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  تیو هانا است و اما با حضور شخص زدانیطنز  یدر ادامه ماجراها ،یجلد دوم رمان عشق آمازون  
  لج سر زدانیبا    بیو هانا که عج زدانی زنن. دالرام عشق   یرو رقم م یطنز  هیکه هر کدوم  دیجد یها

کنه،   دایرو پ شگمشده ا مهیتر از هانا، که دوست داره زود شوهر کنه و ن وونهید یدختر  ایافتاده... در
 خوره!  یمضد حال  هیاز بخت بد روزگار، هر بار  یول

 

 :مقدمه

 باران خورده  سیجنگل خ نیا در

 در تب و تاب معشوق مرده یدل

 ز عشق به دست   یجام

 ز شور عشق مست  دل

 نازم اب است  باده ن  نفست

 نفست خراب است نازم  کیبا  دل

 اما می از فرط گناه نگو خراب

 ات شدن  یعاشق چشمان وحش دیشا

 است نازم  گناه

 شدن آسان است... وانهیتو د با

 به جنگل سپردن آسان است... دل

 اگر   یشوم حت وانهیتو د با

 گناه است نازم  یوانگ یامروز د یایدن در
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 آبدار«  »آمنه

 

 عشق  تاریده گنام نوازن به

 

 کنه؟  یباز   لمیاالن واقعا قراره هانا تو ف یعنی -

 

 انداخت تو دهنش و گفت:  پسیچ هیبرداشت و   یلحظه نگاهش رو از گوش هی روشنک

 آره نقش اول رو بهش دادن. -

 

 خره! هی لممیاحتماال نقش اوله ف -

 

 پرت کردم.  ایرو تو صورت در یحرص بسته دستمال کاغذ با

 !شهی... دوستت داره معروف م شعوریحرف نزن ب -

 

 شکست نخوره؟  لمهیف نیکن، از کجا معلوم باز ا یباز  لمویخب بابا، تو ف  یل یخ -

 

 . میکن یفکر نم  یمنف  یزایما به چ یبود... ول ادیگفت! احتمالش ز یم راستم

ماد به اعتو  یر ی آدم معروف راه م هیفکر کن که فردا پس فردا کنار  نیبده، به ا یمنف  یکم انرژ  -
 .شهینفست اعتماد به سقف م
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 : دمیکرد که پرس  یکج دهن

 اد؟ یچخبر از فر -

 

 منو نداشت.  اقتیل ! اونمیکات کرد -

 

 باز چرا؟  -

 

 ؟ ینگلیهنوز س ؟ ی. تو چستیگفت قصد من ازدواج ن م،یازدواج کن ایبهش گفتم ب  -

 

رفتنش همون   نییو تا پا تو دهنم رو قورت دادم که چشمام گرد شد پسیو چ  دمیکش یق یعم  نفس
 بهتر شدم.  کمی که  دمیآب رو برداشتم و الجرعه سر کش وانیبود. ل دهیبد بر  یل یجور گرد موند... خ

 خوام! یکه م ستین یاون  نم،یب  یم ویهر ک نگلم،یآره هنوز س  -

 

 زد.  یپوزخند

 خوام! یهمونه که م نم،یب  یم  ویمن هر ک یول -

 

 سر دادم و گفتم:  یبلند خنده

 لرزه.  یکه فقط مذکر باشه! ماشاء اهلل دلتم مثل ژله است، واسه همه م  یاصل نیتو رو ا -
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 سر داد. یبود، خنده بلند  شیگوش  یحرفم روشنک که سرش تو نیا با

 تا دل ببازه! هیکاف  یگوشه چشم -

 

  بالشت رو رانه،یغافلگ  یلیحرکت خ   کی ینگامون کرد و بعد ط ضی کرد و با غ زی چشماش رو ر ایدر
 . دیسر روشنک کوب  یمحکم تو برداشت و

حرف   نمی همو بب می! مثال جمع دوستانه است، بعد دوماه جمع شدهیسرت تو گوش  یخفه شو تو، ه -
 . میبزن

 

 حرف اومدم و گفتم:  به

 ...نمیبب  سایوا  ،یزن  یو لبخند ژکوند م هیسرت تو گوش یه هیچ گه،یراست م  -

 

صورتش   یپهنا   ششیبلند شد. روشنک ن شیگوش  مسخرهزنگ  یصداحرفم تموم نشده بود که  هنوز
 . دیپاش کوب  یمحکم رو یکی صحنه  نیا  دنیبا د ا یباز شد و در

 نامزدشه!  نیباز ا -

 

 خانوم خب شما هم نامزد کن. ای به شما چه، در -

 

 نشستم.  یکار نم یتونستم ب  یمن بحث نامزد مامزد نکن، من حساسم! اگر م شیپ -
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 گفت: فه و رو به ما بعد چند تا سر  روشنک

 عقشم زنگ زده!  ن،ی بسه ساکت ش گهیخب د -

 

لحظه مات موند و   هیرو از دستش چنگ زد. روشنک  یگوش  ایجواب داد و تا گفت الو، در روشنک
که محکم گرفتمش و دستم رو جلو   رهی رو پس بگ  شیمله کرد تا گوشح  ایبه خودش اومد، به در یوقت

 یگذاشت و صدا کریاسپ یرو رو  یگوش  ایوشنک بودم که دردهنش گذاشتم. در حال جدال با ر
 .دیچ یاتاق پ  وت اریهست

 شب من...  ییروشنک من، عشق من، باعث روشنا -

 

 ادامه داد:  یبا لحن سوزدار  ایدر

 من! لهیت یف یمن، روشنک ا یالمپ من، چراغ نفت  -

 

 گفت:  ایدن حرف درساکت شده بود، بعد تموم ش ستی روشنک ن یصدا، صدا  دید یکه وقت اریهست

 ؟ یچطور  ؟ییتو ایدر -

 

  یبه کار و زندگ  کمی ه؟یکه مدام سرت تو گوش  یکار ی چرا انقدر ب ؟یستیکننده ن ه یبه توچه! تو مگه ته -
 ات برس! 

 

 کرد. یهند لمیف یدوبلور ها نیاش گل کرد و صداش رو مثل ا یحس خوشمزگ   اریهست

 شود...  یخالصه م  من، در روشنک یکار من، زندگ  یدان یآه که نم -
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 هم متعاقبا صداش رو مثل اون کرد و گفت:  ایدر

 چقدر دوست دارم خفه ات کنم! ،یدان یآه که نم -

 

رفت. انقدر به دستام فشار   یآورد و م  یدور لنگاش رو تا دهنم م هیبار  زد و هر  یبال بال م روشنک
 .شهیکردم االن دستام کنده م یوارد کرده بود که احساس م

کارو کرد    نیا نکهیدهنش برداره و به محض ا یفراوان تونست دستم رو از رو یبا تالش ها رهباالخ 
 داد زد:

 کشم!  یشما دوتارو من م -

 

 دهنش گذاشتم که برش داشت.  یدستم رو رو دوباره

 االغ، دستت رو بردار!  یخفه ام کرد -

 

 بود از اون در داد زد:  دهیکه حرف روشنک رو شن اریهست

 !دمینجاتت م  امیرحما، عشق من م  یب نشی کشت ن،یولش کن -

 

 دکمه قطع گذاشت و قبل قطع کردت گفت:   یدستش رو رو ایدر

 ! یدست خودمونه، بابا ارشیدوست خودمونه اخت ارو،یبتمن باز نیجمع کن ا -

 



 جلد دوم یعشق آمازون 

9 
 

و   نهیرو قطع کرد. همون لحظه روشنک رو ول کردم و اون با عجله پا شد و فکر کرد رو زم  یگوش و
 افتاد و داد زد. نیزم یرو  منگاهشیپاش رو گذاشت و درست همون لحظه با نش یعاد

 آخ ننه، صاف شد!  -

 

 و گفت:  سادی رفت باال سرش وا ایدر

 ؟ یصاف اشتباه گرفت نیتخت رو با زم  ،یی کجا نینگاه به دور و برت کن بب  هیحقته،  -

نجاش گرفت و لنگ لنگون به با اخ و اوخ پاشد و با چند تا فحش پا شد، دستش رو به او  روشنک
 رفت.  ییسمت دستشو

 ؟ یر یکجا م  -

 

 در هم گفت:  یبرگشت و با صورت  طلبکار

 نشده باشه. یمخم یزخم نمیبب   رمیم -

 

 زمزمه کرد:  یلب  ری و با خنده ز دی به پهلوم کوب یک ی ایدر

 ! افتهیخواد روش خط و خش ب  ینم -

 

 بزنتمون زود لب و لوچه ام رو جمع کردم.  ادین صدامون رو نشنوه و نکهیکردم که از ترس ا یا خنده

 الزمم! ییهم من دستشو یحاال چه وقت -

 برداشت.  نیزم  یتخت نشست و  بالشت رو از رو یبندش رو پشت

 ه؟یلمبرداریروزه ف  نیفردا اول -
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 نشستم.  کنارش

 .نمیبب   الرویدزآره، قراره باز اون گو -

 

 ال؟ یگودز -

 

 .گمیرو م یرحمت زدانی -

 

 نگام کرد و گفت:  ی کچپ

 بود؟  یشدنه چ  هوشیبحث اون ب  یجذاب و خوشکله! راست   یل یاون که خ ،یر ی بم -

 

هم از خنده من خنده اش گرفته بود و  ای. دردمیتونستم خند  یخنده و تا م ری اش زدم ز یآور  ادی با
 . باالخره با هزار زور خنده ام رو مهار کردم. دیخند  یداشت م

اون دختره که خودم باشم، قبول کردم و رفتم.  یکن جا یباز  ایم گفت ب د بهاوم  اری که هست یروز  -
با   دمی د ی، وقتوارد اتاق که شدم هویکرده منم، بعد  دایکه پ یگر ینگفته بود باز زدانی به  اریهست

 شد!  هوشی ب  هویگرد نگام کرد و بعد  یچشما

 

 !یا وونهیترسه از بس د یازت م  چارهی ب -
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ذاشتم بو کنه!  یدماغش م ریش بودم، داشتم گالب زکه اومد من تو حلق برو گمرو، به هوش -
 کرد! رونمیب  ی... عوض یذوق کن  یانتظار نداشتم از خوش ق،یچشماش رو که باز کرد، گفتم هللو رف

 

 ! هیعجب پسر باحال -

 

 زد.  یشد و چشمک کیبهم نزد بعدم

 ن؟ یکار کرد یبگو تو آمازون چ -

 

 جواب دادم:   پوکر

 !میدیه به هم پرگ و گربمثل س -

 

 ؟یردنک  یکار  چیه یعنیآشغال!  -

 

 کردم و کالفه گفتم: یاخم

 م؟ی کرد یکار م  یخب چ -

 

 نکرده.  جادیذره حس هم توش ا هیماه با پسره بوده  هی ،یناز  هی ،یعشوه ا هیاحمق،  -

 

 زدم.  یاون روزا لبخند یآور  ادی با
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 کردم...  جادیا  یی حسا هینباشه،  ایر -

 

 اش رو بهم دوخت.  یآب  یشد و چشما کیبهم نزد وقذ با

 ؟ ییبگو بگو، چه حسا -

 

 ... یحس خوشحال  ت،ی حس عصبان  ،یبکشتم، حس ناراحت نکهیتنفر، حس ا -

 

 . دیتو کله ام کوب  یکیحس حس کردنه بودم که   یوسطا

 !یکن  ینم جادیام حس ا یکه درست حساب  یر ی بم یا -

 

 تا بهش زد.  چندو  ییبلند شد رفت دم در دستشو بعدم

 اش کن خب.  مهیبرو ب   ؟ینشده! تو چرا انقدر رو اونجات حساس تی چ یه  ایب یر ی بم یا -

 

 منتظر من باش...   یرحمت زدانیتخت پرت کردم؛  یکردم و خودم رو رو یا خنده

 

 

 *** 
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  داشت اون وسط زدانیکردن.  یمردم دورمون بود و نگاه م یو کل میبود سادهی سالن فرودگاه وا یتو
تو که از خودم بهتر   زدانیبگه،  ستین یکیداد...  یکردنش رو نشونم م یکرد و راه باز  یجلز و ولز م 

 .شنیم  دایپ ییکار نکنم؟ عجب خرا یکار کنم چ یچ یدون  ینم

هم   گهیبود و تا چند ساعت د ومدهیکردم و برسام ن  یم  یبرداشت اول بود و فعال من تنها باز  امروز
 اومد.  ینم

بود و   نایهمون س ایهم هست؛ برسام نقش اول مرد  یو سوال منطق  هیکه برسام ک ادیم شیپ سوال
کرد که آدم  یشق و رق رفتار م  یهم بود و جور  یکرد... پسر خوشکل و محترم یم یمن باز  یجلو

 تا بشه و قد بخوره.   هویبهش دست بزنه  د یترس یم

 ن؟ یمتوجه شد -

 

 و اومد و گفت: نگاهش کردم که جل  جیخودم اومدم و گ  به

 نامه اجرا کن!  لمیتو ف یالوگایرو با اون د ی که کرد یبرو کار   ایب -

 

 زدم.  یو پشت بندش، پلک  حی مل یلبخند

 ! یچشم، جناب رحمت -

 

 کن. یبرو گمرو؛ قشنگ باز  -

 

 کردم. زی سمتش و چشمام رو ر برگشتم

 کنم. یم یدارم نقش خودم رو باز   یحرف نزن، ناسالمت -
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 .د یرم رد شد و چند بار دستاش رو به هم کوبرفم از کناتوجه به ح  یب

 برداشت اوله! برو حسام.   د؛یخب خب خب، آماده باش -

 

 که تو دستش بود، داد زد: یز یو با چ سادیوا  حسام

 دو سه... برو!  کی برداشت اول،  یبرا میری دو، صدابردارا، م  نیدورب  ک،ی نیدورب  -

 

زاده تو فضا   یآهنگ شماع یدفعه ا هی دم؛یکش یدنبال خودم م در فرودگاه وارد شدم و چمدونم رو از
گفته  اریاولم به هست یصحنه ها نیزاده بودن. ا یخودم آهنگ ها مال شماع شنهادی... به پدیچ یپ

 منتقلش کرده بود. زدانی بودم و اون به 

داشت   قایق! دامی تونم ب  یگفت نم یحرف زدم که نقش روشنک رو داشت و به من م  یال ینفر خ  هی با
شد پام سر خورد و   یدونم چ یشد. تو بحر اجرا بودم که نم   یم یاون روز تو ذهنم تداع یصحنه ها

 افتادم. یوسط فرودگاه تلپ

. خواستم دیخند یبود که داشت م زدانی نیاز همه ا شتر یگوشه و کنار بلند شد و ب خنده ها از  صدا
 سه؟یچرا خ نجایا ؟یچ یعن یبود... آخه  عیاض یل یواقعا خ   یکردنم ادامه بدم، ول یبه نقش باز 

 

.  نی جلو اون همه آدم بخوره زم هوی  گریشدن بدتر بود... باز عیکرد و اما درد ضا  یبدجور درد م  اونجام
با خنده به سمتم اومد.   د،یبهش کوب اریکه هست ی. با سقلمه ادیکش  یم ههیاسب شده بود و ش زدانی

 ! مونیمخر شرک باز بود... پسره   نیدهنش ع

  ییپا  ری ز ثانهیحرکت خب کی  یط  د،یام که رس یکردم و به دو قدم یغضب و حرص نگاهش م با
با اون   امینکردم و تا به خودم ب   ینیب  شی افتادنش رو درست پ یانس بدم جااز ش یبراش گرفتم ول

 اش روم افتاده بود. با تموم توانم داد زدم: یلیگور کلیه

 !دمیآخ ننه، ترک -
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زد و   رونیو صورت سرخ شده، از فرودگاه ب  عیلبخند ضا هیاز روم بلند شد و با  دینکش  هیثانبه  زدانی
پسره  دیفهم یبه سقف فرودگاه زل زده بودم. اگه ننه ام م  د،یبار یازش م یچارگی که ب یمن با چهره ا

 کرد.  یم ممی تقس یمن افتاده، به شش تکه مساو یرو

رو   یکی میخوا   یم اسمم شمس اهلل بود؛ تا مگه شانس داشتکرد... من ا  یبدنم درد م  یاعضا تموم
زاره گناه کنم، هر بار    ی. انگار بنده خوب خدام که خدا نممیشیم عیاخودمونم باهاش ض   م،یکن عیضا

 کنه.  یم یاثرش رو خنث  یجور  هی

 

رمات رو  شده بودم... خ دهیهلو پالس هیبلند کرد، شب  نی زم  یگروه اومد و من رو از رو یاز دخترا یکی
 !زدانی م پخش کن

کردم   یکردن؛ جرئت نگاه کردن به مردم رو نداشتم، احساس م ممینشوندنم و دوباره گر یصندل یرو
 لمی. خداکنه فشهیو کامل اعتماد به نفسم اعتماد به کف م نمی ب یتا نگاهشون کنم خنده شون رو م 

 کنه.  یبه گورم م که گور ننه مه نینگرفته باشن، اون وقت آبرو هچ، حرف مردم هچ، ا نایا

رو کنارم حس کردم. صورتش قرمز   اریکه حضور هست ودی م معلوم دونم چقدر حال بدم از چهره ا ینم
 و بعد گفت:  نتمی. خم شد تا کامل بب دهیخند یبود که کل  عیشده بود و ضا

 .ادی م شیباش، پ الیخ  یانقدر چهره ات تو هم نباشه! ب  -

 

 نگرفته باشن. لمیف ،اریباشم هست الی خ  یچطور ب -

 

 هم فشرد.  یرو  نانیپلکهاش رو با اطم بار  کیبه نشونه نه تکون داد و  یسر 

 نگرفته. لمی ف ینه نترس، کس -
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کنن و بعد لباسام رو هم سر و  مم یدادم و نشستم تا دوباره گر رونیحبس شده ام رو آسوده ب  نفس
 کنه.  یکار م  یجا رفته و چگم و گور شده بود، اصال معلوم نبود ک  زدانیسامون بدن. 

به   اریکرده بودم و از ادامه اش گرفتن... هست یرو خوب باز  ییجا هیالبته تا  د،ی ضبط دوباره رس وقت
 . میکار نکن یو چ  میکار کن یگفت چ یم زدانی یجا

 

رو برداشته بودم    لمیداخل فرودگاه تموم شد. وسا یسکانس ها یلمبردار یبرسام هم اومد و ف باالخره
 رونیدر آوردم و همون طور که ب  فمی ک یرو از تو یکه روشنک زنگ زد. گوش رونیخواستم برم ب  یمو 
 اومدم از فرودگاه، جواب دادم:  یم

 الو. -

 

 تموم شد؟   تیلمبرداری: فد یچی تو گوشم پ ایدر یصدا

 

 االن!  نیآره، هم -

 

 . رونی ب ای . بمیرس یم گهیربع د هیدنبالت،  امیم میباش، ما االن دار -

 

 ن؟ یبر نیخوا یرو به پشت گردنم گرفتم و گفتم: کجا م  دستم

 

 نشد!  یشد و چ  یکن که چ فیتو هم برامون تعر م،یصفا کن رون ی ب میبر میخوا یم -

 



 جلد دوم یعشق آمازون 

17 
 

 اتفاقات چشمام رو محکم رو هم فشردم. یآور  ادی با

 گند باال آوردم.  ،نیاری ن ادمی -

 

 آشغال کله! گهیم با مادرته که همش بهت تنهات گذاشت که... حق شهینم  ؟یکار کرد یباز چ  -

 

 . یبا قطع کردن تماس خوشحالم کن؛ بابا -

 

 !یعوض  اقتیل  یب -

 

بودم. از   کی گوشه تار هیاز فرودگاه دور شده بودم و چون شب بود،  یخودم که اومدم تا حدود به
ردم جلو فرودگاه،  انداختم و برگشتم که برگ فمی ک یرو تو  یگوش نمیبه خاطر هم  دم،یترس ینم یکی تار
 .دمید نی زم یاش رو رو هیپشتم قرار گرفت و سا یک ی هوی یول

 هم خوش قد و قامته. یبس  یقضا اخو و مرده و از  ستیزن ن  هی دمیقد و قامت و عطرش فهم از

 

بازوهام گذاشت. خواستم دستام رو آزاد کنم که  یبرگردم که نزاشت و جفت دستاش رو رو خواستم
  نیعمرا باهام از ا اریهست ه؟یمرده ک نی... ادمیترس  یداشتم کم کم م گهیگرفتم. دنزاشت و محکم تر 

 کاسه چرخوندمش. یرد شد و تند تند توکه به سرم زد چشمام گرد گ  یکنه... با فکر  ای شوخ

  ستیبلند ن ادی... مثال من قدم زگهیکه راست نم  هیآرنولد فشرده ها باشه، به هر حال سا نیاز ا نکنه
 ام درخت چنارم!  هیساتو  یول

 ؟ یگیکه م هیچرت و پرتا چ نیبه خودم اومدم... ا هوی

 مردد گفتم:  ییدرهم رفت و با صدا صورتم
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 رو دارم؟   یخوش قد و قامت  یچه اخو هیسا دنیمن افتخار د د،یببخش -

 جواب سوالم رو نگرفتم که دوباره به حرف اومدم.  ومد،ی ن ییصدا

 ؟ یزن  یچرا حرف نم  یاخو -

 

 جواب نداد که چهره و لحنم رنگ غم به خودش گرفت.   هدوبار

 ... دیشما؟ ببخش یالل چاره،ی ب یاخو -

 

که داره  نی ا نیاز تلق یکنار گوشم نگه داشت. شال سرم بود، ولآورد و  کیکردم سرش رو نزد احساس
 داشتم. یکشه حس بد یکنار گوشم نفس م

چشمام نشست و بعد سرم رو به طرف چپ   یدهنم رو با ترس قورت دادم که دستش باال اومد رو آب
 ...ارهیکردم که سر خودش رو داره جلو م یکج کرد. از اون ورم احساس م

نفساش   ینداشتم! وقت یر یگ میدستش دوتا دستام رو گرفته بود... مغزم از کار افتاد، قدرت تصم هی با
 هیزد که االن با  بیو بهم نه شد حس کردم، خود به خود عقلم به کار افتاد یتر م کیرو که داشت نزد

 . یخودت رو آزاد کن  یتون  یدست دو تا دستت رو گرفته و م

 

دهنم باشه. دهنم رو باز کردم و   ک یقسمتش نزد هیصورتم بود، اون قدر بزرگ بود که  یکه رو یدست
بدون وقفه محکم دستش رو گاز گرفتم که دستش رو کنار برد و داد زد. چشمام رو بستم تا قد و 

 و نترسم و بتونم دستام رو آزاد کنم. نمیمتش رو نب اق

گفت. اهل فرار   یبه ساق پاش زدم که دستام رو ول کرد و آخ   یکی اتالف وقت پام رو باال آورد و  بدون
بزنم، چشمام رو باز   غی ج نکهی. بدون استیدختر ساده رو به رو ن هیفهموندم با  یبهش م دینبودم، با
بود،   نی سنگ لیوزن داشت و پر وسا لویچند ک ییبود و خودش به تنها مدستا یکه تو یف یکردم و ک 

 باال آوردم و تا تونستم تو سر و صورتش زدم. 
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رو    یچیه  لیو تحل  هیمن گوشام کر بود و قدرت تجز یگفت بس کن، ول یزد و م یمحکم داد م مرد
 گفتم: یزدم و م  یمداد طرف رو بزنم.  یبودم که مغزم فقط فرمان م ینداشتم. اون قدر عصبان 

 ! گهید یندار  یجواب  ؟یکن  کاریچ یها؟ اومد ؟یکن  کاریچ یاومد -

 

 محکم زدم.  گهید یکی

 کار؟ ها؟ یچ یاومد ،یکن   یدزد نکهیبه جز ا -

 

 مرده داد زد:  هوی

 ...زدانی! منم یبس کن آمازون -

 

با نور   زدان؟ی بودم... بخوره، تو هوا موند. هنوز حرفش رو هضم نکرده  اومد تو صورتش یکه م یف یک
 : دم یرو شن ای در یچشمام خورد، محکم چشمام رو بستم که صدا یکه تو ین یماش

 شده؟  یز ی هانا؟ چ -

 

 ربع چه زود گذشته بود... پرواز کردن؟  هی

 ساعت گذشت؟  هیچطور  یگیبعد م ،یزن   یطرف رو م یساعته دار  هی یعوض -

 

 داد زدم:  ای! رو به درهیک نیو ا  دمیشن ی اومد چ ادمیقانع شدم و تازه  یحرف وج  با

 رو خاموش کن.  نی ماش  ینور باالها نیا -
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شده   یاش زخم یشونیدست و گوشه پ یچند جا دم؛ی رو د زدانی که گفتم رو کردن و من تازه  یکار 
  یکه دارم م هیک نهی اومد تا بب یجلو م نکهین با اهمزما ا یکردم که در یبود... هنوز ساکت نگاهش م

 : زنمش، گفت

 شده هانا؟ مزاحمت ش... یچ -

 

 حرفش ناتمام موند... دنشی و با د دیرس زدانی به

خوردم، بازم تا   یدست کتک هم ازش م هیاگر  یکرده بود، حت یبد  یلیکار خ   دم؛یکش یق یعم  نفس
 شدم.  ی حد ناراحت نم نیا

 و داد زدم:   دمیکه تو هوا مونده بود رو محکم تو سرش کوب یف یک

 ؟ یکارو کرد  نیا یسر چ ؟یکش  یخجالت نم  ه؟یچه کار نیآشغال ا یعوض -

 

 هشدار بدم! هیخواستم بترسونمت و بهت  یم -

 

بار خودم   نینبود... ا میحال  یچ ی ه یزنگ زد، ول   اریکه روشنک به هست دمیاز دستم افتاد؛ شن  فمیک
 بهش حمله بردم. 

 ؟یو هشدار بد  ی بترسون  یخوا یم  یجور  نیا -

 

 : د یرو گرفت و تو صورتم غر تا دستم و مچ دو دیخودش جنب  به

 یو خوشت اومده بود، چ یکرد یو خوش قد و قامت م پی خوشت یکه اخو شیپ  قهیتا چند دق -
 شد؟
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 و داد زدم:  دمیبا پام محکم به شکمش کوب  هوی کردم و  ز یرو ر چشمام

 مون؟ی م اد،یتو اختاپوس خوشم ب هیآخه از چ -

 

  اری. خواستم بهش حمله کنم که هستدیمحکم شکمش رو چسب دستام رو ول کرد و  د،یکش یا عربده
 دادم.  یدادم و بهش فحش م یو زود گرفتم. رو هوا پاهام رو تکون م  دیسر رس

 اوسگول!  ،یپسره عوض  -

 

که از درد کبود شده بود رو   یزدان یحال   ایحمله نکنم،  زدانی به  رهیدونست من رو بگ  ینم  اریهست
 خواستن آرومم کنن. یو روشنک مدام م ای بپرسه. در

 پسره که ارزشش رو نداره. نیآروم باش هانا ا -

 

 داد زد:  زدانی هوی

 رن،ی رو بگ یوحش نیا انی نم  ستن،یآدم ن قاشمیدختره رو از جلو چشمم ببر، رف نیا اریهست -
 از آمازون فرار کردن ادب ندارن که! ییکنن، سه تا یبر و بر نگاه م  سادنیوا

 

... چشماش رو بست و  ستادی داشت آرومم کنه، دستاش از حرکت ا یکه سع ایرو گفت، در نیا تا
 با ترس و بهت گفت:  اری. هستمیشناخت  یرو همه م ا ی. همه جا سکوت شد، دردیکش یق ینفس عم

 ... یدا! داداش گورت رو کندخ ای -
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  اریهست دونست حرف یکه نم زدانیآرامش قبل طوفانه!  نیا میدونست یبا آرامش جلو رفت، م ایدر
کرد. آروم    یحرکت و صامت نگاهش م یبود و ب  سادهیرو، فقط وا ایچهره آروم در ای رهیبگ  یرو جد
 گفتم: 

 ولش کن...  ای شدم، ب الیخ  یمن ب ایعشقم، ب ایب  ا،یدر -

 

اول آروم   دیاش که رس  یو به دو قدم  نیرو وسط راه انداخت زم فشیکر شده بود، ک ای در یول
 زد:   غیگارد گرفت و ج د،یباال پر یدفعه ا هی یل ینگاهش کرد و بعد خ 

 قودااااا!  -

 

دوباره   ایگرد نگاهش کرد. در  یو باالتنه اش رو عقب برد و با چشما  دیحرکت از جا پر نیبا ا زدانی
 داد زد: دهیو چشماش رو بست و کش  نییو اومد پا   دیباال پر

 قودااااا!  -

 

بشه! قبل  یدونست قراره چ یبخت نم ه بخنده، بدکه کم موند دمید یهنوز تو بهت بود و م زدانی
 یلگد به ساقه پا هیحمله کرد و  زدانیکه به  میردتموم بشه، به سمتش حمله ب ایدر یقودا نکهیا
  حرکتبسته  یتو هوا با چشما  ایرو گرفت. در ای زودتر خودش رو رسوند و کمر در  اریزد. هست زدانی

 رو بزنه.  زدانیرو محکم بچسبه تا نره   ایدر ایخنده دونست ب  یبدبخت نم اریکرد. هست یاجرا م

 

 با داد گفت:  زدانیرو به   ا،یبلند در یغایج  نیب

 پاشو!  زدان،یپاشو برو  -

از بس   ایگذاشت، در نیزم  یرو رو ای که در اری داد و لنگ لنگون رفت. هست حی فرار رو بر قرار ترج زدانی
 زد گفت:   یکه نفس نفس م یدر حال  اریه هستنشست و رو ب  نیجفتک انداخته بود، خسته رو زم
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 آدمش کنم؟ یچرا نذاشت -

 

 چاق کرد. یو خم شد و نفس دیش کشبه صورت  یدست اریهست

 بدبخت رو!   نشیکشت -

 

 : دیبرگشت سمت من و پرس  بعدم

 کارت کرده بود؟  یچ -

 

مده بهم نتر، او پسره ع ار؟یگفتم به هست یم یکه کرد چشمام رو با حرص بستم؛ چ یکار  یآور  ادی با
 هشدار بده! نوبره واال.  ؟یکنه که چ یخارجک  یخواد کارا ی م  یکی تو تار دهیچسب

 رو برداشتم و گفتم:  فمی اخم ک با

 جوابش رو خوب گرفت.  ،یچ یه -

 

 جلو اومد.  اریهست

 سرت آورد؟  ییبال -

 

. فقط بهش بگو  کنه که خوب جوابش رو دادم.. یکار  هی! خواست  ارهی سر من ب  ییتونه بال یاون نم -
 آدم باشه! 

 

 .ستادیا  اری هست یبلند شد و جلو  نیزم  یاز رو ایرفتم که در نی طرف ماش به
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خوب  ی! با آدماشهیتو نم  بینص ی ز یچ زدانی نیخوب رفاقت کن، از ا یجون، با آدما  یهست نیبب  -
اثر   قشنگ خلق و خوش روت یباش گهیماه د هی نینشست و برخاست کن تا اخالقت خوب شه، با ا

 . یمون  یقبل نم  اریاون هست گهیزاره و د یم

 

 گفت:  یداد، م یکه با خنده سر تکون م یدر حال  اریهست

 چشم چشم، حتما. -

 

 . دیرو شونه اش کوب یک ی ایدر

 پسر خوب. نیآفر -

 

 رو کرد به سمت روشنک و ادامه داد: بعدم

 . ایکن و ب یتو هم با نامزدت خداحافظ  -

 

  یقیهلم داد و خودش جلو نشست، منم ناچار عقب نشستم. بعد از دقا ایرکه د نمیجلو بش خواستم
  نهیاز تو آ یبرد، من و روشنک هم ه  یسکوت به سر م یتو   ایرو روشن کرد. در ن یروشنک اومد و ماش

 .مید یخند یم یرک یز  ریو ز میکرد یمهم رو نگاه 

  هیجمع کرد و با خنده اش رو روشنک زود  د،ید دنیبرگشت و هر دوتامون رو در حال خند  ایدر هوی
 . دمیبلندتر خند دم،یرو به خودم د  اینگاه در یمن نتونستم و وقت یسرفه سر و ته ش رو هم آورد، ول 

 

 تو سرم زد و گفت:  یکی  فشی با ک ایدر

 به خاطر تو دعوا کردم، نخند!  یعوض -
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 . خنده هام به زور اداش رو در آوردم ن یحرفش خنده ام شدت گرفت و ب نیا با

 قوداااا!  -

 

 .دی تو سرم کوب  گهید یکی

هم دوباره   دنیبهم خند یمنه به خاطر تو اومدم دعوا، هم کل ریان خره! اصال تقص  یرزم  یکای تکن نایا -
 شد.  یآور  ادیدام کمبو

 

 به حرف اومد  روشنک

 ؟ یچه کمبود -

 

 دوخت.  رونی با غم نگاهش رو به ب  

بود، االن من مجبور به دعوا نبودم، اون حق  من شدهعاشق  یخر  هیرو ندارم؛ اگه   یکه کس نیهم -
 گرفت... ی مارو م

 

 ؟یاوضاعم فکر شوهر   نیتو ا شه،یباورم نم -

 

 نباشم.  ادشیکه به  ست ین یمن ندارم! بعدم مسئله آسون ،یتو خودت نامزد دار  یعوض -
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کنه و  یم یدگ و اسکل زن نگلیگرفته، س شیاسکالنه رو در پ ینگاه به هانا کن، روش زندگ هی -
 .ستین الشمیخ نی کنه... ع یم  یپادشاه

 

 گرفتم. شگونیکردم و بازوش رو ن یحرفش اخم نیا با

 بده.  یرو دلدار  ایدر  ،یکار به من دار  یچ -

 

 خوام.  یرو نم   اتونیمن دلدار -

 

 گفت:  ایتوجه به حرف در ی ب یول  روشنک

 شوهر بدهکاره... هیخدا به همه  ن،ی عشقم، بب ایدر -

 

 .دیوسط حرفش پر ایدر

 پس چرا هنوز طلب من رو نداده؟  -

 

دستش رو سمت ضبط برد و   ایحرفش منفجر شدم، روشنک کم مونده بود تصادف کنه، که در نیا با
 همزمان با روشن کردنش گفت: 

 دادناتون رو ببرم، اصال نخواستم.  یمرده شور دلدار  -

 

 دمت یچ یباغ تورو م نیاز ا ی"اگه گل بود

 دمت ید یآسمان م ی تو یبود دیخورش  اگه
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 به سقفمون  یدیتاب  یروز م  هی ینور بود اگه

 زدم به آسمون  یمن چنگ م یستاره بود تو

 گشتم یتو م یچند وقت پ  هی  سیامشب که ن فقط

 گشتم  یتو م یبرزخ پ یتو یروح بود اگه

 ی ست ین یتورو ماه رمی بگ ای از در امیم

 ی ستین  یکه عشق اشتباه یتو عشق اگه

 

 کنم  یروز غوغا م   هیتم... ن خساال نینب

 نمونده که برات وا نکنم یمن، در  یدون یم

 نکنم  دایخوان که من تورو پ یشهر م  هی

 یی هع

 کنم  یروز غوغا م   هیاالن خستم...  نینب

 نمونده که برات وا نکنم یمن، در  یدون یم

 نکنم  دایخوان که من تورو پ یشهر م  هی

 "یییهع

 

 رو خاموش کرد.  ضبط

هانا فلشت   ؟یدیگوش م ایناله ا نیغمگ نیاچرا از  گهید یان؟ تو که نامزد کرد ی آهنگا چ نیبابا ا -
 رو بده. 
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آهنگ شاد پخش   هیکردم و بهش دادم که همون لحظه اول  دایپ فمی ک یزحمت از تو یرو با کل  فلشم
بچه پولدارا  نیا یبه رستوران انداختم، پاتو ی. نگاهمیرستوران، قر داد هی یجلو  سادنیشد و تا وا

  یم نموندستمون به ده م،یپول نبود  یبودم، خودمونم ب دهیبودم، د دهیوقت ند چیه گمیبود... نم
 .میسوار نبود ینیو المبورگ  یمازرات  گهید یول  د،یرس

جلو هر    ای اش برم که در یو خواستم به سمت در ورود میشد ادهیاز مرتب کردن سر و وضعم پ بعد
 ش رو باال آورد. اشاره ا و انگشت سادیدوتامون وا

عاشق چش و ابروتونم شمارو آوردم    نی! فکر نکننیکن  یغذا رو انتخاب م نی ون ترمنو آوردن ارز -
 نه، حواستون باشه پس! ایکنم باهاش ازدواج کنم   یم دایرو پ یخر  هی نمی ... اومدم ببنجایا

 

 مارو!  ی... بدبختدیباز موند و فکم به کف آسفالت چسب  دهنم

 مرام بزار.  کمی یحاالم که آورد یآورد ینم خب  -

 

 .ن ی منم باش بینداره، به فکر ج  یدوره زمونه مرام معن نیخفه شو ا -

 کرد و گفت:   یپوف روشنک

 !ای از دست تو در م،یبر نی ایب گهیخب د -

 

پوکر وارد   یبا عشوه و خانومانه وارد رستوران شد و پشتش من و روشنک با چهره ها یلیخ  ایدر
کم و از   یل یخ  ی... تو رستوان پسر بود، ول میها نشست زیاز م  یک ی یپوکر رو یبا کالس ول  یلیخ. میشد

 !ای اون بادکنک

داد، با چشماش برامون  یکه منو رو دستمون م یدر حال   ایبه سمتمون اومد و در دنمونیبا د گارسون
 . دیخط و نشون کش
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  میخورد ی دوغ و نون م  تیوضع نیآخه با ا. میو مشغول انتخاب شد میمنو رو گرفت زونیآو ییلبا با
 داشت!  متیق یرستوران عاد یساالدش اندازه کبابا  هیتر بود...   نیسنگ یلیخ

 

 به روشنک کردم و خودم گفتم:  ی! اشاره اجهنم

 لطفا!  دیاریمن زرشک پلو ب  یبرا -

 

 هم که نقشه رو گرفته بود، منو رو به دست گارسون داد. روشنک

 . ..یواسه منم کوب -

 

به روشنک انداختم...  یرو تو ساق پام حس کردم و نگاه یدرد هیل نشده بود که حرفش کام هنوز
معلوم بود و   یصندل  یکه فقط کله اش از رو میانداخت ای به در  ینگاه ییاونم تو وضع منه! دوتا دمید

 تا پاش به ما برسه.  نیی اون قدر رفته بود پا 

 ش کرد.ت که روشنک کاملبه هممون انداخ  یبا تعجب نگاه گارسون

 خوام با ساالد! یم  دهیمن کوب -

 

 حرص بخوره، گفتم:   شتریب ای در نکهیا یبرا

 .دیاریب دهیکوب شونمیواسه ا -

 

پسر خوشکل اومدن و کنارمون نشستن.  پیاک هی همون لحظه  قاینگفت، چون دق یچ یه ایدر
اونارو به  ودش نشده بود و تا نگاه هنوز متوجه طرز نشستن خ د،یاونارو د یوقت ای گارسون رفت و در

 گرد. ای در یبه طرف عقب خم شد و چشما هیکه صندل  نهیزود اومد درست بش  د،یخودش د
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! چشمام رو که ومدی ن ییصدا چیه  دمیکه د نمیافتضاح رو نب  نیهم فشار دادم تا ا یچشمام رو رو تند
داره   فتهیگرد و صد البته ش  یماچش با ایرو دو تا دست مردونه گرفته و در یصندل  دمیباز کردم... د

 کنه!  یباال سرش رو نگاه م

و   یدار بود و چشماش عسل هی. فکش زاودمیعدد پسر ناناز و خوشکل رس کیدستا رو گرفتم و به   رد
  ارهیدر ن یباز  عیکه ضا میکرد یخدا خدا م م،یبه هم انداخت  یبا روشنک نگاه هوی مژه هاش بلند بود. 

