه خارج بشه خودم رو به ح

 .نمشیزدم تا بتونم بب   یم رونی خونه ب

 

  یخواستگار خوب که دست رو هیبراش خواستگار اومده و قراره عروس بشه!  دم یروز از مامانم شن  هی
من رو سر راهش قرار داد که نتونه به  یجور هیخدا خودش  یشنوه، ول   یبزاره جواب رد نم یهر دختر

 .مبش کی بهش نزد شتریکردم ب یکنارمه سع نکهیخواستگارش جواب مثبت بده و من خوشحال از ا

 

  یهمه جوره مراقبش باشم راض  نکهیرو دادم و باباش رو به شرط ا  شیهمکار  شنهادیپ سمی به رئ من
 کنه.  یه اجازه بده باهام همکارکردم ک

 

من از جوابش مطمعن نبودم و هر بار پا   یول ش،یخواستگار میداد تا بر شنهادیبار مادرم بهم پ چند
 دلم گذاشتم و به حرف مامان گوش ندادم. یرو

 

 کنم بهم جواب بده! شی تونستم با عقد موقت راض نکهیا تا

 

 !دمش ید یستاد م یوقتا هم، جلو یو بعض دو بار یشده بودم که هفته ا یعاشق دختر من
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 کرد و رو به من گفت:  یمکث  ریام

 

 ؟ یداشت کاری ... تو اونجا چیراست

 

هم  یزی چ  یآموزشگاه الت،یفام یبرام سوال بود! آخه نه مدرسه ات اونجا بود و نه خونه  شهیهم
 !یبر یاونجا نبود که بخوا

 

:  د یشد و پرس رهی لبخندم به صورتم خ دنیبا د ریکه خاطره شده بودن لبخند زدم که ام ییروزا ادی به
 ؟ یداشت کاری گم رها تو اونجا چ یم یجد

 

 رفتم که دوستش داشتم. یم  یپسر دنید یبرا -

 

 شدن به افق ادامه داد: رهی زد و با خ  لبخند

 

 ... یسوگند ناراحت شد یزندگ یقصه دن یبا شن  دمید یوقت -

 

 ... دمتید میکنار کر یمهمون یتو یوقت

 

 ... یختیاز مرگ سوگند به هم ر یوقت
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 ...یدیو عذاب کش یشد دهیدزد یوقت

 

 .... یشد تیهمه اذ نیخوردن من ا ری به خاطر ت دمید یوقت

 

 رو داده بودم!  تیهمکار شنهادیخودم بدم اومد که پ  از

 

که از هم جدا  نهیراه ا  نیفکر کردم بهتر نیهم یو برا یش  یم  تیتو کنار من اذ  نمیتونستم بب  ینم من
 .میبش

 

شده و ممکنه دوستم   تیهمه اذ نیرو کنارم نگه داشته باشم که به خاطر من ا ی خواستم کس  ینم من
 نداشته باشه. 

 

کردم سر   یو من هم سع میمدت از هم جدا بش هیبعد  نکه یبه شرط ا  یباهام باش یقبول کرده بود تو
 قولم بمونم و پام رو فراتر از حدم نزارم. 

 

شاپ با گفتن اون حرفا   یکاف یخواستم تو یاز احساس تو نسبت به خودم خبر نداشتم و م من
 نیو من فکر کردم از ا یرفتیراحت پذ یل یو خ یتو خون سرد بود  یعالقه ات رو بسنجم، ول زانیم

 . یخوشحال ییجدا
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...  یاز من جدا بش یکن  یتو غلط م یگوشم و بگ یتو یخواست بزن یدلم م شاپ ی اون کاف  یتو اونروز
 . یکن  یبا آبرو و احساس من باز ی...تو حق نداریحرف رو زد نیکه ا یکرد جای توب

 

 . یمحکم ازم دور شد  یو با قدما یتو حلقه ام رو بهم پس داد یول

 

 آزاد شده. که از قفس یهست یکه من با خودم فکر کردم پرنده ا یرفت  یجور

 

 تونم به زور تو رو مال خودم کنم.  یپس من هم نم یخودم گفتم، تو دوستم ندار با

 

 به من گذشت....  یاون چند روزه چ  یدونه تو یم خدا

 

  ت ی و چقدر اذ یدار یدعوام کرد، گفت که تو چه احساس ی کل  نکهیمامانت اومد سراغم و بعد ا نکهیا تا
 .یشد

 

 . نجایا یایحرف زدم و ازش اجازه خواستم بزاره تو با من ب باهاش 

 

رو هم با خودم   هیو بق  نایم یایممکنه ن نکهیبا فکر ا یول م،یایقرار بود فقط خودم وخودت تنها ب  اول
 کنه.  یخواستم تو رو راض نایهمراه کردم و از م
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که خدا رو شکر   ییایدر یتو تو مدیزود برگشتم و د  یلیخ  نیهم یقبل رفتنم دلشوره داشتم، برا امروز
 .یو تو هم دوستم دار ستیطرفه ن کیاحساس من  دمی و فهم   دمیبه موقع رس

 

 .دیچک  نییچشمم پا یاشک از گوشه یا قطره

 

 . نمیبب ونیدوست ندارم چشمات رو گر گهیاشک رو پاک کرد و گفت: د یانگشت اشاره اش قطره  با

 

 به روش لبخند زدم.  هیگر انیرو باال گرفتم و در م سرم

 

حلقه رو   نکهیدرآورد و بعد ا بشیکه پس داده بودم رو از ج  یشلوارش کرد و حلقه ا بی ج یتو دست
 . نجاستیتا ابد جاش ا نیا ،یاریدوست ندارم از دستت درش ب  گهیدستم کرد گفت: د

 

شدم و   رهی خ  دیدرخش یانگشتم م یکه تو یافق گرفتم و به حلقه ا یرو دور از خودم و تو دستم

 ؟ یرهام کن  ستیقرار ن گهید یعنی：گفتم

 

 شد و جواب داد: از اولش هم قرار نبود رهات کنم! رهیچشمام خ  به

 

 . انیپا

 

 



 نکن  میرها
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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