 اومد. ای در یصدا م،یون بجنببه خودم میو تا اومد

 !یجونم چه پسر  یا -

 

رو به حالت اول برگردوند.   ایدر ی کرد و صندل یمات شد و بعد تک خنده ا هویحرفش پسره  نیا با
دستش رو قلبش   ای نشست، در  پشیاک  شیرفت، پسره که رفت پ   یپسره م ی اش مدام پچشم ایدر

 کرد. یبه پسره نگاه م  فتهی ش ینشست و با نگاه 

 همش نگاهش به پسره بود.  ای در یول م،یلنبوند یم  یمثل چ میرو که آوردن، ما داشت اذغ

 کنه.  ینگاهش م  یک نهیرو حس کرد و سرش رو چرخوند تا بب  ا ی نگاه در ین یسنگ پسره

 . دیکرد و با عشوه خند یچنگک یبابا د،یهم که نگاه پسره رو د ایدر

 

 گفت و پشت بندش با درد زمزمه کرد:  یکه آخ مدی به ساق پاش کوب  یکی  زی م ری لحظه از ز همون

 قونه ام.عاش  یدر حال رد و بدل کردن نگاها ین یب یآشغال نکن، مگه نم  -

 

 ! شیخور یبا چشمات م  یسمتت، تو دار  ادیخودش ب  دیخره بسه نگاه نکن، با  -
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 نیا تم؟ف ای منو گرفت تا ن یصندل نیقدرتمندش ا یچطور با اون دستا یدی... ندگهیاومد سمتم د -
 که مارو سر راه هم قرار داد؟  ستی ن ریتقد

 

 با تاسف تکون داد. یسر  روشنک

 لرزه.  یلرزه که دل تو م  یسرعت نم  نیژله هم با ا یحت -

 

 گفت:  ت ی بگه که روشنک با جد  یز یخواست چ ایدر

 سمتت.  ادیتا رفتنمونم نگاهشون نکن! خواست خودش م ا،ی نگ یز یچ -

 

غذا  ی. وسطادمید یاش رو به پسره م  یچشم  ریز ینگاها یهر از گاه یول  گفت، یناچار باشه ا ایدر
 دختر به تعداد همون پسرا، اومدن و کنارشون نشستن.  پیاک هیخوردنمون بود، که 

 صحنه مات شد و بعد با اخم گفت:   نیا دنیبا د ایدر

 !یعوض  انتکاریخ یا -

 

  یرو  یکیپسرا رفت و   زیکه سر م میدید م،یحرفش رو هضم کن  میایمن و روشنک تا به خودمون ب و
  یول رون،ی ب مشیو ببر میبرس  اورده،ی به بار ن  یتا افتضاح میو خواست میبلند شد یی. دوتادیکوب  زیم

 رو به پسره گفت:  ایدر

 ؟ یکن یم یدختر باز  هیبا احساسات  یکش یخجالت نم  -

 

 : د یپرس جیگ پسره
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 خانوم محترم؟  دیگ  یم دیدار یچ -

 

 که چفت پسره نشسته بود و معلوم بود دوست دخترشه.  یسره، رو کرد به دختر به پ توجه یب  ایدر

 آورد. یعاشقا رو در م  یآقا واسه من ادا نیا ن،ی ایشما ب   نکهیتا قبل ا -

 

 برگشت سمت پسره و گفت:  ی با اخم و ناباور  دختره

 قاسم؟ گهیراست م  -

 

شد،    یباورم نم ؛میهم رد و بدل کرد نیب یاهخشکمون زد... قاسم؟ نگ ییاسم پسره رو آورد، سه تا تا
که دختره پاشد و رفت. با رفتنش قاسم بلند شد   میشوک بود یاومد. هنوز تو  ینم  لشیاصال به استا

 .ستادیا ای در یو رو به رو

 کیعقلت اثر گذاشته؟  یعاشقارو در آوردم؟ کمبود شوهر رو یادا یمن ک وونه؟ یچته تو دختر د -
 سرت...  ییبال

 

 . دیپسره کوب نهیتخت س ی کیو  د یسرد شده بود، وسط حرفش پر کمیاسمش   دنیکه حاال با شن ایدر

 ! یقاسم رزایباو، م   مینیب  نیبش -

 

و با تعجب به پسره نگاه   میبود سادهیمن و روشنک هنوز اونجا وا یرفت، ول شخوانیبه طرف پ  بعدم
کرد که چشمش به ما   ینگاه م ایبه در   تین ما نبود و با عصبا رهی . پسره هنوز متوجه نگاه خمیکرد یم

 افتاد و گفت: 

 ن؟یخوا  یم یشما چ  ه؟یچ -



 جلد دوم یعشق آمازون 

33 
 

 : د یپرس دی با ترس و ترد روشنک

 واقعا اسمتون قاسمه؟ -

 

 : د یچفت شده اش غر  یدندونا یاز ال پسره

 داره؟ یآره، به تو ربط -

 

 زد. یلبخند دستپاچه ا روشنک

 ! ییبایچه اسم ز ،ینه، چه ربط -

 

با    ایکه در میبود ای برد. منتظر در رونیو از رستوران ب دینبال خودش کشن رو ددست م بعدم
 شد گفت:  یم نیسوار ماش  نکهیاومد و همزمان با ا رونی ب  تیعصبان 

 نکردم.  دایهم پ ی چیحروم شد، ه   یپول الک  یکل ن،یکوفت بخور -

 

 

 *** 

 

 زدانیدادن و  یهم م لیتحوژکوند رفتم که نگاهم بهشون افتاد؛ مدام لبخند   یطرف برسام م به
 خورد...  یزد بهش! خون خونم رو م یچشمک م

 حسام، به خودم اومدم:  یصدا با

 هانا حواست کجاست؟  -
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 تعجب نگاهش کردم. با

 ها؟  -

 

 . یحواس پرت شد یل ی! امروز خیوسط ضبط  ی حواست کجاست؟ ناسالمت گمیم -

 

 و شرمنده گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

 . دیببخش -

 

 . میکن یاستراحت دوباره ضبط م کمیبعد   ن،یبش  ایب -

 

و اون دختره  زدانیبه   کینزد بای تقر یها یاز صندل یک ی یبراش تکون تکون دادم و رفتم رو یسر 
 نچسب نشستم. نامحسوس به حرفاشون گوش دادم.

 ه؟ یزخما چ نی چت شده؟ ا زدانی -

 

اتش دادم... ناکس ن، منم رفتم نجدختر حمله کرد هیبه  دمیچند نفر رو د شبی! دیدون یاوه، نم -
کرد  ینجور یدستش رو آورد ا  یکی غافل شدم  هوی یها چند نفر بودن، تونستم همه رو بزنما، ول 

 صورتمو!
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خنده،   ریزدم ز یدفعه ا هی یلیشد. خ یزدم دلم خنک نم  یدوست داشتم ضدحال بزنم و نم  بیعج
  یگرفت، ول  یداد و لباش رو گاز م یاشاره م یهبا ترس نگام کرد. از دور  زدانی دالرام با تعجب اما 

 رحم کنم.  نیعمرا من به ا

 ؟ یرحمت یبوده آقا یهند لمیمگه ف -

 

 گفت:   دیکش یساعت م  هینازکش که هر کلمه رو  یکرد و با اون صدا  یدالرام اخم دم؛یباز خند و

 ه داره؟زن خند هیمحترم، اونم هنگام نجات جون  یآقا هیکتک خوردن   ؟یچ یعنیاوا،  -

 

 زدم.   یپوزخند

زنه کبود  یمرد بزنه با مشت م  هیمرد!  هیتا  فهیناخن دختر و ک  یجا شتریب نای ا ینه خنده نداره، ول -
 دختر...  هی یکنه ول یم

 

 هانا؟  -

 

 زدم و حرفم رو کامل کردم.  یحسام بلند شدم و همزمان با بلند شدنم چشمک یصدا با

 فعال! ن؛ی دختر شده باش هیمزاحم برعکس باشه و شما  قای دق دمیشا -

 

 الی بار با خ نیاومد و اما من، در اوج محل رو ترک کردم و ا یخونش در نم  ی زد یرو چاقو م  زدانی
شده، اما اندازه  عیضا زدانیالن دالرام به شک افتاده و دونستم ا یکردم. م ی راحت سکانس رو باز 

 سر سوزن برام مهم نبود.
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قسمت جنگل   ل،یبه برز میکردم. قرار نبود که بر یباز  زدانی  رهینگاه خ ریز رو هم گهیتا سکانس د چند
 تهران!  یبایقشنگ و ز یاز هتل ها  یکی  یو هتل رو تو میکرد یم یجنگل شمال باز   یهارو تو

جالب تر بود... درسته طنز  یلی شد، خ  یم  یخارج باز   یسانسور داشت و به نظرم اگر تو یلک لمیف
 داره.  اتیحذف  یبازم کل یلخودش رو حفظ کرده، و

که دالرام توش بود   یبه سمت اتاق   نمیالزم بود که لباسامون عوض بشه، واسه هم یسکانس بعد یبرا
در تالش بود متقاعدش کنه که   زدانی... دمیو دالرام رو شن زدانی یصدا دم،ی در که رس  یرفتم. جلو

 .گمیمن دارم دروغ م

 بارم باشه؟  نی دوم نیبهت دروغ گفتم که ا  یدالرام من ک -

 

 گفت؟  یم  یپس اون دختره چ -

 

و من باهاش   میمن و تو باهم گرم گرفته بود نکهیاون از ا ؟یاون دختره؟ تو حرف اون رو باور کرد -
 اش شده... یم حسود زد یحرف نم 

 

 ؟ یگیراست م  -

 

 آره! -

 

 لباس.  ضیتعو یبرا انیاالن م رون،یبرو ب زدان،ی خب  یل یخ -

 

 . بهم برم  بوس بده هی -
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 محرم نامحرمم که هچ!  شعوریپسره ب ه؟یا غهیبوس بده چه ص هیهم رفت...  یحرف اخمام تو  نیا با

بدون در زدن وارد  نمیواسه هم م،یزد  یوارد شدن به اتاق لباس و... ما خانما در نم یوقت برا چیه
 زدم: و داد گفتم  یا دهیبلند باال و کش  نی... هدمیو دالرام رو د زدانی اتاق شدم که 

 بستگان! ر یو سا ژنیامامزاده سوسن و ب ای -

 

تر شدن و محکم کله هاشون رو   ک یداز هم دور شن، نز نکه یا یحرفم هر دو تا هل کردن و جا نیا با
 . دیچیاتاق پ  یآخ شون تو یو صدا  دنیبه هم کوب

هچ به  تانیادالرام؟ تا من هستم همه کاره یبد یخواست  یکه بوس م زدان؟ی  یخواست  یبوس م که
 . نیذارم به گناه آلوده ش یام! نم  یدختر خوب  یهچ است... من بس

 

 . دیبه صورتش کش یبا حرص دست زدانیبعد آخ و اوخشون تموم شد و  قهیدق چند

  ؟یدر بزن   ییندادن که قبل از وارد شدن به جا ادی تو؟ پدر مادرت بهت  یخوا  یاز جون من م یچ -
 ؟ یستیبه اسم ادب بلد ن یز یچ

 

 اونجا نشستم و گفتم:  یها یاز صندل یک ی یرو  لکسیر  یلیخ

لباس خانماست،   ضیو تعو می اتاق گر نجایندادن! ا اد یبه شما  ایودادن بهم، گ ادیپدر مادر من  -
  ن،یزنه، چون همه خانمن! حاال شما هم اگر به جمع خانما اضافه شد یورود در نم یهم برا یکس
 ندارم!  یحرف 
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  کیدر اتاق رو بست و بهم نزد زدانی رفتنش   رونی رفت و به محض ب رونیاتاق ببا حرص از  دالرام
 شد.

 من؟ یتو زندگ  یشد تیبهت فروختم که پاراز یتر  زمیکشم هانا! چه ه ی تورو م  یروز  هیمن  -

 

 !یکن  یهم باهات ندارم، خودت مجبورم م  ی... کار یچ یه -

 

 کارت کردم؟  یچ -

 

 .یکن  یعمل م  دهینسنج  -

 

 زد.  ینگام کرد و بعد لبخند موذ رهی خ کمی

 شه؟ یم تی رام حسودتو به دال -

 

 پروا به چشماش زل زدم. یتعجب، ب  یکنم و بدون ذره ا جادیتو حالتم ا یر یی تغ نکهیا بدون

 اختاپوسه؟ ه یمورد توجه  نکهیاز ا -

 

 شد... عی تعجب کنم، ضا ایکه انتظار داشت با دعوا بهش ثابت کنم،  زدانی

 نه؟  یحرف بزن  یتون  یمثل آدم نم  -
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 حتما! نمیآدم بب -

 

رفتن انگشت اشاره اش رو باال   رون ی فوت کرد و به سمت در رفت اما قبل ب رونی ب  یرو حرص  نفسش
 تکون داد. د یآورد و به نشونه تهد

از   کمیکنم، دالرام خط قرمز منه...  یخفه ات م یبنداز  تی من و دالرام پاراز ن یب گهیبار د هی نیبب  -
 .شمیممنون م  یکم کن  تی ادب یب نیا

 

 خنده هام گفتم:  نی کردم و ب یبلند خنده

ادب  یبعد من ب  یکن  یو بوسش م نیترکون  یاز کارکنات الو م یکی تو در زمان کار و محل کار با  -
 ... ادیو به اون خط قرمزت بگو ب  رونی ! گمرو باهیروت س  گهیم گیبه د گیشدم؟ د

 

رفتم و  نهیام، جلو آ یز یاز کرم ر یو راض حی لبخند مل هی که با  دیوبرفت و در رو محکم به هم ک رونیب
 شدم.  ممیگر یمشغول بررس

 !وانهیپسره د -

 

روش گذاشته بود، وارد شد.  شی تن آرا هیکه  یصورت  یمن اخم رو هیکه گذشت، دالرام با  کمی
 اومد. یم هشب  شتریبود، ب ی بودن و رنگ کرده بود... اما مطمئن بودم اگر مشک یموهاش چتر 

 ! رهیگ یپلنگا رو م  نیاز ا یکی گفته بودم آخرش  زدانیبه  من

بود که داره  عی ضا یلی خ یکرد، ول یم  ستیو موهام رو راست و ر دیرو تمد  میبه ظاهر گر دالرام
واقعا  شهیخطرناک م   تیداره وضع دمیبه بعد د ییجا  هی... از رهیگ  یرو م ش ی پ قهیانتقام چند دق

 کنه.  یموهام رو داره م 
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 دالرام جون، ارث باباتون رو خوردم؟  گمیم -

 

 نگام کرد که دوباره گفتم:  نهیآ یتکون داد و از تو هیحرص سرش رو تند به نشونه چ با

  یجلو و االنم حرصش رو سر من خال  یبرد یارث بابات رو که نخوردم، خب زودتر کله تو م گمیم -
 نکن. 

 

 ه؟ یچ یدون  یم -

 

 زدم.  یلبخند

 ! یخوام خودت بگ ینم، اما مدو  یمن م ،یون کاش بد -

 

 کندم! یکنم، وگرنه موهات رو م یفقط به خاطر کار دارم تحملت م -

 

 کنم! ینه که من از رو عشق دارم تحملت م  -

 ! یشد زدانیدونم عاشق  یمن که م ،یهست ییدختر پررو یل یخ -

 

 .دم یتو شونه اش کوب  یک ی کردم و  یبلند خنده

 عاشق اون جلبک بشن... نخندونم لطفا!  ستنی ر نهمه که مثل تو خ  -
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 تو شونه ام زد. یک ی کرد و  یاخم دالرام

 .نمیوقت نب  چینحست رو ه خت ی ر یپاشو کارت تموم شد، اله -

 

 و با عشق نگاهش کردم و گفتم:  ستادمیا  کشی شدم و نزد بلند

 ات جلو چشمم باشه...  افهیمن آرزو دارم همش ق یول -

 

 ه رو صورتش بود کنار زدم و ادامه دادم:وهاش رو کتار از م هی بعدم

 بهش بخندم! شهیتا هم -

 

 مات موند و چند لحظه بعدش پشت سر هم تکرار کرد.  دالرام

 خر خر خر... -

 

 اسمت رو تکرار نکن!   زم،ی شناسمت عز یم -

 

روز   هیذارم تو  یمن هانا باشم، نم  باز هم به سمت در اتاق رفتم و در اوج اونجا رو ترک کردم... اگر و
 با عشقت، دختره شتر!   ینیخوش بب 

 

 *** 
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 اومدم... زی اومدم اما عز ز یچه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم، شکوفه ر -

 

 اومدم و داد زدم:  رونیکردم و ب  دایپتو خودم رو پ ریدردسر ز یکل با

 !دمایمامان... من خواب  -

 

 نکن!  ری نکن، عاشقو دلگ رید یآخه گفته بود -

 

  نیی پا نکهیکرد. بدون ا یطرف داشت اعصابم رو خورد م  هیمامانم از  یطرف و صدا هیجارو از  یصدا
گوشش   یرو تو یتخت بلند شدم که باز مامانم اصال نگاهم نکرد. دقت که کردم، هندزفر  یبرم، رو

 .دمید

 امانم همون لحظهرو مامانم که م افتمیکرد؛ اومدم ب  ر ی به پتو گکه پام   نییپا امی از تخت ب خواستم
آخ من بود که تو اتاق   یصدا نیبعد ا یو لحظه ا گهیطرف د هیو رفت  دیجارو رو دنبال خودش کش

 .دیچ یپ

 ! یهانا شد یآخ ننه ب -

 

که تازه ننه محترمه جارو رو خاموش کرد و اومد از اتاق بره   دمیچی پ یمثل مار به خودم م نیزم  رو
همون لحظه با   ی چش شده، ول  نمیبب گهیکنه و م یبغلم م  ادیم. فکر کردم االن دیکه من رو د رونیب

 به پام زد.  یکی دسته جارو 

 که خرسه!  دمییدختر نزا  ده،یبه خوابش ادامه م ن یاومده رو زم نییاز رو تخت پا  -

 

 . رمی م یافتادم، دارم م ه،یخواب چ -
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تو  ید که هنوز هندزفر وما ادمیکرد و تازه  یموجود ناشناخته نگاهم م هی  هیمامانم شب  یول گفتم
 .دمیکش رونی گوشاش ب یرو از تو یبلند شدم و هندزفر  یگوشاشه! حرص 

 ؟یبه من دار   یاصال توجه ؟یگرد یو تو خونه م یتو گوشت گذاشت  یهندزفر  یچ  یعنیمامان  -

 

 حاال چته؟ گه،یزارم توجهم بهت جلب نشه د  یم یمرده شورت رو ببرن، هندزفر  -

 

 شدن.  زونیآو لبام

 افتادم از رو تخت! -

 

 به پام. دیکوب گهیدونه د  هینگام کرد و بعد  کمی

 . یدست و پا چلفت  -

 

 رفت.  رونیداد، از اتاق ب  یکه قر م   یدر حال بعدم

 چیاومدن، واسه دختر من، واسه دختر من، ه  ییخاستگارا واسه دختر اونا، واسه دختر اونا، -
 !ومدهین  یخاستگار 

 

نشدم تا مامانم خودش دست به کار شده و    داریب یظهر بود، حتما ه کیبه ساعت انداختم؛  ینگاه
 اومده جارو زده.
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اومدم،   رونی . از حموم که ب ادیکردم تا حالم جا ب  یحموم مشت  کیوارد حموم شدم و  یز یاز هر چ اول
 ام، صدام نکردن. یکشه. منم که کال بچه سر راه یکه بابام برگشته و مامان داره غذا م دمیفهم

فرمان خفه   نا یاخبار کل خونه رو برداشته بود؛ وارد آشپزخونه شدم و بلند سالم دادم که مامانم ا یصدا
 دمینشستم و واسه خودم غذا کش الیخ یگفتن. ب  یرو داشتن م یخبر مهم  هیشدن دادن، چون انگار 

 فکر خوردم.  یو تو

 

دور هم   رون،ی رفت ب  یاحت باز مو بابا بعد از استر می خورد یم یکه چا یشگینهار به رسم هم بعد
 : د یکه بابا پرس می بخور یتا چا مینشست

 ره؟ یم شی چطور پ یلمبردار یهانا ف -

 

اش تو شماله که همراه  هیبق م،ی کن  یباز  نجایس مونده که اواال تا االن که خوب بوده، چند تا سکان -
 اونجا.  میریو عوامل م  گرایباز ریسا

 

 از شن، حواست به درساتم باشه. خوبه! کم مونده دانشگاه ها ب -

 

 تکون دادم.  یسر 

 حتما!  -

 

رداشتم و  مو ب یاستراحت کردن، به اتاقم برگشتم؛ گوش یو رفتن بابا به اتاقش برا  ییاز خوردن چا بعد
 شدم. میو روشنک عضواش بود ایها که من و در  یمارستان یوارد گروه ت 
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 یو مضمون همه چتا اریروشنک به هست  یچت کرده بودن و مضمون تموم چت ها ینبود من کل  در
 به من داده بودن. نشیکه ما ب ی گشت؛ البته با فاکتور گرفتن چند تا فحش یبه شوهر بر م ا،یدر

 

دنبالم تا با   انیب  شی چت کردن قرار شد، ساعت ش کمیکه دادم، دوتاشون سالم بهم دادن و بعد  سالم
سه  نیا  تیم یدوستامون بودن، نه به صم ایم یو ک نوی! مهرسا و مرونیب میبر  ای میو ک  نویمهرسا، م 
 .میدی چ  یم ییبرنامه ها نی چن  یو هر از گاه میدوست بود یتامون، ول

آهنگ  هی شهیبه پنج مونده بود که بلند شدم تا خودم رو حاضر کنم و به عادت هم قهیدق پنج
 گذاشتم. 

 

 "آتش عشقت در جان من افتاد

 دام چشمت شدم گرفتار  در

 شده تیر به هواپنهان س تو چه  از

 داریاز، لحظه د چارهیب دل

 یی ورد زبانم تو ،ییتو ضربانم

 یی و جهانم تو جان

 تو  ییتو عشق

 منم، محو تماشا منم  دایو ش عاشق

 تو  ییتو عشق

 دلدار  یرو برنگردان از رو  شان،یپر سویگ

 گرفتار  یکرد تیتو مارا، در موج مو  ارای
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 ار لدد یرو برنگردان از رو  شان،یپر سویگ

 گرفتار"  یکرد تیتو مارا، در موج مو  ارای

 

.  دمید گریج  یعدد خانوم بس  کیبه خودم کردم که  یا  گهینگاه د نهیآ یحاضر شدم و از تو باالخره
مامان، از خونه   یو جواب دادن به سواال  یرفتم و بعد از خداحافظ رونیرو برداشتم؛ از اتاق ب  میگوش

 زدم.  رونیب

عقب   ه،یبق  شیبعد اومدن. به زور رفتم خودم رو پ  قهیدقترا موندم که پنج در خونه منتظر دخ  جلو
 . میو به راه افتاد میفراوان در رو بست  یجا کردم و بعد از تالش ها  نیماش

 

  یخفه م  میکردن و ما اون پشت داشت یشدن، حال م یو مهرسا م ایها که شامل در ییجلو اون
 .می دیبه پارک رس  تزایپ دنیرخ  یتوقف برا کیکه باالخره بعد از  میشد

 خوردنه بود که گفت:  تزایپ یمهرسا وسطا م،یدخور یهارو با خنده و شوخ تزای و پ میگوشه نشست هی

 پسره دوست شدم، انقدر نازه! هیبا  ییوا -

 

اش جلوشه، به مهرسا زل زد و بعد دم  یدشمن خون  نکهیشد و مثل ا یشیآت ای رو که گفت، در نیا
 د: گوش من زمزمه کر

 کنه. یخواد من رو حرص  یم ینگاه، ه -

 

 به خودت ربط نده.  ویکار داره، همه چ ینه بابا به تو چ  -

 

 دونم! ینه من م -
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تموم   تزایپ  ا،یدر یو حرص خوردنا دنیخند  یزدم... باالخره بعد کل  تزامیبه برش پ   یکردم و گاز  یپوف
 شد.

 ؟ یکن  یم یباز  لمیف هیتو  یهانا راسته دار  گمیم -

 

 براش تکون دادم. ینگاه کردم و سر  ای میک به

 طنزه. مجموعه هیآره،  -

 

 گفت:  نویم

 ه؟یرحمت زدانیکارگردانش  -

 

 آره.  -

 

 پسر! نیچقدررر ناز و خوشکله ا ییوا -

 

 یکه، آن اخو ستی که ناز باشه مرد ن یلندهور کجاش ناز بود؟ مرد زدانینگاهشون کردم؛ آخه  پوکر
 خواهر ماست.  یجا

 وسط گفتگو ها و گفت:   دیپر ایدر

 ... میبکن یکار  هی نیایب  ال،یخی ب  نارویخب بچه ها ا -
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 م؟ یکن  یباز   قتی جرعت حق -

 

  شیروح پ ی کسل کننده و ب   یلیداشت خ ی. باز میو نشست میروشنک موافقت کرد شنهادیبا پ همه
 شد و گفت:  یشاک   ای... درمیرو چرخوند  یبودن که بطر  قتیرفت... همه حق یم

 بشه. زی انگ جانیه یجرعت انتخاب کنه باز  تون یکیبسه حالم به هم خورد،  قتیا حق باب  -

 

 زد.  یث ی. روشنک لبخند خب ستادیو تهش رو به روشنک ا ای سرش رو به در یلحظه هم بطر  همون

 خب تو شروع کننده اش باش.  -

 

 دماغش رو داد باال و جرعت رو انتخاب کرد که روشنک رو به مهرسا گفت:  ایدر

 .میایم میبزار، ماهم دارآهنگ شاد   هی نتی ماش یپاشو برو از تو -

 

 کرد.  یهمون جور نشسته بود و با تعجب نگامون م ایدر  یول میبلند شد همه

 کار کنم؟  یچ -

 

 .دیکش اشیبه چتر یدست ایدستش رو گرفت و بلندش کرد که در  روشنک

 خب!  نیبگ -

 

 ت: بردش گف یم ابونیهمون طور که به سمت خ  روشنک



 جلد دوم یعشق آمازون 

49 
 

 .یبرقص  ابونی تو خ دیبا -

 

 عمرا!  -

 

 . دمیپشتش کوب یکی

 . برو وسط!جانیه نمیا یخوا یم جانیه یگفت گه،یعه، خرابش نکن د -

 

 هیو شالش رو مرتب کرد، بعدم منتظر مهرسا موند که   ستادیکنار پارک ا ابونی ناچار وسط خ ایدر
 .یآهنگ بزاره. باالخره آهنگه رو گذاشت، اونم چه آهنگ

 

 ه؟ یک یلبا مال ک ه؟یچ یچ اسمت

 ه؟یبال مال ک  نیا ه؟یچ یچ اسمت

 نهی ش یم  رهیگ یاوه بغلم م نه،یب  یم عیسر منو

 نه یش  یتونه به دل م یاوه، م نهیری ش  یبدجور 

 کو؟  گری دختر ج نیکو؟ ا گریج

 دهیمثل تو ند یکو؟ کس گریج

 کو؟  گریج  االیکو؟ بگو  گریج

 !دهیعشقمو ند  یکو؟ کس گریج
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  یداره تکون م ینه به االن که رفته تو حس و ه  شیپ قهینه به چند دق دیرقص یداد و م یقر م  ایدر
 و از خنده رو به موت.  م یده. محو رقصش بود

 .میخوندباهاش   دیقسمت آهنگ که رس نی. به امیکرد یم قش یو تشو میزد یم  غیهم ج  یاز گاه هر

 خوام باال ها برم  ی"با تو م -

 من تا حاال بگم نشده

 حاال حاال ها دلم  رهیگ

 اونه  ریگ

 اون اداها برم  قربون

 اون لبات برم  قربون

 حاال حاال ها دلم  گهید

 اونه!  واسه

 

 داد زد:  ای میو ک  نویگفت و رو به م ییاخدایلحظه مهرسا  همون

 . دیفرار کن -

 

رافمون اط به  یکه فرار کردن و بعد نگاه میرو نگاه کرد ایم ی و ک  نویحرفش با روشنک متعجب م نیا با
و دستش رو   میرفت نمیحواسش نبود واسه هم ای. دردمیفرم د یکه چند تا خانم و مرد با لباس ها

 .دنیبهمون رس  م،یدیبه خودمون جنب ریچون د یول م،یتا ببر میگرفت
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رو گرفتن و به سمت    مونیکی یبازو  یازشون نبود... نفر  یامردا هم اثر شوک بودم، اون ن یتو هنوز
 ن.برد گشت ینایماش

 : د یپر یم  نییمدام باال پا ایدر

 که... غلط کردم! مینکرد ی... کار نیولم کن -

 

گشت که کردنمون،   نی. سوار ماشمی بود دهیو واقعا ترس  می از اون نداشت یو روشنک هم دست کم  من
 کشتن. یبست، ننه بابام من رو م خیتموم تنم از ترس 

گشت، باعث شد ناخودآگاه دستم به سمت   یاموراتوهم م یاخما م؛یبود نی ذره ب   ریز  نیماش یتو
 اومد... یبار تو عمرم داشت اشکم در م نیاول یشالم بره و اون رو جلو بکشم. برا

 یچنان درس م،یکن دایامشب نجات پ  هیال دوست بودن! کافنامردا هم تنهامون گذاشتن، مث اون
 نره!  ادشونیبهشون بدم که تا عمر دارن 

 ... اصال!د یفهم  یم  دیکنه! نبا یدونستم خفه ام م یم  د،یلرز یم تموم تنم متاد اف یمامانم که م ادی

 مرز پر گهر  یا رانیا یا -

 خاکت سر چشمه هنر  یا

 

 . دیتو پهلوش کوب یک ی گفت؟ روشنک  یداشت م یانداختم؛ چ ای به در  یتعجب نگاه با

 ! ایخفه شو در -

 

 برگشت گفت:  ایدر

 اشتن. ز سرمون بردآهنگ دست ا  نیبا ا دیولم کن، شا -
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 دارن!  یبر نم -

 

فرق نداشت، چون مامان باباش    ادیشد و سرش رو تو دستاش گرفت... به حال اون ز  دینا ام ایدر
 نداشتن.  یباهاش کار  اد یروشن فکر بودن و ز

 روشنک کنار گوشم، به خودم اومدم. یصدا دنیشن  با

 کار کنم؟   یمن چر! طو نیکنه... مامان بابامم هم یخفه ام م  اری هانا هست -

 

روشنک   یهم رو یلیاما خ امون،یطونیش  هیبود و پا طون ی هر چقدر که ش اری گفت، هست یم راست
نخواستم  یداشتن، ول  شیدر پ  یحساب یدعوا هیکه گشت گرفتتش،   دید  یبود... اگه م ی رتیغ

 ناراحتش کنم. 

 کنه. ینه بابا، درکت م -

 

 رو دادم.  یکوفت دشنهایپ نیمن بود که ا ری تقص ؟یچه درک -

 

 دستام گرفتم. ونیرو م دستش

 ... ناراحت نباش! میگ یهم بهش م ایروشنک من و در -

 

  یاون قدر مضطرب بودم که اصال نم گه،ید یجا ه ی ایبود  یر دونم کالنت  ی... نم میدیرس باالخره
و منتظر   مینشست  ایصندل  یتوش نبود. رو  یکس یاتاق بردن، ول هیدونستم کجام! هر سه تامون رو به 

 .میموند
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 داد گفت:  یکه محکم ناخناش رو به کف دستش فشار م یدر حال  روشنک

 ! رمی بر فنا م -

 

 و پهلوش.  دیکوب  یک ی ایدر

 . ارمیدمار از روزگارشون در م نمیحرف نزن! دست خودت نبوده که، من فقط اون سه تا نامردو بب  -

 

 نهیو با بسته شدنش، نفسامون تو س میدیجا پر متر از هیدر اتاق باز شد و با باز شدنش هممون  هوی
د داشت. سرباز کنار در  قد قد نبود، اندازه درخت چنار ق م،یدوخت سهیحبس شد. نگاهمون رو به پل

سمت   همحکم ب ینگاهمون کنه، با قدما نکهیهم بود و بدون ا یاخماش تو سهیو اما پل ستادیا
 نشست.  زشی اش رفت و پشت م یصندل

 گفت:  یجد  یلحن با

 !دین یبش -

 

  دمیلحظه سرم رو باال آوردم و د هی . میدوخت نییپا یکایو نگاهمون رو به موزائ  میزود نشست  ییتا سه
محکم به پاش   یک ی کنه. چون رو به روم بود، پام رو دراز کردم و  ینگاه م سهیبه پل  یرک یز ری ز ایدر

 کرد.  یکه اخم دمیکوب

  ییجورا هی بود و   زیتر از سطح م   نییکه سرش پا  یجور   بهم کرد و خم شد، یاشاره ا  هیاخمش  بعد
 به دست چپ و انگشتش کرد و لب زد:  یاشاره ا ایخم شدم که در. منم مثل اون دشید ینم سهیپل

 حلقه نداره!  -

 و متقابال لب زدم:  دمیکارش اخمام رو تو هم کش نیا با

 بازداشتمون کنه!   یکن  یکار نم هی نی... ببسهیپل نیخفه شو، ا -
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 : دیچ یتو اتاق پ سهیبلند پل یبگه که صدا  یز یگفت و خواست چ ییشو خفه

 نجا؟ یچخبره ا -

 

خورد و بعدش تند تند   زی که محکم سرش به م نهی هول کرد و اومد درست بش  ایبلندش در یصدا با
 پشت سر هم گفت: 

 !نی ام نشده، نگران نباش ی چیمن ه ن،یاصال نگران نباش  -

 

 کرد.   یاخم سهیپل

 گفته من نگران شمام؟  یو ک -

 

 زد.  یحیسرش برداشت و لبخند مل  یدستش رو از رو ایدر

 .گنیم نویخوشرنگ و اون اخماتون ا  یآب یاون چشما -

 

 بهش تشر زد:  سهیخنده. پل  ریزد ز  ی حرفش سربازه که کنار در بود، پق نیا با

 زهرمار!  -

 

 کرد.  یهم برگشت و رو به سربازه اخم ایدر

 حرف من کجاش خنده دار بود؟  ،گهید گهیراست م  -
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  یم ییاش خودنما  نهیس یانداختم که رو سهیبه اسم پل  یانداخت... نگاه ن ییسرش رو پا سربازه
 " یتوکل یکرد"عل

 بگه، شروع به حرف زدن کردم.   یچرت و پرت هیباز  ایدر نکهیا قبل

 جناب سروان ما...  -

 

 سرگرد هستم. -

 

 شد.  تی باز پاراز ایدر

 ! نیسرگرد باش   ادیبهتون نم نی سالتونه؟ جوون عهههه، چند -

 

 کرد.  یاخم دوباره

 سرگرد دوم هستم! -

 

 که باالخره ساکت شد و من تونستم حرف بزنم.   دیمحکم تو پهلوش کوب یک ی روشنک

 اومده ما... شیجناب سرگرد سوء تفاهم پ -

 

 : د یبهم توپ هوی

به   یکه چنگ پاتونمیت ن،ید یانجام م حرکات موزون نی دار ابونیوسط خ ؟یخانوم چه سوء تفاهم  -
 زنه...  یدل نم
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 من بزنم به دلت چنگ بزنه!  یدوست دار  یپیجانم، تو بگو چه ت یا -

گاه چونه اش کرد... چندبار   هیگذاشت و دستش رو تک  زیم یحرف، آرنجش رو رو  نیبعد زدن ا ایدر
 ایداد. در هیاش تک  یصندل  یو به پشت  دیبه صورتش کش  یابروش رو باال انداخت که سرگرد دست

 . ختیآب براش ر وانیل هی زیم یپاشد و زود از پارچ رو 

 وجودتون بشه.  ی. گوارانیبخور نییبفرما   ن،یخسته شد  یآخ -

 

 رو گرفت و سرجاش نشوندش و گفت:   ایبا حرص پاشد دست در روشنک

 کنم؛ اه! یخفه ات م یاز جات بلند ش  -

 

 بده.  رتونی خدا خ -

 

  یلیخ ،یهمچنان نگاهش رو سرگرد بود، اونم نه نگاه عاد  ایسرگرد تکون داد... در یبرا یسر  روشنک
 عاشقانه!

 و بعد حرف ناتمومش رو ادامه داد:  دیآب رو الجرعه سر کش وانیل سرگرد

 تعهد بده.  دیشمارو ببره! اونم با ادی ب نی زنگ بزن  یکی و عالوه بر اون به   نیتعهد بد دیبا -

 

 رفت، گفت:  یبه سمت در م   نکهید و همزمان با ااز سرجاش بلند ش بعدم

 .نی زن  یزنگ م یکه به ک  نیری رو بگ متونیگردم تصم  یتا بر م -
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 کرد، زمزمه کرد:  یکه به در نگاه م یدر حال  ای... درمیرفت و ما سه تا موند سرگرد

 اش!  یآب یچه خوشکل بود؟ تازه حلقه هم نداشت، مردونه! اون چشما نیدید -

 

 سرگرد رو به سمتش پرت کردم.  زیم یرو یغذال کادستم جعبه

تو سرمون   یچه خاک نیبگ نیا ی... ب هیخوبه خودتم چشمت آب ؟ییکارا نیبه فکر ا تمیوضع نیتو ا -
 م؟ی زنگ بزن یبه ک  م،یزیبر

 

 به روشنک کرد.  یاشاره ا ایدر

 .ادهی ... معروفه و اعتبارش زمیزن یزنگ م  اریبه هست گه،یمعلومه د -

 

 گرد نگاهش کرد. یو با چشما دیاز جا پر روشنک

 کنه. ی بعدم بفهمه خفه ام م  ره،یمعروفه آبروش م  ارینه نه، اصال! هست -

 

 م،یزارن باهم بگرد یهم نم گهیکنن، د یسه تامونو خفه م  انیکنه، ننه بابامون ب یخره استتار م -
 . یآروم کن ی تون  یرو تو م   اریهست

 

گفت و منتظر نشست   ینداشت. باشه ا یچاره ا یسش سخت بود، ولو کالفه نگامون کرد... وا مردد
 گفت:  تیبعد اومد؛ سرجاش نشست و با جد قهیتا سرگرد برگرده. سرگرد ده دق

 ن؟ یزن  یزنگ م  یخب به ک  -
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 از سرجاش بلند شد. روشنک

 ه نامزد من. ب -

 

 فقط؟  -

 

 تکون داد. یسر 

 بله. -

 

 . ارنی ب دیبانامه شناس شه،یم یچ نمیبب نیزنگ بزن  نی ایب -

 

  یرو گرفت. استرس از تک تک حرکات و کلمات   اریگفت و با ترس و لرز شماره هست یباشه ا روشنک
 ! چارهیاومد، مشهود بود... ب یم  رونی که از دهنش ب

 هیمغموم اومد و نشست.  یلی چون خ ده،یبدجور بهش پر ارید هسترو که گذاشت، معلوم بو  تلفن
 یروشنک و استرس و حال بد روشنک و نگاه ها یمن برا ینگران ، با ساعت هی  نیساعت گذشت...ا

 به سرگرد گذشت.  ایدر رهیخ

 

سرباز اومد و خبر اومدنشون  هیبود... اول   یقبض روح شدن ما کاف یبرا نیتقه به در خورد و هم چند
 اومدن تو! نکیرو داد و بعد دو تا مرد با کاله و ع 

  ار یهست یکرد، ول  ینگاه م اریبه هست رهی . روشنک خارنی سته و زدانی دمیکه دقت کردم، فهم کمی
رو برداشت و باهاش دست داد. سرگرد   نکشینگاهش کنه به سمت سرگرد رفت. کاله و ع نکهیبدون ا

 به ما کرد.  یبا تعجب اشاره ا د،یرو د  اریهست و زدانیکه 
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 ن؟ ی دار یسه خانوم نسبت نیشما با ا -

 

 و گفت:  تکون داد یبا اخم سر  اریهست

 بله. -

 

 نشون؟یکار کردن که گرفت یدوستاشون، چ هینامزد من هستن و بق شونیبه روشنک کرد: ا یا اشاره

 

 با تاسف تکون داد. یسر  سرگرد

هم همراه با آهنگ   هیبوده، بق دنیمشغول رقص ابونیشون تو خ  یک یاون جور که همکارانم گفتن،  -
 خوندن.  یکه گذاشته بودن، م یمجاز  ریغ

 

 .دنیانجام نم یکار  نیچن گهی کنم که د یواقعا متاسفم... من ضمانت م -

 

 نگاه کردم. زدانیهنوز در حال گفت و گو بودن که به  اریو هست سرگرد

نگاهم رو حس کرد و به سمتم برگشت و چند بار کله اش رو به نشونه تاسف تکون داد. واسه   ینیگسن
 ! یر یکبیعمه ات متاسف باش پسره ا

 بهش رفتم و تموم حواسم رو به سرگرد دادم. یاغره  چشم

 نهیا... وگرنه درستش نیچون اعتبار دار نیزارم ببر یهر سه تارو م یرحمت  یفقط به خاطر شما و آقا -
 شب تو بازداشت بمونن و بعد آزاد... هی( ایدوتاخانوم)من و در نیکه ا
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 : دیوسط حرفش پر ایدر

 ن؟ یهست نجایشما امشب ا -

 

 زد:  تشر بهش روشنک

 ساکت شو!  ایدر -

 

 با اخم به روشنک نگاه کرد.   ایدر

 نه!   ایهستن  نجایامشب ا نمیخوام بب  یعه م -

 

 .دیکش یقینفس عم  سرگرد

 بله هستم! -

 

 جا به جا شد. کمی  یصندل  یزد و رو یلبخند ایدر

 داشته باشم.  هیبا بق   یخوام فرق  یباشم... نم نیتابع قوان  دمیم حی من ترج -

 

 با حرص گفت:  رایهست

 کنن! یجناب سرگرد لطف کردن و آزادتون م  ا،یپاشو در -

 

 چشماش رو بست و دستش رو به نشونه نه تکون داد. ایدر
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 برم و وجدانم راحت باشه. شیخوام طبق قانون پ ی! مرونی ب  امیمونم و فردا م  یم  نجایمن امشب ا -

 

 بار من تشر زدم:  نیا

 ! ایدر -

 

 ون دراز کرد. برگه به سمتم  هی سرگرد

 . نیبر  نیتون یو بعد م  نیبرگه رو امضا کن نیمونن، شما هم ا یخانوم م نیخب، ا  اری بس -

 

 کرد.  ایبه در  یاشاره ا اریهست

 کنن.  یم  یشوخ شونیجناب سرگرد ا -

 

 ام.  یکنم و کامال جد  ینم  یاصال هم شوخ  -

 

 کنم. یتونم کار  یخودشون اصرار دارن، من نم یوقت -

 

  یکار م ی پسر چ  هیه خاطر موندم! ب یم ششی... عمرا پ میو برگه هارو امضا کرد مید شدحرص بلن با
 کنه.

 ... دختره خر! میکرد یخداحافظ  ایاز در د،یبار یم شی که ازش آت  ینگاه با
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 *** 

 ا« ی»در

 

از دوست پسرام که سوسول بودن  چکدومی ه هیشدم... چه اخالقش مردونه بود؛ شب رهی خ  بهش
 .ادی فرمه چه بهش ماس لب  نینبود... ا

 به...خوشمان آمد!  به

و بعد سرش رو   ستادیلحظه دستاش از حرکت ا هیبهش که  رهی ورقه ها بود و من همچنان خ ریدرگ
 خوشرنگ!  یآب هیبود،  یننه من غش! چشماش آب ییباال آورد و بهم نگاه کرد... و کمی

 بشه...  گریبخنده چه ج نیاومد، ا یچه بهش م اخم

 شمام!خانوم با خانوم؟  -

 

کردم،   ینگاهش م جیکردن افکار تکون دادم. گ یخال یبه خودم اومدم و چند بار سرم رو برا یصدا با
 بودم. دهی از حرفاش نفهم  یز یچ

 جان؟  -

 

 و نگاهش رو تو اتاق گردوند. دیکش یق یعم  نفس

 بازداشتگاه!  دیبر  دیپاش گمیم -

 

 از سرجام بلند شدم و گفتم:  زود

 آها باشه. -
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دونستم. رو پاشنه پا   یبرم و کجا برم؟! من که نم یاومد با ک  ادمیقدم ازش دور شدم که  چند
 : دمیو انگشت اشاره ام رو باال بردم و پرس  دمیچرخ

 و کجا؟  یبا ک   دیفقط ببخش -

 

 داد زد:  هوی

 !؟یع یمط -

 

 و گفتم:  دمی دادش از جا پر نیا با

 تر!  فیآرام تر، لط -

 

 . زی رو بهم نر  خانم برو اعصاب من -

 

 قربون اعصابت چشم! -

 

 راه افتادم و داد زدم:  بعدم

 منو ببر... ایب  یع یمط -

 

  لهیکس اونجا نبود... دو تا بخش که به وس چیکرد... ه  تیاومد و من رو به بازداشتگاه هدا یعیمط
 جدا شده بودن و شده بود دو تا زندان! لهیم
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 . یر یبگ یاستور  عکس و دهی... جون مهی چه الکچر نجایا یییو

 شده بود؛  ایباز نیا هینشست... شب زشی پشت م سهیخانم پل  هیشدم و در رو روم بستن و  وارد

 بود...  زونی آو هیها به صندل دیو کل یصندل  یراحت لم داده بود رو سهی پل خانم

  ایعدد در کی رو ازم گرفته بودن و از من فقط  یو... همه چ  لیدونم چقدر گذشت، ساعت و موبا ینم
 مونده بود.

 

 باز نشه؟!  نجایسرگرده راهش به ا نیا یباشم، ول  نجایمن ا دهیچه فا خب

 سه؟ یخانم پل  -

 

 سرش رو چرخوند و بهم نگاه کرد.  سهیپل

 بله؟! -

 

 کجاست؟  ه یاون سرگرد چشم آب -

 

 شد... دای پ ی عشق بیشانس ندارم! واسم رق  نی... ببدی رو تو هم کش ش اخما

 د؟یبازداشت نجایشما ا دی دیهنوز نفهم ه؟یچ ی! چشم آبیسرگرد توکل  -

 

 . دمیزده نگاهش کردم و دستام رو به هم کوب  ذوق

 من فکر کردم اومدم هتل پنج ستاره! د،ی خوب شد گفت  یییوا -
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 پوکر گفتم:  بعدم

 خب کارش دارم!  -

 ؟ یبه من بگ  یتون  یکه نم هیاون وقت چه کار -

 

 نگاش کردم.  ی چپک

 تونم" به تو بگم! یمکه "ن یگیم یخودت دار  -

 

که به زور    ستیمن ن یرو دوست داره! عل یعل نمیبود ا عی کرد، ضا یداد م یب  دیچشماش ترد یتو
تکون   یدست نمیواسه هم د،ی تفکرش طول کش ادیز  دمیکنم که عاشقم بشه. د ینم  دایرو پ یکس

 دادم.

 ن؟ یکن یصداش نم -

 

که   ییها یبه چتر  یرفت. دست رونیگاه ب  بغلش داد و از بازداشت ریکرد و چادرش رو ز یپوف
 ...  ستین نجایا نهیآ فیآوردم. ح رونشونیو دوباره ب  دمی پوشونده بودنش کش

 و شش سالش باشه، با سرگرد اومد.  ستیب  ایو پنج،  ستیاومد ب یگذشت و خانومه که بهش م  کمی

 !تیمن به قربان قد رعنا  یات... ا  یآب یمن به قربون اون چشم ها یا

 

 ام نشد.  فتهیش  یمانع نگاه ها یول دم،یگرخ  کمی شد، دروغ نگم   کیاخم بهم نزد با

 خانوم؟ نیخوا  یم یچ -
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اسمم  ایبار بگو در هی یییفرو رفتم... هع الی تو فکر و خ شتریصداش ب دنیبودم و با شن  الیفکر و خ  تو
من باش، بمون  تو شانس  ... الاقلاوردمی که شانس ن یرعل ی رو از دهنت بشنوم! از قاسم و مهراب و ام

 و عشق من باش! 

 اومدم. رونی از فکر ب د،یرو افکارم خط کش  غیدختره که مثل ت یت یپاراز یصدا با

 باهاشون رفتم صداشون کردم.  نیکار دار نیگفت  ن؟یکن  یخانم صورتتون رو چرا کج و کوله م -

 

 به طور خودکار تو هم رفت.   اخمام

 به خودشون بگم. دیباشه گفتم فقط با ادتونی و اگر  -

 

 مونن.  یم  نجایا یستوان صباح -

 

 . رو چرخوندم و با پوزخند نگاهش کردم سرم

 کنم.  یعهه؟ پس منم اعتراف نم  -

 

کله اش رو جلو آورد و با تعجب   یکه صباح دیدستش رو باال آورد و محکم تو صورتش کوب هی
هار ستون بازداشتگاه د که چداد ز یو تهش جور  دیکش قیچند تا نفس عم ی در پ  ینگاهش کرد. پ 

 . دیلرز

 ؟ یو قاتل ی آخه مگه تو قاچاقچ -
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 رو لبام نشوندم و تند تند پلک زدم. یح یمل  لبخند

 دادم! ادینباشه، کشته مرده ز  ایر  یکه نه، ول  یقاچاقچ  -

 

 گفت:  یرو بست و جد  چشماش

 .نی باش رونی ب قهیلطفا چند دق  یستوان صباح -

 

 رفت...   رونیت و از بازداشتگاه بانداخبهم  ینگاه خصمانه ا ی صباح

 رفتم. لهیکوبه! به طرف اون م  یها م  لهیداره محکم سرش رو به م یعل دمیاون بود که د یپ حواسم

 اوا نکن خب!  -

 

 ها رفت. اوا عاشقم شد.  دیو پشت بندش به طرف کل دی به صورتش کش  یها دور شد و دست لهیم از

و دستام رو باز کردم و با لبخند منتظرش موندم. قفل   سادمیوا شد  یها که باز م لهیاز م یقسمت جلو
 به دستام کرد. یرو که باز کرد، با تعجب نگاه

 ؟ی کن  یم یکار دار  یچ -

 

 باال انداختم.  ییابرو

 ؟ یبغلم کن یخوا یمگه نم -

 

 !یآزاد رونیب ای... بیوا یا یوا یا -
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 و دوباره بستمش. دمیرو از دستش کش لهیم در

 بمونم... نجا ی خوام ا یمن م -

 

 بازش کرد.  دوباره

 !یشی قاتل من م یباش   نجای تو ا رون،ی ب  ایب گمیم -

 

 .دمی کوب نیرو بستم و پام رو محکم رو زم چشمام

 !امینم -

 

کردم.  ستیا یکه به سمتش پرت شدم و با فاصله کم   دیدستش رو جلو آوردم و مانتوم رو کش هوی
  یکرد که لبخند یفاصله کم شوکه شده بود و با تعجب نگاهم م نیا حد باال بردم. از نی سرم رو تا آخر

 زدم و گفتم: 

 !ویالو یآ -

 گرد شد و ناباور گفت:  چشماش

 !شهیباورم نم -

 

 زدم.   یچشمک

 باورت بشه. -
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گذاشت و    یاومد تو و احترام نظام  یرو صدا کرد. صباح   یقدم ازم دور شد و همون لحظه صباح چند
 به من رفت.  یهمزمان چشم غره ا

 بله سرگرد؟  -

 

 آزادن. دیبد لیرو تحو لشونیخانم وسا نیا -

 

 ... رمیچشم، فقط لطفا تا م  -

 

 تکون داد. یسر  نمیکه انگار حرفش رو گرفت واسه هم یعل

 . دیفقط زود برگرد نجام،یباشه باشه، من ا -

 

  یرفت که رو به عل رونی به سرعت از اتاق ب ؟یر یاه کردم؛ به من چشم غره مبه دختره نگ  ضی غ با
 گفتم: 

 که عاشقته! عهیدختره نباش، دوست ندارم... ضا نیدور ا ادیز یول  رم،ی من که دارم م -

 

 . دیبه صورتش کش یدست محکم

 خدا! یخدا، ا یا -

 

تو با   ییی... هع اری از  یدور  تینها  یبرگشت و سرگرد رفت... من ماندم و غم ب  یلحظه صباح همون
 ! یمن چه کرد  رانهیقلب و
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  گهید  ،یقرارم دادن، اجازه دادن برم و به سفارش عل  تیمورد هدا نکهیرو دادن و بعد از ا لمیوسا
 شد؟  یمگه م ینشه... ول دامیپ

 آورد و امضا کردم و رفتم.  یرو همون صباح  برگه

  دایپ یبرگردم خونه؟ تاکس یدوازده مونده بود... حاال با ک هی قهیبه ساعت انداختم، پنج دق ینگاه
 شه؟یم

 

من   یبود، ول یادیحرکت کردم... راه ز یاصل  ابونیاومدم و آروم آروم به سمت خ رونیب  یکالنتر  از
 مجبور بودم. 

 آهنگ شدم. هیمشغول زمزمه  یلب ریحوصله ام سر نره، ز  نکهیا یبرا

 منو دنیبا انگشت همه نشون م -

 ی برد یقلبمو، خوب زد یعل

 دل، شده مست و خراب تو  نیا پاک

 یبرد یدل ناب و تو، گول زد نیا نی بب

 آخر بزنم میبشم، به س وونهیکه د وقتشه

 و زنگ بزنم   رمیکه شماره تو بگ  وقتشه

 ست یجلودارم ن یرامو، کس  یسد کنه صباح  تونهینم

 ...ستیعالم ن  نیدونه، آخه تو ا هی یک یتو  مثل

 



 جلد دوم یعشق آمازون 

71 
 

ت تکون دادم اش دس و بر دمیکه راننده اش خانوم بود د یتاکس هیآهنگ خوندنه بودم که  وسط
 بودم!   یبه خونه همش تو فکر عل دنی. سوار شدم و تا رسسهیوا

 

 

 *** 

 

 »هانا« 

 

 آزادم کرد!  یآزاد شدم، عل شبیخب... همون د نینکن  ینجور یا -

 

 بهش رفت.  یچشم غره ا روشنک

 کردم.  یکرد تعجب م  یشده از دستت! آزادت نم وونهیبدبخت د -

 

 ون کرد.اومد نشست و مظلوم نگام ایدر

 ازش اطالعات جمع کنم! نیکمکم کن دیبهش برسم، با  دیمن با -

 

 گفت:  ایتاقم اومدم و رفتم که باز در تو ا کمیتخت بلند شدم... دست به کمر  یکردم و از رو یپوف

 کردم.  داشیمفقوداالثر شده منه که االن پ مهین یمن مطمئنم که عل  ن؟ی کن  یم ینجور یچرا ا -

 پاش زانو زدم.  یوشدم و جل کینزد  بهش
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  یرو م  یجا افتاده که هر ک  هیشده هر کدوم  کهی ت کهی ت ست،ین مهی تو، ن مهیآخه عشق من، اون ن  -
 .ادی خودش م ادی! عشق برون یب  ایهمونه! بابا بسه از تو فکر پسر ب  ینیب

 

 محکم دست زد. روشنک

 درود به شرفت! ن،یآفر -

 

 گفت:  یصگردوند و بعد حر  نمونی آروم نگاهش رو ب ایدر

 !یشیم زدانیآخرش زن   شه،یم یروشنک خانم که نامزد داره، تو هم معلومه چ -

 

 کردم.  ز یرو ر چشمام

 ندارم! زدانی به  یبعدم من اصال حس  ؟یدون  یاز کجا م -

 

 حرفم رو کامل کرد. روشنک

 که کرده! یباز  وونهیهمه د نیاونم با ا ره، یبگ  نویا ادیهم مغز خر گاز نگرفته ب زدانی -

 

 دوتا؟  نیا نی ب یش یم تینداره پس چرا همش پاراز یهانا خانوم، اگر حس م،یبگذر نایحاال از ا -

 

 تعجب نگاهش کردم. با

 ا؟ یک  نیب -
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 ! زدانیدالرام و  -

 

دو تا از   نیکنم! االنم ا  یولش نم ادی بدم ب یک یاز  نیدون  یاون بحثش کامال جداست، خودتون م -
ترکونن... منم همش دوست بهشون ضدحال بزنم!  یو محل کار الو منظرم دو تا موجود چندشن که ت

 به من؟  یداد ریبعدم تو چرا گ 

 

 شو!  یعل  الیخی ب  یگیم یه تو دار آخ -

 

 .دمیکش قیرو بستم و چند تا نفس عم  چشمام

  ؟یکنه! اونم ک دییننش تا ایباشه،   سیپل ایکه  رهیگ یرو م یک ی سه،یپل نینشو، ا الیخ یحاال مثال ب -
 کنه! یپسنده فرق م یم  سیپل هیکه  یبا کس پتیت  یول ،یستیدختر خوب... تو بد ن هی

 

 کنم.  یرو عوض م پمیخب ت  -

 

 زد رو شونه اش و گفت:  روشنک

 بدوش! یگینره، تو م  میگیما م یخواهرم، هر چ -

 

 تخت بود زد و به سمت در رفت و همزمان گفت:  یکه رو فشیبه ک  یبلند شد؛ چنگ ایدر

 کارو ازتون خواستم. هی نیمن هم ن،ی تم، نباشمن رف اصال -
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 داد زد:  روشنک

 کار؟  هی نیهم -

 

 کار!  هی نیمآره ه -

 

 . سادمیرفتم و جلوش وا دنبالش

 !ایجنبه شد  یب  ؟یکن ی قهر م ی ر یگ یحاال چرا فاز م  -

 

 نتونستم بخوابم... شبیخسته ام! د یل یفقط خ ستم،یواقعا قهر ن -

 

 و گفت:   رونی اتاق اومد ب لحظه روشنک از  همون

 بره شمال فکر کنم، درسته؟ دیهانا تموم بشه، با یلمبردار یفقط بزار ف  م،یکن  یباشه بابا کمکت م  -

 

جنگل مونده   یتو یو قسمت ها میبه نشونه آره تکون دادم؛ چند قسمت رو ضبط کرده بود یسر 
 بودن!

 ؟ یر ی م یک -
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هفته باز   هیکه تا  یجور  میکن یفشرده کار م  یلیخ! شهیشروع م یلمبردار یفردا، پس فردا هم ف -
  نیهم ه یعشق یایاشم که قضا هی... بق شنیاون قسمتا تموم م گهیه دشدن دانشگاه ها و سه هفت

 ... میریگ  یتهران م

 

 کشه؟ یطول م یل یخ گنیمگه نم یول  شه،یزود تموم م  یلیحساب خ   نیبا ا -

 

  یلیخ میکرد یکردم، بعدم سع  ی م یخودم رو باز  بود، هم من نقش یهم برسام حرفه ا یچرا، ول  -
 مونه. یم نا یا یصدا گذار  یول شه،یزود تموم م نمی... واسه هممیضبط کن ادیز

 

 تکون داد؛ جواب سواالش رو که گرفت به سمت پله ها رفت و گفت:  یسر  ایدر

شدن  ادیزو فالوورات   ی! معروف شدنستامیخواما، بعدم من شاخ ا یازت امضا م ،یموفق باش  -
 ... خداحافظ!یزار  یبا من م ادیعکس مکس ز

 

و دالرام برام مهم   زدانیکردن که مثل آدم رفتار کنم و کال   حتی نص یرفت و روشنک هم بعد کل ایدر
 تونم! ی دونستم نم یمن که م ینباشن، رفت... ول 

 

 

 *** 

 

 دالرام کو اریبرد آرام دلم،  -

 که آرام برد، از دلم آرام کو  آن
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 ام برد، عشق منو جان کو آر که آن

 قش شدم، جانان جانان کو...که عاش آن

 

بود آب از لب و   دهیدالرام رو د یکه از وقت زدانیچندش به اون دوتا پنگوئن عاشق نگاه کردم،  با
 عاشق شدن داره؟  شیکامل لوازم آرا جیعدد پک  کی  یدونم کجا یبود... آخه نم زونیلوچه اش آو

هم همش تو دستش  نهیآ هیمد... او یم یزاشت و همش عشوه شتر  ی کم نمکه ماشاء اهلل دالرامم
خورد،  یدر اثر بال زدنش به صورتش م  ییشد و هوا ی پشه از جلو صورتش رد م  هی یبود و اگر حت

 کرد. ی م دیرو تمد ششیآرا

 

  گه،ید ارهند یو خداداد یعیطب  ییبای توجه به ز یمن؟ کس ای نیا یینگاه به خودم کردم... آخه خدا هی
 کردن. یمثل دالرام رو شاخ نم  ییمونایوگرنه م

کننده سنگ تموم گذاشته   هیبه عنوان ته اری. هستمیدی حرص خوردن، به شمال رس  یکل  نیب باالخره
 بود...  بایبزرگ و ز یلی خ الیبود. و

باز هم   ی ول  م،یروز کامل تو جنگل باش هی میمجبور بود یو گاه  میبمون  نجایا  ادیقرار نبود ز نکهیا با
 راحت کردن خوب بود. است یواسه گاه

گرفت، نه به خاطر مجلل و بزرگ   یبا نگاه کردن بهش آرامش م یبود که آدم حت  ییها الیاون و از
 !یخونه ها دارن با تموم سادگ   نیکتری از کوچ یبعض  یکه حت  یبودنش، همون حس

 

بود و   زدانیکه چفت اتاق  یاقست ات و در  دمیدو تا پنگوئن رو فهم نیانتخاب کردن اتاقا قصد ا سر
 ینامحسوس تنه ا  دمیرفت رو انتخاب کردم. بهش که رس یدالرام داشت سالنه سالنه به سمتش م

 .افتهیبود ب  کیاش، نزد یسانت ی به دالرام زدم و دالرام با اون کفش پاشنه کل

 گفتم: یبلند یوارد اون اتاق شدم و با صدا زود
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 !یی ویواوووو، عجب و -

 

که من دوست دارم. دالرام   یز یبود، درست همون چ ای... پنجره اتاق رو با درییویعجب و واقعا هم و
 زود اومد تو اتاق و گفت: 

 رو دوست دارم!   نجایمن ا یول -

 

 . زمیمن اومدم عز گهیخب د -

 

 من در نظر گرفته بود. یرو برا  نجایا زدانی  یول -

 

 زدم.  یشدم و لبخند رو مخ  ثی خب

 زد تو اتاقش عقشم!  ینم میگرفت، زود ج  یتو در نظر م یرو برا  انجیاگر ا -

 

 شد و گفت:   یحرص

 ! رونی برو ب  نجایزود از ا -

 

 داد زدم:  یبلند یصدا با

 ! ار؟یهست -
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 شد.  داشیاتاق بود، پ نیا ییچون تو اتاق رو به رو اریکه هست دینکش قهیدق به

 فتم:گتکون داد که  یبه دوتامون کرد و سر   یتعجب نگاه با

 ن؟ یدار یا گهیکنن! اتاق د هی دالرام جان کم مونده براش گر یاتاق خوشم اومده، ول نیمن از ا -

 

که با چشماش برام خط و   یزد و با درحال   یلبخند حرص د،یکه آبروش رو در معرض خطر د دالرام
 کرد.  اریرو به هست د،یکش ینشون م

...  ستیخوب ن  ونشیدکوراس ادیز نمی ب ی که م االح یرو دوست داشتم، ول  نجایا ست،ین نطورینه، ا -
 . دهیبهم آرامش نم

 

 زمزمه کردم:   یلب ریز

 آره ارواح ننه ات!  -

بود...  دیو سف   یاسی یاز رنگ ها یب یهاش ترک  یوار یاتاق و کاغذ د لی! وسایخوب   نیبه ا ونیدکوراس
 شد.  یم دهیاز هم شن ب  یهم درسته کم، ول ایدر یو صدا  ایهم که در ویو

 جان...   اریهست -

 

 : دم یحرفش پر وسط

 ! یرئوف یآقا -

 

 کرد و با ادا گفت:  یکج دهن

 ن؟ یکدوم اتاق خال  یرئوف یآقا -
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 فکر کرد. یاش رو خاروند و کم یشونیپ  اریهست

 باشه. یخال  ن ییطبقه پا  یاتاق تو هیفکر کنم  -

 

و  بندشم چمدونش ر   نگاهم کرد. پشت یشتر یداد و با حرص ب یدالرام فکش رو تکون  نیگفتن ا با
 راه افتاد. رونیبرداشت و به سمت ب 

 با خنده تکون داد. یسر  اریرفتنش هست با

 ؟ یکن  تی اذ نارویا یچرا انقدر دوست دار  -

 

 کردم و گفتم: یبلند خنده

 .شهیرم اضافه مکردن و حرص دادنشون چند سال به عم تی با هر بار اذ -

 

 ها! چارهی ب -

 

 تخت نشستم.  یرو

 عاشق چندش!  یپنگوئنا ستن،ین چارهی ب -

 

 داد.  هیبود، تک  دیو سف یاسی از رنگ  یبی که کنار تخت و ترک شیآرا زیو به م کیاومد نزد اریهست

 نکن.  مونمیاسم عشقش رو بهت گفتم پش نکهیهانا از ا -
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 نگاش کردم.  ی چپک

 !یبهم نداد یادیاطالعات ز نیهمچ  دم،یفهم  یکه خودم م نویا -

 

 بره گفتم:  رونی ب نکهیت در حرکت کرد و قبل ابه سم رفت و یغره ا چشم

 نره روشنک من رو به تو و تو رو به من سپرد! هوامو داشته باش تا هواتو داشته باشم. ادتی -

 

  یتخت پرت کردم و طاق باز در حال  یرفت و در رو بست. خودم رو رو  رونیگفت و با خنده ب یا باشه
 رو بستم.  ام رو تخت، چشمامبودن و باالتنه   نیزم یکه پاهام رو

فعال حوصله   یرفت ول  یراه از تنم در م نیا یگرفتم تا خستگ یدوش م هیرفتم حموم و    یم دیبا
 سرم گذاشتم. یاز بالشارو برداشتم و رو یکی نمینداشتم و واسه هم

 کردم...   یکار رو م نیا شهیبود و هم  عادتم

 

باز   یشد که احساس کردم در اتاق به آروم  یم چشمام داشت گرم یدونم چقدر گذشته بود، ول ینم
که کنار گوشم  ییاما با صدا  ه،یو گفتم حتما در اتاق کنار دمینشن یتقه ا ی گذشت ول کمیشد... 

 چشمام گرد شد. دمیشن

  ؟یدیخواب  یدالرام کو، آن که آرام برد، از دلم آرام کو! عشق خوشکلم، چه زود گرفت اریبرد آرام دلم،  -
 شت؟ یپ  ام یبود من بمگه قرار ن

 

 

 بالشت محکم به صورتم فشرده شد و نفسم رفت.  هوی
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خوشکلت، قربون  یچشماتو، قربون اون  یقربونت بشم، من به فدا م،یباهم تنها باش  یکل میتون  یم -
 اون خنده هات، قربون اون صورت ماهت...

 

 یخفه من داشتم داد و م یادامه م مونیبه قربون صدقه رفتن اون م یطور  نیداشت هم اون
بالشت گذاشته بود مثال از خودش عشقوالنه در کنه و خبر نداشت من   یسرش رو رو زدانیشدم... 

 . رمی م یدارم م

دستم رو بردم و محکم موهاش   هوی اومد  ینفسم در نم د، ید ینم زدانی زدم  یچقدر دست و پا م  هر
 گفت و سرش رو بلند کرد. یکه آخ  دمیرو کش

 ؟یچته دل -

 

 فرستادم.  یهام م هیو به داخل رهوا ر صانهیسرم برداشتم و حر یرو از رو  بالشت

شدم... آخه اون   یم ینجور یا  یکرد، منم بودم بعد اون همه سوت یمات و مبهوت نگاهم م زدانی
 من توجه نکرد؟ یچرا به لباسا نیولش! ا  نارویهمه قربون صدقه داره؟ اصال همه ا نیا مونیم

 گفت:  مد و با حرص به خودش او زدانی هوی

 ؟ یکن  ی کار م یچ نجایتو ا -

 

 نفس نفس زدنام جواب دادم:  ونیم

 نه؟  ایاون دوست دختر عنترته  یلباسا   نیا ینیبب   یکن یبه تو چه؟ اتاقه و من اومدم! تو چرا نگاه نم  -

 

 بلند کرد. دیاشاره اش رو به نشونه تهد انگشت

 بحرف!حواست به حرفات باشه، در مورد دالرام درست  -
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 باو! مین یگمرو ب -

 

 به موهاش زد. یتخت بلند شد و چنگ یرو از

  هی ایب  یاگر عاشقم شد ؟یعاشقم شد ؟ یستیبهت فروختم که دست بردارم ن یتر  زمیمن چه ه -
 برو رد کارت! دمیبوس بهت م

 

 و گفتم:  سادمی اش وا نهیبه س نهیس

 ... یار یگند باال م  یکه همش دار  ییتو نیهم باهات ندارم! ا یعاشق تو بشم؟ مشکل دیمن چرا با -

 

 .دی رو تو هم کش اخماش 

 مثال؟ یچه گند -

 

 رو باال آوردم و مشغول شمردن شدم.  انگشتام

  یخواست  یم م،یتو اتاق گر یحرف که بار من کرد یاون شب تو فرودگاه، دروغ گفتنت به دالرام، کل -
 !یهم که االن شاهدش بود نجایو ا شی تو محل کار ببوس

 

 .دیبه صورتش کش  یدست

! کم من و دالرام  رونی بکش ب می زندگ  ینداره، پاتو از تو یمن و عشقمن؛ به تو ربط نیمسائل ب  نایا -
 کن.  تی رو اذ
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 کار به شما دو تا دارم؟  یمن چ -

 

 به هر حال اخطار آخرم بود. -

 

 ابا، مش قربون!برو ب -

 

 اداش رو در آوردم. بعدم

 ! غت، قربون اون صورت ماهتقربون چشات، قربون دما -

 

 اشاره کردم.  رونی به طرف در رفتم و بازش کردم و به ب بعدم

 ! رونیبرو ب   ایب -

 

... دیپر زدانی ! رنگ از رخسار دشی رفت که همون لحظه دالرام د رونیبلند از اتاق ب   یحرص و قدما با
 بشنوه گفتم:  زدانیکه  یر شد... جو زدانی قرمز شد و به سرعت وارد اتاق  تیدالرام صورتش از عصبان

 !وهاهاهایشود،  یم یو مش قربون، اکنون به دستان دالرام، قربان  -

 

 در برداشت و محکم روم بستش.  یاخم به سمتم برگشت، دستم رو از رو با

 خودش بود!  ری من نبود، تقص ریتقص گهیکه د نیباال انداختم... ا ییو سرخوش، ابرو ثی خب یلبخند با
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  ازین یحموم مشت کیاتاق رفتم... به  یرو برداشتم و به سمت حموم تو میکردم، گوش اتاق رو قفل در
 کردن تو وان حموم بودم.  لکسیبهم دادن... عاشق ر اروی انگار دن دمیداشتم! وان رو که د

که صداشون   هامیآهنگم از گروه ا هیتوش نشستم و  یکردن همه چ فیر آب کردم و بعد ردرو پ  وان
 داد گذاشتم...  یمش مبهم واقعا آرا

 نداشتم! یاش کار  ینی من به غمگ یبود... ول نیچند غمگ هر

 

 " تو رو قسم به جون بارون نرو 

 به اون خاطره هامون نرو  قسم

 قلبم قسم یترک ها به

 رسم  یم هیرتو من به گ  بدون

 خاطره است   کیسهمم از تو  تموم

 رو قلبم نشست   ییتنها  غبار

 رحم باد   یبرگم تو دست ب مثل

 اد یوقت نم  چ یه گهیکه رفته د اون

 

 ام گهی آدم د هیبعد از تو  من

 گمیبه آسمون م  حرفامو

 دم یرو د ییدونه چه روزا یم یک

 ام گهی آدم د هیبعد از تو  من
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 گمیبه آسمون م  حرفامو

 دم یرو د ییدونه چه روزا یم یک

 

 ی من بگو اگه، هنوزم عاشق  به

 ؟ی کن یغمامو کم نم  چرا

 زنه  یه مضرب  بهت ه،یرسم تلخ چه

 ی کن یکه فکرشم نم  یکس

 یمگه به هر بهونه ا نگفتمت

 یگرفت منو خبر کن  دلت

 کشه یم یبا خودت، دلم چ ینگفت

 ؟ی بدون من سفر کن اگه

 

 ام گهی آدم د هیبعد از تو  من

 گمیبه آسمون م  حرفامو

 دم یرو د ییدونه چه روزا یم یک

 ام گهی آدم د هیبعد از تو  من

 گمیبه آسمون م  حرفامو

 " دمیرو د ییدونه چه روزا یم یک

 %خاطره هامون( هامی)ا
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 . گوش بده نارو یبخوره ا  یشنوه دوست داره عاشق بشه شکست عشق یقشنگ رو م یآهنگا نیا آدم

تخت   یو رو دمیموهام رو خشک کردم و لباسام رو پوش ،یحموم مشت هیاومدم و بعد  رونی وان ب از
 تا بخوابم. دمیدراز کش

 

 *** 

 

و منگ بودم، اصال مغزم قدرت   جیزنه، چشمام رو باز کردم. گ یداره محکم در م  یکی  نکهیاحس  با
 کجاست رو نداشت.  نجایهستم و ا نجایچرا االن ا نکهیپردازش ا

آسمون رو   یک یبه سمت چپم انداختم که از پنجره تار ینگاه دم؛یخوردم و طاق باز دراز کش یغلت
 ... پس شب شده بود.دمید

 یبه سمت در اتاق رفتم و بازش کردم. هست یشدن دوباره در، به خودم اومدم و با کرخت دهیکوب  با
 کردم.  یمثل بز نگاهش م اومد و منم ینم  ییصدا  یخورد ول یلباش تکون م

 

 باال اومد. ندوزمیو تازه و دمی تو شونه ام که از جا پر  دیمحکم کوب یک ی هوی

 ها؟  -

 

 ! میشام بخور  ای لب در میریم میدار ن،ییپا  ای ها و کوفت ب -

 

 . امی باشه لباس بپوشم م -
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  دنیدر آوردم و بعد پوش ینخ یمانتو هیچمدونم  یتکون داد و رفت. در اتاق رو بستم و از تو یسر 
 رفتم. رونیشلوار و گذاشتن شال، از اتاق ب 

 کمد جا بدم، پوفف... چقدر کار داشتم! یلباسارو هم تو نمی بش دیبا  برگردم

چنقده  نیو با اخم نگام کرد. ا  اومد رونی رفتم، همزمان مش قربون هم از اتاقش ب رونی ب اتاقم که از
 اومد. یبهش م بیبود و عج  دهیپوش  نیو شلوار ج  اهیس  شرتیخوشمل شده ننه! ت

 

و با حرص   سادیوا هویدوشادوشش رفتم.  قایو جلوتر از من حرکت کنه که دق افتهی جلو ب خواست
 گفت: 

 نکرده!  یم باهام آشتبرو هنوز دالرا -

 

 دم. ز یباال انداختم و لبخند ییابرو

 کار؟  یچ یخوا یبهتر! اون دختره رو م  -

 

 برو هانا خب؟ برو!  -

 

 کردم. یپوف

 مش قربون ترسو!  -
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من  هیپله گذاشتم، صورت نحس و  نیآخر یکه پام رو رو نیرفتم و هم  نییافتادم و از پله ها پا جلو
روشنه،   شی و آت  یشام بخور  یر یم یبگه، االن شبه، دار  ست ین  ی. آخه کسدمیکرده دالرام رو د  شیآرا
 کار؟   یچ یخوا  یم شیآرا

لحظه با نگاه خصمانه   نیتا آخر یرفتم، ول  رونیب الیاختاپوس نکردم و از و  ن یا ری مغزم رو درگ ادیز
 .دیکاو یاش من رو م 

 

  کیون نزدنشسته بودن. بهش روشن کرده بودن و همه دورش  شی آت ای کنار در یساحل اختصاص  تو
 بودن... شونیخاطرات سرباز فیاز دخترا نشستم. پسرا طبق معمول مشغول تعر یکی شدم و کنار 

  اریهم کنار هست زدانیو  هیدالرام با فاصله از من کنار مهد زدان؛یاومد و بعد  رونیب  الیدالرام از و اول
 نشسته بود! آروم و مظلوم  یل یخ زدانیو اما  دنیخند  ینشست. همه م

چشم دوخته بود! چشم از  شیکرد و به آت  یلحظه دلم براش سوخت... با حسرت به دالرام نگاه م هی
و طبق معمول مشغول بگو بخند با پسرا  زدانی خبر از حال  یبرداشتم و به دالرام دوختم که ب  زدانی

 بود.

 

  ین یزم بیس  نیترا دادن. اولاول به ما دخ انداختن و شی آت  یآوردن و تو ینیزم  بیکه گذشت س کمی
گرم رو برداشت و طرف دالرام گرفت که  ی نیزم  بیتوجه به همه و خودش، س یب  زدانیکه آماده شد، 

 دستش سوخت. 

پسره چقدر خر   نیرو گرفت... ا ینی زم  بینگاهش کنه، س نکهیهم با عشوه و ادا بدون ا مونیم دالرام
 بود!

 رو آورد و نشست.  تارشیگ  ها، حسام رفت و ینیزم  بیاز خوردن س بعد

هم که بلد  ییزنن، اونا یبلدن خودشون م تاریکه گ ییبخونن! اونا دیاستثنا با یامشب همه ب -
 زنم! یخودم براشون م ستن،ین
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و   نی سنگ یل یخ زدانیزد موافقت کردن... البته  یبه دل نم  یبه جز دالرام که صداشم چنگ همه
 تکون داد. یسر  ن،یرنگ

 بزنه با خنده گفت:   نکهیکه قبل ا اریبه هست دید و خوند و بعدش نوبت رسام شروع کراز همه حس اول

 !ستین  نجایواسه عشقم روشنک که ا نمیا -

 

 کرد.  ییبابا الدینه از م ای شمیبه زدن و خوندن آهنگ عشقت م شروع

 قلبم باز  زهیر ی م  ،ی"موهاتو وا کرد -

 ننداز  نیرو تو حساسم، رومو زم من

 ؟ یتو نگات دار   یچ شم،ینگات م محو

 ...یخوام، تو خنده هات دار   یکه من م یچ هر

 که بارونه  ینه، وقت ای شمیم عشقت

 مونه  ینم یچی نشم از من، ه عشقت

 ره یتو گ یموها نه،ی من ب یایدن

 " رهی گ یم اموینموهات هر شب، د رنگ

 

پسر    ارمیستره و ه رو دا اریکه هست هیبا احساس و خوب خوند و واقعا روشنک دختر خوشبخت  یلیخ
 که روشنک رو داره! هیخوشبخت

 ...دی رس زدانیخوندن که نوبت به  گهینفر د چند

 دالرام باشه! دیخونه با یکه م یمعلوم بود مخاطب آهنگ قشنگ
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! پوفف... دلم  زدوی چارهیذره هم نگاهش نکرد... ب  هیدالرام  یعشقوالنه در کرد و آهنگ خوند ول  یکل
 سوخت. 

 ه گفتم: ن گرفتن کرو سمت م تاریگ

 . دیمن، برام بزن ستمیبلد ن -

 

 گفت:  حسام

 بزنم؟  یچ -

 

 زاده! یاز شماع شتریو ب   شتریب -

 

 کردن اون اختاپوس که بد نبود، بود؟ تیاذ کمی

 زد و منم بشکن زدم و خوندم:   حسام

 آخه هر بار خواستم، بگم که دوستت دارم -

 شد افکارم   دهیبند اومد، بر زبونم

 ناچارم  یخوا یاعتراف ماز من  باز تو اگه

 که دوستت دارم  گمیآهنگ م  نیبا ا حاال

 که دوستت دارم  گمیآهنگ م  نیبا ا حاال

 

 ادامه دادم: طنتینگاه کردم و ابروم رو باال انداختم و با ش  زدانی یاچشم تو



 جلد دوم یعشق آمازون 

91 
 

 ا یدن کی آره دوستت دارم قد  -

 کمتر از فردا روز، ی از د شتریب

 

 

 قسمت رو باهام خوندن.  نیو ا دست زدن زدانیبه جز  همه

 شتر یو پ شتریپ  میریما م  یهر چ -

 شتر یو ب شتر یدوست دارم ب من

 شتر یتر و پ  ش ی پ میری ما م یچ هر

 شتر یو ب شتر یدوست دارم ب من

 

 تکون داد. یکرد و سر  یاومده باشه، خنده آروم ادشیکه انگار خاطرات آمازون  زدانی

که نگاهش  زدانی. دیکش یخط و نشون م زدانی یو برا  د یترک یوسط دالرام داشت از حرص م  نیا
ساعته برات نمک   هینگاه کرد... خاک تو سرت!  شیبه دالرام افتاد، خنده اش رو خورد و با اخم به آت

 عاشقال!  زمیر یم

 

برسام نشست و مشغول بگو بخند    شیکه تموم شد، دالرام پاشد و رفت پ یبساط آهنگ خون  نیا
در مورد دالرام تو   ییها هیفرض هی  ای گفت! تازگ ینم  یز یچ  یشده، ول یعصب زدانیکه  دمید یشد... م

 شدم!  یدست به کار م یخورد، اون وقت جد یروشون م دییذهنم شکل گرفته بود و اگر مهر تا
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 *** 

 ا« ی»در

 

 ا؟ یدر -

 

و  . باز مامان بزرگ مستبدم اومده بوددمیتخت کوب یرو با حرص رو  یو گوش  دمیکش یق یعم  نفس
 شد.  یم تیکنم، پاراز   لکسینشستم ر یاتاق م یداد و تا تو یداشت دستور م

 رفتم و داد زدم:  رونیاتاق ب  از

 جانم؟  -

 

 ؟ یکن  یکار م یاونجا چ  ید یاز اون اتاقت، صبح تا شب چپ رونی ب  ایب -

 

 غر غر کردم:  یلب ریز

 !رونی ذاره برم ب یحاال انگار م -

 

 یجلو یاون دو تا چشم آب ریمدت مدام تصو نیگذره و تو ا یم که گشت گرفتمون  یروز از روز  سه
کنم گشت   ی کار  هیزد که دوباره برم  یبه سرم م  یلحظه هم نشده بهش فکر نکنم... گاه هیچشمامه! 
 دادن.  یم قرارم تی خوب مورد هدا  یلیخ گهیبار د  نیا یول نمش،یتا بب  رهی من رو بگ

  یتئاترشه، هانا اون ور شماله و حت  ریروشنک که درگدو کلمه باهاش حرف بزنم...  ستیهم ن یکس
 گردم. یدارم م  کاریفقط منم که ب نیب نیوقت سر خاروندن هم نداره، ا
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 ! ا؟یدر -

 

 ییدادا نیترسم با ا یخواد! م یم  یچ نمیرفتم تا بب  نییاز پله ها پا  عیصداش به خودم اومدم و سر با
 . افتهیب اش از دهنش یدندون مصنوع یروز  هیکشه  یکه م

 اومدم اومدم...  -

 

 رو لبام نشوندم. یکه شدم لبخند  ییرایپذ وارد

 ن؟یخوا یم ی جانم چ -

 

 رو به دستم داد و گفت:  کنترل

 ! دهیرو نشون م لمهیف نی ا وودیبزن جم بال   ایب -

 

کرد و گردنش رو جلو برد و   می رو تنظ  نکشی که مامان بزرگ ع وودیرو برداشتم و زدم جم بال  کنترل
 هش کرد. نگا

 مبل بلند شد. یبه دماغش داد و از رو  ینیچ هویکه  دیبا دقت د کمی

 بهش! شهیگند زده م یبرسه ه نیخواد به ا یم نیرو ببرن، سه ساله ا لماشونیمرده شور ف  -

 

 زمزمه کرد: یلب  ری ز بعدم

 تموم شه. لمهیف نیتو بازار بگردم تا ا کمیبرم  -
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 نگاه کن!  ای ب ،ی زن یداد م یساعته دار  هیرگ جون تعجب نگاهش کردم، خو مامان بز با

کنم،  یکار  هی دیمبل پرت کردم و به اتاقم برگشتم... منم با یو کنترل رو رو  دمیکش یق یعم  نفس
 شدم...  رهیخ  نیتخت نشستم و متفکر به زم  ینداره! رو دهیفا ینجور یا

امم... به رقصم عالقه  ،یچیرفتم... اون ه  یکه م یرزم یعالقه داشتم من؟ خب کالسا یبه چ خب
 !هیچ یبهتر از ه یول  ادیدارم، نه ز

داشت!  ی فقط شماره شخص یکردم... ول  دایدونه خوبش رو پ هیگوگل سرچ کردم که باالخره  یتو
 . دیچی تو گوشم پ یی بایز یه رو گرفتم که صداجهنم گفتم و شمار

 الو سالم! -

 

 ! ریسالم وقتتون بخ  -

 

 ن؟ یداشت یامر  د،ییبفرما نیهمچن  -

 

 کالساتون ثبت نام کنم.  یخواستم تو یبله م -

 

 ؟ یکالسا -

 

 رقص!  -

 

 . نیایب گمیکه م یآدرس  نیبه ا گهیخوبه، دوساعت د یل یبله خ -
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 باشه ممنون. -

 

اومد هم آدرس   امهیطرف موندم که باالخره پ امی رو قطع کردم... منتظر پ یکردم و گوش یخداحافظ 
 بود...  بی نمه عج هیآدرسش  یبود که جواب دادم، ول دهیداده بود، هم اسمم رو پرس

 یبشه؟! بعدم من ورزشا ی! مگه قراره چرمی کردم، جهنم م  ینرم؛ پوف ای موندم که برم  یدوراه یتو
 زنمش! یکنه، م یکار  هیرفتم و بلدم... طرف بخواد   یدفاع شخص و  یرزم

 

کردم و   تی رو رعا اطیاحت  شتریب د،یش پون  یلباس خاص ادیسر وقت کمد و خودم رو حاضر کردم، ز رفتم
رو انتخاب کردم که توش راحت باشم و قشنگ بتونم خودم رو توش بگردوندم. حاضر که   ییمانتو

 اش برداشتم و سوار شدم. یشگیهم  یرو از جا نیماش  چییشدم، سو

 به اونجا حال کنم باهاش.   دنیخفن هم گذاشتم که تا رس کیموز  هی یشگیعادت هم  به

 خوندم...   یها با آهنگ م وونهیروندم و مثل د یم عت سر  با

  یشگیپر پسر کنارم نگه داشت، به عادت هم نیماش هیو همون لحظه هم  سادمیکه قرمز شد وا چراغ
 ان! ییگرایبه به چه ج دمیو د نمشونی سرم رو چرخوندم تا بب

هم   یپلکام رو رو  چشمام رو بستم و محکم نمیهست... واسه هم یاومد عل ادمیهمون لحظه  اما
 زمزمه کردم:  یلب  ری فشار دادم و ز

 دختر خوب! نی آفر ،یعاشق شد گهی... تو دینگاه کن گهید یبه پسرا   دیتو نبا ایدر -

 

 م،یرو دوست نداشت  یچقدر اونا نخ دادن، من اصال نگاهشونم نکردم، شانس مارو نگاه، تا کس هر
 .شنیو دلم، همه عاشقم ماشته تپا گذ یزد، حاال که عل یپشه نر اطرافمون پر نم 
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 ! ستین یشرط اول رابطه است، البته که هنوز رابطه ا یبه هر حال وفادار  البته

بود! باالخره   یب یغر بیآدرس عج یل یچراغ قرمز شد، گاز دادم و به سمت آدرسه حرکت کردم... خ تا
بود   یخال  نی زم هی شتری... بدمید ی نم  یدرست حساب  یگردوندم جا  یهر چقدر چشم م یول دم،یرس

 .ودنکنار هم بنا شده ب  ادیز ی چند تا خونه با فاصله ها هیکه دور و ورش موتور پارک شده بود و 

 

 منصرف شدم... آدرسه تو گوگل بود خب!  یبرگردم ول خواستم

که  یشدم. آروم آروم به سمت خونه ا ادهیپ  نیگذاشتم و از ماش فمیک یفلفل و چاقو رو تو یاسپر 
 داده بود، حرکت کردم. ینشون آدرس  یتو

 ته دلم رو قرص کرده بود.  کمی  نیخورد و ا ی مثل آهنگ به گوشم م یف یضع یصدا ها هی

 زنگ کنارش رو فشردم و چند لحظه بعد، در باز شد...  دم،یدر که رس به

در که باز شد   یزد... اصال به آموزشگاه رقص شباهت نداشت، ول  یبه دل نم یخونه چنگ یرون ی ب ظاهر
 تر شد... یقو کیموز یصدا

پکاشون معلوم  کسی بندن تا س  یرو م راهنشونیپ نیی که فقط دو دکمه پا   ای کپسر از اون بادکن  هی
 زد و گفت:   یشه، در رو باز کرد. چشمک

 خانوم؟ یدار  یکار  یبا ک  -

 

 به داخل کردم و همزمان جواب دادم: یدستش نگاه نییشدم و از پا خم

 برا ثبت نام!  نجایا ایگفت ب  آموزشگاه رقص؛ ری با مد -

 

 باال انداخت.   ییبروزد و ا  یپوزخند

 اسمت؟  -
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 ! یمعراج ایدر -

 

 شناستت! یم نمیبرم بب  نجایا سایوا -

 

نگرانشم با اون  ادیگفتم و منتظر موندم که رفت. امروز باد م  ی... باشه انجایچه مرموز و مشکوکه ا وا
... بازو و اندام فقط مال سرگرد خودمون، ما یر یکب یپسره اباد نبرتش! چه زشتم بود  اشیبازو بادکنک

 شاء ا... چشم نخوره! 

 برگشت و گفت:  باالخره

 تو!  ایب -

 

 اشاره کرد. نییرفت پا  یکه م یی... وارد شدم؛ پسره به پله هااایقدم بلند و سالم و صلوات و  هی با

 !نییپا  نیبر نجایاز ا -

 

رو که باز کرده بودم نامحسوس دستم رو  پشیرو جلو گرفتم و ز  فمیبه پله ها نگاه کردم و ک  دیترد با
 . ارمی چاقو رو در ب ای یشد، زود بتونم اون اسپر  یز یفرو کردم تا اگر چ فیک یتو

با تموم قوا    کیموز یبار صدا نی در بود و در رو که باز کردم ا هیکه رفتم،  نییپا  یچ یمارپ  یپله ها از
 ... دیبه گوشم رس

که معلوم نبود توشون   ییکرد، چون پر دود بود، جام ها  ینگرانم م کمی فضاش  ید، ولبزرگ بو  یلیخ
 ... دنیرقص یباز که داشتن م یدختر با لباس ها یهست و کل یچ
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ود که  مرد ب هیگوشه از اونجا هم  هیبه تماشا نشسته بودن...  ای و بعض دنیرقص یم  ایهم بعض پسرا
 دورش چند تا دختر جمع شده بود. 

 

 به طرف پسره که پشتم بود و گفتم:  تمبرگش

 شش؟یبرم پ  دیثبت نام با یکو اون آقا که برا -

 

 کرد.  یخنده بلند پسره

 خانوم؟  یثبت نام چ  -

 

 !گهیوا! کالس رقص د -

 

 . یتو اون اتاق عوض کن یتون یلباسات رو م ،یهست یقاط ی لیخ  گهیبرو بابا تو د -

 

ها رفتن   وونه یخش شد و همه به وجد اومدن و مثل دنگ پ آه  هی هویرو گفت و ازم دور شد...  نیا
 . دنیرقص  یوسط و م

 رقصنده هاست.   ونیکجا بود؟ حتما امروز مسابقه م نجایا

  یصندل هیگوشه  هیو باالخره  نمیگشتم تا روش بش یز یچ  یصندل هیبه اطرافم کردم و دنبال  ینگاه
 بود! یک ی ط تاردر و بعدش فق یسوراخ مثل جا هی ی. پشت صندل آوردم ریگ

 آهنگ تکون دادم. تمینشستم و سرم رو با ر یصندل  یشدم و آسوده رو الیخ  یب
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 کشه به دندون یخواد، دلو م ی"بابا کرم م 

 جور که همه بگن جون  هیخواد،  یکرم م   بابا

 خواد که دوباره بلرزونه  یکرم م   بابا

 که همه کف کنن برن خونه ادی و خفن م دهیژول

 ت ال یرو به تعط  میریم

 م یجا پالس ش هی میری م یعنی

 داد  حیشمالو ترج  شهیم گمیم

 میخزه باکالس ش یگیم تو

 رو مخته شهیمعمولم هم طبق

 ی لباس چ  یبردار  که

 نهی مثل همه قرنط  یشیم

 " ؟یوگاس ک  رهیاوضاع م نیا با

 

 اومد.  یکی اون تار یاز تو ییصدا هیاحساس کردم  هویبحر آهنگ بودم که  تو

 ! گهید ساعت هیبله بله  -

 

 و تند تند ورد خوندم و فوت کردم...  سادمیوا  یکی جن من باشه، پا شدم رو به تار دنیترس

 زنن.  یکه برق م دمینگاه کردم و دو تا چشم د گهید کمی

 ! آروم زمزمه کردم: رونی حد ممکن گرد شد و کم موند از کاسه بپره ب نی تا آخر چشمام
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 منو نخور، منو نخور!  -

 

چشمام گرد شد. با تعجب هم  دمیکه د یز یبا چ  یشم ول هوشیخواستم ب رونیومد ب از تو اتاق ا هوی
 اون به من، من به اون، اون به من، من به اون!  م،یکرد ینگاه م گروید

 تعجب گفتم:  با

 گرد؟ سر  -

 دهنم گذاشت.  یجلو اومد و دستش رو رو زود

 دم.  یم  فیبهت تخف ینجور یرو ابدا تکرار نکن! ا  یکه االن گفت ینگو! اون یز ی ... چسیه -

 

دهنم برداشتم و با   یدستم رو باال آوردم و دستش رو از رو ؟یچ فیتعجب نگاهش کردم، تخف  با
 : دم یتعجب پرس

 ؟ید یم یف یتو؟ چه تخف  ی کوروش  فیهمواره تخف یمگه فروشگاه ها  -

گوشه در  هیو و جلوتر اومد.. شونه ام رو گرفت و چرخوندم که دو نفر ر  دیمحکم تو صورتش کوب یکی
 محکم چشمام رو گرفتم. نمیو واسه هم دم یهم د دنیحال بوس

 ؟ ینیب  یم نارویا -

 

 نه! -

 

 : د یحرص غر با

 ؟ یآخه مگه کور  -
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 چشمام رو گرفتم. ینه ول -

 

 : د یپرس ناباور

 چرا؟  -

 

 دادن. یانجام م  یخارجک   یدو نفر داشتن کارا -

 

 چشمام برداشتم. یاز رو شونه ام رو گرفت و چرخوندم که دستام رو  بازم

 ؟ یکن یکار م یچ نجایاونارو ولش کن، ا -

 

 بهش زدم. یح یمل  لبخند

 رن؟ یگ یدو نفر اگر قسمت هم باشن، همش مقابل هم قرار م گنیم یدید -

 

 کرد و گفت:  یپوف

 ؟ یکن  یکار م   یچ نجایچرت و پرت نگو، ا -

 

 شدم.  کیقدم بهش نزد هیکردم و  یاخم
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چرت و   یگی بارت باشه که به احساسات من م نیآخر یزنمت، ول   یخوام، نم یچون شوهر چالق نم  -
 پرت! 

 

 ؟یخودت رو به من بنداز  ینیتو چرا همش دنبال ا  -

 

 کردم.  ز یرو ر چشمام

 !یشیاندازم... تو عاشق من م ی من خودمو بهت نم -

 

 ؟ یکن  یکار م  یچ  نجایا نمیعمرا! بگو بب  -

 

 و برم انداختم.دور  به  یباال انداختم و نگاه یا شونه

 واال اومدم ثبت نام کالس رقص!  -

 

 ؟یاومد یرمز رو نگو که، واسه چ -

 

 تعجب نگاش کردم.  با

 واقعا اومدم برا ثبت نام کالس رقص! ؟یوا رمز چ  -

 

 . دیاش کوب یشونیدستش رو محکم به پ کف
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 !یدون  یپس نم  -

 

 و؟ یچ -

 

کنار   یآروم بای تقر ینشنوه، با تن صدا یکس نکهیبه اطرافش انداخت و بعد محتاطانه، واسه ا ینگاه
 گوشم گفت: 

  نجارویهم رمز ورود به مراسمه! از کجا ا ی که تو گفت ین یهمه اراذل و اوباشن؛ ا ین یب  یکه م یینایا -
 ؟ یکرد دایپ

 

 داشتم تا فردا کنار گوشم حرف بزنه، کنار که رفت، پوکر شدم و گفتم:  دوست

 . تیسا هی یاز تو -

 

 تکون داد. یر س متفکر

 هم دارن! تی پس سا -

 . دیکوب  یرو شونه عل یک یشد و اومد   کیبهمون نزدمرد  هی

 ؟ی بکن  یحال  هی یایب یخوا ینم  ؟ییفربد کجا -

 

ام به طرف نگاه   یو مثل دشمن خون  دمییهم سا یگفت؟ حال بکنه؟ دندونام رو رو یچ نیا هن؟
اراذل و اوباش شدم؟   هی... من عاشق یعنی... یعنیبود؟  یکرد، فربد ک   یکار م  یچ  نجایا یکردم... عل

 بود؟ یاون نفوذ یعنی ست؟ین سی اون پل یعنی
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که   یگفت و کار  یکه عل یز یبا چ  یول  ره،یام بگ هیشده بود و االن بود که گر  زونی و لوچه ام آو لب
 .می کرده باشند، خر ذوق شد میتقد تابیکه به او ت یتا بناگوش باز شد و مانند خر  شمیکرد، ن

 لبخند گفت:  هیکرد و بعد با  کیدور کمرم حلقه شد و من رو به خودش نزد یعل دست

 ...نجاستینه، دوست دخترم ا -

 

 گفت:  یمصنوع ی لیباال انداخت و خ  ییابرو پسره

 دونستم... یگفتم، من نم یبد زیفکر کنم چ د،یببخش  ،یییوا -

 

 رد.  نگاه خصمانه من دور شد و گورش رو گم ک یاز جلو بعدم

 ارواح ننه ات! آره  -

 

 گفتم:  یبرگشتم و رو به عل بعدم

 چشمش منو گرفته بود.  نمیا یدید -

 

 آخه هنوز نشناختت! -

 

  یچ نجایاومد بپرسم اون ا ادمیشد و بغض کردم که  زونیمن چم بود مگه؟ دوباره لب و لوچه ام آ وا
به خاطر وطنم   دیم، من باگذشت یشقم ماز ع دیبود، من با یخالفکار و نفوذ هیکنه! اگه اون   یکار م

 کردم.  یم یفداکار 

 ه؟ یفربد ک  -
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 اسم منه!  -

 

دارم جان به جان  دید یعل ینداشت، وقت  یکه تموم دمیکش ییبلند باال نی گرد شد و ه چشمام
 کنم گفت:  یم میتسل  نیآفر

 ! گهیعه بسه د -

 

 و بغض گفتم:  زونیلب و لوچه آو با

 ؟ یینایاز ا یکی تو  یعنی -

 

 ؟ یتو چرا انقدر بز هوش  -

 

 ... یاطالعات جمع کن یدونم اومد یم سا،یپل  نیب یهست یدونم تو نفوذ یبه من نگو بز هوش، م -

 

 : د یحرفم پر وسط

من  یبه دست و پا ،یاومد یاشتباه  یگیم ی! تو هم که دار تمیمامور هیاالن وسط  سم،یمن پل -
  ،یایو از پس خودت بر نم یکن  یکار  یتون  ینم چون رون، ی ب یر ی وقتش شد، تو زودتر م ی وقت چ،ینپ

 بهشون!  یگی م ویالو یما ویالو یآ ی رفت  نمینرو، نب کشینزد یدیهم د یهر پسر 

 

 لبخند حرفش رو قطع کردم.  با
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 ؟یگفتم عاشقم شد یدید -

 

 : د یحرص غر با

 ؟یدیرس جهی نت نیاز کجا به ا -

 

 !یشی م  یرتی دخترتم و االنم غ دوست یچون گفت -

 

 تو مدرسه؟ یدر و مادرت رحم کنه، چند سال افتادبه پ خدا -

 

 اخم گفتم:  با

 خونم!  یم یمن پزشک  -

 

 کردم.  کی تا معده اش سالم و عل یمر  اختهیکه با همه نوع  یباز شد جور  صدریاندازه غار عل  دهنش

 بردم و دهنش رو بستم و گفتم:  دست

 ؟ یتعجب کرد -

 

 گفت:  یناباور  با

 ؟یبش واقعا تو قراره دکتر -
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 آره.  -

 

 برا استادات! رمی و اول از همه بم  یکه دکترش ضهی برا اون مر رمی بم مارستان،یبرا اون ب   رمی بم -

 

 وا چرا؟  -

 

 اد؟یمملکت در م  نیقراره از دستت بکشن، آخه از تو دکتر برا ا یچ -

 

 کردم.  یاخم

 ! ادیدر اومده، از منم دکتر در م سیدائم التعجب پل ی همون طور که از تو -

 

 به اطراف کردم و ادامه دادم:   ینگاه بعدم

 شه؟یشروع م یباز  سیپل  یک -

 

 تعجب در اومد و با اخم گفت:  از

! حوصله ندارم تو هم وبال گردنم  یر یم رونیب  نجایهمون طور که گفتم از ا ،یبکن یکار  ستیتو قرار ن -
 باشه!  نایتونم حواسم به ا یمن فقط م  ،یبش

 

 کنم.  یبه تو هم کمک م یبخوا ام،ی خودم از پس خودم بر مرم! ندا یبه کس  ازیمن ن -
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 خوام.   یکمکت رو نم ار،یتو دردسر به وجود ن  -

 

 به ساعتش کرد.   ینگاه بعدم

 تو برو! گهید قهیوقتشه! پنج دق گهیربع د هی -

 

  ییبه رقص ها رهی . خسادیوا گهیمرد د هیگوشه کنار  ه یتکون دادم که از کنارم گذشت و رفت  یسر 
 شاه فنره!  ایکمره  نیدادن و در عجب بودم که ا یبودم که انجام م

  یبود نه رقص ها یران یود، نه رقص اخوشکل ب  یلیبودنشون، رقص هاشون خ  یاز تموم عوض جدا
 ها! یق یتلف نیزدن، فازشون معلوم نبود... اما قشنگ بود هم یم  یپات  یکال قاط گه،ید

 

 یگرد نگاه م یوارد شدن. با چشم ها سا یو صدا پل د و با سردر باز ش دمید  هوی شده بودم که  غرق
 زمزمه وار گفتم:   یلب ریکردم و ز

 کشه! یمنو م  یعل -

 

محکم دستم رو گرفت و   یک ی  دمیکه به در رس  نیهم  یشدم که زود جمع و جور کنم و برم ول  پا
 گفته بود فربد.  یکه به عل دمی رو د یبرگشتم، همون پسر  یو وقت  دمیکش

 : دمز داد

 دستمو ول کن! -
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 ؟ یبود سیکار؟ تو هم پل یچ نجایا یاومده بود ؟یآها که بر  -

 

به   میبرا ثبت نام کالس رقص که خورد می! اومده بودازینه سر پ میازیه پما نه ت ی بادکنک  ینه بابا اخو -
 ! ایباز سی پل نیپست شما و ا

 

 زد و محکم شونه هام رو گرفت. ی حرص  لبخند

 ! ستیهم ن ایسادگ نیبه هم -

 

 که با حرص گفت:  دمیرو شن یعل  یلحظه صدا همون

 ؟ یچرا نرفت ا،یکارت کنه در یبگم خدا چ -

 

 جواب دادم:  مظلوم

 رفت...  ادمی -

 

 خاک بر سرت!  -

 

 تفنگش رو سمت پسره گرفت.  یعل

 کنم. کی شل شمیاون دخترو ول کن وگرنه مجبور م  -
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 ت. ام گذاش  قهیاسلحه رو شق هیهم متقابال  پسره

 خانمه کار دارم.   نینه، من با ا -

 

  یام رو به عل یاشک یچشمام نشسته بود، چشم ها  یبودم، اشک تو یبغض دار  طیدر شرا واقعا
 سوزدار گفتم:  یو لحن   تی دوختم و با مظلوم

 ! یکن یام... بهم قول بده بعد من ازدواج نم یمواظب بچه هامون باش، من رفتن ،یعل -

 

 .میرساکت شو، ما بچه ندا -

 

 فکر کردم و دوباره گفتم:  کمیجا خوردم،  هوی

 !هیکاف  یکن  یازدواج نم  یحاال همون قول بد -

 

 پوفف، خفه شو! بزار تمرکز کنم. -

 

 !یترک  یسوزن بزنم م ،یاورانگوتان بادکنک یخنده، رو آب بخند ری زد ز پسره

دستام گرفتمش،   م تومحک یفلفل رو در آوردم و وقت  یو اسپر  فمی ک یدست بردم تو واشی واشی
 زدم.  د،یکش یم  ههیکه داشت مثل اسب ش یاون بادکنک   یلحظه اون رو تو چشما هیدرش آوردم و تو 

. از اون دمیجذاب، محکم تو شکمش کوب یقودا کیو من رو ول کرد که برگشتم و با  دیکش یادیفر 
وهاش رو  رفتم و مدستام گ  یرو محکم کله اش رو تو یک یاش اومدن، که  گهیور دو تا دوست د

 لگد به اونجاش زدم.  هیاومد،  یهم که م یک یاون  دم،یکش
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 انداختم. ینگاه به عل  هیرو که ناکار کردم،  دوتاشون

رو   فیکنه؟ ک یچرا انقدر تعجب م نیبه دست و با ژست مناسب، دوباره تو تعجب رفته بود. ا اسلحه
  یکی هو یکه   دمیدم و دومتم گرفت، نموناسلحه رو به س یک ی هویبرداشتم و خواستم فرار کنم که 

 اومد...  یر یت یصدا هیمحکم خورد بهم و 

 ام حبس شد، درد سر تا سر بدنم رو در بر گرفت.  نهیس یکردم کل بدنم از کار افتاده، نفسم تو حس

 رفت.  یم یاهی تو هوا معلق بودم و چشمام داشت س هنوز

 ؟ یعل -

 

 ها؟  -

 

 مردم. صدام کن تا ن  ایبار در  هی ایب -

 

 باز چته؟  -

 

 چشماش نگاه کردم و گفتم:  یغم تو با

 . رمی م یدم، دارم مخور   ریمن درد دارم، ت  -

 

  نیزم یمحکم رو منگاهمیبرداشت و من با نش افتم،یدستش رو که دور کمرم حلقه شده بود تا ن هوی
 که گفت:  دمیکش یافتادم و داد

 ؟ یدار  ویخوردم، تو درد چ ری من ت وونه،ید -
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افتاد و  یچشمم به دست عل ی ... وقت دمیبه تموم بدنم کش یاز سرجام بلند شدم و دستجب تع  با
 کردم، اما واقعا نگران شدم.  یحس نم  یدرد  گهیکه لباسش رو قرمز کرده بود، د یخون

 شدم که داد زد: کینزد  بهش

 زود باش!  رون،ی جلو، پاشو برو ب  این -

 

 بغض گفتم:  با

 اما... -

 

 ! رونیگفتم برو ب  -

 

نگاهم به پشت   هیاومدم. همش  رونیجا ب از اون  یاشک ی دستام گرفتم و با چشما نیرو محکم ب فمیک
 سرم بود... دستم رو باال آوردم و اشکم رو با پشت دست پاک کردم. 

من بود، اگه من حواسم از ساعت   ری شد... همش تقص ی م ینطور یا دیخورد، نبا ری به خاطر من ت اون
زنه خودش رو بهم   هیبردارم که  گهیقدم د هینخورده بود... خواستم  ریتن اال یشد، عل   یپرت نم

 به دستام دستبند زد.  تیرسوند و با اخم و عصبان

 فرار انقدر آسونه؟  یها؟ فکر کرد یبر   یخواست یکجا م  -

 

اع  کرد که از خودم دف  یکنم، فکرم کار نم یکار م یدونستم دارم چ ی بودم اصال نم یقدر تو فکر عل  اون
 ! نجامیا گهید زیچ هیواسه به من اجازه داد، من  یکنم، که بگم عل
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آوردن... اون قدر  رونیرو با سر و وضع ناجور ب  گهید یدر نگه ام داشتن و بعد دخترا یجا جلو همون
  ایدن نیو تو ا دنیخند یچون مست بودن همش م هیاومد، اما بق یکرده بودم که نفسم باال نم هیگر

 نبودن.

اومد... بهش زل زده بودم و    یم  رونی که داشت از در اون خونه ب  دمیرو د یعل  تیت جمع پش  از هوی
 کردم.  یکه االن از خون دستش قرمز شده بود، نگاه م دشیلباس سف نیبه آست

بوده   یچ  لشیکه دل نیا دنیبه سمتش رفتن و شروع به پرس یبا نگران  دن،یرو د   تشیکه وضع هیبق
بود که گرفته  یکنار من و اون خانم  قایوالنس دقاومد، چون آمب یمت ما م کردن. کم کم داشت به س

 بودم.

 

 گذشت، برگشت گفت:  یکنارم که م از

 بازداشتگاه! نشونیو ببر نیکن  نایهمه رو سوار ماش -

 

لحظه مات شد و حرکاتش آروم شدن،  هیمن افتاد، واسه  یاشک یلحظه نگاهش به چشما همون
 ن رو گرفته بود ادامه داد:که م  یرو به خانمبعدش  لحظه! هیفقط واسه  یول

 !نجایاومده بود ا یاشتباه  ن،یول کن نویا -

 

  نمیسست به سمت ماش  یبا تعجب نگام کرد و بعد دستبند رو از دور دستام باز کرد... با قدما خانمه
اما زود سرش   م...کرد ریرو غافلگ یرفتم و سوار شدم، لحظه آخر، نگاهم به آمبوالنس افتاد و نگاه عل 

 رو برگردوند! 

 اونم رفت... ،یاز عل نمیا

 نیاون آست ریکردم... فقط تصو هیفرمون گذاشتم و از ته دل گر یشدم و سرم رو رو  نیماش سوار
 چشمام بود...  یاش جلو یخون
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که دوست پسرت   نیکنه... چه مرگم شده، خب ا یبهم نگاهم نم  یحت شش،ی عمرا بتونم برم پ گهید
و به هم زدن رابطه اون و   نی پنچر کردن ماش یکه کرد یت تنها کار ختره خر! مهراب که رفنبود د

 ؟ یزن  یزجه م یدوست دخترش بود، االن چرا دار 

 

... با همون حال و وضع  رنیه همه دارن مک دمیبه خودم که اومدم د یدونم چقدر گذشت، ول  ینم
 رو روشن کردم و با سرعت دور شدم.   نیماش

 

 *** 

 

 « »هانا

 

بالکن و   زدانی... اتاق دمیشن  یو دالرام رو م زدانیجر و بحث   یبالکن نشسته بودم و صدا یتو
  ایدر یو صدا ینصفه شب  یهوا نیخواستم از ا یکه م یکنار اتاق من بود و آرامش قایپنجره اش دق

 کوفتم شده بود.   رمیبگ

 .ذاشت، واقعا رو مخم بود.. یم زدانیکه دالرام سر  یهمه منت اون

بودم، االن امشب اون   شتیبار باز من پ نیبودم، دوم  شتیشکست خورد من پ  لمتیبار که ف  نیاول -
 ؟یدخن   یاز قهر من م یناراحت باش  نکهیجا ا ؟یخند  یخونه م یواست آهنگ م  یدختره عوض

 

  ی چیمن و اون ه نیداشت قانعش کنه که ب یآروم سع  ی ل ی! فقط خیچینه ه د،یکش ینه داد م زدانی
دور کرده بود و   زدانیپشه از جلو دماغ  هی یزد و اگه حت یمدام داد م د،یفهم  ی... اما دالرام نم تسین

 . دیکوب  یرو تو سرش م 
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تو صورت   زارویچ نیا دیدونه، مگه آدم با یاز ادب نم یز یشده که چ  ینیبراش سوخت که عاشق ا دلم
 نفر بکوبه؟ هی

  کتیمونه، اگر نتونه نزد یکنارت م طیشرا نیدترکنه! تو ب یم  یمنت همه کار  یکه عاشقه، ب یکس
عشقش بکنه،  یبرا یکار کردم، چون هر کار  یبرات چ  گهیباشه، از دور هوات رو داره... آدم عاشق، نم 

 دونه! یباز اون رو کم م

شد... دالرام فکر کنم  یاعصابم خورد م دم،یشن یو قربون صدقه هاش رو که م زدانی آروم  یصدا
شنوه،   یصداش رو نم یصدان و کس قیعا وارایخوب بود که د  نیبود و هم اش نموندهحنجره بر گهید

 تحمل کنم... نارویا دیبا نجایمن بدبختم که ا نیفقط ا

 یسای االن دوست داشتم پاشم برم تو اتاق و از گ یدونم چرا، ول  یسوخت، نم یم زدانی یبرا دلم
 م!پرت کن رونی و اون رو از بالکن به ب رمیدالرام بگ

 کنه؟ یم تی پسر رو اذ نی انقدر ا یچ  یعنینچسب اختاپوس،  دختره

 

زود بلند    دیکه صبح با یبودم، در حال  دهیبود و هنوز نخواب   کی یکاینگاه به ساعت انداختم؛ نزد هی
 .می رفت  یو به جنگل م یلمبردار یف یشدم برا یم

 قلبم گذاشتم. یو دستم رو رو دمیاز جا پر  زدان،ی شدن محکم در اتاق  دهیکوب  با

 خدا لعنتت کنه دالرام! -

 

 سرش قد شتر مرغ سن داره... گاو! ری ! خهیچه رفتار نیچند تا تخته کم داشت... ا هیدختره  نیا

  یاصال نم یکردم بخوابم، ول  ی و سع  دمیتخت دراز کش  یبالکن دل کندم و وارد اتاقم شدم، رو از
 تونستم.

زدم... پوفف، حرصم گرفته بود. با حرص بلند شدم و   یت مو غل  دمیچرخ یور به اون ور م نیاز ا یه
 تونستم بخوابم. یبا آهنگ م  دیم، شاگذاشتم و چشمام رو بست یگوش  یرو تو یهندزفر 
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 غم و حسرت  یآها ی" آها

 قت یحق نیطعم ا تلخه

 ی دینا ام یآها یآها

 تکرار، نشو عادت  نشو

 غم و حسرت  یآها یآها

 قت یحق نیطعم ا تلخه

 ی دینا ام یآها یآها

 تکرار، نشو عادت  نشو

 ی دینا ام یآها یآها

 تکرار، نشو عادت"  نشو

 

و   دمیکش  رونی گوشم ب یرو از تو  یخوابمم نبرد... هندزفر  چ،یکه افتادم ه امیبدبخت ادیآهنگ  نیا با
 شدم.  رهی مثل جغد به سقف اتاق خ

به در   یک یتار  یو تو شمیجغد م یاالن نصفه شب گه،ید شهیم نی خوابم هم یظهر مثل خرس م یوقت
 شمرم.  ینداشته رو م  یکنم و ترک ها ینگاه م واریو د

شد. زود از سر جام بلند شدم و به بالکن    زیچشمام گرد و گوشام ت  زدان،یدر اتاق  یصدا دنیشن  با
 کار کنه! یباز دالرام اومده چ نمیرفتم تا بب

نرده  ری ت و آمد کوچه و حرفاست، زکه از دم پنجره همش نگاهشون به رف  هیهمسا یرزنای پ نیا مثل
 . دمید نییرو از پا یا هیکرده بودم که سا نی بالکن کم یها

پسر بود... دقت که  هینگاه کردم،  هیدور شدم و به اون سا زدانی به بالکن  کی نزد یاز نرده ها کمی
 آشفته! یل یاونم خ زدانه،ی  دمیکردم، فهم
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ساحل بود  یکه تو یتخته سنگ  هیکه پشت  دمیش دو ته  رهی کجا م نمیرو بهش دوختم تا بب نگاهم
عاشقش   زدانی  یعنیواقعا انقدر دوستش داشت؟  یعن ینشست... دالرام بدجور آشفته اش کرده، 

 بود؟

و به اتاق برگشتم و لباسام رو عوض کردم. همزمان با   اوردم یطاقت ن  ینگاه کردم، ول یا قهیده دق هی
 برم...  زدانی  شیپرفتم تا   رونی انداختن شال از اتاق ب

رفتم و به سمت تخته سنگ حرکت   رونیب  الینکنن از و جادیا ییداشتم صدا یآروم که سع یقدم ها با
و   ستادمی...  از حرکت ادمیرو د یدود  هیو  دمیرو شن  فیآهنگ ضع هی یکه شدم، صدا کی کردم. نزد

 د؟یکش  یم گاریمات نگاهش کردم؛ به خاطر دالرام س

 

زد و پک   یبهم کرد. پوزخند یسرش رو باال آورد و نگاه دم،یش که رسباال سرشدم و  کینزد آروم
 دوختش.  ایرو من نموند و به در  ادی دستش زد. نگاهش ز یتو گاریبه س ی قیعم

 دادم...  هی با فاصله نشستم و به سنگ سفت تک  کنارش

 یپک ها ،منیرو انقدر آروم و آشفته بب  زدانیرو مخم بود، دوست نداشتم  نیآهنگ غمگ یصدا
شد فقط و    یباعث م نایمه اکه کنار افتاده بود، ه یگار یزد و چند تا ته س یم  گاریکه به س ی قیعم

 فقط به دالرام فحش بدم.

 

اش، صداش رو تا آخر کم   یکنار  یپاش برداشتم و با دکمه ها یاش رو از رو یبردم و گوش  دست
 اومد. یم ای اون و در قیعم ینفس ها یفقط صدا گهیبار د نیکردم. ا

که پاکت رو از دستش گرفتم و کنار   ارهیاز پاکت در ب گهید یکی و خواست   دیبه ته اش رس گاریس
 خودم گذاشتم.

 نگام کرد و کالفه گفت:  یشاک

 ! گارویبده من اون پاکت س  -



 جلد دوم یعشق آمازون 

118 
 

 

 کردم.  یاخم

 چه وضعشه؟ نیدم، بسه! ا ینم -

 

 صورتش. یدستش رو دنیهمزمان شد با کش قشیعم  نفس

ندازمت تو   یم یز ی بخواب، امشب اصال حال و حوصله ندارم! کرم بر  ریبرو تو اتاقت و بگ پاشو  هانا -
 !ایدر

 

 با دالرام بحثتون شد نه؟ -

 

 داد.  هیرو از من گرفت و سرش رو باال برد و به تخته سنگ تک  روش

 ؟ یخوشحال شد -

 

 تعجب گفتم:  با

 خوشحال بشم؟  دیچرا با -

 

رفت! عشق من   ،یدینم به هدفت رساال ،یرو از هم دور کناون  من و یخواست  یچون همش م -
 رفت... 

 

 زدم.   یپوزخند
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  یو نم رهیبازم م  ینگه داشتنش تالش کن یهر چقدرم که برا ره،یآخرش م  ینکردم، رفتن  یمن کار  -
 !ینگهش دار  یتون

 

 گفت:  آروم

 اما من عاشقش بودم! -

 

 : دم یپرس حی صر

 ؟ یاون چ -

 نشده بود، عاشقم بود، من و دوست داشت...  دایتو پ و کله که سر یاونم تا وقت  -

 

 دوختم. مرخشی زدم و نگاهم رو به ن یشخندین

  یم یبه توق  یسازه، تا تق یسوزه و م یمونه و م یکه عاشق باشه، م  یاون عاشقت نبود... کس -
 ... ستی از عشقش براش ساده ن یزنه، چون دور  یخوره حرف از رفتن نم 

 

 امه دادم: اه کردم و ادرو به رو نگ به

... اون ستیخنده ات تنهات بذاره، عاشقت ن  هیخنده شک کنه، به خاطر  هیکه به تو به خاطر  یاون -
  ست،یعشق ن  نیاون باشه! ا ی تمام و کمال تو دستا  تتیمالک دیدونه که با  یم  ءیش هیتورو فقط 
اونو   نکهینه ا نه،ی به عشقشو بلحظه خند هی زنه تا یم ش ی عاشق خودشو به آب و آت هی! هیخودخواه
 خنده بازخواست کنه... هیبه خاطر 

 

 : د یحرفم پر وسط
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 ؟ یکن ادی دردمو ز یخوا یم ؟ یگیم  نارویاالن چرا ا -

 

 رو بهت نشون بدم...  ت ی خوام واقع ینه! م -

 

 و چهار زانو نشستم.  دمیام رو از سنگ گرفتم و کامل به سمتش چرخ هیتک

 هیفقط اون تورو به خاطر  یچرا گذاشت  ؟یبهش نگفت یچ یمه ها برسااون ب یدید یتو چرا وقت  -
 سرزنش کنه؟ ینجور یخنده ا

 

 ! تو هم نمک رو زخمام نپاش! یچ یدونم هانا، ه ینم  یچ یه -

 

 رو درست کردم و گفتم:  شالم

  نیشدن، همون طورم از ب جادیچطور ا یدیخراشن که همون طور که نفهم   هی ستن،یزخم ن نایا -
 مونه! یهم ازشون نم یر اث رن،یم

 

 آوردم و ادامه دادم:  نییصدام رو پا ولوم

 !یکن  یبه اون دالرام اختاپوس فکر نم گهیو د شهیتو هم حالت خوب خوب م -

 

 داده بود، چرخوندش و بهم نگاه کرد. هیکرد و همون طور که سرش رو به تخته سنگ تک یتلخ  خنده

 اختاپوس؟  یگ یچرا بهش م -
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 غرغروئه!پوکر و اخمو و چون مثل اون  -

 

  یکه با صدا یبه سکوت یا قهیکرد و نگاهش رو ازم گرفت و به رو به رو دوخت. چند دق یخنده ا تک
 به ساعت انداخت.  یاش رو برداشت و نگاه یگوش زدانیشد گذشت و بعد  یشکسته م ایدر

  یتون  ینم م،یکن  یم یر ردالمب ی! به صورت فشرده فیبلندش  دیپاشو برو بخواب هانا، فردا صبح زود با -
 ! ایاستراحت کن

 

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 بخواب!  ایتو هم ب  م،یپاشو بر -

 

 مونم تا حالم رو به راه شه. یم نجایا گهید کمینه من  -

 

 کنم. یرو به راهش م یجور  هیحالت روبه راهه، رو به راهم نباشه من  -

 

 باال انداخت.  ییابرو

 ؟ یچجور  -

 

 ش کار نداشته باش. و به اونحاال ت -

 

 اش رو از دستش گرفتم و گفتم:  یگوش بعدم
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 رمزشو باز کن.  -

 

 ؟ یواسه چ -

 

 تو بازش کن! -

 

کردنش، اسمم  رهی رمزش رو باز کرد و به دستم داد. شماره ام رو وارد کردم و بعد ذخ  رو گرفت و یگوش
 شدم.   کینزد زدانیرو نوشتم و به 

 ام اشاره کردم. فتم و به شمارهرو به سمتش گر  یگوش صفحه

روش! همون موقع من مثل غول  یآروم دست بکش  هی شماره منه، هر وقت حالت بد شد، کاف نیا -
 کنم! یشمو حالتو خوب م   یاهر م چراغ جادو ظ 

 و گفت:  دیخند

 !وونهید -

 

 رو از دستم گرفت و ادامه داد: یبندش گوش  پشت

 ؟یدقم شعاش ؟یحالمو خوب کن  یخوا یحاال چرا م -

 

 . دمیتو شونه اش کوب یک یکردم و  یحرفش اخم نیا با

 ؟یتو هنوز آدم نشد -
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 شن!  یفرشته ها آدم نم -

 

 . یلیتو عزرائ  -

 

 باالخره فرشته ام! -

 

 فرشته مرگ.  یول -

 

 و گفت:  دیخند

 ؟ یبس کن یخوا  ینم -

 

 باال انداختم. طنتی با ش ییابرو

 . گمی من م ینچ، تا تو بگ -

 

 ! پس بس کنم -

 

 باال انداختم. یا شونه

 . یکن یم یکار خوب  -
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رو برداره که نذاشتم  گار یبلند شد و فندکش رو برداشت، بعدم خواست از کنارم پاکت س نیزم  یرو از
 و در عوض، فندکشم ازش گرفتم. 

 ! یکش ینم  گاریتو س -

 

 گفت:  یا چارهی لحن ب با

 !یکه دوست دار  یشو جون هر ک الی خ یب  گهید ویکی نیا -

 

 خب؟  یبکش   گاریس دیشم؛ به خاطر اون اختاپوس نبا ینم الیخ  یب -

 

 داد. رونیکرد و نفسش رو با حرص ب  یپوف

 باشه!  -

 

  یبلند شدم... از گوشه چشم نگاه  نیزم یرو لبام نشوندم و از رو  یرو که گفت لبخند خوشکل نیا
اومد... دالرام کوفتت شه   یبهش م  یلیکه تنش کرده بود، خ  یمردونه ا اهیبهش انداختم؛ لباس س 

 ؟ یتور کرد یچ

زدم   یافتاد به جونم و تا جون داشتم م یاش م ییبا دمپا د،ید یبود و دالرام رو م  نجایننه ام ا حاال
 ؟ یرو تور کنه تو نتونست نیاختاپوس تونسته ا نیکه ا

 .باال انداختم یتکون داد که شونه ا هیتکون به نشونه چ یکرد و سر   ریرو غافلگ نگام

 گفت:  م،یکرد یحل حرکت منرم سا یشن ها یطور که آروم آروم رو همون

 سوال تو ذهنمه! هیاالن  -
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 خب بپرس.  -

 

 : دیچشمام زل زد و پرس  یخسته تو  یو کامل به سمتم برگشت، با اون چشما ستادیحرکت ا از

 ؟ ی کمکم کن یخوا ی واقعا چرا م -

 

 گفتم:  یآروم یتن صدا چشماش دوختم و با یروشنم رو تو یقهوه ا یچشما

 !قیرف هی... به عنوان هینترس، عاشقت نشدم... مثل  -

 

خواهر که  هیگلو خفه شد، نتونستم بگم مثل  یتو  اد،یزبونم ب   یخواست رو یکه م یخواهر  لفظ
 باشم، اما خواهر نه! قیرف زدانی ی تونستم برا یخواد، م  یداداشش رو م  یخوب

بهش انداخت و بعد چند لحظه  یمتش دراز کردم که نگاه تموم شدن حرفم، دستم رو به س بعد
 فشرد. یدستام رو به گرم

 زد و گفت:   یچشمک

 ! میقیپس رف  -

 

 تکون دادم.  یسر 

 !میق یرف -
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خواستم برم   م،یدیدر اتاق که رس  ی. جلومیو از پله ها باال رفت میشد الیسکوت وارد و یحرف و تو یب
 برگشتم و پچ پچ وار گفتم:  نمیخاطر همو به منه  ینگاهش رو زدان ی دمیتو اتاق که د

 شده؟  یچ -

 

 زد. یخسته ا  لبخند

 بابت امشب.   یمرس -

 

 گفتم:  طنتیباال انداختم و با ش ییابرو

 .قی کنم رف یخواهش م -

 

 به اتاقش کردم.  یاشاره ا بعدم

 ! اینمون دار یبرو بخواب، برو! ب -

 

 .ری باشه، شبت بخ -

 

 .ری شب بخ -

 

کردم   یم یتخت پرت کردم... چقدر احساس خوشحال یبستم، خودم رو رو دم و در رو اتاقم که ش وارد
با دالرام سر و    یلیخ  دیو با شهیشروع م یبهش بکنم... البته از فردا همه چ  یکمک هیتونستم  نکهیاز ا

 کله بزنم. 
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 *** 

 

 گه؟ید یکار کن  یچ یدون یهانا تو خودت م  -

 

 حرص ادامه داد:به نشونه آره تکون دادم که با  یسر 

 ! قیرف یکنم، موفق باش  هیبرسام چلغوز رو توج  نیپس من برم ا -

 

 یبه حرکات پر حرصش انداختم... دالرام از صبح نشسته بود و داشت پشه م یزدم و نگاه  یلبخند
 نیدونه از ا هی یصبح سر  ن،یپشه بند دورش بندازه! چقدر سوسول بود ا هیپروند، کم مونده بود 

 بکشش، برسام رو صدا زد.  ایبگه ب زدانیبه  نکهیبود، جا ا دهیا دمورچه بزرگ

برسامم فاز جنتلمن منتلمنا رو گرفت و رفت قشنگ پا گذاشت رو مورچه و کله پاچه اش کرد...   نیا
رام خودش  نکره دال یصدا دنیو شن افهیاون ق دنیبعد د نیبدبخت مورچه! البته من مطمئن بودم ا

 مردن بود. یبرا یکه روش گذاشته شد، تلنگر  ییکرده، اون پا میتسل  نیجان به جان آفر

نشست و بعد   نای از دورب یک یبرسام چش چرون شق و رق، رفت سر جاش و پشت  هیبعد توج  زدانی
 شروع شد.  یلمبردار یعالمت حسام، ف 

 کرد گفت:   ی که به اطراف نگاه م ی با ترس در حال  برسام

 نه؟ هیاونجا بهداشت یهمه چ -

 

 زدم.  یو لبخند حرص   دمیکش یق یعم  نفس

 !ی و باکتر  کروبیم کی ی بدون حت   یکامال بهداشت زیبله بله، همه چ -
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 تکون داد. یتعجب سر  با

 واقعا؟! -

 

 دستش گفتم:  ن یآست دنیام پوکر شد و همزمان با کش  چهره

 ؟ یخوا یم یوسط جنگل چه بهداشت  زه،ی بچه پاستور  ایب -

 

 داد زد: زدانی

 بود!  یکات، عال  -

 

  ی... خاطرات اون دوران رو فقط خودمون ممیکرد یز یو خنده ر میبه هم انداخت یحرفش نگاه نیا با
هر چند کال    نایو همه و همه ا توسیکیاون همه ضدحال، اون آهنگ خوندنا، اون عنکبوته، ا م؛یدونست

 رو رقم زدن.  یخاطرات متفاوت و خوب یول  م،یدر حال دعوا بود

 

داد و  ینگاهم به دالرام افتاد که فکش رو با حرص تکون م نیب  نیرو بردارم و ا لمنامهیشدم تا ف  خم
صداش رو ناز دار کرد   د،یرو به هم د زدانیمن و  یفشرد. تا خنده و نگاه ها یهم م یدندوناش رو رو

 ند گفت: و بل

 برســـــام؟! -

 

 زدانیچشمش به  هیه ک یکه دالرام در حال ششیهم مثل غالم حلقه به گوشش، زود رفت پ برسام
 بود، ادامه داد: 



 جلد دوم یعشق آمازون 

129 
 

 بده!  یــــل یمن حالم خ -

 

شدم و   کینزد زدانیدستم بود به  یکه تو یا لمنامهیچشماش رو با حرص بست که به بهانه ف زدانی
 زمزمه کردم: 

نکره اش    یصدا  نی... بزار ایبش یکنه که عصب  یم ی! داره کار زدوینشون نده  ی العمل عکس چیه -
 چند ساعت! نیچند سال به عمرت اضافه شده تو ا ی نبرسام باشه، اگر بدو مدام دم گوش

 

که گذشت، چند بار   کمی زدانیو  دمیاز اون منم خند تیکرد که به تبع  یحرفم خنده بلند نیبا ا زدانی
 و با خنده داد زد:  دی دستاش رو به هم کوب

 ! یبرا سکانس بعد  میبر -

 

 . چوندیحرف برسام رو پ هیکرد و با  یخما د،یرو د زدانی یتوجه  یکه ب دالرام

از ته دل  یکه کل یی! جامونای به سکانس باحال م د ینوبت رس م،یکرد یرو هم باز  یبعد سکانس
 . دمیخند

  یبچه اش رو رو دونهیرو سر جاهاشون مستقر کردن و  افتهی  تیو ترب  دهیآموزش د یها مونیم
 شد  یخنک م زدانی و دل دیکش ی دوش برسام گذاشتن که مدام موهاش رو م 

. 

موز رو   هی مون یکه م  ییتموم شد... جا زدانی یز یما و صد البته کرم ر یسکانس هم با خنده ها اون
عوض کنم   ده یپالس یل یخان ازم خواست که موز سالم رو با موز خ زدانی کرد،  یسر برسام پرت م  یرو

  زدانمیو  ناومد و م نییتش پا ورص یو از رو دیسر برسام انداخت، ترک یموز رو رو مونیکه م نیو هم
 . میدکه چند ساله دوستن، مشتامون رو به هم ز قیو دور از چشم همه مثل دو تا رف میشد فیخر ک 
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گم   زدانیبود که من و   یهمون سکانس نجایشد، هنوز چند تا سکانس مونده بود، ا کیکه تار هوا
رو   زایچ  یل یگرفت، خ یخنده ام مادم افت یدعواهامون م ادی. هر بار میو از کاروان جا موند میشد

به   د،اسم داشت، اصال سوسول نبو نایس لمنامهیف یبود و تو زدانی که در نقش   ی حذف کرده بود، کس
بود و دوست داشت    ییعاشق ماجراجو  سا،یپسر شجاع بود که اونم مثل دختر داستان، آتر هیجاش 

 رو تجربه کنه.  یجانیهمه نوع ه

 

دالرام   یکه هر بار از رفتار ها  دم ید یرو م زدانین تک تک سکانس ها، ردک  یبه باز  میکرد شروع
  یو نم شش یرفتم پ  یدرست همون لحظه م یکرد، ول ی مشت مگرفت و دستاش رو  یحرصش م 

 نشون بده.  یذاشتم عکس و العمل 

 

منتظر   م یسکانس ها بود و نشسته بود نیب م،یشب بود و همه خسته بود انزدهیساعت  یکاینزد
 .میباز نگه دار کمی و چشمامون رو   میتا بخور میه بودقهو

. تو حال  افتنی هم ن یشده بودم و دوست داشتم به چشمام چسب بزنم تا رو یگربه تو تام و جر  مثل
 سرم حس کردم.  یرو باال یک یزدم که حضور   یباز چرت م یخودم بودم و داشتم با چشما

 .دمیرو د زدانیو  ود، انداختمکه کنارم ب  یبه کس یرو باال آوردم و نگاه سرم

 گفت:  یآروم  یگذاشت و با صدا نیزم  ینوش رو روبتونه راحت تر باهام صحبت کنه زا نکهیا یبرا

 م؟یکن  یکار  هی یای هانا م -

 

 حال جواب دادم:  یب

 کار؟  یچ -

 

 اون شبو؟  ادتهی -
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 کدوم شبو؟  -

 

 حرص گفت:  با

 !گهیبابا همون شب د -

 

 نگاهش کردم.  پوکر

حاال    اد؟یب ادمیاون شب رو  یدار  یکار کردم، چه انتظار  یچ  شی ساعت پ هی ستی ن ادمیمن  اندزی -
 کدوم شب؟ 

 

 !یسوسک بالدار گذاشته بود تزایجعبه پ  یخب بابا، همون شب که تو یل یخ -

 

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 آها، خب؟  -

 !یکمکم کن  یعنی م،یخوام همون کارو بکن یاالن م -

 

 که! ستین  تزایپ  نجایا -

 

 برش دار بنداز تو قهوه دالرام و برسام.   ا یکردم، ب دایدونم، سوسک پ یدونم م یم -
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 چندش گفتم:  با

 جلو چشمام! ادیم  رشیخورم همش تصو یاالن؟ آخه خودمم قهوه م -

 

 لوس نشو خب.   ایب -

 

 کجاست؟  فمی باش، ک -

 

 به اطرافش انداخت و گفت:  ینگاه

 ؟ یخوا یم یواسه چ نه،ی اون ماش یتو -

 

 پا شدم و گفتم:   یصندل  یرو از

 .ارمی اونو ب رمی دارم، م یمصنوع  توش سوسک -

 

 تا ته باز شد.  ششیاز خوشحال برق زد و ن چشماش

 دمت گرم.  یا -

 

راه افتادم. بعد از  نیزدن به سمت ماش  یکه الکپشت و حلزون ازم جلو م   یحال و آروم، جور  یب
دو تا سوسک رو در آوردم   فیک یرو در آوردم. از تو فمیش کز توو ا  دمیرس  نیگذشت قرن ها، به ماش

 دوتا مشتام گرفتم. یو تو
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شد، چه  ی موجودات زشت و با اعتماد به نفس چندشش م  نیا یهم آدم از اسباب باز  یجور  نیهم
 . مشونیتو قهوه بنداز نکهیبرسه به ا

 که منتظرم بود رفتم...  اندزینگاهشون کردم و به سمت   ضی با غ  نیماش ی تو فیانداختن ک بعد

 یگروه رو دوست داشتم، همه به جز دالرام خوب و خون گرم بودن و آدم کنارشون که م نیا جمع
 گرفت.  ینشست فقط حس خوب م

بهم کرد که برم به سمت اون ون و منم دنبالش رفتم. قهوه ساز   یبه سمت ون رفت و اشاره ا زدانی
مال اون دو تا رو مخصوص گذاشت و فنجون   یاشت، منتهگذ رو خاموش کرد به اندازه اعضا فنجون

 کردن. یفرق م ری ها با سا

 

گذاشتم و خودم بردم   گهیدو تا فنجون د ین یس یدو تا فنجون انداختم و رو یتا سوسک رو تو دو
 رو آورد.  هیبق زدانمی براشون، 

بود گرفتم و اونا    دهیام چسبکه مثل آدامس به دالر یقصد، دو تا فنجون رو به سمت دالرام و برسام از
 مارو خراب نکردن.  یز یهم دمشون گرم نقشه و کرم ر

 

راحت نشست و منم قهوه ام رو همون جور داغ داغ خوردم تا شاهد اون  الیبار با خ  نیا زدانی
 . ارنی فنجون در م یتو  رو از  ینباشم که سوسک مصنوع یصحنه ا

دالرام شده   دشیبرسام پر افاده! البته برسام مرجع تقلکم کم قهوه هاشون تموم شد، اال دالرام و  همه
 بود.  ییپسر خوب و آقا لیبود وگرنه اوا

 دالرام گفت:  هویو حواسمون بهشون بود که  میکرد ینگاهشون م یچهار چشم  زدانی با

 تو قهوه ام؟  هیچ نیا -
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 دنباله حرف دالرام رو گرفت.  برسامم

 قهوه منم بود. یآره تو -

زد و  یتو قهوه شه که داد یچ ننیگاهش کردن تا حرفش رو کامل کنه و بب و منتظر نبا تعجب   همه
که توش مونده بود، افتاد رو شلوار برسام و برسام   یفنجون رو انداخت باال و فنجون با قهوه نسبتا داغ

 باال.   دیباشن، پر دهیکه دمش رو کش یمون یمثل م

پارچ آب کنارم بود، اون   هیخرابه،   یل یخ ت یوضع دمیتکوند، د یو شلوارش رو م  دیپر یم نیی پا باال
 .دمیبرسام پاش  یرو  لکسیر  یلیرو برداشتم و خ 

 

رو سر سوسک اسباب   یشد... از اون ور دالرام شل مغز با صندل  دهیبار برسام مثل موش آب کش نیا
 کرد...  یزد و چخه چخه م  یم یباز 

 عقل؟   یآدم تا چه حد خر و ب هی آخه

به سوسک  یداد یعقل م نیبند انگشت به ا هیاندازه  کم،ی یخوام فحش بدم، ول  ینم  ایآخه خدا نه
 نگه چخه چخه! 

آدم  هی یها یبود که به بدبخت  شعوریآدم ب هی یژگیو  نیا د،یخند یاز ته دل و بلند بلند م زدانی
 هم به نام هانا وجود داشت.  گهید شعوریعدد ب  کی نجایا یبخنده، ول 

 

خندن، در اوج صحنه رو ترک   ی و همه دارن بهشون م تهیاوضاع خ یلیخ دنیو برسام که د دالرام
 هم لغو شد. یلمبردار یکردن و رفتن و ف

 

 *** 
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 ا« ی»در

 

که گذشت سرم رو   قهیچند دق ه یکردم.  میاز اونا، زود پشت ستون خودم رو قا گهید ی کی دنید با
 . دمیآوردم و به اطراف سرک کش رونی آروم ب

فکر کردم، دو تا محکم تو صورتم   یبه چ دمیچه... به خودم که اومدم و د ،ی ل خوشک یپرستارا چه
 . دمیکوب

 خفه شو، خفه شو!  -

 

توش بود رفتم.    یکه عل یبه سمت اتاق  اطی که رد شد، زود خودم رو جمع و جور کردم و با احت پرستاره
 مارستان؟ یخورده بود که آوردنش ب ری انقدر بد ت یعنی

پدر   یخودم قائلم اگر جا یکه برا  یام با تموم احتر ه؟یبد و خوبش چ گه،ید رهیت  ری احمق، ت یایدر آخه
 گرفتم... واال! ینم  لی دادم و تحو یکه آورده بودم م  یو مادرم بودم، خودم رو دست همون لک لک

 

به اطراف انداختم و آروم وارد اتاق شدم. در رو آروم بستم و به سمتش برگشتم و با   یا گهید نگاه
 چشمام ستاره بارون شد.  دم،یکه د یز یچ

 بشمرم...  سایهشت پکه؟ وا ایپکه  کسیس نیپکا... ا کس یعضله هارو، س  ننه یوا

 سه، چهار، پنج...  نیدو، ا نیا ک،ی نیا

 ؟ یمعراج  -

 

 گفتم:  طنتی آوردم و با ش رونیچند پکه ب نکهیتو فکر ا از

 !ینه په، اخراج  -
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 کرد. یاخم

 ؟ یخوا یم  یچ نجایشروع نکن دوباره، ا -

 

 نگرانت شدم، اومدم حالتو بپرسم.  -

 

 جاش جابه جا شد و گفت:  سر

 برو!  یدیحالم خوبه، االن که د -

 

 گفتم:  یلحن ناراحت با

 حواسم نبود. هویشد   یچ دمیبه خدا از قصد نبود، نفهم   ؟یکن یرفتار م  ینجور یچرا ا -

 

 شد.  ظیغل اخماش 

 م برو! حاال ه نداره، یفرق گهی عمد د  ریغ  ایاز عمد  -

 

 . ستیراحت ن المیآخه من خ  -

 

 ؟ یاز چ -
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 از تو و حالت!  -

 

 و کالفه گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 حل شد؟ حاال برو!  ه،یتو کار ما عاد زای چ نیخوبم، ا -

 

 انداختم. نییکردم و سرم رو پا  یانگشتام باز  با

 کنم... یاحساس گناه م ستم،یاز تو آسوده ن گهیحاال د -

 

ام   فهیو وظ  سمیپل هیتو هم نبود، من   ریتقص  ؟یخدا! احساس گناه نکن، من خوبم اوک یا خدا، یا -
 کردم.  یکارو م  نیتو بود ا   ریهم غ ینجات جون آدماست، هر ک

 ندارم؟  هیبا بق  یاصال من برات فرق یعنی - 

 

 کرد.  زی رو کج و چشماش رو ر  سرش

 ؟ یفرق داشته باش دیچرا با -

 

  و سرم رو کج کردم.باالشونه هامو دادم  مظلوم

 که دوست دخترتم!  یامروز گفت م،یخب ما دو بار با هم برخورد داشت -

 

 .یومد یبودم از قصد ن دهی محافظت از خودت بود، چون فهم یاون برا -
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 شه؟ی با دو تا برخورد عاشق م  یحق داشت، ک دیبودم؟ اونم شا ینجور یشدم، چرا من ا ناراحت

 !یتو برام فرق دار   یول -

 

سرش رو باال آورد که احساس کردم گردنش رگ به رگ شد. با تعجب ابروهاش رو داد باال و اخم   تند
 کرد.

 ؟ یچه فرق  ؟یفرق دار  ویچ یچ -

 

 .دمیدهنم کش یام رو تو ییباال لب

 من به تو عالقمند شدم. -

 

 ؟ یچ -

 

 و قلبم تپش گرفت... دمیدادش از جا پر با

 ؟ یزن  یچرا داد م -

 

 شه؟یم گهید یکیبا دو تا برخورد عاشق  یکدوم آدم سالم  ؟یزن  یم  هیفحر چه نیخب ا -

 

 رو کج کردم و آروم گفتم:  سرم
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 ؟یبه عشق تو نگاه اول اعتقاد دار  -

 

 نه! -

 

 ؟یبه عشق تو نگاه دوم چ -

 

 نه! -

 

 به عشق تو نگاه سوم؟ -

 

 و کالفه داد زد:   یحرص

 نه! -

 

 گفتم:  یآروم  یو با صدا مظلوم

 اه چهارم...ق تو نگبه عش -

 

 و قشنگ بلند تر از قبل داد زد: دیحرفم پر وسط

 نهههه، ندارم! -
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 رو باال بردم و با اعتماد به نفس گفتم:  سرم

 ! یعاشق ش ینگاه  هیتا باالخره تو  رمی و م ام یپس انقدر م -

 

 گفت:  یچارگی ب با

 مگه زوره؟  -

 ...گهیم داره که یقشنگ یبس  تی ب هیهانا   ه؟یچ یدون یآره، م -

 

 ه؟یهانا ک  -

 

کنه   یم یباز  لمیف هیهم داره تو  ای همونه، تازگ  ده،یسف دی اها اون شب اون دختره که اومده بود، سف -
 .شهیمعروف م

 

 . دمیبسه بسه، فهم  -

 

 هیزاده است و   یاش شماع  یخواستم. هانا اسطوره زندگ  یکه م یز یباشه حاال بزار بگم اون چ -
 گهیزاده م  یست، شماعجا به ی خونده که بس  یآهنگ

 خوام  یمن تورو م ینخوا ی"بخوا

 خوام  یمن تورو م ینخوا یبخوا

 خوام و   یمن تورو م یبر  باال

 خوام"  یمن تورو م  یایب  نییپا
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 !ینخوا یبخوا ینخوا یبسه بسه، بخوا -

 

 . دمیکردم و محکم پشت دستم کوب ز یرو ر چشمام

 کنه...  یموهاتو م ،یگ یم نارویآهنگه ا نیبه ا نهیوگرنه بب ست،یخداتو شکر کن که هانا ن -

 

 به صورتش داد و اخم کرد.  ینیچ

 است.  وونهیاونم مثل تو د -

 

زنم شل و پلت   یمثل اون دو تا م   یمنن، در موردشون درست حرف نزن یتند نرو، دوستام خط قرمزا -
 کنما!  یم

 

 تعجب گفت:  با

 ؟ یمگه تو عاشق نبود -

 

 به شوهر رو داد! ادیز  دیجا خوندم نبا هیخود، تازه  یجا ام بهدوست یبودم و هستم، ول  -

 

 زد: داد

 شوهرررر؟! -
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 کردم.  ستیزدم و شالم رو راست و ر یلبخند

 ان شاء اهلل! ندهیحاال در آ -

 

 : د یسرش، نال  یرو محکم رو بالش انداخت و همزمان با فشردن زنگ باال  سرش

 من چرا هنوز زنده ام؟  ا،ی خدا ا،یخدا -

 

 رو به روت وا کنه! یخوشبخت  یدرا یخواد به زود یچون خدا م -

 

در بودم، در محکم به   کیپرستاره اومد تو و چون من هنوز نزد هیه زنگ رو فشار داد ک گهیبار د چند
 پشت من خورد و من تا وسط اتاق رفتم و کله ام تا کنار پام رفت و باال اومدم. 

 

 به پرستاره کردم.  یو جور کردم و نگاه حرص م رو جمع زدم، خود  ینفس نفس م جانی ترس و ه از

 چخبرته؟  ،یاوهوم هی یاهم هیخانم  -

شد. چشمام از فرط    کینزد یبه تخت عل  شیبهم رفت و با ناز و ادا و قر و قم  یچشم غره ا ارپرست
 اد؟یمن عشوه م ندهیکنه؟ برا عشق من، شوهر آ  یکار م  یداره چ نیتعجب گرد شد... نمنه؟ ا

 . به سمتم که برگشت، گفتم: دمیشونه اش کوب یرو  یکی کردم و به سمتش رفتم و  یاخم

و منم مثل اون  ستیاون از اون پسرا ن ،یایعشق من عشوه م یبرا یبارت باشه دار   نیآخر نیبب  -
 کنما! یتک تک موهات رو م رمیگ  ینگات کنم، م  سمیوا  ستمیماست ن  یدخترا
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  یکرد... سرم رو چرخوندم که چشمم به عل یا تعجب نگام مکله اش رو برده بود عقب و ب دختره
 بود.  رهیبا بهت بهم خ  شهیافتاد. مثل هم

 !دمی چشم گفتنت رو نشن  -

 

  تی بدم، همونم کفا ریحال نداشتم گ گهیگفت، د یباال رفته باشه ا یتکون داد و با ابرو یسر  دختره
 کرد.  یم

 کن و بعد برو!  نهی معارو  شونیحاالم ا -

 

 کمیو با   ستادیلحظه آخر از حرکت ا یکرد و بعد به سمت در اتاق رفت، ول  نهیرو معا  یعل دختره
 .دیبه ساعت انداخت و اخماش رو تو هم کش  یمکث، به سمتم برگشت. نگاه

 ن؟ یکن  یکار م یچ مارستانیساعت شب تو ب   نیاصال خانم شما ا -

 

 .نمیاومدم عشقمم رو بب -

 

 گفت:  پرستاره گفتم که ظ ی رو از قصد غل عشقم

 . دینی بب دیایعشقتووون رو ساعت مالقات ب  -

 

 داره؟ یبه شما ربط -

 

 خبر ندادم! مارستانیتا به حراست ب  نیبر نیایبله! االنم ب -
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 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

جا منو به تختش   نیهم سه،یکه پل نمیو بازداشتگاه، ا یخوان منو ببرن کالنتر   یفوقش م دیخبر بد -
 . نیبند بزندست

 

 گفت:  دیتو همون حالت موند و بعد با ترد کم یکرد،  زی تعجب نگام کرد و چشماش رو ر با

 ؟ی ستین  یز یچ یز یچ یا وونهید ؟یشما سالم -

 

 نه! -

 منو تو دردسر ننداز.  رونی برو ب  ایخانم ب  -

 

 . میکن یخداحافظ   سایخب باشه، وا -

 

سمتم گرفت و تند  بوسمش که کف دستاش رو به رفتم، خم شدم و خواستم ب یو به سمت عل  دمیچرخ
 تند گفت: 

 برو برو برو، ازم دور شو! -

 

 

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 باشه خداحافظ!  -
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 دور شدم و از کنار پرستاره گذشتم.  ازش

 کنه! یکردن، چقدر قشنگ تعجب م   قیمثبت تزر یانگار بهم انرژ  دمشیدراحت شد،  گهید المیخ

کنم، من تا زن   دایآدرس خونه اش رو پ نیمونه ا یصورتم شده بود، االن م  یشدن جزء جدان  لبخند
 !گهیکس د چیه ایتو   ای... به قول خواننده رمی گ ینشم آروم نم  نیا

 کردم.  ادی ها آهنگ گذاشتم و صداش رو ز وونه یمثل د یشدم و نصفه شب  نمی ماش سوار

 

 ماله قلبم یتمومه، شد  ی"همه چ

 به دردم  خورهی جز تو، نم یکس گهید

 شهیم گهیتو د با

 شبه ره صد ساله رو رفت  هی

 از ته دلم واست  خوامیرو م   ایخوب همه

 جونم یشد امیهمه دن 

 خوبه حالمبا تو   قرارمیب  قرارهی که بخوامو دارم ب یکه هر چ هیجور هیتو  با

 دل ندارم گهید

 با تو رو روالم  گهید

 بذارم  یحاله االنمو اسمشو چ  دونمینم

 با تو خوبه حالم قرارمیب  قرارهی که بخوامو دارم ب یکه هر چ هیجور هیتو  با

 دل ندارم گهید
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 با تو رو روالم  گهید

 بذارم"  یحاله االنمو اسمشو چ  دونمینم

 

تونستم بکنم...   ینم  یکار  چیشناختم، از بس خوشحال بودم، ه  یدست از پا نم دم، یخونه که رس به
 شد؟  یم یبود چ   انقدر خوشحالم کرد، اگر دنشید نیهم

 

 *** 

 »هانا« 

 

از چشمام رو باز کردم و دنبالش   یکی  یشدم، ال رونی خواب با لگد ب یایاز دن یزنگ گوش یصدا با
 رو قطع کردم.  یشسر و صدا گو  یکردم، ب   داشیپ یگشتم و وقت

 زنگ خورد...  یشد، که دوباره گوش یداشت چشمام گرم م تازه

خرس   ی صدا هیکه شب ییکه به زور باز مونده بود و با صدا ییرو برداشتم و با چشما یگوش  یحرص
 بود، جواب دادم: 

 بله؟! -

 الو؟ -

 

 ها؟  -

 

 ادب؟  یب هیها چ -
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 ن؟ یدرس اخالق بد نیزنگ زد یمحترم نصفه شب یآقا -

 

 نه، هانا؟  -

 

 ؟ یدون  یکه اسممو م یهست  یتو ک -

 

 !زدانمی -

 

 ؟یخوا یم یها؟ آها... خب چ زدان؟ی -

 

 مکث شد. یپشت گوش یه الحظ چند

 دارم! ازی بهت ن  ؟یایب شهیم -

 

 ؟یندار  یکار  شه،ینه نم -

 

هر وقت حالت بد شد رو شماره ام   ی ! مگه خودت نگفتشه؟ی: نمدیچ یگوشم پ یناباورش تو یصدا
 حرفا؟  نیو ا شمیدست بکش مثل غول چراغ جادو ظاهر م 
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 اون شبم، گفتم:  یحرفا یآور  ادی با

 !ری نگ یجد ادیگفتم، ز یز ی چ هیمن تو جو بودم  ادته؟ی اون شبو  یرفااووو! تو هنو ح -

 

 م؟ یق یرف یمگه نگفت  ؟یچ یعنی -

 

رو به گوشم  یبود! دوباره گوش  میبه ساعت انداختم؛ دو و ن  یرو از گوشم دور کردم و نگاه  یگوش
 جواب دادم:   دم،یکش یم ازهیکه خم یچسبوندم و در حال

 ... ستمی ن ی شکیه قیشب رف  میمن ساعت دو و ن  -

 

 رنگ غم به خودش گرفت.   صداش

 هانا، من حالم بده!  یول -

 

 ؟ یاسهال گرفت -

 

 نه!تعجب گفت:   با

 

 قطع کنم؟  یندار  یکار  ،یشیخوب م  ست،ین  یچی پس ه -

 

 حالم بده! یخر، از لحاظ روح  -
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 !یشیتوپ م  رونی ب ای ب یبچه سوسوالست، از فاز سوسول  نیا یضیاون مر -

 

 شهینم  ینجور یه کرد: نه احرص زمزم با

 

 گفتم:  جیگ

 شه؟ یم یپس چجور  -

 !یچ یه -

 

 خوابم. یم  رمیمن م  یاوک -

 

 . میحرف بزن کمی میبر رون،یب  ایمعرفت نشو هانا، حاضر شو ب  یب -

 

 برا گفتن هست؟ یمگه حرف  م؟یحرف بزن ای ب ویچ  یرو حالت پروازم، چ   یآقااا، من نصفه شب -

 

 گفت:  مظلوم

 بره!  ینم آخه من خوابم -

 

 گوسفندارو بشمر تا خوابت ببره خاله!  -
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 اتاقت.  امیدارم م -

 

 ! طونهی دختر پسر نامحرم تو اتاق باشن نفر سوم ش هی ،یجا کرد  یب -

 

 واقعا حالم بده! -

 

 .یست یاسهال که ن -

 

 اسهال اسهال؟  یگیم یداره ه  یگفت: چه ربط یشاک

 

 ،یاختاپوس ارزشش رو نداره، اگر دلتنگش هی ستن،ید ندردا که در هیبق گه،یخب اسهال بودن بده د -
کنترل بزن   هی ای ببوسش،  ایبه اختاپوس  دیکش رهیتصو  یاگر حرصت گرفته، بزن کارتون باب اسفنج

حاال   ره،ی گ یخوره به سرت خوابت م  یکنه م یحال کمانه م  نیحاال ان شاء اهلل تو هم   ون،یزیتو تلو
 هم برو گمرو! 

 

 کردم. یبالشت گذاشتم و غرغر   یو سرم رو رو  رو قطع کردم یگوش

 آشغال کله! م،یحرف بزن  ایزنگ زده ب  ینصفه شب -

 

 گوسفندارو بشمرم.  نمیبش سایخوابم ببره؟ وا یچطور  حاال
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 دو، سه، چهار، پنج، شش...  ک،ی -

 

و هم  شدم و بعد اخمام رو ت  رهیگوسفند خ زدانیدر اتاق باز شد که مات موندم... چند لحظه به  هوی
 کردم و گفتم:  یاشاره ا زدانی. به دمیکش

 هفت!  -

 

 تعجب گفت:  با

 ؟ یهفت چ  -

 

 تاپ تنم بود. هیچون  دم،یرو تا گردنم باال کش پتو

 شمردم.  ی داشتم گوسفندارو م  -

 

 ... یلیخ  یل یخ -

 

 ؟ ینصفه شب  یخوا یم  یکنما! چ یزنم از وسط نصفت م یم -

 

 !رونی ب میپاشو لباست رو بپوش بر -

 

 ن؟ یندار گهیامر د -
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 باش.  نییپا گهید قهیپنج دق ا،ینه، حاال ب  -

 

  گهینشد... د یجا نرم، ول چیرفت، پسره خر! اول خواستم بخوابم و ه  رونی روگفت و از اتاق ب نیا
 کردما! یبود، عجب غلط دهیخواب از سرم پر

 .ن یها رفاقت نکن زدانیوقت با   چی: ه یاخالق جهی ... نتنهیجنبه رفاقت ندارن، ا ایل یخ گنیم

رو نداشتم و انگار به پلکام وزنه   ی چی . حال هدمیاومدم و لباسام رو پوش نییتخت پا یرخوت از رو با
 اد؟ یدر م  یقیحال، از من چه رف  نیبا ا یبود... آخه نصفه شب  زونیآو ییلوی ک ستیدو

  الیاز و رونی ب نمیهمنبود و واسه  الیو یتو زدانیرفتم؛  رونیسرم انداختم و از اتاق ب  یرو رو شال
 . افتمی نشیماش  یکنم که اون رو تو داشیزدم تا پ رونیب

 

 کرده! رونتیاختاپوس و نیخواد بره دور دور؟ خدا بهت رحم کنه پسر، عشق ا  یم یشب  نصفه

قهوه،  دنیبه سمتم گرفت، نگاهش کردم و با د یز یچ هیشدم و در رو بستم که  نشی ماش سوار
 زدن.  یچشمام برق

 

هم   زدانی و  دیکه گذشت خواب از سرم پر کمیو مشغول خوردن شدم،  دمی و از دستش قاپر قهوه
 حرکت کرد... 

 روند گفت:   یرو م  نی طور که ماش همون

 د؟ یخواب از سرت پر -

 

 نگاش کردم.  ضی غ با
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 بله به لطف شما!  -

 

 خوبه.  -

 

 فاجعه است.  نیخوبه؟! ا -

 

 زد.  یرو لبش نشست و بعد چشمک   یلبخند

 ! قیرف  ریگ ن سخت -

 

 . دمیچرخ زدانیخواب رو کش ندادم؛ پشتم رو به در چسبوندم و کامل به سمت  بحث

 خب چرا حالت بد بود؟ -

 

 از رو لبش کنار رفت و گفت:  لبخند

 .دمیدالرام و برسام رو با هم د -

 

 خب؟  -

 

 ست؟ یخب؟! برات مهم ن -
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خواد تو رو    یکنه، م یکارارو م نی ا شناسم... واسه جلب توجهت یچون دالرام رو م  ست،ینه مهم ن -
 همه!  یجلو یکن یکار  هیکنه و  یعصب

 

 گفت:  مات

 دوستم داره؟  یعنی -

 

 به نظر من نداره! یدونم، ول  یدوست داشتن رو نم  -

 

 تعجب نگام کرد.  با

 نه؟ ایناراحت بشم  ستی برات مهم ن ؟یتو چرا انقد رک  -

 

همه مون دروغ رو   ه؟یما آدما چ یبد   ،یدون ی م ،یو بشرو به ر  تی با واقع دین باچو ست،ینه مهم ن -
آدم  هی ه یشب م،یحرف رو به جون بخر هی نیدروغ  ینیر یش  میحاضر م،یدوست دار تیاز واقع شتریب

کجا؟   تلخه! حماقت تا قتیچون حق م،یرو بشنو تایواقع میدوست ندار یول م،یساده و خنگ باور کن
 ... میهست یا وونهیو د  بیا موجودات عجواقع یدونن، ول یمارو اشرف مخلوقات م 

 

 اومد!  یبهت نم ،یزن  یم یجالب  یحرفا -

 

 کردم.  یخنده ا تک

 چرا؟  -
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 شد. رهی لحظه نگاهش رو بهم دوخت و بعد دوباره به جلوش خ هی یباال انداخت و برا یا شونه

  کمیحرفارو بشنوم  نیاز تو ا نکهیکال ا ،یات یوونگید روی و پ یا وونهیدختر د ه یکردم فقط  یفکر م -
 بود.  بیعج  یادیز

 

... قصه بهلول  میباش وونهید دیداره، با ینیدوره زمونه، انسان بودن و سالم بودن، تاوان سنگ نیتو ا -
 ؟ یدیرو شن 

 

 حالت استفهام نگام کرد که ادامه دادم: به

نبود... اون طور   وونهید تیاون در واقع یدوننش، ول ی م وونهیهمه د ه،ییدانا یل یآدم خ هیبهلول  -
بغداد انتخاب کنه و بهلول رو   یرو به عنوان قاض یکیخواسته  یم  دیکه هارون الرش گنیم دم،یکه شن

کنه و   یم  صرارهم ا دیهارون الرش ستم،یمن سزاوارش ن گهیو اونم م گنیبه بهلول م دن،یم  شنهادیپ
  گهیم شه،ی م  داریکه بخوابه و صبح  یخواد و شب م یشب فرصت م  هیبهلول چون دوست نداشته 

  نشیشدن د  وونهینده، با د ایدن نی شد تا تاوان سالم بودن و آدم بودن رو تو ا  وونهیشدم... د وونهید
 رو حفظ کرد تا تو کار مردم دخالت نکنه. 

 

 تکون داد. یباال انداخت و با لبخند سر  ییابرو

 چه جالب!  -

 

 بهم انداخت و گفت:   ینگاه بعدم

 ؟ یدون  یاز کجا م نارویا -
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برم دانشگاه،  دیتابستون تموم شه با نیخونم بعدم ا یم  ادینگاه نکن، من کتاب ز ینجور یبه من ا -
 ! یاونم پزشک

 

 تموم شدن حرفم با افتخار نگاهش کردم که گفت:  با

 ؟ یخون   یم یواقعا پزشک  -

 

 اهوم! -

 

 زد.  یچشمک

 .ادیکم کم داره ازت خوشم م -

 

 گردنم دادم. به یبهش رفتم و قر  یغره ا چشم

گوشتم   خیمن دو ماهه ب ،یعاشقش شد یسفر کار  هی یدالرام رفت نیهفته با ا  هی! گهید یا وونهید -
 تازه داره از من خو...

 

  جادیکرد و فهموند که ادامه دادنش باعث ا لی و تحل هیتازه مغزم تجز دم،یحرفم که رس  ینجایا به
 .شهیسوء تفاهم م

 .دمیخودم د یرو رو طونشیانداختم که نگاه ش زدانیبه  یگوشه چشم نگاه از

 ه! ادامه بد ،یگفت  یم  یخب داشت -
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 گفتم:  لکسیر  یلیباال انداختم و خ یا شونه

 ! یدی رسونه که تا االن کماالت و جماالت و محسنات من رو ند  یم تویعقل  یب نیا گه،ید یچ یه -

 

 که عاشقت شم؟  -

 

  رمی شم و بم یبزن تو سرم ضربه مغز  ییدمپا هی ایب کارش کنم ننه؟ ننه یول کن نبود، چ گهید نیا
 ننه؟ شهی... نم دمیم یچطور سوت  نمیتا نب  نم،یرو نب  امیگند کار نینباشم تا ا نیرو زم گهید

 فضا؟ یهانا؟ رفت ییکجا -

 

 ... ستیکال ن دمیگشتم که د یآره داشتم اون باال باال ها دنبال اعتماد به نفست م  -

 

 . دیرو شونه ام کوب  یکی

 دارم.  شنهادیپ هیحرفتو کامل کن برات   ، یگفت یم یچ هی یبحثک عوض نکن، داشت -

 

 گفتم: الی خ  یب یل یاخم و خ با

 ؟ یدار  یشنهادیحرف من کامل شد، تو چه پ -

 

 باال انداخت.  ییابرو
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 نبوده... باشه!  یچ یه میپس فرض کن نطور،یکه ا -

 

 رو چرخوند و ادامه داد:  فرمون

 ؟ یکن ینقش دوست دخترمو باز  میدالرام شیو پ  میلتا شما  یخوا یم -

 

نه   یول قم،ی فرض کرده بود؟ گفتم رف یمن رو چ نی! ادی لرز نیگفتم که بدنه ماش یو چ دمیکش یداد
 ... آشغال! گهید

 ؟یدالرام و حرص بد یخوا ی که با من م  تمیمگه من اسباب باز نا؟یا یچ ی عنی زدان،یخفه شو  -

 

داشت من رو آروم و حرفش   یکه سع یپارک و خاموشش کرد. در حال ابونیرو گوشه خ  نیماش زدانی
 دادم، محکم گرفت.  یکنه، دستام رو که مدام داشتم تکون م هیرو توج

 نداشتم، فقط...  یمن منظور بد نیبب  -

 

که  یمنو آورد نیواسه ا  ؟یداشته باش ییجا ی هر درخواست ب دیبا قتمیچون گفتم رف ؟یفقط چ -
که رو به روت نشسته  یاز سن و سالت، از جا و مکانت، از کس کلت،یت، از قد و هز هنرا ؟یبگ نویا

 خجالت بکش!

 

 کشش نده. گهیکردم د یغلط  هیاش نکن،  یهند لمیآقا بسه، ف -

 گفتم: یحالت مسخره ا با

  رشیراحت از خ  یل یتهش طرف مقابلت بدهکار شه و خ  یدلت خواست بگ یجانم، هر چ  یا -
 م؟یبگذر
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 ! یدوست دار  یهانا، بس کن جون هر ک -

 

چند لحظه مات نگاهش کردم،   هیشصتش شد.   یهمون حال آروم مشغول دستم با انگشت ها در
 شد، گرم گرم بود... یم دهیپوست دستم کش یانگشت شصتش که رو یجا

 هستم... به خودم که اومدم، زود دستم رو یجنبه ا یشد، عجب ب یرفته رفته داشت پرت م  حواسم
 . دمیپس کش

 عمو؟  یکن  یکار م  یچ ی دستامو ول کن، دار  -

 

 کنم! یدارم آرومت م  -

 

کله اش  یداشبورد برداشتم و محکم تو یرو از رو یبسته دستمال کاغذ  دم،یرو تو هم کش  اخمام
 . دمیکوب

 نوازش آروم بشم؟من دالرامم با بوس و ناز و  ی... فکر کردیتو غلط کرد -

 

 تعجب گفت:  و با  دیبه سرش کش  یدست

 رم؟ یبکنم؟ گازت بگ یپس چه غلط  -

 

 حد گرد شدن و داد زدم:  نی تا آخر چشمام

 ؟ یر ی منو گاز بگ یخوا  یم ؟یچ -
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 . دمیتو سرش کوب گهید یکی

 منو؟ هانارو؟  -

 

 .دی سرش کوب یجفت دستاش رو رو یچارگی ب با

 ه؟ یغلط کردم آقا، غلط کردم، کاف -

 

 ! الیبرو و -

 

 ؟یدار  یآقا چرا دور بر م -

 

 اخم جواب دادم:  با

 ستم،ی دورت تشنه با تو بودن ن  یکه من مثل دخترا یخوام حواست به حرفات باشه، بفهم یم -
 که من فرق دارم. یبفهم

 

 گفت:  یرو لبش نشست و با لحن آروم  یحیحالت چهره اش عوض شد و لبخند مل یآن به

 و...  یهست یاز هر دختر دونم متفاوت تر  یدونم، م یم نویوقته ا  یلیدونم، خ  یم -

 

  جایگفت؟ مثل گ ی بهش کرده بودم، دهنم تو همون حالت بازموند. چ دنیکه خودم رو آماده توپ یمن
 و چند بار دهنم باز و بسته شد.  شده بودم... سرم رو کج کردم
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و   هیشد... همش داشتم حرفاش رو تجز یو گرد م  زی کم سرش جلو اومد و منم مدام چشمام ر کم
 داد... ینم یخوب یاومد بو  یکردم، سرش که جلو م  یم  لیتحل

 رفت.  یم  شیمنحرفانه داشت پ  بی بودم، فکرم عج ی ز ی چ هیمنتظر  همش

 شد، طاقت چشم دوختن به اون چشماش رو نداشتم...  یاش لحظه به لحظه کمتر م فاصله

ت االن گف  یصورتم احساس کردم، مغزم مدام م یچشمام رو بستم، که نفساش رو رو  ناخودآگاه
 ... دیکوب یوقتشه، االنه... صورتم گرم گرم شده بود و قلبم تو دهنم م

 خورد...  ینفساش که به صورتم مکردم،  یصورتم احساس م   یک یرو تو نزد صورتش

 

دادم، من نا   رونیب  دهیبر دهیو اون رو بر دمیکش ی قیدادم، عم رونی ام رو ب نهیحبس شده تو س   نفس
 روم بود...آ  بیاون عج یآروم بودم، ول 

شدن کمربند و بعد صداش رو کنار گوشم  دهیکش یبعد، صدا یتر شد و لحظه ا کیکردم نزد احساس
 : دم یشن

 رفت!   یم  شیقبول کن فکرت داشت منحرفانه پ  -

 

 یبهم دست داد، مسخره ام م ی حد گرد شدن... با خنده بلندش احساس بد  نیباز و تا آخر چشمام
 کرد... لعنت بهت هانا!

اش گذاشتم و محکم هلش   نهیس  یو همون حالت بود و سرش کنار گوشم بود که دستم رو روت هنوز
 خورد.  نی اش به در ماش یز دستش در رفت و قسمت فلز دادم و همون لحظه کمربند ا 

 وونه؟ید یکن  یکار م یچ -

 

 گفتم:  تی حرص و عصبان با
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 !الیاالن برگرد و نیهم زدانی -

 

 ... یول -

 

خوام   یفهموند نم  زدانیبه  نیکردم که هم  ادیپخش رو روشن و صداش رو زبردم و دستگاه  دست
 صداش رو بشنوم. 

 ناچار به تحمل بودم! یچرت بود، ول یبس کش یموز

شدم... از دست   ی زود از خواب پا م  دیچهار بود و فردا هم با یکای ساعت نزد م،یدیرس  الیبه و باالخره
 برد... خر خر خر!  یابم مبودم که عمرا خو یحرص یبه قدر  زدانمی نیا

با    دم،یشدم و محکم در رو کوب ادهی منتظرش باشم، پ نکهینگه داشت، بدون ا الی و اطی که تو ح نیماش
 سرعت به سمت اتاقم رفتم و در رو قفل کردم...  نیآخر

 

که   یچرت  یگفت و هر شوخ  یخواست م   یدلش م یبود که هر چ  دهیرفاقت رو انگار بد فهم یمعن
 .شهیم  نیاش هم جهینت گه،ید نهیکه جنبه نداره هم  ی کرد... رو دادن به کس  یت مخواس  یدلش م

 *** 

 

 ؟ یار ی لطفا اون نونو جلو ب شهیم  اریهست -

 

  دیقاپ اریو نون رو از دست هست دی زود پر زدانیهمون لحظه  یدست برد تا نون رو برداره، ول  اریهست
 یم زدانیمن و  نیبود و نگاهش بدهنش اط تعجب باز مونده  اریمن گذاشت. هست یو جلو
 ... دیچرخ



 جلد دوم یعشق آمازون 

163 
 

کنه تا   یم ی باال انداختم و نگفتم که داره منت کش یچخبره و منم شونه ا دیکه گذشت با سر پرس کمی
 کنم. یکنم و منم عمرا باهاش آشت یباهاش آشت

 

!  اریهست دالرام و زدان،یمن بود...  ینفر رو هیخودم گرفتم و تو دهنم گذاشتم، نگاه  یلقمه برا هی
 که با تعجب...  ارمیو دالرام با حرص و هست مونیپش زدانی

  دمیفهم  یرو نم  زدانیخز  یرفتارا  نیا لی بود که خوردم، دل یصبحونه ا  نیتونم به جرئت بگم بدتر یم
هر   نمیکنه تا حساس بشه و به خاطر هم یکارا رو م نی کردم به خاطر دالرام ا  یو همش احساس م

 اومد... یازش بدم م از قبل  شتریلحظه ب

رو با من اسباب   گهینفر د هیپسر بچه،  هیباشم و اونم مثل  زدانیتو دست  ی اسباب باز  هی نکهیا از
 اومد! یحرص بده بدم م  یباز 

 

  یجنگل برا میو بر میتا زود حاضر بش میو به اتاقامون رفت میصبحونه بلند شد  زیم یکم همه از رو کم
روشکر  خان نذاشته بود بخوابم و خدا زدانی شبیداشتم، د یع یرد فجضبط... خمار خواب بودم و سرد

 افتادم. یدستشون م یوگرنه االن مثل جنازه رو م،یبلند شد رترید کمی که امروز 

 

  یبرا  یکیجنگل بودن،  ی... کانکس ها تودمیدر آوردم و پوش  یکمد رو باز کردم و مانتو و شلوار  در
 ... میتاق گرهم به عنوان ا یک یها و  لمبرداریف

اومد، مطمئنم پوست صورتم رو   ی بدم م  نم،یاون دالرام اختاپوس بش  یدستا ری که قرار بود باز ز نیا از
  یکرده بود و االن هر غلط  یغلط هیبود که  وونهیدختر د هیواقعا  د،یکش یموهام رو م ایکند و  یم
 کرد.  یم  یخال چارهی کنه و حرصش رو سر من ب یتونست غلط یکرد نم  یم

 

 یآدم با کله ا هیسرم گذاشتم و در رو باز کردم که  یبستم و شالم رو رو یرو محکم و دم اسب موهام
 . دمیکله گل روش بود، د یکه به جا
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زل زدم که گل رفت باال و   یآدم کله گل نیاز ابروهام رو باال انداختم و با تعجب به ا یکی کردم و  یاخم
 رو لباش بود.  یح یخته بود و لبخند مل ابروش رو باال اندا هیکه  زدانیصورت 

 

زود خودم رو کنترل کردم و به اخمام    یباز شد، ول یحالتش خنده ام گرفت و لبم به خنده ا نیا از
کنم و  یکه باهاش آشت نیبود؟ ا  یچ یهمه تالشش برا نیاصال ا ه؟ی... چه کاردمیغلظت بخش

 بکنه؟  گهید یخرک  یشوخ  هی چرت بده و یبس   شنهادیپ هیدوباره 

 

 رفتم و اون رو آروم کنار زدم که با تعجب نگام کرد و از کنارش که گذشتم گفت:  رونیاتاق ب  از

 بود.  یشوخ هیجنبه نباش!  یهانا، انقد ب گهیبسه د -

 

 .دمیبود د نیی که گالش رو به پا  یدرهم و دسته گل یکه اون رو با صورت برگشتم

 .دیطلب  یشعور از جانب تو م  کمی جنبه نداشت، فقط به  یاز ین  تیاون شوخ  -

 

 . نتمیآورد تا بب  نییو سرش رو پا سادیبلند خودش رو بهم رسوند و رو به روم وا یقدما با

 کردم... یمن که عذرخواه -

 

 !یو درکش کن  یخوام قشنگ بفهم یخوام، م  یرو نم  تیمن عذرخواه -

 

 پسرک بگذر بانو!  نیا راتیاز سر تقص  -
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 زدم و گفتم:   یپوزخند

 ! دیپسر هست ریعدد پ ک ی یسرک؟ جنابعال پ -

 

 نگام کرد.  ی چپک

 چه جنتلمنانه اومدم؟ با دسته گل رز اومدم؟ نیبانو خجالت بکش، بب  -

 

 آقاشون جنتلمنه جنتلمنه!  ییییآخ -

 

 زد و دسته گل رو شق و رق جلوم گرفت.  یلبخند

 ؟ یآشت -

 

 گفتم:  قاطع

 نه! -

 

رفتم...  نیی اجازه حرف بدم، ازش دور شدم و از پله ها پا بهش نکهیو بدون ا  دمیپاشنه پا چرخ یرو
دونستن... البته که  یم  ییزایچ هیانگار  اریوسط دالرام و هست نیبودن و ا زدانی همه منتظر من و 

 دونستن. یرو نم تینبود و اوناهم واقع  یخاص یچ

اومد و اول از همه  نیی ها پا در هم از پله ییبا اخم ها زدانیبعد،  قهیکه چند دق سادمیبچه ها وا  کنار
 به من انداخت.  ینگاه
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که نگاهم کرد، منم نگاهش  یو درست همون لحظه ا دیرد نگاهش رو گرفت و به من رس دالرام
 ونم و تو!د  یمن م م،یدستم برا گر ریز  ایگفت، فقط تو ب   یخوندم که م  یچشماش م یکردم... از تو

 !ترس نگاهم رو ازش گرفتم، جادوگر بدجنس  با

 

که  زدانیتک نفره نشستم.  یصندل  یاول رو فیو من رد میو سوار اتوبوس شد میرفت  رونی ب الیو  از
مفتخرانه،   اریبس  یحرکت یاول، کنار حسام نشست و من ط فیدو نفره رد یها  یصندل یاومد، رو

 بهش ننداختم. ینگاه چیه

زود  زدانی است آهنگ کردن و ساعت راه بود، همه درخو  مین ای و  قهیدق ستی تا جنگل حدود ب  چون
راننده و کمک راننده   یدو صندل  ن یبلند شد و رفت فلش خودش رو به دستگاه پخش وصل کرد و  ب 

 من زل زد.  یتو چشما م ینشستن داشت، نشست و مستق یکه جا

 

با   دمیقسمتش همش تو ذهنم تکرار شد و فهم هیکه شروع به خوندن کرد، چشمام گرد شد و  آهنگ
 شته.منظور گذا

 بدونم من چه کردم  ،یگفت یشد م  ی"کاش م

 بگردم   یبا من، من با ک یقهر  یوقت

 بگردم؟   یبا ک من

 بدونم من چه کردم  ،یگفت  یشد م ی م کاش

 بگردم   یبا من، من با ک یقهر  یوقت

 بگردم؟   یبا ک من

 

 ام  یمن که آشت ،یاگه با من قهر  تو
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 ام  یکاشت یعمر  ،یگل هر شهر  گل

 ز دوست دارم با شم،یاز پ یبر  اگه

 صد هزار بارم  شم،یفدات م دوباره

 صد هزار بارم  شم،یفدات م دوباره

 ام  یمن که آشت ،یاگه با من قهر  تو

 ام  یکاشت یعمر  ،یگل هر شهر  گل

 باز دوست دارم  شم،یاز پ یبر  اگه

 صد هزار بارم  شم،یفدات م دوباره

 صد هزار بارم  شم،یفدات م دوباره

 

 نداره  یار ی گهیمن جز دل تو، د دل

 نداره  یکه قرار  ،یپا ترکش نکن به

 نداره  یقرار  که

 باد  یفانوس تو مثل

 شمی تو من خاموش م یب

 فانوس خاموش  هی به

 نداره"  ینداره، باد که کار  یکه کار  باد

 زاده%برکه( یشماع )حسن 
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 بود... یب یو غر بیپسر عج یلی خ زدان،یبا آهنگه شاد شده بودن، خنده ام گرفته بود از  همه

 ان! یزاده عال ی شماع  یواقعا آهنگا -

 

 ماتم برد. هوی زدانیطور بود... با حرف  نیتکون دادم، واقعا هم یانداختم و سر  ایبه رو ینگاه

 که مرده!  فیح  یول -

 

 و گفتم:  دمیرو تو هم کش  اخمام

 اطالعاتو به تو داده؟  نی ا یک  ر،یزبونتو گاز بگ  -

 

 ! یوا خودت گفت -

 

 تعجب نگاش کردم.  با

 گفتم؟ یمن ک -

 

 تو جن...  -

 

داد  یادامه اش م  دمیخواستم بگم چرا ادامه اش نداده که فهم  هویرو ناتموم نگه داشت،  حرفش
 زود جمع و جور کردم. اومد پس بحث رو  یبه بار م   یمیعظ  یسوت

اء اهلل  اگر گفتم حواسم نبوده... زنده ان و ماشاء اهلل صد هزار ماش ای ،یشما بد متوجه شد اینگفتم،  -
 تنشون سالم باشه!   شهیکه هم یاز من و شما هم سالم ترن و اله 
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 در آورد و گفت:  یهم خر باز  نجایا دالرام

 ؟یموند مای! شما هنو اون قدمای کی و  ستیقرن ب ؟ی دیزاده گوش م  یوا، هانا جون شما شماع -

 

 به سمتش برگشتم.  لکسیر  یلیخ

 هر قرن چند ساله؟ زمی عز -

 

 کرد و جواب داد: نازک  یچشم پشت

 ... صد سال!گهیوا، معلومه د -

 

 ... ستین  یم یقرنه و قد نیزاده هم مال ا یحاال رجوع کن به حرفت! شماع -

 

 به هر حال آهنگاش دمده ان!  -

 

 مسخره گفتم:  یزدم و با حالت   یپوزخند

 مارا! یبابا مدرن... نمود -

 ن کرد... نگاشو ضیخنده و دالرامم با غ  ریحرفم همه زدن ز نیا با

  کیکردم با   یکرد و هر بار که به پشت سرم نگاه م یم تمیواقعا اذ زدانی  رهیگاه و خ ی گاه و ب ینگاها
 شدم... یعالمت سوال به اسم هستار روبه رو م
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  یخواست درستش کنه و نم ی بودن، غلطه رو کرده بود، االن م  بیعج تینها یب زدانی  یها رفتار
 بگذرم. یمهم نیبه ا یز یاز چ ایسادگ نینبودم که به ا یشد... دختر 

  یکار  ایبا حرفش  یودمم! اگر کسبشن، خط قرمز من، خ   تی حد و حدودا رعا دی تو رفاقت هم با یحت
 گذرم!  یخط قرمز من پا بذاره، ساده ازش نم   یناراحتم کنه و رو

 

ب افتادم و  من از بچه ها عق م،یشد ادهی که پ نیاز ماش م،یدیفکر به جنگل رس  یکل ونیم باالخره
 تنهام، زود خودش رو بهم رسوند. دیکه د ارمیهست

 هانا؟  -

 

 کردم گفتم:  یم  ستی رو راست و ر فمی که ک یبهش انداختم و در حال  ینگاه

 بله؟  -

 

 چخبره؟  -

 

 : دم یتعجب پرس  با

 ؟ یخبر چ -

 

 نگام کرد. دیترد با

 هست؟ یز ی چ زدانیتو و  نیب -
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 . ستادمیحرکت ا از

 ؟یرد ک یفکر  نیچرا چن -

 

که   یزاده گذاشتنه در حال یشماع   نیاش و ا رهیخ یانکار نکن، جواب درستو بهم بده، نگاها نیبب  -
 توجهاش...  نیدوست نداره، ا

 

 .دمیام کش یشونیبه پ یدست

 ! ستین یچ ینه ه -

 

 باور کنم؟  -

 

واد خ  یکرد و من ناراحت شدم، االنم م یکار  هی که  میباور کن، فقط دو تا دوست ساده بود -
 .می کن  یببخشمش و آشت

 

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 تو قهوه دالرام و برسام؟  نیپس بگو! اون شبم کار دوتاتون بود که سوسک انداخت -

 

 تکون دادم و با ذوق گفتم:  یافتخار سر  با

 چه خفن بود؟ یدیآره! د -
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 شد.  یجد  هویتکون داد و بعد  یسر  یخند با

کنه تا   یم یتفاوت باشه، هر کار  یونه ب ت یازش ناراحته، نم  یکی  یره، وقتدا یاخالق هی زدانی هانا،  -
 کن.  یباهاش آشت   ه،یبق شی پ  نیسه بش نیاز ا شتریب یخوا  یکنه... اگر نم یطرف باهاش آشت 

 

 داد زدم:  بایتقر

 کنم! ینم یپسره آشت نیعمرا... من با ا -

 

 و دهنش گذاشت.   ینیب یرو رو  یاشاره ا انگشت

 ... ششیه -

 

 باال انداختم.   ییابرو طنتی زدم و با ش یلبخند

 سوسماز!  -

 

 و گفت:  دیخند

 ! ایب  میبر  ایب -

 

 

 *** 

 ا« ی»در
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 شم یات م وونهیکه د یدار  یبگو مگه چ -

 شمیکه هم خونه ات م یخوشحال  نیاز ا بگو

 شه یمن و تو خاطره م ن یروزاست که ب  نیهم

 شت یکه راه بره پ  نهیعاشق ا وونهید نیا

 ... شتیپبره  راه

 

آهنگ رو کم کردم و  یشد صدا سی پل نی اومد و سوار ماش رونی ب مارستانیکه از ب یعل دنید با
 رو روشن کردم.   نیماش

 آروم پشتشون حرکت کردم و با آهنگ خوندم... آروم

شمردم که   متینگه داشت و منم فرصت رو غن نهیماش  هویکه  میدر حرکت بود یا قهیپنج دق هی
 شدم.  رهیو به جلو خ  یض کنم و برش گردونم به اون شاد قبل رو عو  نیآهنگ غمگ

زده   مهیفرمون خ یرو یدستام گذاشته بودم و به عبارت  ی فرمون و چونه ام رو رو یدستام رو رو جفت
 زده شد.  نیماش شهیش  هویبودم که 

 

  نییارو پ شهیکه عشقم توش بود، دست بردم و ش   سی پل نی به جلو و اون ماش رهیطور خ  همون
 .دمیشک

 خانوم؟  -

 

 ها؟  -
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 خانوم؟!-

 

  نمینگاه کردم بب  نهیشدم و به ماش  کینزد نیماش یجلو شهیبه ش  کمیکردم و با اخم  ز یرو ر چشمام
 داد اومد:  یصدا  هویکه  ستی توش ن یچرا انگار کس 

 ستم؟ی خانوم؟ مگه با شما ن -

 

زبونم بند اومد و   هوی یعل دنیخورد. با د   نیو سرم محکم به سقف ماش دمی دادش از جا پر نیا با
 چشمام گرد شد... 

 ؟ یکن  یم  بیمنو تعق یدار  -

 

 جواب سوالش رو بدم گفتم:  نکهیا ی حواس به جا  یب هوی

و  یدار  ادیتو دشمن ز نکهی... نه انی... نه... بب زهی... چشمیات م وونهیکه د یدار  یبگو مگه چ -
 کنم...  نی رو تضم تتیتم امنخواس  ،یسیپل

 

 ؟یا  وونهیدر دتو چرا انق -

 

 ! یاز دلم کاش نر  یدوست داشتن  وونهید یآهنگ نیپس تو فاز ا طونیش یا -

 

 ؟ یو نباش  یکال بر  شهیم -
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 تکون دادم.  یسر 

 نچ! -

 

کله اش محو شد و بعد چند لحظه خم شد   یچند لحظه ا هیگذاشت و  نیسقف ماش یرو رو دستش
 . دمیو سرش رو د

 ؟ یکار کنم دست از سرم بردار  یچ -

 

 گفتم:  ییتا بناگوش کش اومد و با پررو شمین

 !ری منو بگ ایب -

 

  دیکوب  نیمحکم رو سقف ماش  یک ی  هویشوک رفت...  یحد گرد شدن و قشنگ تو  نیتا آخر چشماش
 ا حرص گفت: رفت ب  یم  نیکه به سمت ماش یو در حال

 ! رمی گ یتو رو نم  رمیمن کرونا بگ  -

 شدم و پشت سرش داد زدم:  ادهیپ  نیماش از

 ه؟ یکرونا ک -

 

به خودم   یو با تاسف نگام کرد که جفت دستام رو پشتم تو هم قفل کردم و با لبخند تاب  برگشت
 دادم.

 !روسهی و دم،یآها فهم  -
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 !گهید یخوند یم  یخداروشکر، پزشک -

 

 ذوق گفتم:  با

 .شمیسرگرد م هیو منم زن   یخانم دکتر بش هیآرههه، قراره شوهر  -

 

 کشم و هم خودمو!  یدار وگرنه هم تورو مدست از سرم ور  نیبب  -

 

 اووو، سرگرد قاتل نشو... -

 

قدم عقب رفت و با اخم نگام کرد که ادامه   هی دم،یاش که رس یقدم هیشدم و به  کینزد یقدم بعدم
 دادم:

 !مینی ب یهمو باز م  ایهم من، اون دن ،ی ر یم ینداره، هم تو م  یهم فرق یال بکشحا -

 

 و گفت:  دیکشبه صورتش  یدست کالفه

 نمت؟ یکار کنم نب یچ -

 

 قدم عقب رفت.  ه یشدم که متقابال  کیبهش نزد  گهیقدم د هی

 !یبذار خالصه کنم برات... تو فقط دو تا انتخاب دار  ن،یبب - 
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 .دمی اش کوب  نهیاشاره ام رو بلند کردم و همزمان با کامل کردن جمله ام، دو تا تخت س انگشت

 من!  ایمن،  -

 

اش تا محو   یآب یشدم و از کنارش گذشتم... چشما نمی زدم و سوار ماش  یکه چشمکنگام کرد  مات
 قه ام کردن. بدر دش،یاز د نمیشدن ماش

 ! یسرگرد توکل  ارمیبود، باالخره به دستت م  نیری پسر چقدر ش نیا

... آه از نهادم  دمیعمو کامران رو د نیدر خونه ماش  یرو به سمت خونه روندم، جلو  نیسرعت ماش با
 دلم بذارم؟  یرو کجا نی اسیند شد، حاال بل

کردم از   یشدم. سع ادهیاونا پارک کردم و بعد خاموش کردنش پ نیرو پشت ماش  نی ماش یناراحت با
و حرف   دنی که از د یگند نزنه به حال خوش  نیاسیبودم که   دواریمعلوم نباشه، ام یز ی چهره ام چ یتو

 شده بود. بمی نص یزدن با عل 

نم رو  من تو اتاقم رفته باشن، ت ل یسراغ وسا نکهیاومد و فکر ا یم اطی ون تا حبچه هاش یو صدا سر
 لرزوند. 

لبم بشونم و انگار   یرو  یکردم لبخند یوارد خونه شدم. سع عیسر یلی و خ دمی قدمام سرعت بخش به
کردم که همه نگاها به سمتم برگشت. عمو کامران با محبت نگام کرد و   یموفق هم شدم... سالم

 گفت: 

 ازمون!  یر ی گ یخانوم! چخبرا، خبر نم ایبه... در -

 

 دستم فشردم، گفتم:   یرفتم و دستش رو تو  ی زدم و همون طور که به سمتش م یلبخند

 چند وقته!  نیا رمیدرگ یل یخ ن،یخوش اومد  ،یسالمت -
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 خوبه درساتو خوب بخون! ،یموفق باش  -

 

 درس نبود که!  ری رگبود، د یعل  ریمن فکرم درگ ؟یخوش بود درس خوندنه چ دلش

پر افاده که  تی نها یزن ب  کیبار نوبت زن عمو مهتاب بود...  نیگفتم. ا یزدم و مرس  یلبخند
از   یکی ی بودن، اما تا پا  قیشف  قیدوست و رف یلی چشماشم شور بود. مامانم و زن عموم در ظاهر خ

 شد.  یشروع م  بتایرفت... غ یم  رونی ب یک یخونه اون 

 

! خب از هم هیچ ایزمسخره با  نیدونم ا یبودم... نم دهیرو د ایقضا نیبا چشم خودم ا خودم
! البته دشمن دشمن هم نبودنا،  نی ... چرا در ظاهر دوست و در باطن دشمنگهید  نیبگ ادیخوشتون نم 

 اومدن! یهم خوب پشت هم در م یتر... گاه بیعج   یلیخ

 به روش پاشوندم که جوونه زد و لبخند شد. یلبخند

 !ختیر  فتی توصبرگام از  -

 . ستیحرفا ن  نیاالن وقت ا ،یخفه شو وج  -

 رفتم سمت مهال!  ییخفه شدن وجدان به زن عمو سالم کردم و بعد دو تا بوس هوا با

سواد در آداب معاشرت بود که اصال شعور   یکرده ب  لیعدد تحص  کیبس که   نی مهال هم فیتوص  در
 نداشت.  نای سالم و عرض ادب و ا

 

! چشماش رو که به قول خودش حالت  لیدل یاونم بده بود و از نو ساخته بود، صورتش رو ز  پارسالم
ور اون ور صورتش، دماغشم که   نیکرده بود، گونه نداشت و االن قشنگ کوه درست کرده ا یگربه ا

بگم که پنجاه درصد   دیو با  یشگاه یآزما یاسکلت ها نیمثل ا دمید یکال من دو تا سوراخ م
 داده بود...  لیرو هم لباش تشک رتشصو

 خوشکل بودا، اما خرابش کرد...  خودش
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که آدم دلش   هیگریج  کینامزدش  ست،ین یچ ینامزدشه! خودش ه ره،یگ یکه حرصم م یز یتنها چ از
 هلو بپر تو گلو!  قای نگاش کنه... دق ادینم

بختت قشنگ    ت،ی شونیکار؟ پ یچ  یخوا یم  بای گفت دخترم، صورت ز یمامان بزرگم م ر،یبخ ادشی
 ه!اشب

و   یآب  ی... قربون اون چشمادمیم نیپزش رو به ا  ارمیمن رو گرفت، م یعل  نیان شاء ا... ا حاال
 بشن! ی... من که خوشکل، اون که خوشکل، بچه هامون چیدرهمش بشم اله یاخما

 

گذشتم چون جواب  یخوب ری از خ نمی مهال هم سالم کردم که "دالم" جواب گرفتم و به خاطر هم به
حرف زدن برم مثل مرغ   یفارس  یبار به جا نیشد ا یو باعث م ختیر یلغاتم رو به هم م رهیهاش دا

 قد قد کنم!

کنم   فی! بخوام اونم براتون توصنی اسی نبود جز  یمهال که گذشتم... موند غول مرحله آخر و اون کس از
 !شی قر و قمتو  شهیخالصه م  نیاسیساده و مختصر بگم که  یلیخ  دیبا

گرفتن، نگام کرد و بعد تازه   تابیکه جلوش ت یاول رو مثل خر  قهیدق کیادم و اون سالم د نمیا به
 جواب سالمم رو داد.

 

زهر   هی یاز سالم کردن به اونا، اجازه خواستم و به طبقه باال رفتم تا لباسام رو عوض کنم و برگشتن بعد
 . رمی دو تا بچه شون بگ نیهم از ا یچشم

مبل تک نفره   ،یخال یرفتم... تنها جا نیی ام رو عوض کردم و دوباره پااتاقم شدم و با حرص لباس وارد
  یازشون م لیکه تموم فام یبود که دو تا بچه هاشون نشسته بودن... دو تا پسر  یکنار مبل دو نفره ا

 . دنیترس
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 بهشون کردم و گفتم:  یادب رو به جا آورده باشم، سالم نکهیا یمبل تک نفره نشستم و برا یرو

 وروجکا؟  دیچطور -

 

 گفت:  ارید هوی

 تو رو هنوز نگرفتن؟  ده؟یترش   یچطور  -

 

آروم   ست،یحواسش ن یکس دمید یبه اطراف کردم و وقت یحرفش چشمام گرد شد و نگاه  نیا با
 گرفتم. شگونیدست بردم و بازوش رو ن

 خفه شو! -

و   هیگر ریبلند شد و زد ز از سر جاش  هوی از انجام کارم ساکت و مات نگام کرد، اما بعد بعد  قهیدق هی
 به سمت مامانش رفت.

 گرفت.  شگونمین ایمااااماااان، در -

 

مردمک چشمام بود   نیلبام موند و ا یرو یو کج و کوله ا مهیخر تو گل موندم... لبخند نصفه و ن  مثل
 دستپاچه لپم رو خاروندم و گفتم:  نن،یسنگ یل ینگاها خ  دمید یکرد... وقت یحرکت م تی جمع نیکه ب

 بچه؟   ی گیعه... چرا دروغ م -

 

 !یگرفت شگونمیخفه شو، ن -

 

 با اخم نگاهش کردم و عمو کامران بهش تشر زد:  همه
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 ... از تو بزرگتره مواظب حرفات باش! ارید -

 

 و هق هق گفت:  هیگر با

 ! یشد وحش یعصب  دهیفتم ترشبهش گ گه،ید گمیراست م  -

 

 د.معرکه شد و تو بحث شرکت کر اریب  شیآت اکوید

 !دمیمنم د گه،یراست م  -

 

 روشو کرد سمت من و ادامه داد: بعدم

 ! دهیترش دهیترش  -

 

نگاه به مادرم کردم بلکه   هیگرفت...  یام م هیکرد من گر یدو تا رو خفه نم  نیا یک یکردم،  بغض
 خودم دست به کار شدم. گه،ینم یز ی چ دمید یوقت یبهشون بگه، ول  یز یچ

 .افتمیب  زایچ نیکه دنبال ا ستمیکار ن یهدف دارم و ب میشم! تو زندگندارم که بتر یمن هنوز سن  -

 

 بحث شد.  یزن عمو مهتاب قاط هوی

 بوده!  نیهم هم نجایعروس خودمه، تازه قصدمون از اومدن به ا  ایکه! در دهیوا، نترش -

 

 هم تو ی شمیو ش دمییعروس خودم انگار پنج تا نوه براش زا  گهیم یجور  هیعروس خودش؟   جان؟
 !دهینشن یزایراهه! به حق چ
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درس خونده، اون کار   نجایگفت... ا یتعجب رفته بودم و اون داشت از کماالت آقا پسرش م یتو من
 رو بلده، اون رو بلده!  نیکرده، ارو 

همه ور ور کردنا، برگشتن سمت من   نیا نیب  دم،یکش یواقعا نم  گهیشده بود و د  تیل یهممون ت مخ
 بخت برگشته! چارهیب

 جوابت مثبته؟  ه؟یخب دخترم، نظر تو چ -

 

کرد من االن جوابم مثبته و  یزن عمو فکر م  یتو صداش نبود، رو چه حساب دمیذره ترد هی ی... حتوا
 ام انداختم. گهید یپا یپام رو رو هیرک بودم،  یل یکه خ ییباشه؟ از اون جا  یامکان نداره منف

 جواب من نه! یمتاسفم، ول  -

 

نبود و   الم ی خ نی خودم ع یباز رو به رو بودم، ول یبا چند جفت چشم گرد و دهناکه تموم شد  حرفم
 دهنم گذاشتم. ینه شکالتم برداشتم و تودو هیام،  یلکس یاثبات ر یبرا

 با تعجب صدام کرد. مامان

 باهم؟  نیحرف بزن  نی بر یخوا ینم ا؟یدر -

 

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

و سه و از خدا   ستیب شهیکه داره م یو دو سال   ستیب  نیا یط م،یس شنا ینداره که! همو م یلزوم  -
 شناسم.  یرو م   نیاسیعمر گرفتم، 

 

 خب؟  -
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 تکون داد. ی حرف زن عمو به سمتش برگشتم و متقابال خب گفتم که سر  نیا با

 شه؟ یم دایرو؟ از اون بهتر برات پ نیاس ی یشناس  یمگه نم ه؟یخب چرا جواب منف  -

 

 !شهیم دایپ -

 

 از حرص کرد و گفت:  یا هخند

 ره؟ ی تورو بگ ادیم  یآخه ک شه؟یم دایاز پسر من بهتر چطور پ -

 

 دسته مبل گذاشتم. یزدم و دستام رو رو  یحی لبخند مل لکسیر

به وقتش   ره، ی خوب مطلق من رو بگ هیکه  ستی! قرارم ن ستیپسرتون که خوب مطلق ن  شه،یم دایپ -
 !ادیم

 

 خواستم تو رو زن پسر دسته گلم کنم!  یکه ممن بود  ریاصال تقص  ؟یچ یعنی -

 

به جمع انداخت و رو به بابا   یکرد، عمو کامرانم بهش اضافه شد و نگاه  یم  نیداشت توه گهید
 گفت: 

  م،یریکه جواب بله بگ یخاستگار  میراحت اومد  الیبا خ ؟یل یبود رسم فام نیا  وان؟یک نجایچخبره ا -
 نجا؟ یبزرگتر هست ا یبزنه وقت حرف  دیدخترت؟ اصال اون چرا با گهیم یچ

 



 جلد دوم یعشق آمازون 

184 
 

حرفام رو بزنم، چون هم    تیدم... دوست نداشتم با حرص و عصبان کردم و سر جام جا به جا ش یاخم
 آورد.  یزدم، حرصشون رو در نم   یحرف م  لکسیشد و همه به اندازه االن که ر  یدرست ادا نم

  یشون واسم قابل احترامه، ولمن، پس طرف حسابتون منم... پدر و مادرم نظر یخاستگار  نیاومد -
  دمیو اجازه نم رمی بگ میخودم تصم  یکنن! من مختارم که واسه زندگ ینم  لیرو که به من تحم یز یچ

 بار فرصتش بهم داده شده دخالت کنه! هیکه  یزندگ نیتو ا یاحد و الناس 

 

 ! ستین احترام بزرگتر برات مهم  یگ یپس م -

 

اون طور که خودم دوست   دمی م حی ترج  ینکردم... ول  یشکن احترام بزرگتر که واجبه و منم حرمت -
 لذت ببرم!  یزندگ  نیکنم و از ا یدارم زندگ

 

 با تاسف تکون داد.  یسر  عمو

 !گنیم  یمردم چ -

 

 تفاوت گفتم:  یباال انداختم و ب یا شونه

اونا   ی عوض بشم و به سازشون برقصم و هر چکه با حرفاشون  ستمیبگن! من عروسک مردم ن -
و حرف و    نمیاز خودم نب یرفتار بد یخوان بگن...! تا وقت  یم یستن بشم... من منم! مردم هر چخوا

آدم کرم که   هیمردم من  شیپ  ه؟یچ نیدون  ی! اصال مدمینشنوم، گوش نم ی از کس  ییانتقاد به جا
 شنوم!  یرو نم فاشونحر

  نیشد... آخر  یتر م ظیعمو غلعمو و زن   یاومد اخما یم  رونیکه از دهنم ب یلحظه و با هر کلمه ا هر
 گفت:  نایرو به زن عمو ا ت ی اومد، عمو از سر جاش بلند شد و با عصبان  رونیکلمه که از دهنم ب
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م که ما پدر و مادرش ه ن،یخفه ش گهیدختره رسما داره م  ست،یما ن یجا گهید نجایا م،یبر نیپاش  -
 . گنیبهش نم  یچی شاء اهلل... ه

 

 . ستادیعمو ا یبه رو یمبل بلند شد و رفت رو یاز رو و دیبه صورتش کش یدست  بابا

 هی گم،ینم یز یدخترمه و منم چ  یزندگ   نیا یدرست، ول یدرست، نور چشمم  ی داداش، برادرم نیبب  -
بزنم    یکی که دخترم گفت نه من  یاومد یبه حساب برادر  ن؟ید یجواب نه داد، چرا انقدر کشش م

 ؟ی باهاش ازدواج کن دیتو دهنش بگم حتما با 

 

 .میخشنود شد اریدمت گرم... بس   یعن یبابا بودم،  عاشق

 به من رفت و گفت:  یعمو چشم غره ا زن

آقا  یپول کرد هیدخترت مارو سکه  یرسما جلو گه،ید  شهیم نیپدر انقدر رو بده به دخترش هم -
 !وانیک

 

قله! خودش حق  دختر من مست دم، یکه رو م  دمیداره؟ رو م یچه ربط ن،ی زن ینامربوط م  یچرا حرفا -
 داره...  یر یگ میتصم

 

 : دیعمو وسط حرفش پر زن

 ! ستیهم ن یچنان مال  رتش،ی بگ ادیب  یکی تا   نینیپس بش  -

 

 زدم.   یپوزخند

 .دیزد  ینم  شیخودتون رو به آب و آت  ینجور ینبودم االن ا یاگه مال رنم، ی گ یم انیحتما م  -
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 سرتره، من خواستم لطف کنم بهت!  یل یپسر من خ -

 

 که خفه خون گرفته بود گفتم:  نیاسیبه   ینگاه با

گرفت تنبونش رو باال بکشه تا پشتش رو   ادی! هر وقت پسرتون نینکن یلطفا به کس نیشما از ا -
گرفت مردونه تو جمع   ادیدختر برنداره، هر وقت  هیگرفت ابروهاش رو مثل   ادینشه،  دهیکش نیزم

 نی ایرفتار نکنه، اون وقت براش ب  باهاش کیبچه کوچ هیخودش حرف بزنه و ننه اش مثل 
 ! یر خاستگا

 

 باره!   یهنر م هیپسر من از هر انگشتش  -

 

 سر دادم. یبلند خنده

 ن؟ی فردا شب خونه هست -

 

 گفت:   کرد و با تعجب یاخم

 داشت؟   یچه ربط ؟یواسه چ -

 

 نه؟  ای نیخونه هست -

 

 به گردنش داد.  یقر 
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 ؟یواسه چ م،یهست -

 

 زدم.  یث یبخند خبباال انداختم و ل ییابرو

  ییآقا دیاز دست دادن چنان خا... آخ ببخش نمیب ی... آخه ممیمزاحم بش  ر یخواستم واسه امر خ یم -
 باره، واقعا بده! یهنر م هیکه از هر انگشتش 

 

 بهم زد.  یاز کنارم رد شد و تنه ا تیکرد و با عصبان  یعمو اخم  زن

 ! شعوریب -

 

 مهال بود. شیبعد

 ! تیترب  یب -

 

کرد و با   یگذشت، اخم یبود... از کنارم که م نیاسیبار نوبت    نیقط چشم غره رفت و اما اف عمو
 گفت:  ضیغ

 !قیهر چه ال قیخال -

 

 تعجب گفتم:  با

 !ینی ... عجب جمله سنگختیر  مانیآخ ننه برگها -

 

 است!هاشم، طوفان در راه  ی قمر بن  ایبهش کرد...   یخنده که مامانم اخم   ریحرفم بابا زد ز نیا با
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  شیمامانم متوجه بشه، به سمت اتاقم رفتم و واردش شدم و در رو ش  نکهیسر و صدا قبل ا یو ب  آروم
 و خفه ام نکنه. ادی نقفله کردم که مامانم 

 کنه... ری فردا رو به خ خدا

 

 *** 

 

 »هانا« 

 

ره با هم بودم االن دوبا  دهیبودم و نازش رو خر دهیانقدر منت دالرام رو کش  گه،یکن د یبابا آشت  -
 ...میبود

 

 بهش انداختم. یکردم و نگاه کوتاه یاخم

 ماست! گهیتفاوت د هی نمیا -

 

 و گفت:   دیپاش کوب  یتا رو دو

 شد! سیدهنم سرو گهید ،یفرق دار  دمیواال فهم -

 

 زد.  یو چشمک  سادیاومد و رو به روم وا بعدم

 ؟ یآشت -
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 زشتت تکرار نشه؟ یرفتارا نیا گهید یدیقول م -

 

 کون داد.ت یسر 

 !دمیقول م -

 

 حرفش دستم رو جلو بردم و گفتم:  نیا با

 !یپس آشت  -

 

 جلوش گرفتم.  دواری و انگشت اشاره ام رو تهد دمیکه زود عقب کش رهیدستم رو بگ اومد

 کنم!  یکنم، کچلت م یدونم و تو، قهر نم  یتکرار بشه، من م گهیبار د هیاما اگه  -

 

 .م یکن  یآشت ای. ب..گهید ا ی ب شه،ینه نه تکرار نم  -

 

 زد. یگرمش فشرد و لبخند یدستا  ونیبار م نیرو جلوش گرفتم که ا دستم

 کردم، حاال برگرد سر کارت!  یمن که داشتم دق م شش،یاوخ -

 

 رفتم گفتم:  یم یلمبردار یف پیبه سمت اک  نکهیکرد و همزمان با ا یحرفش اخم نیا با

 بچه پررو! -
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 کرد.  یخنده ا تک

 گه؟ید یای خوام دعوتت کنم به شام! م  یمون م ی. به جبران کارم و به مناسبت آشتشب منتظرتم.. -

 

 و فقط آروم جواب دادم. برنگشتم

 باشه  -

نشسته بود...  یشد، شدم. دالرام منتظر و عصبان  یانجام م  میکه توش گر یدور و وارد کانکس زدانی از
 . نمیرو بب  ستمشیسر و س نیحال هر روز من بود که ا نیا

 زد. یمخصوص نشستم که پوزخند یصندل یبهش رفتم و رو یغره ا شمچ

 گذره با دوست پسر من؟  یخوش م -

 

 زدم و گفتم:   یحرص درآر   لبخند

 دوست پسر سابق من!  یبهتره بگ -

 

 ؟یبود دهیچقد نقشه کش ،یاوه، پس باالخره تورش کرد -

 

 کردم و به لبام شکل دادم. یتعجب  اخم

 بودم.  دهینکش ینقشه؟ نقشه ا -

 

 اش گذاشت.  یپشت یرو چرخوند و جفت دستاش رو رو   یصندل هوی
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رو   ونمونی م یداشت یدونم... از اولش چشمت دنبالش بود، همش سع یفکر نکن خرم نم ن،یبب  -
 !یو آخرشم خراب کرد یخراب کن 

 

 اش گذاشتم و همزمان با بلند شدنم اون رو از خودم دور کردم.  نهیس یرو رو دستم

  یتون  ی... نمیکرد شمارو خراب نکردم، تو با کارات و رفتارات خرابش ونهیاشتباه نکن، من منه نه،  -
 ! یرو دوست نداشت زدانیکه  یبش  نیمنکر ا

 

 ... یدختره عوض نیبب  -

 

 لباش گذاشتم.  یزدم و دستم رو رو  یپوزخند

 ... یخودت ی او او، تند نرو! عوض  -

 

 داشت و گفت: دهنش بر یو دستم رو از رو دیکش یق یعم  نفس

  یکرد عمرا برا  یمن م یکه برا ییتونه منو فراموش کنه، کارا یمنو دوست داره، عاشق منه، نم  زدانی -
تو اون مغزت   نویتو نه، تورو دوست نداره، منو دوست داره، ا یشد رو یم یرت ی من غ یتو بکنه، رو
وباره بر  کنم د  ش... االن تالرهینم  ادتی وقت از  چیمال منه، عشق منه! عشق اول ه زدانی فرو کن که 

 من! ش یگرده پ یم

 

کرد،    ری تو گلوم گ یز یچ هیشد،  نی رفت... نفسم سنگ  یقلبم فرو م یشد و تو  یخنجر م  حرفاش
 رفت... تپش قلبم نامنظم شده بود!  یسوختن... ناخنم تو کف دستم فرو م یچشمام م
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  قیعم  ی... نفساختی د من رو به هم ربو یدونستم اما هر چ یبود، اسمش رو نم  بیحالم برام غر نیا
 گرفتم... یگفت و من سر درد م یدالرام م دم،یکش  یم یدر پ یو پ

به    یبیعج  لی رفت. م  یبدنم باال م یاومد، دما یاسم عشق، اسم دوست داشتن که م زدان،ی اسم
 کرده بودم، بغضم گرفته بود. هیگر یکردن داشتم، بعد از ده سال، من دوباره هوا هیگر

که  یشگی رو لبم آوردم و به عادت هم  یبود، لبخند یبشنوم، به هر زور   نارویو ا سمیتونستم وا ینم
 باال انداختم.  ییابرو ارم،ی رو در ب یخواستم حرص کس  یم

 شام دعوت کرده...  یمنو برا زدانیرسه! امشب  یبه نظر نم  نطوریاما ا -

 

 کرد و ناباور گفت:  یحرص  خنده

 ! یگیدروغ م  -

 

 ...گمینم -

 

 لباش نشست.  یرو ثشی لحظه گذشت و دوباره همون لبخند خب چند

 برگردم...  ششیخواد دوباره من پ یکه منو حرص بده! م نهیا یبرا -

 

  کمیچشمام اشک نشسته بود و رفتن دالرام تونست  یلبم کردم، تو دنیشروع به جو نامحسوس
 حالم رو بهتر کنه. 

 نکهیا ا یرف بار من کرد و گفت حرفات دروغه ناراحت شدم که ح نیاکالفه... از  یل یبودم، خ کالفه
 د؟ یبه خودش رو به رخم کش زدانی یحسا

 که بود، حالم رو دگرگون کرد...  یچ هر



 جلد دوم یعشق آمازون 

193 
 

 یطول م یل یخ میشد... معموال گر ممیحرف مشغول گر یدالرام اومد و ب   اریکه گذشت دست کمی
دونم از شانس گند من   یلحظه، نم نیتو ا... اما ذاشتن ی دل خودشون آهنگ م یو اونا هم برا دیکش
 بودن.  نیکه آهنگا همه از دم غمگ یچ ایبود 

کردم،   یخطا و چند تا برداشت باز   یسکانسارو با کل یتموم شد، ک میگر یدونم چطور گذشت، ک ینم
 سخت گذشت...  ی لیخ  یدونم که گذشت، ول  یم  نویفقط ا یول

 

  یچهار سال کل نی! من که تو اهی دونستم چ یم که نمبود یحال  هیدست خودم حرصم گرفته بود،  از
 ه؟ یحالم االن واسه چ نیدونستم ا یدرباره درد و مرض ها خونده بودم... پس چرا نم

 ...نی خر، همش دردسر یبه جفتتون پنگوئنا لعنت

نسلش  که اومد، خواستم ک ادمیبرده بودم...  دایاز  زدانیقدر کالفه بودم که به کل قرار شب رو با  اون
دار دالرام   ش ی ن یحرفا  یرو داشت... ول زدانیحال شام دو نفره اونم با  یر یو و ری ه نیتو ا یکنم، ک

 ! رونی اومد، مصمم شدم پاشم برم ب ادمیکه 

 

کردنمون تالش    یآشت یوقت برا چ یه اره،ی گرفت تا حرص دالرام رو در ب یم یاگر من رو به باز  زدانی
 دنیکش یبه جا  ادیب نکهیشدن نه ا یزد و دوست م   یالرام حرف مرفت دوباره با د یکرد... م ینم

 منت من رو بکشه! ،یآشت یمنت اون اختاپوس برا 

به  یمهره سوخته است، تو دار  هی... دالرامم یقیرف زدانی باش، تو با  نی خوش ب  ا،یبه خودت ب  هانا
 اره سراغ اون نره و حالش بد نشه!تا دوب یکن  یکمک م زدانی

و همسفرت   قی... رفیکن یتالش م قتیخوب کردن حال رف  یتو برا ستن،یصال مهم ن اون ا  یحرفا
 آمازون!  یتو

 نبود تا عکسامون رو نگاه کنم. شمیپ  نیدورب فیرو لبم نشست... ح  یظیاون روزا لبخند غل ادی با
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اسم   ندیرو برداشتم و با د میبرام اومد. گوش امکیپ هیعوض کردم که  یک یش ی رو با لباس ها لباسام
 لبام اومد... یرو  یلبخند زدان،ی

 منتظرتم!" ن یتو ماش ق، یرف  رونی ب  ایرو باز کردم و خوندمش "ب  امیپ

 رفتم.  رونیانداختم و با لبخند از اتاق ب فمی ک یرو تو یگوش

من رو حاضر و آماده  یرفت و آمدا بود و وقت گوشه نشسته بود و حواسش به هیمثل موش  دالرام
  یبا یاز اون با ارمیحرصش رو در ب نکهیا یکرد و موشکافانه نگام کرد. منم برا زی چشماش رو ر د،ید

 زدم.   رونیب  الیکردم و از و ایچنگک

 

به سمتش رفتم... در جلو رو باز کردم و نشستم. در رو که بستم، سالم کردم که    زدانی نی ماش دنید با
 زد و گفت:   ینیری لبخند ش زدانی

 سالم بانو، حالتون خوبه؟ -

 

 بار باز و بسته کردم و جواب دادم:   هیرو  چشمام

 ن؟ یشما خوب  ،یخوبم جناب رحمت  -

 

 م؟یمنم خوبم... بر -

 

 . میبر -

 

  دنیو با شن دیچ یپ  نیماش یزاده تو یشماع  یضبط رو روشن کرد که صدا دست برد و نیگفتن ا با
 کردم.  یز ی ساعت هفت خنده ر دنیبه ساعت کردم و با د ینگاه  تمشیر
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 با خواننده شروع به خوندن کرد.  زدانی

 ساعت هفت شبه، دلم پر از تاب و تبه  -

 هفت شبه، دلم پر از تاب و تبه ساعت

 شب امشبه  نیقشنگ تر شم،یعاشق م  دارم

 کار منه  یها، دلواپس هیثان نیا یتو

 منه داریها، لحظه د قهیدق نیا یتو

 منه اری گهیرسه، دلم م  یاز دور م یکس هر

 

 ادامه داد: یبه من انداخت و با ژست مسخره ا یهنگا مین زدانی

 ه یعشق چ یفهمم معن یحاال من م  -

 ه یک ادیکه م یشناسم من اون  یم حاال

 هفت شبه، دلم پر از تاب و تبه ساعت

 هفت شبه، دلم پر از تاب و تبه ساعت

 شب امشبه  نیقشنگ تر شم،یعاشق م  دارم

 

... چشماش حالت  ستادیم و زمان از حرکت اخنده هاش غرق شد یاحساس کردم تو د،یخند یوقت
 .د یخند  یم یکردن وقت  یم دایپ یقشنگ  یلیخ

 فر کرده بود... کمی بود، جلوش رو  شهیمثل هم  موهاش

 !پی خوشت شهی... مثل همیآب  نیو شلوار ج  دیسف شرتیانداختم؛ ت پشی به ت ینگاه
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خنده   یان؟ تو یو پرتا چ چرت  نیگفتم من؟ ا یداشتم م یکردم؛ چ یبه خودم اومدم و اخم هوی
 هاش غرق شدم و کوفت و زهرمار؟ 

 

 بود!  ی... عجب پسر باحالدمیدر آورد و من خند  یباز  وونهید زدانیبه رستوران،  دنمونیرس تا

و  مینشست زیم هینشناستش... بعد وارد شدن، سر  یاستتار کرد تا کس م،یدیرستوران که رس به
 .میسفارش داد

 و گفت:  دیکوبدستاش رو به هم  زدانی

 خب؟  -

 

 باال انداختم. یا شونه

 خب؟  -

 

 رون؟ یب  یایقراره با من ب یگفت تو کانکس؟ بهش گفت یبهت م یدالرام چ -

 

  یعنی د؟ یپرس یچرا براش مهم بود؟ چرا م ختم،یکرد... دوباره به هم ر انیتو دلم غل  یحس بد هی
 تا دالرام حرص بخوره؟ باشه  کیخواست به من نزد یحرف دالرام راست بود؟ واقعا م

 ؟ یفراموشش کن یخوا  یم یمهمه؟ مگه نگفت واست -

 

 چند بار چشماش رو تو کاسه چرخوند. متفکر
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گرفتم که فراموشش کنم، تو هم که  میوقته تصم  یلیخوام بدونم! وگرنه خ یفقط م ست،ینه مهم ن -
 ! یکن  یکه کمکم م ی آسونه... مرس یهست

 

 راحت شده بود.  المی خ یدتا حدو دم؛ی به روش پاش یلبخند

 !قهیرف هی فهیکنم... وظ  یخواهش م -

 

 چشمام زل زد.   ینگام کرد و تو رهیخ

 بکنم... یاعتراف هیخوام   یهانا م -

 

 هم قفل کردم. یگذاشتم و دستام رو کنار چونه ام تو زی م یرو رو  آرنجم

 !؟یچه اعتراف -

 کرد و با لبخند گفت:  یمکث

چطور بگم... درکت   یول ه،یا شهیدونم حرفم کل  ی... مدمیدکه دورم  یهست ی دختر  نیمتفاوت تر -
 ! یا دهیچ یپ یادیسخته... ز

 

غرق   فی تعر نی. از ادمیام کش  یشونیبه پ یحرفش با لبخند ابروهام رو باال انداختم و دست نیا با
 لذت شده بودم... 

 ...یدیرس جهی پس باالخره به نت -

 

 دامه دادم: سرم رو جلو بردم و ا کمی بندش  پشت
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 !؟یعاشقم شد -

 

 کردم.  یکردنش که بد نبود، بود؟ منم به سبک خودش باهاش شوخ تیاذ کمی

 کرد.  یخنده ا تک

 آره، شدم...  -

 

دادم و مشغول شکوندن قلنج   هیتک  یصندل  یو به پشت  دمیشوکه عقب کش  د،یته دلم لرز یز یچ هی
 انگشتام شدم. 

 فتم:و گ  دمیخند دستپاچه

 ؟ یچ -

 

 و با خنده جواب داد: زد  یچشمک

 ! قیعاشقتم رف -

 

بار اون سرش رو   نینبود. ا هیبه لبخند شب ادیزدم که ز  یو لبخند اجبار  دمیکش یقی! نفس عم ق؟یرف
 : د یپرس  طنتی جلو آورد و با ش

 ؟ یست ی! عاشقم ن؟یتو چ -

 

 منم جلو رفتم.  نمیباشم، به خاطر هم یکردم عاد یسع

 نه! -
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 !یزمان الزم دار  کمی یشیعاشقم م ،یش یم یشیم -

 

 نگاش کردم.  ی چپک

 ...شمیبگذره من عاشقت نم  اهمی صد سال س -

 

 تکون داد و قاطع گفت:  یسر 

 .ست ین تی حال چیه ،یفهم  یفعال نم  ،یشیم -

 

 ؟ یتو چطور شد رفاقت منو قبول کرد نم،ی بب ساینچ! اصال وا -

 

 بار لبش رو کج کرد. هیکون داد و ت  یسر  متفکر

خوشکلم بود، نخواستم  ینگ یحاال بگ ده،یم یدوست شنهادیدختر خودش داره بهم پ  هی دمیواال د -
 فرصتو از دست بدم. نیا

 

 کرد.  زی و چشمام رو ر  دمیکش یق یعم  نفس

 دست اون اختاپوس بخورتتا!  دمتی! میعوض یا -

 

کردم   یم دی کار با یسکوت شد. هنوزم دوسش داشت، چ  نمونیزد وف ب  یرو که گفتم، لبخند تلخ نیا
 شد؟  دایپ  هویببره؟ آخه دالرام چرا  ادیتا اون رو از 
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 صداش کردم.   آروم

 زدو؟ ی -

 

 زمان حال برگشت و گفت:  به

 بهم؟  یگیم نویاسمم مخفف نداره چرا ا ،یاسم صدا نزده بود نیوقت بود منو به ا یل یخ -

 

 حال و هواش رو عوض کرده باشم، گفتم:  نکهیا یبرا

کجا و توئه  نیری ش هیزدی کی ک  دمیبعد د یول ،یزدی کیتم بهت بگم کخواس یم  یزمان هیواال  -
 گوشت تلخ کجا!

 

 رفت.  یغره ا چشم

  یذارم باهام آشت یزاده م یشماع یوا! من کجام گوشت تلخه؟ خوبه چند روزه دارم برات آهنگا -
 !یکن

 ؟ یدیبه خاطر من گوش م   ای ،یزاده عالقمند شد یواقعا به شماع  -

 

 تکون داد.  یسر  زی ر یزد و با چشما یچپ کج کرد، لبخند رو به سنت  لبش

 .بهش عالقمند شدم.. کمیهم به خاطر تو، هم  -

 

 خنده گفتم:  با

 ! یاووو پس تو هم به فناش اضافه شد -
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 اضافه شدم.  -

 

آروم ضرب گرفت... باالخره غذارو  زیم  یکه گذشت رو  کمیشد،   رهیخ  زیکرد و به م ییصدا  یب خنده
 ینگاهم رو  یدوست داشتم... هر از گاه یلیسکوت رو خ ی. امیغول خوردن شدآوردن و مش

و   یدودل هیکردم...  یاما حسش م  یچ ری دونم درگ یبود، نم ری خورد. با خودش درگ یچشماش سر م
 ! یکالفگ دیشا ای

 

 یکالفگ نیا  لیدل نکهیگذشت، اما فکر ا یتو سرش م یدونم چ  یبود، نم  یدونم اسم حسش چ ینم
 ذاشت. یم  ری احوالم تاث یدالرام باشه، رو اشی ریدرگ ها و

 لیداشت که من نداشتم؟! دل یرفت... دالرام چ  یم با دالرام مخود سهیمقا ی کم داشت ذهنم پ کم
 هیبود و از  شتریمثبت دالرام ب  یکردم پوئن ها یطرف فکر م هیدونستم، از   یهارو نم سهیمقا نیا

 نبودم.   یبرد راض نیطرفم از ا

  یک یکه مثل  میگرفت یم ادی... م یکن سهیکه خودمون رو با خودمون مقا میگرفت یم ادیما آدما  کاش
که   یستیو واسه خودت ارزش قائل ن یخودت رو قبول ندار  یعنی! رهی تحق ست،ی شدن، افتخار ن گهید
 . ستی ن ایتو دن شتریدونه ازت ب هی  ،یی... تو فقط تویاون بش هیشب یخوا یم

 

و فقط    چکدومیه ایمن تو ذهن اون،  ایتو ذهن من بود،  نیا ایجا خشکم زد،  در زدانیحرف  با
 .میمشترک داشت زیچ هیدوتامون 

 برسام؟  ای ... امم... چطور بگم... من بهترم گمیم -

 

 !؟یچ -
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 ... من...گمیم -

 

که   یبا بستن نمی کامل جمله براش سخت بود، آخرشم نتونست دوباره تکرارش کنه و به خاطر هم یادا
 جلوش بود ور رفت و ادامه داد: 

 ولش کن! یچ یه -

 

 ؟ یکرد سهیحرفتو، فقط چرا خودتو با اون مقا  دمینه شن -

 

 باال انداخت.  یا شونه

خوام برم گردن  یم شم،یم یاونه، راستشو بخوام بهت بگم عصب  شیپ ادیدونم، دالرام ز  یچه م -
 دوتاشون رو بشکنم...

 

بود که   ییراستش رو نگو! االن از همون وقتا ای نگو،  یچی ه اینگو،   تونستم بگم راستش رو ی م کاش
 دادم.  یم حی دروغ رو ترج لی دل یب

رسه به عوض شدنت... تو   یم  سهیمقا نی! آخر ایکن سهیخودت رو با اون مقا  ستی الزم ن زدان،ی -
 ؟ یبمون  ی باق زدانی ای  یبرسام بش  یخوا یم

 

 اخم گفت:  با

 مثل برسام بشم؟  دیبمونم، چرا با زدانی خوام  یمعلومه، م -
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 زدم.  یلبخند

  یبودن راض  زدانیکه تو از  دهیم وی معن نیچون تنها ا ستین  یخودت با اون کار درست  سهیپس مقا -
هم عاشقت باشه مطمئنا   ی... خودت باش، کسیکن یارزش بودن م یاحساس کم بودن و ب ،یستین

  یم دایچرخه ادامه پ نیو ا گهید  یکی برسام مثل  ،یشخواد... اگه قرار بود تو مثل برسام ب  یتورو م 
خودت   نیا ا،یدن نیهم... تو ا هیو شب  یمعمول یپر از آدما ایدن هیشدن...   یکرد، همه مثل هم م

 کنه!  ی م زیمتما هیآدم متفاوت و از بق اردی لیهفت م نیبودنه که تورو ب

 

 ! یفلسف ی حرفاتو فاز  یباز زد -

 

 بهش انداختم. ینگاه کوتاه میندم و نگردو یبستن  یرو تو قاشق

 اد؟ی چرا؟ خوشت نم -

 

 ! یکه دوست دارم ادامه بد یجور   ،یفلسف یحرفا نیاز ا ادی خوشمم م گه،ید نهیماجرا ا یبد -

 

 و گفتم:  دمیخند

 .می و برگرد میرو بخور امونیحال ادامه دادن ندارم، زود بستن گهینه د -

 

 ؟ یچه برگشتن -
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 گرفتم.  یبستن تعجب نگاهم رو از با

 ؟ یچ یعنی -

 

 باال انداخت.  ییابرو طنتی ش با

 !یخوام ببرم شهرباز   یرو م قمیامشب رف -

 

 حرفش آه از نهادم بلند شد و شروع به اعتراض کردن کردم.  نیا با

نه حال   ؟ی کن یکار م یبشناستت چ  یکی شو اصال حالش رو ندارم! بعدم  الیخ  یب  زدانی، نه ییوا -
 ! ادی ازمون و حرف در ب رنی عکس بگ نکهینه حال ا ،یآدم امضا بد یونم به کلدارم که بم نویا

 

 اد؟ یحرف در ب  یچرا دوست ندار  -

 

زدم و   ی. لبخند دستپاچه ادیچی وجودم پ یتو  نیریش  یتوام با حس یجان یه  ؟یچ یعن یزد،  خشکم
 گفتم: 

 !شهیدرست م هیحاش   ؟یچ یعنی گه،یدوست ندارم د -

 

 ضرب گرفت و خوند:  زی م یآروم رو یلیرو جلو آورد و خ   سرش

 بزا...  اد،ی بزا پشتمون حرف در ب اد،ی قلقت داره دستم م اد،ی آره من تورو هستم ز -

 

 .و با اخم کف دستام رو جلوش گرفتم  دمیخوندنش پر وسط



 جلد دوم یعشق آمازون 

205 
 

 کنم تو حلقت!  یم زویم نیا یهوپ هوپ هوپ! بسه... ادامه اشو بخون -

 

 داد. هیاش تک یندلبه ص  دهیگرد و مثال ترس یچشما با

 باش!  فیلط  کمی ؟یجنبه ا  یباشه بابا، تو چرا انقدر خشن و ب -

 

 که هست.  نهیهم -

 

 رو دوست دارم.   یهمون هانا آمازون ،یباش  فیخواد لط یرفته بود، خودت باش! نم   ادمیآها  -

 

 کردم.  یاخم

 مگه به دوست داشتن توئه؟! -

 

 دارم! بپرسم؟  کیسوال کوچ هیباشه بابا غلط کردم... فقط  -

 

 بپرس.  -

 

 کرد. زی رو ر  چشماش

 اد؟یحرف در ب  یخوا یکه نم هیچ لشیواقعا دل -
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گذشت   زدانی  رهیبه سکوت و نگاه خ  یا قهیچند دق هیانداخت؟   ینه، دستم نم ایبودم که بگم  مردد
 رو لعنت کردم و گفتم:   طونی که آخرش ش

 لقم!کنه تو ح یاشو از پهنا م تابهیچون مامانم ماه -

 

بود که من  ده یبخنده! اون قدر خند ینخند ک زدانیخنده، حاال   ریزد ز  یو پق دی رو به هم کوب دستاش
 . میکرد یاختالط م میمعده اش دوست شده بودم و داشت یبا سلوال

 .دیاز اشکش کش  سیخ یبه چشما   یدهنش رو بست و دست ییهوی اما

  اریروز ب هیباهاش حال کردم،  یل یخ ینو زد، ول اون روز بد م ،یدار  یهانا مامان باحال ییخدا -
 ! نمشی بب

 

 اخم گفتم:  با

 به دالرام بخوره!  دمیکنم م یباهاش کله پاچه درست م ارمیزنم چشمتو در م  ی! ممای رتی اوو، من غ -

 

 !؟یکن  یبحثا م  ی اونو قاط  یتو چرا ه -

 

 شنیبد ختم م زیچ هیبه  ایکه  شهی م  ییبحثا یقاط شه،ی خوب نم  یبحثا یدقت کن! اون قاط نیبب  -
 شرارت توشون هست...   ای

 

 : دم یکردم و با تعجب پرس یاخم  بعدم

 !ادی چرا اسمش دالرام شده؟ اصال بهش نم نیا -
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 و گفت:  دیخند

 از ننه باباش بپرس. گهید نویا -

 

خندق بال  نیا یبود و نبود رو تو  یبحث رو ادامه ندادم. باالخره هر چ گهیتکون دادم و د یسر 
شب داشتم، ام یخوب   یلیکه بحث دالرام نبود، حال خ ی... تا وقتمیرفت رونی و از رستوران ب  میختیر

 شد. ی گذشت، البته اگر باز به دعوا ختم نم  یداشت بهم خوش م یلیخ

 و گفت:  دی به سمتم چرخ زدانی م،یکه شد  نیماش سوار

 ؟ یشهرباز  میخب بر -

 

 : دم یکردم و نال یاخم

 ... مینر  اینه، ب -

 

 رو روشن کرد.   نیماش

 ؟یبه تموم جوانبش فکر کرد ؟ی معروف بش لمیف نیتو قراره بعد منتشر شدن ا یدونست یهانا م -

 

 باال انداختم. یا شونه

 فکر نکردم... زایچ  یلینه به خ یهست، ول  تیدونم امکان معروف یم -

 

 پدال گاز فشرد و حرکت کرد.  یرو رو  پاش
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ترسش تو دلت هست   ییجا هی  یر ی م یو با من دار  ی ستیمعروف ن تو االن ، یعادت کن  دیبا نیبب  -
 گهیتو پاساژا؟ د  دیخر یر ی نم گهید ؟یزن  یم ویهمه چ دیق  یف بشمنو نشناسن... خودت معرو

 !یوفق بد طی خودت رو با شرا دیبا ؟ یشیاز خونه ظاهر نم رونیب  ؟یر یدانشگاه نم

 

 ؟ یعنیچطور  -

 

براشون وقت   دی... بایفرار کن دینبا ننت،یب  یم ییجا  هیشن، ک یتو رو مردم و طرفدارات باال م  -
مورد عالقشون،  گریاز تو وقت گذاشتن... اونا انتظار دارن باز تیحما یهمون طور که اونا برا ،یبذار 

 امضا و... رن،یباهاشون خوب رفتار کنه، دوست دارن باهات عکس بگ

 

 ه گذشت، ادامه داد: آروم شد، از اون ک نیحرکت ماش   دم یرس  ریسرعت گ به

  دیبا یر ی هر جا م  ،یآروم داشته باش یزندگ هی ینتون گه یسخته، سخته که د  تی دونم معروف یم -
که  شنیم  دایآدم پ یخوبم داره، کل یجنبه ها یتوئه، ول یمثل من! همه جا نگاها رو ،یاستتار کن

و   یخستگ  شه،یوب محالت خ  ،ینی ب ی م تارویحما  یوقت  ،ینیب  یم ارویانرژ یدوستت دارن، وقت
که تگم کردن  نمیب  یو م نستایتو ا  رمیم  یوقت شهیهوا، باورت نم رهیم شهیدود م تتیاز معروف  یفگکال

 نیخورد و منتقد ی شکست م لمامیکه من ف  یی... روزارم ی گ یم یچقدر انرژ  نمیب  یهارو م جیفن پ ای
 یکه ب نفن ها بود نیدادن، ا یفحش م  ایل یخ  یکردن و حت یم  تیها شکا ننده یاز ب یل یو خ نمایس

 ! یلیارزش داره، خ یل یهنرمند خ هی  یبرا نایکردن، ا تیموندن و حما شمیمنت پ

 

زده   جشی به پ یسر  هیگفت... دروغ نگم  یزدم، چقدر با ذوق و شوق داشت از طرفداراش م  یلبخند
ود... از خدا که موهاش ب ی. نصف کراشا هم رو دمید یم  نارویا ارویبودم، قربون صدقه هارو، انرژ

 موهاش کراش زدم.   یاز شما چه پنهون که منم رو ست،ی پنهون ن

 کنم... یکارارو م نیمونه، اگر معروف شدم، هم یم  ادمیحرفات به  نیا -
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 شدم و ادامه دادم: رهیخ زدانیرو از روبه روم گرفتم و با لبخند به  نگاهم

مردم،   نی اگر شناخته شدم ب  یروز  هیترسم  یوقت! م چ یتونم مغرورشم، ه یمن کال نم  ،یدون  یم -
 است! وونهید گرهیکنم... تهش بگن باز یباز  وونهید

 

 !یا وونهی تو االنم از نظر من د -

 

 . ستیکه نظر تو مهم ن نه یآخه نکته مهمش ا -

 

 نگفت.  یز یچ گهیتکون داد و د یخنده سر  با

آهنگم  هیو داد   غیهمه ج نی ا نیبود... ب  تینها یو داد ها ب  غی ج یصدا  م،یدیرس یشهرباز  به
  یک  جان،یه  یو داد و کل غ یج نیتو ا  ، یتر بود... آخه مرد حساب نیذاشتن سنگ یگذاشته بودن که نم

 دپرسا!  نیاز ا نیغمگ هی ؟یده؟ حاال آهنگم چ یآهنگ گوش م

هم  ها از دور ب  لهیاز وس یلیخ نکهی. با وجود امیدیرس  یر ی گ میو به مرحله سخت تصم میرفت  جلوتر
دلم  یکه از حرکتشون تو یبودم، با وجود ترس جانیمن چون عاشق ه یجلو، ول ا یدادن ن یاخطار م

 و رفتم تا سوار بشم. دمی خر  طینشسته بود، بل

 

. انقدر  دیکش یمن داشت داد م یپا به پا زدانمیبودم،  دهیکش  غیکه جون تو تنم بود، ج ییجا تا
مردم.   شیتونست سر باال کنه پ یناخت تا آخر عمرش نم ش  یرو م زدانی  یکیشده بود،  یصحنه جالب

 سرخ سرخ شده بود...  جانیاومدم، صورتم از شدت ه  نییپا لهیوس نی از آخر

صورتم    یزدم. موهام جلو یسوخت و نفس نفس م  یبودم، م دهیکه کش  ییغایاز شدت ج گلوم
 شدن.  یزد، پخش و پال م  یصورتم م یکه تو یاومده بود و با باد
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 با خنده گفتم:  زدانیبه سمت  دنمیبا چرخ  نهمزما

 بو...  یعال ییوا -

 

  ی! با حرص پوفدمشیو چشم گردوندم، اما بازم ند دمی دور دور خودم چرخ هی  دم،یرو ند زدانی یول
 رو بکنه!  یاون قهر و منت کش یصورتم کنار زدم... کجا رفت؟ نکنه بخواد تالف یکردم و موهام رو از رو 

رو ادامه بدم، اما برگشتنم همانا   یو برگشتم تا راه قبل  دمی کوب نیزم  ینامحسوس رواز پاهام رو  یکی
 عدد پشمک شدن همانا! کی نهیبه س نهیو س

مثل اردک به جلو دراز کرده بودم و داشتم  و گردنم رو  زیچرا کله اش پشمکه؟ چشمام رو ر اروی نیا وا
 کردم.  یو نداشت، نگاه مپشمک رو که قصد کنار رفتن از سر راهم ر نیبا دقت ا

شد. جفت    انینما زدانیکنار رفت و صورت شنگول  هوینادر بودم که  دهیپد نی ا قیمشاهده دق نیب
 .ستمیبه آن پشمک نگر دید یبار بدون وجود خطا نیابروهام رو باال انداختم و ا

 ؟یچرا مثل گوسفند بهش زل زد گه،ید ر یبگ -

 

 ت گوسفند! باز گفتا، باز گفت! االن با من بود؟ بازم به من گف  نیا

 کن!  حی گوسفندو تشر -

 

 شروع به حرف زدن کرد:  تی با تعجب نگام کرد اما بعد از چند لحظه با جد اول

  وانیح نی اوقات، ا یکه گاه ییبد است! از آن جا یعدد بو  کیپشم و  یگوسفند متشکل از کل  -
 گوسفند... هیو با شعور، شب   بینج

 

 گوسفند! جمله اش رو کامل کردم:  هیگفت شب  یند مکرد، به گوسف یمکث  هوی
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 !یرفت یم  شیخوب پ  ی... برو داشتزدانی هیشب  -

 

 ...ینامرد یل یخ -

 

 رو از دستش گرفتم و گفتم:  پشمک

 مثال نزن.  وونیگفته بودم منو با ح  -

 تکون داد. یسر 

 . میبر ایباشه حاال، ب  -

 

 یاز پشمک که چون باکالسانه م یا کهی ت به دست شونه به شونه اش راه افتادم و با هر پشمک
 چقدر جنتلمن شده! زدانی نیذاشتم دهنم کوفتم شده بود، با خودم فکر کردم که امشب ا

. با  ستینصفش ن دمیرو که خواستم بذارم، د  یبعد کهیاز پشمک تو دهنم گذاشتم و ت گهید کهیت هی
داره دور   دمیانداختم که د نزدایبه  نگاه هینگاه به پشمک و  هی... ستادمیگرد از حرکت ا  یچشما

 کنه... پشمکممم!  یم  زیلبش رو تم

 

 . دمیتو پهلوش کوب  یکیانداختم و  زدانی نگاه به  هی یحرص

 بگذره!  فمیاز تعر قهیدق هیالاقل بذار  -

 

 تعجب گفت:  با

 ؟ یچ فیتعر -
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وسط   دی جدان پرزمان، و نیکه در هم دهیکه چطور نشن نیبود، منم تو فکر ا فیتعر نیبهت ا تو
 افکارم.

 خونه؟  ی مگه اون ذهنتو م ؟یآخه تو چرا انقدر خنگ  -

 

 تکون دادم و گفتم:  یتعجب سر  با

 ... یگیآره راست م -

 

 گم؟ یراست م ویچ -

 

 انداختم. زدانینگاه به  هی

 با تو نبودم.  -

 

 ور اون ورم انداخت و با تعجب گفت:  نیبه ا ینگاه

 ؟یبود  یپس با ک -

 

 و گفتم:  زدانیپشمک رو دادم دست  نم یواسه هم شه،یم تی وضاع خ داره ا دمید

 ولش کن!   ست،ی مهم ن ،یچ یه -
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 با تاسف تکون داد. یرو گرفت و سر  پشمک

 کنم!  یبه عقلت شک م  ییوقتا هیواقعا  -

 

شد    یمن تا خونه هم تموم نم یاز پشمک که برا یحرکت تموم کرد، نصف هیپشمک رو با  نمیاز ا بعد
 خورد. یا قهیدق هی نیا

 : دمیبشر بودم که صداش رو شن  نیفکر خلقت ا در

 ؟ ییکجا -

 

  یبود و با حرص نگام م سادهیکه وا  دمیاومدم و اون رو چند قدم جلوتر از خودم د رونیتو فکر ب  از
 کرد.

 ومدم! اومدم ا -

 

در   یلخسته شده بودم و یل یو سوار شدم... امشب خ می دیرس  نی... به ماشدمی قدمام سرعت بخش به
حرصم به خاطر خودمه  که  شتریخوردم و ب  یدالرام حرص م  یبود. هنوز از حرفا یخوب   یلیکل شب خ 

 گفتم... ی نم یچی انگار زبونم رو موش خورده بود و ه

سوزوند  تو ذهنم بود که داشتم از نگفتنشون تو اون  یحرف که تا اونجات رو م  کیهزار و  یعنی
 !یییهانا، هع یییخوردم... هع  یلحظه ها حرص م

 

نشسته بود و به محض   ییرایپذ ی کردم، دالرام همچنان تو یخداحافظ  زدانیاز   میدیخونه که رس به
حرص دادن دالرام مهم نبود، مهم حال لحظه برام  نی شروع به عشوه رفتن کرد... تو ا زدانی دنید

 بود که دوست نداشتم خراب بشه.  یکوک فیخوب و ک
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مثل گاو   یک ی وقت  هیعوض کردم، در اتاقم قفل کردم تا   یراحت  یرو با لباساو لباسام   دمیاتاقم رس به
 تو!  ادینندازه و ن نییسرش رو پا

بود... بازش   ایدر یاستور  دم،یکه د یز یچ  نیشدم، اول  نستایدر آوردم و وارد ا  فمی ک یرو از تو میگوش
قبل   قهیواسه چند دقکه عکس خودش و روشنکه. به ساعت پست کردنش نگاه کردم،  دمیکردم و د

 بود، پس کنار همن، اونم تو اتاق روشنک!

 بودم، چقدر دلم براشون تنگ شده، پوفف... ششونیاالن پ کاش

 

 : د یچیگوشم پ یشنگولش تو یصدا  دهینکش هیرو گرفتم که به ثان ایرو خاموش کردم و شماره در نت

 ! گریسالم خانوم باز -

 

 ؟ یروشنک   شیپ  ن؟یجونم... چخبرا؟ خوب   ایسالم در -

 

 ؟یدیآره از کجا فهم  ،یاگه تو خوب باش  میخوب ست،ین یخبر   چیواال ه ،یک ی  یکی -

 

 .دمید تویاستور -

 

 و چخبرا؟ آها، خب ت -

 

 خبرا! انقدر دلم براتون تنگ شده...  یلیو گفتم: خ   دمیکش یق یعم  نفس
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 ؟ یپسره رو تور کرد نیولش خبرارو بده، ا وی گفت: دلتنگ جانی ه با

 

 ... میشد قیبا هم رف ؟یکردن چتور  -

 

اش   افهیق  نی... با ایعرضه ندار  نمیقد ا دم، یدالرام عنترو د نی! عکس اعورضهی خاک تو سرت کنم، ب  -
دوره   نی شده! آخه عقل کل تو ا قیرفته باهاش رف  ؟ی پسره خوشکلو تور کرده، اون وقت تو چ نیا

 شه؟یم قیپسر رف  هیزمونه آدم با 

 

 نکن! تشیاذ ا، ی: ولش کن دردمیشت خط شنروشنک رو از پ  یصدا

 

 گه؟ یم یچ  ینیب  ینکنم، نم تی اذ ویچ یچ -

 

 کردم. یپوف

 خبرارو بدم؟  یخوا ی خب بابا... نم  یل یخ -

 

 کنه بده! یاگر اعصابمو خورد نم  -

 

 . گمیبه هر حال م ستیمهم ن  یخورد کنه ول  کمی دیحاال شا -
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و دالرام باهم دعوا کردن، بعد االن از هم   زدانیدادم:  کردم و ادامه  ستیسرم رو راست و ر ریز  بالش
و  میشام خورد رونی ب میشدم، امشبم رفت قیسوخت رفتم باهاش رف زدانیجدا شدن، منم دلم برا  

 ! یشهرباز  میبعدشم رفت

 

 واوووو! خوش گذشت؟  -

 

 آره! م،ی ری که دالرام بهم زدو فاکتور بگ یاگه ضدحال  -

 

 ؟ ی ضد حالتر اومد: چه روشنک واضح  یبار صدا نیا

 

 کردم.  یو پوف  دمیکش  میشونیبه پ یدست

بهم و گفت   دیبماند! بعد خالصه پر میحاال چرا قهر کرده بود دمون،ید میکرد یکه آشت زدانی با  -
 حرفا!  نیو من عشق اولشم و با تو دوسته تا منو حرص بده و ا یدوست پسرمو تور کرد 

 

 ؟ یگفت یتو چ -

 

 بزنم که تا اونجاشو بسوزونه!  یبود انگار، اصال نتونستم حرفزبونم بند اومده  -

 

اون حرف بارت کرد تو اسکالنه  ؟ی نگفت یچ ی! ه؟ی: چدی چ یتو گوشم پ  ایدر یغویج غی بلند و ج یصدا
هانا،  شهی باور نم   ؟ینگفت یچیعنتر ه نیاون وقت به ا یواسه ما هفت متر زبون دار  ؟یدهنتو بست

 !یس کم آورداختاپو هیاز  شهینم باورم 
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از دست خودم   یکار کنم؟ خودم به اندازه کاف ینزن، پرده گوشم پاره شد... چ غی ج  ایگفتم: در کالفه
 هستم.  یحرص

 

 مونده لذت ببر!  یکه باق  تی لحظات اندک زندگ نیکشمت، پس از ا یم  نمینباش، من تورو بب یحرص  -

 

 کار کنم؟  یچ نی حرفا بگ  نیا یبه جا -

 

  ی! قطع کن و برو بخواب... هواشناسیچی : هد یبگه که روشنک وسط حرفش پر  یز یخواست چ ایدر
پس    ن،ی نداشته باش یلمبردار یف ادیگفت به احتمال ز ارم یباره... هست ینگاه کردم، فردا بارون م

 استراحت کن...

 

 ؟ یباهام حرف بزن  یوا دوست ندار  -

 

 ! برو بکپ... یحرصمونو در آورد  یقطع کن، نصفه شب -

 

زورشون به من   نامیرو قطع کردم... ا  یو بعد گوش یرفته خداحافظ لیتحل  ییو صدا  زونیآو ییلبا با
 ! دهیمظلوم رس

گذاشتم و چشمام رو بستم تا بخوابم... کاش حرف روشنک درست بود و فردا   یعسل  یرو رو یگوش
 خسته بودم.   یلیاومد، خ  یبارون م
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 *** 

 ا« ی»در

 

 عنترخانوم کجاست؟  نیا -

 

 به اطراف انداخت و گفت:   یهنگا روشنک

 . ستیدونم، ن ینم -

 

روشنک محکم بازوم رو   هویبود که  اطینگاهم به پشت سرم و ح  م،یو وارد شد میبرداشت گهیقدم د هی
 گرفت و تکون داد و پچ پچ کرد: 

 کردم!  داشی پ ناهاش،ی ا ناهاشیا -

 

ادم جلو و کله ام رو باال کردم و با  رو د نهی... سدمشینگاه کردم که باالخره د زی ر  یو با چشما برگشتم
  یم یپاشنه ده سانت یبه سمتش رفتم... روشنکم پشتم با اون کفشا لکس،یاعتماد به نفس و ر

 ؟یعروس یر یبگه مگه م ستین  یکی... آخه دیدو

و سرش رو باال   نییمجله مد رو پا د،یسرش که د یام رو رو هیسا سادم،یباال سرش وا  دمیکه رس بهش
 کرد.  یمآورد و اخ 

 ن؟ یدار یکار  -

 

 باال انداختم.  ییزدم و ابرو یکج  لبخند
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 ؟ یمبل نشست یکه رو ؟یتو هست گنیاختاپوس که م -

 

 هم رفت و گفت:  یاخماش تو هیاز ثان یتعجب کرد و بعد در کسر  اولش

 ؟ یهست  یاسه خودت؟ اصال کو  یگیم یدار  یچ -

 

لحظه تو ذهنت فکر کن، با خودت دو دوتا   هی ،یبپرس یاز کس  ییسواال نیچن  نکهیقبل ا شهیهم -
 حرف زدن داره؟  ییام؟ اصال مگه اختاپوس توانا یچهار تا کن که به من چه؟ مگه من ک

 

 پرت کرد.  ی جلو مبل  یمبل بلند شد و مجله رو رو یرو از

 اضافه بشه!  پی به اک یقرار نبود کس ؟یهست  یتو ک -

 

 . دمیکش امیبه چتر یزدم و دست یلبخند

 ام، دوست هانا! vipمون من مه -

 

 باال رفته گفت:  یسر داد و با ابرو ها یا خنده

 کنن و پسر تور کنن. دایشوهر پ انیب  نجایا دهیهم دنبال خودش کش دهی پس بگو، دو تا ترش  -

 

 زدم.   یلکسیر  لبخند

 رو دارم!   یمن خودم عل ست،ی الزم ن -
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 : د یپرس جیگ

 ؟ یعل -

 

 : دمیو بهش توپ  سادمیاش وا نهیبه س نهی ختاپوس... جلو رفتم و سا نی... انی... انیا ؟یگفت عل نیا

 آقا!  یآقا! تکرار کن، عل  یعل  ه؟یچ یاوو، کشمشم دم داره، عل -

 

 گفت:  یحالت مسخره ا با

 ه؟ی آقا" ک ی"عل  نیحاال ا -

 

 ه؟یآقا ک  یکنه، اصال به تو چه عل یم دیداره روش تاک یالک اره،ی خواد حرص من رو در ب یم نیا

 : دم یدندونام غر یلباسش رو تو مشتم گرفتم و از ال قهی

 ها؟ به تو چه؟ ه یآقا ک یبه تو چه عل -

 

 داد و با ترس گفت:  هلم

 وونه؟ یدختره د یکن  یکار م یچ -

 

 دادم. هلش

 ه؟ یک یعل  یکار دار  ی تو چ  نمیبب ساینه وا -
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 قدم عقب رفت و با حرص و اخم گفت:  هی

ات تحفه   یعل  ،یهست ی! خودت چه تحفه ایعل  یعل  یاسه خودت، عل بردار و ه،یاصال به من چه ک -
 باشه!

 

 به روشنک انداختم و گفتم:   یحرص نگاه

 خواد منو حرص بده! یم نیا ؟یدید ؟یدید -

 

 زدم.  غی و ج دمیموهاش و کش یرفتم و محکم دست بردم تو جلو

  یآقا؟ معلومه که بر م یفتم بگو علنگ  ؟یمگه من نگفتم نگو عل ،یعل گهیباز داره م یعل گهیباز داره م -
 به تو! دختره اختاپوس!  دمشیخودم، نه پس م  یدارم برا

 

 موهام و داد زد:   یدست برد تو متقابال

 !یخودت اختاپوس اختاپوس؟  یگیبه من م -

 

 کارو کردم. نی! متقابال همیزد دختره وحش یبلندش داشت شونه هام رو چنگ م  یناخنا با

 اختاپوس اختاپوس اختاپوس! ،یتاپوساخ گه،ید یاختاپوس -
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پسره  هیو   زدانی و  اریهست نشونیبود دورمون جمع شد، ب  الیتو و یکم با سر و صدامون هر ک کم
محکم اومد گرفتم  اریبودم، به سمتمون اومدن. هست دهید  نستایا یکه به گمونم عکسش رو تو گهید

 شد و داد زد:  دهیهام کش دالرام تو دستام بود، اونم با یکه چون موها دمیو کش

 رو از من جدا کنه!  یا رهیزنج  وونهید نیا یکی  وونه،یموهام، د یییا -

 

ز کرد و دالرام عقب عقب رفت و افتاد تو بغل همون پسره! مشت دستام رو از دور موهاش با اریهست
 ! یعل  یگفت عل یم ی ه یپروندم، دختره عوض  یمنم تو هوا لگد م

حال تو بغل   یرو هوا بودن و ب   خی بودم س دهیکه موهاش رو از بس کش یبا خنده به دالرام روشنک
 : د یکرد که دالرام بهش توپ یپسره بود، نگاه م 

 نگاه داره؟ هیچ -

 

 به گردنش داد و با ناز گفت:  یقر  روشنک

 خر صفا داره! دنید -

 

و با حال   د یکوب نیزم  یاومد و بعد پاش رو رو رونیشد و از بغل پسره ب یحرفش حرص   نیبا ا دالرام
 داد زد:  زدانیحرص داشت، رو به  یکه چاشن  یزار 

 ام! دهیکنن من دوست پسر ند یفکر م ؟یخونه راه انداخت وونهید نجای ان اومدن؟ ا یک نایا -

 

 با افتخار سرش رو باال برد و ادامه داد: بعدم

 بودم.  یرحمت  زدانیخانم، من دوست دختر و عشق  -

 



 جلد دوم یعشق آمازون 

223 
 

 بهش کردم.  یه ازدم و اشار یحرص   پوزخند

 ! یدختر، تو دوست دخترش بود  یتو دوره قحط گه،یخر بوده د زدانی -

 نگام کرد و گفت:  ی چپک زدانی

 ؟ یر دار کا  یبه من چ -

 

 دوست دخترت!  نیببرن با ا  ختتویتو خفه شو، مرده شور ر -

 

 . دمیکوب اریتو دست هست یک ی بعدم

 بغلت!  ریز یانگار بچه زد میگرفت یجور   هیتو هم منو ول کن  -

 

  کینزد زدانیبه  هیو با گر دیبه موهاش کش یگذاشت که دالرام دست نیزم یمنو رو  دیبا ترد اریهست
 شد.

 موهامو کند. ن،یبب زداااان،ی -

 

 زدم.  یکردم و پوزخند  ستیسرم راست و ر یرو رو شالم

 حرفارو نداره!  نیا گهیدو تا پشم گوسفند که د -

 

 زدانمیخنده و   ریزد ز اریهست دن،یکه دورمون جمع شده بودن خند ییاز کسا  یرو که گفتم نصف نیا
هانارو   یکنم که همون لحظه صدا  دایتا برم هانارو پگذشتم  زدانیلبش رو گاز گرفت تا نخنده، از کنار 

که هانارو    دالرام. دمیو چرخ سادمیوا زدانیقدم عقب تر از  هی نمیو به خاطر هم دمیاز پشت سرم شن 
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گذاشت و مثل خر   زدانی نهیس یشد و محکم لباسش رو گرفت و کله اش رو رو   کینزد زدانیبه  د،ید
 که بهش شد.  یاحترام یبابت ب  زی عر زد، با عرض پوزش از خر عز

 کنم.  یکارا م  ی چ نیبب سایخواد هانارو حرص بده، وا یدالرام موزمار مگه من تورو نشناسم! م یا

 چخبره؟ ا؟ی شده در یچ -

 

 داد زد:  هیهانارو بدم که دالرام با گر جواب خواستم

 !رونیرو بنداز ب یدختره وحش  نیاالن ا نیهم زدانی -

 

. انگشت  سادمیشدم و پشتش وا  کیبهش نزد گهید  کمی بودم، نامحسوس   کینزد زدانیبه  چون
 و زمزمه کردم:  دمی اشاره ام رو بلند کردم و محکم تو پهلوش کوب 

 پدر شدن به دلت بمونه! یبا قودااا بزنمت که آرزو یجور  هیتا  رونیمنو بنداز ب یجرئت دار  -

 

 به دالرام گفت:  ی میو با لحن مال دی نگام کرد و بعد چرخ دهیبرگشت و ترس زدانی

 ج...  یدل نیبب  -

 

 انگشت اشاره ام رو تو پهلوش فرو کردم. گهیبار د هی دیج که رس به

 محکم!  ،یمرد باش، جد کمی احمق  -

 

 . دیخانوم حلش کن نینداره، خودتون با ا یط یر چی تو به من ه یصصومت شخدالرام، خ نیبب  -
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 مادر حاللت، خوشمان آمد برادر!  ری ش -

 

 به دماغم دادم.  ین یباز برگشت و نگام کرد که چ شی ن با

 ! شتویببند ن -

 

 ؟ی زن یکه م هیچه حرف نیا زدان؟ی  یچ یعنی -

 

 گفت:  نهیدست به س زدانی

 وقته تموم شده! یل یمن و تو خکه هست، رابطه  نهیهم -

 

جلو  نمی واسه هم میخان هم امر فرمودن که مشکلمون رو حل کن زدانیبخشش از بزرگانه و  دمید
 دالرام دراز کردم.   یرفتم و دستم رو جلو

 !ادی ب ش یپ یدوست ندارم مشکل  واناتم،یمن دوست دار ح  م،یکن  یآشت ایحاال ب  -

 

 اومد؟ یروغن بنفشه به کارش م  یعن یسوخت،  یت اونجاش مد، دنبال هم داشبهم کر  یاخم دالرام

 رفت، مخاطب قرار داد:  یرو که داشت به سمت پله ها م زدانی یبلند یصدا با

 یم دای پ موریچطور گر نمی بکن! بب یخوا یم یهر کار  ستم،یرو من حساب نکن، من ن گهیپس د -
 !یکن

 

 سرتاپاش رو نگاه کردم.  پوکر
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کردنو   دابیمونه، سرخاب سف  یکار همه لنگ م یکه انگار بر  یگیم یجور  هیاال ح  ؟یمور یاوو، تو گر -
 هم بلد بود! ی که ننه اسکندر مقدون

 

 مونم تا تو اونجات بسوزه! یم  ه؟یچ یدون یاصال م -

 

 زدم.  یح یمل  لبخند

ماشاال،   و اعتماد به نفستم یرو دار   یل یتو خ ییخدا یول ! شهیفعال که تو داره دود از اونجات بلند م -
 نداره! ییبایملکه ز

 

 گفت:  یبه گردنش داد و با ادا و اصول خاص یقر 

رو   غشونیشکونن که تبل یمد واسه من سر و دست م یکه شرکت ها یانی اون وقت شما در جر -
 انجام بدم؟ 

 

 ؟ یگینه! حاال چرا با ادا م -

 

 تو خون منه!  یادا خداداد -

 

 به درود!  گرید ی! تا درودشتریزشت تر، اداش ب  یر چه  مونیو نازه، بعدم، م  ستیاون ادا ن -

  نکهیشدم، همزمان با ا یکه رد م نشونی از کنارش گذشت و به سمت هانا و روشنک رفتم... از ب بعدم
 گفتم:  دمیکش  یگرفتم و دنبال خودم م یدستاشون رو م
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 باال! میبر  نیایمن، ب یخوشکال نی ایب -

 

  یک یدست هانا رو ول کردم و  م،یهمه خارج شد دیمئن شدم از دکه مط  نیو هم میپله ها باال رفت از
 زدم پس کله اش.

 ؟یدید دن،یجوابشو م ینجور یا -

 

 : دیمات پرس  هانا

 من نبودم!  ؟یکارش کرد یچ -

 

 شد.  فیبا ذوق و شوق مشغول تعر روشنک

 آقا چنان زدش، چنان زدش!  یعل  یگیشد که چرا نم یعصب  نمیا ،یگفت عل ،یدیند ،ییوا -

 

 دستم درد نکنه، دختره عاشقال! اتاقت کجاست هانا؟  -

 

بودن، تا   گهیور اون ورش دو تا دو اتاق د نیاتاق بود که ا هیبه رو به روش کرد؛ رو به روش  یا اشاره
 ت راست شد. اومدم بپرسم هانا خودش جلو افتاد و وارد اتاق سم

 ! نیآور نیآور نرش،یزایبه د  نیرآف  یاتاق شدم و شالم رو در آوردم، عجب اتاق خوشکل وارد

 نیکار کردم انقدر که خسته بودم... ا نیتخت پرت کردم، انگار سر زم یو کوفته خودم رو رو خسته
 . ختیدختره اعصابم رو به هم ر
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 *** 

 

 »هانا« 

 

حال کردم! انقدر دوسش دارم   یحال کردم، ا یکردن، ا ی بحث م داشتن در مورد دعوا  ای و در روشنک
 !ایدر ویالو ی... آشهی م ری جوگ  یوقترو  ایدر

کارو کرد، چون بعدا   نینکرد و به نظرم بهتر یخودش رو قاط   ادیبود ز  اریچون نامزد هست روشنک
 شد...  یبد م اریهست یبرا

در آوردن حرص من   یبود که دالرام برا یبه مذاقم خوش اومد، اونم وقت  یلیخ یز ی چ هی نایهمه ا نیب
 قبول نکرد.  دیدرخواستش رو شن یوقت زدانی و  دیچسب زدانیبه 

  یکه رو یقی چونه ام گذاشتم... با لبخند عم ری زانوهام و دستام رو ز یزانو نشستم و آرنجام رو رو  چهار
 شد، گفتم:   یشت توش قند آب مکه کله کله دا یلبام جا خوش کرده بود و دل

 دوسش نداره؟ گهی د یعنیبه حرف دالرام گوش نداد؟  نیدید -

 

 آروم گفت:  ایکه گذشت، در کمیو روشنک ساکت شدن و  ایدر

 گوساله است! نیتو فکر ا نیمن خودمو کشتم اون دالرامو زدم ا شه،یباورم نم -

 

 کرد.  عیخوب دالرامو ضا  یلیآخه خ  -

 

 خشکم زد.   ایحرف در با
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 کردم.  دشیچون من پشت سرش تهد -

 

به خودت نسبت   ویهمه چ شهیا، هم بود؟ خاک تو سرت هان  نیبه خاطر ا  یعنیشد،   یخال بادم
کرده بود، الاقل  عیخب... باالخره که ضا  یکنه؟ ول عیبه خاطر تو دالرام رو ضا  دیاصال چرا با ،یدیم

 کنم. یخوشحال نیواسه ا

 منم مثل دالرام نزنه! ایمورد نگفتم تا در نیدر ا یز یچ گهید

 ؟ نیایب  نیگرفت می... چطور تصمنیخوشحال شدم که اومد یل یخ -

 

 مانتوش رو باز کرد.  یبلند شد و دکمه ها ایدر

 .میگرفت  مویتصم نیا شبید -

 

 .نیاهوم، خوب کرد -

 

 اومد.  اریهست یشدن در اومد و پشت بندش صدا دهیکوب یلحظه صدا همون

 تو؟   امیتونم ب  یم -

 

 نه! -

 

 خنده اش اومد و بعد گفت:  یصدا ای جواب در با

 .نینامردا الاقل نامزدمو بد -
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 بار من جواب دادم:  نیا

 ما گروگانه! شی نامزدت پ -

 

  رونی از اتاق ب یچنگک  یبا یبا هیکرد و با دیو رژش رو تمد نهیآ یلحظه روشنک پاشد رفت جلو همون
 !وونهیرفت... دختره د

 : دمینشست که پرس  شمیلباساش رو عوض کرد و اومد پ  ایدر

 ؟ یچخبر از عل  -

 

 باال انداخت.  یا شونه

 کردم.   دشیدفعه آخر تهد یولخبرم،   یب -

 

 از تعجب گرد شد. چشمام

 د؟ یتهد -

 

 شمیفکر کنم قانع شد اول آخرش من زنش م گهیمن! د  ای نداره، من  شتریآره، گفتم دو تا انتخاب ب -
 چونه زدن نداره. یو جا

 

 نگاش کردم.  پوکر

 کردن.  یرو و جربزه تورو داشتم االن پنج تا بچه دورم ننه ننه م کمیمن  -
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 و مغموم گفت:  دیکش یق یعم  نفس

! اون روز  یکرد سی روزگار دهنمونو سرو ییینبود... هع نیاگه بود حالم ا ست،ینه بابا، کار ساز ن -
چقدر حرصم    یاگه بدون  ده،یبهم گفتن ترش  شیری کبیاون دو تا داداش ا م،یاومده بود خاستگار نیاسی

 گرفت. 

 

 ؟ یگفت یتو چ -

 

 .ستمین زای چ نیدنبال ا نمی و به خاطر هم گفتم من هدف دارم  یچ یه -

 

نشناستش   یهر ک  یعن یشد؟  یمگه خنده من تموم م   ینگام کرد ول یسر دادم که چپک یبلند خنده
 کرده. وونهیرو د  یدونن عل ینم گهید ست،یکنه دنبال شوهر ن یفکر م 

 که گذشت، خودشم خنده اش گرفت و گفت:  کمی

کار کنم که دوست دارم زود ازدواج کنم و جوجه خونه   یچ یولخب حاال، دنبال اونم هستم،  یل یخ -
 بچه دور خودم جمع کنم... یلبزنم، انقدر دوست دارم ک

 

 . دیتو پهلوم کوب یک یکردم که  یتفکراتش تکون دادم  و نچ نچ نیا یبرا یسر 

که هدفش ازدواجه   یکس یکنن ول یمسخره نم  ناستیو ا یکه هدفش مهندس  یخب، چرا کس هیچ -
کنه ازدواج  یچقدررر ازدواج مهمه؟ مهندس به جامعه کشور کمک م  یدون یکنن! اصال م یسخره مم

 ! تی به جمع
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خنده اش   دیشن  یم یگفت که هر ک یم یلحن  هیبا  دم،یخند یرو گرفته بودم و داشتم بهش م  دلم
 کرد. یگرفت. گلو و شکم و همه جام درد م یم

 !تخ یپشمام ر فاتتی و توص حاتی توض نینگو! از ا یچ یبسه ه  ا،یبسه در -

 تورو هم شناخت!   یخب حاال، راست -

 

 : دم یپرس جیگ

 چطور؟  -

 

 زد و با ذوق گفت:  یلبخند

 زاده براش خوندم... یشماع  یچند خط از ترانه ها هی -

 

 بود؟  یخببب؟ نظرش در مورد من چ -

 

 زاده رو در آورد.  یشماع  یاست و بعدم ادا وونهی گفت اونم مثل تو د -

 

به   نجاستی ادب... حاال نکته مهمش ا یهممون رو برده بود دختره ب یرفتم، آبرو ایبه در یغره ا شمچ
 کرده. نیزاده توه یشماع 

 نردبون، عصا قورت داده، خا...  ،یپسره شلغم، چشم گربه ا -

 

 !ای زن یحرف م  یهوپ هوپ! در مورد عشق من دار  -
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 نگاش کردم و گفتم:  ی چپک

 تا سامران و کامران و هومن و...  ریبگ ادیدن! از فرتو که همه عشقت بو  -

 

 به هم دارن؟ یکامران هومن خواننده چه ربط  -

 

 خوب بود؟  نایو سامران و قاسم و ا  ادیگفتم، فر یاومدن، مثال م یبه هم م -

 

 بهم رفت. یبه دماغش داد و چشم غره ا ینیچ

 نبود که!  یچ یاون قاسم ه -

 

 !یقش عاش یگفت یهم م ادیرف  یول -

 

 کرد. زیور اون ور کرد و بعد چشماش رو ر نیمردمک چشماش رو ا کمی

 اون استثناء بود.  -

 

 ؟ یسامران چ -

 

 طور! نیاونم هم -



 جلد دوم یعشق آمازون 

234 
 

 

 تخت ولو شدم و گفتم:  یرو

 شدن.  ینق یخط قرمزا   هیشب ادن،یتو چقدر استثناهات ز  -

 

براش   یو شوهر کنه! حاال که عل روز به آرزوش برسه   هیبودم  دواری... امدیو کنارم دراز کش  دیخند
دلش رو نشکونه چون  یدوتا به هم برسن و عل نیخورد که ا  یرقم م یجور   هی ری متفاوت بود، تقد

 شد.  یزود ناراحت م یل یو شنگول بود، همون طورم دل نازک بود و خ طونی همون طور که ش ایدر

خاطر من با دالرام دعواش شد،   قبل بهم ثابت کرد، به قه یدق رو چند  نیرفاقت حرف نداشت و ا یتو
 شده بود.  ایدر یاز خط قرمزا ی ک ی نیداشت، چون ا ر ی هم تاث یکم عل  یلیاونم خ دیشا دیالبته شا

 دو دلم! ی کار کنم ول  هیخوام  یم  یدون یهانا م یول -

 

 تکون دادم که ادامه داد: یبه نشونه چ یکردم و سر  یاخم

 !جمی پ یویبذارم رو ب شویدیخوام آ  یم کردم... دایرو پ یعل  نیا ینستایا جیپ -

 

 باز شد.  صدریاندازه غار عل دهنم

 دارن؟ نستایا سایمگه پل -

 

  یییلیعکس از خودش گذاشته اونم مال خ هیجالب گذاشته! فقط  یچرا نداشته باشن؟ انقدر پستا -
 فرق داره.  یلی... با االن خ شهیوقت پ 
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 وت؟ ی ب یذار  یم شویدی حاال چرا آچه جالب!  -

 

 و همون طور که نگاهش به سقف بود، گفت:  دیخند

 !شهیکه نم شهینم یکنم که لعنت ینجور یشده ا امیاز فانتز یکیخوام بزنم عشقمه! اصال   یجلوش م -

 

 از دستت! شهیم یبعدم عصب  ره،ی آبروش م اینکن در -

 

 اومد و باال سرم نشست.  رونیحالت دراز کش ب  از

هر روز کنار اداره   نمش؟ی ! کجا ببیازش دارم نه آدرس خونه ا یاکار کنم؟ نه شماره  یخب پس چ -
 . ستی سرسخته! پنجاه تا نگاه شده هنوز عاشقم ن ی ل یخ  نیبدم؟ ا کیکش

 

 : دم یربط پرس  یتو فکر رفتم و بعد چند لحظه ب  ای در یحرفا با

 ؟یدوسش دار  ید یتو چطور فهم  ایدر -

 

 به دلم نشست.  دمشیلحظه که د هیدونم، فقط تو   ینم  یراستشو بخوا -

 

 نداشت؟  ینشونه ا چیه -
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  نیعقل عاشق تو دلشه! ا اد،یبه کار نم یر یگ میتصم یعقل برا  گهیاز دله، د یرو ی تنها نشونه عشق پ -
  یکس رهیم ی ان، وگرنه کدوم آدم سالم  وونهیهمه به خاطر اونه، عاشقا د ؟یدیمنو د یباز  وونهیهمه د

 کنه؟  یم بیکه دوستش داره رو تعق

 

دلم نشست... چقدر خوشحال بود از عاشق   یتو فاتشی توص  نیاز ا یکرد، لبخند فش ی خوب توص چه
مهم نباشم و   خودم یمن برا گهیکه د یاز روز  دمیترس  یم  دم،یترس ی! اما من مایوونگید نیشدن و ا

 !رهی قرار بگ تیتو اولو گهید یک ی  یزندگ

  یفرد زندگ ن یواه بودم، دوست داشتم مهم ترمن ساده نبود، من خودخ یبرا  نایکدوم از ا چیه درک
 !شهینم  ینطور یا گهیدونستم عاشق بشم د یام خودم باشم و م

 غم رو نداشتم... نیغم داشت و من تحمل ا عشق

 هانا؟  -

 

 هوم؟  -

 

 گوشت با منه؟  -

 

 زدم. یتکون دادم و لبخند دستپاچه ا یحرف سر  نیا با

 ؟ یگفت  یلحظه حواسم پرت شد، چ  هیآره فقط  -

 

 : د یپرس دیشک و ترد با

 ؟یعاشق شد -
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  یبدنم باال رفت و احساس م  یشد، دما ادی... تپش قلبم زختیته دلم فرو ر یز یچ هیرو که گفت  نیا
 . شمیکوره آت یکردم تو

 فکرو... اصال مسخره است! نیچرا ا نه، -

 

 گفت:  طنتیزانو نشست و انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و با ش   چهار

 !یشد -

 

 نشدم! -

 

 !یشد -

 

 و گفتم:  دمیموهام کش ی تو ی . دستدمیپر نییتخت پا  یحالت دراز کش در اومدم و از رو از

 ؟ یکن  ینشدم، چرا باور نم گمیم -

 

 ! یآخه نشونه هاشو دار  -

 

 حالت استفهام نگاش کردم که دستش رو باال آورد و شروع به نام بردن و شمردن کرد.  به

 !یزن  ینفس نفس م ،یبدنت باال رفته، تپش قلب گرفت ین، دمامردمک چشمات بزرگ شد -
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 دارم! گهیمرض د هیداره حتما  یوا چه ربط -

 

 کرد.  یباال انداخت و نچ ییابرو

 ضت اسمش عشقه! مر -

 

تخت   یگفت رو چک کردم و بعد مغموم رو  ایکه در یی زای تموم چ دهیچشمام گرد شد و ترس اولش
 نشستم.

 کار کنم؟ یاالن چ -

 

 باال انداخت.  یا شونه

 و از عشق لذت ببر!   نیبش ،یچ یه -

 

 گفتم:  یچارگی ب با

 . ستینمعلوم  یچی دونه، بعدم هنوز ه یم قشیلذت ببر؟ اون منو رف ویچ یچ -

 

 !رون ی دوست داره که تورو شام برده ب یکنم ول  دوارتیخوام ام  ینم -

 ام گرفتم... ی شونیو دستم رو به پ  دمیکش یق یعم  نفس

 ؟یبود  یدالرام اون حرفارو زد چه حال یوقت -



 جلد دوم یعشق آمازون 

239 
 

 

فکر کردم    کمیزد روش،  یک ی ایکردم و انگشتم رو به سمت دهنم بردم تا ناخنام رو بجوم که در یاخم
 اون روز افتادم.  ادیو 

 شدم...  ریچون تحق  دیبه خاطر عشق نباشه نه؟ شا دی شا یداشتم، ول  یبی حس عج هیدونم  ینم -

 

 ؟ یباور کن یاخو یبابا! تو چرا نم  یا -

 

 تعجب و حرص گفتم: با

من با اون متفاوته،   یآال دهیشده باشم؟ کال ا زدانی! چطور ممکنه من عاشق ستین  یباور کردنآخه  -
 و...  ییترسه و در مقابل من نترسم و عاشق ماجراجو یم  زایچ یل یاون از خ

 

 دستاش گرفت و مهربون نگام کرد. یرو تو دستام

دو نفر   ؟یزوجا ازدواجشون موفق تره! مگه نخوند  نطوریمکمل هم باشن، ا دی دو نفر با گه،یخب د -
 هیکه کامل شب  شهیخب نم یول  ن،یداشته باش  یی... ممکنه تفاهماستیخوب ن ادیمثل هم باشن ز

 هم باشن!

 در فکر فرو رفتم!  -

 

 بالش رو تو بغلش گرفت.  هیتخت پرت کرد و  یرو رو  خودش

 بخوابم! بذار ، یاین  رونیب  یغرق ش  -
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 هیمن عاشق بودم؟ نه بابا، من عاشق بشم  یعنیشدم...   رهیخ  نیفش متفکر به زم توجه به حر یب
 و گفتم:   ایبرگشتم سمت در دم،یرس جهیکه فکر کردم و به نت  کمی. شمیم گهیجور د

 تو بگو ش...  یمن عاشق نشدم، حاال ه -

 

 شیانرژ چارهی. ب نهیب  یت پادشاه رو مو داره خواب هف دهیراحت گرفته خواب دمیکه کردم د نگاه
 و باهاش دعوا کرده. دهیرفته از بس به دالرام پر  لیتحل

بذار از تک تک لحظه هاش لذت ببرم!   لهی... امروز تعطدمیبالشت گذاشتم و کنارش خواب  یرو رو سرم
 . دمیتم و خواباون طرفش که خنک بود گذاش  یفکر بالشت رو چرخوندم و سرم رو رو نیبا ا

 

 *** 

 

چشمام رو بستم   ومد،ین ییصدا گهید یشده بود، وقت کی شدم؛ اتاق تار داریاز خواب ب ییسر و صدا با
 چشمام رو باز کردم.  دهیترس دم،یکه د یز یو خواستم دوباره بخوابم که با چ

رو   ی دادم و زود گوش هیو خودم رو به تاج تخت تک دمیرفت، ترس یاتاق راه م یداشت تو یکی
که حواسم پرت شد، سرم رو   یدرست لحظه ا یزنگ بزنم، ول   یکی ساعت چنده و به  نمیبب  برداشتم که
 تو چشمام زل زده. یدو تا چشم آب دمیباال آوردم د

 

 . دیبه موهام کش یگرد نگاش کردم که نشست و دست یچشما با

 کنم! یگلوله بارونت م امیم یروز عروس  ای یر ی گ یمنو م ایتو   یجناب توکل  نیبب  -
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  ارویعادت در  نیحد ممکن، عقب برده بودم. ا نیکردم و کله ام رو تا آخر یگرد نگاهش م یچشما با
 وونهیاز هر انگشتش د نیا زه،ی ر یهنر م هی! مردم از هر انگشتشون وونهیفراموش کردم، دختره د

 مزخرف!  یو عادت ها بیعج  یکارا ،یباز 

 پاشو از خواب... ایدر -

 

 ت: و گف  دیام رو چسب قهی هوی

 !یر یگ  یزودباش بگو منو م -

 

 گفتم:  مظلوم

 ازدواج کنم؟ گهید یک یمن با  شهیمگه م ،ی تو عشق اول آخر من  -

 

 زد.  یلبخند

 شد.  یطور م  نیهم دی دونستم، اصال با یم -

 

 ! ایبه خودت ب ایدر -

 

 رو غنچه کرد. لباش

 ؟ یعشقتو ببوس یخوا  ینم -
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  یعسل یکه رو   یآب وانیچشمم افتاد به ل هوینم؟ ک دارشی! چطور بینصفه شب  میافتاد یر ی گ عجب
 .دمی پاش ای لحظه به صورت در هیرو نامحسوس برداشتم و تو  وانیبود، ل

گونه ام گذاشتم و  یگوشم! با تعجب دستم رو رو یخوابوند تو یل یس هی ایلحظه بعدش در هی درست
 بود! نی نگاش کردم... دستش عجب سنگ

 تو صورتم؟ یپاش  یو آب م یکن یم داریمنو از خواب ب یمرض دار  -

 

 کردم و با تعجب گفتم:  یاخم

  دمیپاش  یکار کنم؟ آب نم  یچ ؟یخوا  یم ازم بوس م  یعل یفکر کرد یاحمق باز تو خواب راه رفت -
 شدم.  یبچه هات م  یبابا

 

 رفت غر غر کرد:  یبه سمت اون ور تخت م  نکهیجلوم بلند شد و همزمان با ا از

 زاکت! ن  یادب، ب یدختره ب  -

 خدا شفات بده! -

 

  یبه ساعت انداختم، پنج عصر بود... فکر کردم االن ساعت کم کمش نه شب هست! از رو ینگاه
  یکه با شدت م یو بارون  یابر  یتخت بلند شدم و به سمت پنجره رفتم... پرده رو کنار زدم که با هوا 

 رو به رو شدم.   دیبار

 !شدن اتاق شده بود  کیباعث تار یابر  یهوا پس

  یخاک نم خورده و بارون تو یخنک به صورتم خورد و پشت بندش بو یهوا هی رو باز کردم که  پنجره
 بود!  ی... عالدیچیمشامم پ
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پا   شهیهم د،یبار  یلبام اومد؛ چقدر بارون رو دوست داشتم... خونه که بودم و بارون م یرو  یلبخند
 زدم.  یو قدم م رونی رفتم ب  یشدم م یم

هم   ییوقتا تنها یل یعشقت کنارت باشه؟ خ دیباره هوا دونفره است و حتما با  یمبارون که  گهیم یک
 خودت با خودت!  ،یخوش بگذرون   یتون یم

 

  م،یبا خودمونم خوش بگذرون یگاه دیکه با یدر حال  م،یکم توجه ا یلیخودمون خ روزا نسبت به نیا
آدم قدرتمند   هیکه از تو  ی حالدونن، در  یضعف م هیرو    یی! همه تنهاشهیتوجه م نیباعث ا ییتنها

  هی ،یر چون خودت رو دا ،یو نبود  یستیوقت تنها ن چیتو ه یفهم یکه م استییتنها  یسازه، تو یم
 منت! یب  یشگیهمراه هم

 

 خوش بگذرونم!  کمیفکر کنم،  کمی... ییتنها رون،یشدت بارون که کاسته شد، به سرم زد برم ب  از

زدم...   رونی ام، از اتاق ب یو کاله کردم و بعد برداشتن هندزفر  شال  یو به عبارت دمیرو پوش لباسام
 زدم.  رونیب  الیاز و ییسر وصدا نی کتریکوچ  جادیبدون ا

 ! دیچسب یم  یل یسرسبز شمال خ یابونای خ یقدم زدن تو ،یبارون یهوا نیا تو

 

د و افتادن بو نیگوشم گذاشتم و شروع به قدم زدن و فکر کردن کردم. نگاهم به زم یرو تو یهندزفر 
 .دمی جفت کفش کنار خودم د هیکردم که  یبارون رو نگاه م یقطره ها

کردم   یغلط هی! افتیدنبالم ب یکردم؛ حاال ه ی... اخمدمیرو د زدانیتعجب سرم رو بلند کردم که  با
 دنبالم نباش که!  شهیمثل کش تنبون هم گهید  یشدم ول   قیباهات رف

 : رو از گوشم در آوردم و گفتم  یهندزفر 

 ست؟ ین  یبا خودت کار خوب  یکی به هم زدن خلوت   یکن ی فکر نم -
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 داره؟  یاشکال  یمنو راه بد حاال تو خلوتت -

 

باال رفته اش شدم. نگاهم رو ازش گرفتم و خواستم   یبارش و اون لبخند کج و ابرو  طنتی نگاه ش  مات
 . دشیرو گرفت و از دستم کش  مشی گوشم بزارم که س یرو تو یهندزفر 

 نذار... آهنگ  -

 

 .ستادمیدادم و از حرکت ا رون ی نفسم رو ب یحرص

 دخالت نکن! نیتو ا گهید یحاال که اومد -

 

 ...می خوند  یآهنگ م ییکه تو آمازون دوتا ییروزا یدلم تنگ شده برا -

 

که توشون فقط غر   ییاون روزا تنگ شده؟ روزا یگفت؟ دلش برا یلحظه به گوشام شک کردم، چ  هی
 شد.   لیرقصش به قهقهه تبد یآور  ادیرو لبام شکل گرفت که با   یدکرد؟ لبخن یغر م

 لبخند نگام کرد و گفت:  با

 گفتم؟ یخنده دار   زیچ -

 

 باال انداختم. یراه افتادم و شونه ا  دوباره

 اومد. ادمی یز یچ هینه  -

 

 انجام بدم.  گهیکار د هیخوام   یچون م ه،یپرسم چ یاهوم، خب نم  -
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 خنده گفتم:  با

 ؟ یزاده بخونم و تو برقص   یبرات شماع  نجایا یخوا یم نکنه  -

 

سردش شده بود، جلو دهنم بردم و ها کردم   کمیبه نشونه نه تکون داد که دستم رو که  یخنده سر  با
بدنش   یسردم رو گرفت. نه از دما  یجلو اومد و دستا زدانی دست  هویاون بود که  ریتا گرم بشه. درگ
 د. آن تموم بدنم گرم ش کیتو  گانهیحس ب هیو بلکه از وجود 

 محکم تر گرفت.  زدانی  یبردم پس بکشم ول  یکه م یتوجه به لذت یدستم رو ب خواستم

 !میگرمت کن  میبش تی بذار بخار  قیرف -

 

  ینم یعکس العمل چیدستش بود، ه یلحظه که دستم تو نیتو ا یو خنده گفت، ول یشوخ با
  شرتشیسو  بیج  یدستم رو با دست خودش تو شد که  شتریب  یشوک وقت نی تونستم نشون بدم و ا

 فرو کرد و گفت: 

 ؟یدار  یبار من آهنگ بخونم، درخواست  نیخوام ا یم -

 

 زدم.   یپوزخند

 ؟ یبخون  یخوا  یتو م -

 

 ! یخوب  نیاهوم، مگه من چمه؟ صدا به ا -
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 .یبس کن  گمیم شه یم تی گوشام اذ دمی حاال بخون، فوقش وسطاش د به،یواال عج  -

 

دونستم  ی چقدر خوبه و چقدر آرامش توش نهفه است... م  یدونستم که صدا یم یول رو گفتم  نیا
مهم   ست،ی... متن آهنگ مهم نشهیذهنم م یتو یآهنگا نیاز بهتر یک یبه  لی االن آهنگ بخونه، تبد

 خونه!  ی که اون رو م هییصدا

 نه؟ ای یدار  یدرخواست ینگفت -

 

به نشونه نه تکون دادم که خودش بعد   یتپاچه سر اومدم و دس رونیب  الیحرفش از فکر و خ نیا با
 فکر، شروع کرد.  کمی

 "بزن باران ببار از چشم من -

 باران بزن باران بزن بزن

 ام پنهان بماند  هی گر دیباران که شا بزن

 ام یباران که من هم ابر  بزن

 ام یصبر  ی باران پر از ب بزن

 سرگردان بماند  وانهید نیاباران که  بزن

 ه به ابر کوچک نگاه منبد یا بهانه

 پناه من  یشویها فقط تو م هیاوج گر در

 خاطرات اوست  یداد من برس هوا هوا به

 دل شکسته جان بده  نیگرفته است به ا دلم

 خسته ام نشان بده یراه خانه را به پا تو
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 خاطرات اوست  یداد من برس هوا هوا به

 از چشم منباران ببار  بزن

 باران بزن باران بزن بزن

 دل سپردن  یعنیباران که چتر بسته  نبز 

 ام یباران باران که من هم ابر  بزن

 ام یصبر  ی باران پر از ب بزن

 از من  هیباران نوازش از تو باشد گر بزن

 بده به ابر کوچک نگاه من یا بهانه

 پناه من  یشویها فقط تو م هیاوج گر در

 خاطرات اوست  یداد من برس هوا هوا به

 دل شکسته جان بده  نیگرفته است به ا دلم

 خسته ام نشان بده یراه خانه را به پا تو

 خاطرات اوست  یداد من برس هوا هوا به

 بده به ابر کوچک نگاه من یا بهانه

 پناه من  یشویها فقط تو م هیاوج گر در

 داد من برس  به

 به داد من برس  ایب

 دل شکسته جان بده  نیگرفته است به ا دلم

 ه ام نشان بدهخست یراه خانه را به پا تو
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 خاطرات اوست  یداد من برس هوا هوا به

 

 هینداشت،  یاصال ربط دیو شا ختیکه من رو بهم ر  یز یچ یچقدر از صداش بگم کم گفتم ول هر
 خاطرات اوست«  یقسمت آهنگ بود... »به داد من برس، هوا هوا

  بشیج یدستاش گرفته و توبارون؟ دست دالرامم تو  نی ا ریقدم زده؟ ز ابوناروی خ نیبا دالرامم ا یعنی
 خوردن.   یفکرا داشتن مثل خوره من رو م  نیکردن؟ ا  یگذاشته؟ براش آهنگ خونده و خاطره ساز 

از به   یول میقی گفتم رف ی. مذاشت..  یقلبم جا م یرو تو ین ی حس سنگ هیبا دالرام،  نایتجربه همه ا فکر
 نگاه کنن.  قیرف هیچشم تونم دروغ بگم، دوست نداشتم اون من رو فقط به   یخودم که نم

 راستن که االن انقدر ناراحتم!  ای در یحرفا دیشا

پوستم حس کردم که از چشمام تا چونه ام   یرو رو یکه قطره گرم ختیر یسر و صورتم م یرو بارون
 بودن دوست داشتم. کشیبودن رو به خاطر نزد قشیکردم که من رف  یاعتراف م دیکرد... با دایراه پ

 

بارون   نیا یاشکا تو نیو خوشحال بودم که ا ختمیر یا گهیمون قفل موند و اشک ددستا یرو نگاهم
 !زمی تونم اشک بر یو راحت م شنینم دهید

 بارون؟  ای سهیصورتت از اشکات خ یو نفهم  یبارون باش  ریحاال شده ز تا

زدم...   یکرد و منم به اجبار با اشک لبخند م یم فیرو تعر  یز یچ هیو خنده داشت  یبا سرخوش  زدانی
 منم مثل خودش محکم دستاش رو گرفتم. یکارو کردم، ول  نیدونم چرا ا ینم

 ...ارهیخودش ب  ینخواست به رو ایحواسش نبود،  ای

 دوستانه!  ی. امروزم خاطره شد برامون، خاطره امیگرفت شیو در پ ر الی که گذشت، راه و کمی
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بود و دوست    دهیهنوز اون رو ند زدانی  دم؛یکه دالرام رو از دور د میفاصله داشت الیبا و یمتر  چند
 .نهی ب یکه دالرام مارو دست تو دست هم م یوقت هیکه عکس العملش چ نمیداشتم بب

شد و   رهی بود خ زدانی  بیدست من که تو ج یدالرام با حرص نگاهش رو  م،یشد کتریکه نزد کمی
 شد.   الیود وارد ومتوجه بشه، ز زدانیبذاره   نکهیصدا و بدون ا یتعجب کردم که ب  یوقت

متوجه شد و ولش   زدانیدادم که  یدستم رو تکون  م،یدرون لیبر خالف م دمیکه رس الیدر و یجلو
پز بدم،   زای چ نیمن مثل دالرام نبودم که بخوام با ا نه،ی بب  ینجور مارو او یکرد... دوست نداشتم کس

 رفاقت ساده بود.  هیفقط  م،یعاشق هم ی انگار  گمیحاال چنان م

 

 بشه که زود گفتم:  الی با من وارد و خواست

 !ای تو بعدا ب  رمی من اول م ای  ام،یتو اول برو من بعدا ب ای -

 

 : دیتعجب پرس  با

 چرا؟! -

 

 بگم که اجازه نداد.  یز یچ خواستم

  رمیمن خودم اول م ،یحساس یادی خودته و ز  ری! حاال چون تقصنایآها سر همون حرف در آوردن و ا -
 !ایب گهید قهیتو ده دق

 

 با سه لبخند حرص درآر، وارد شد. کثافت، خانوما مقدم ترن! بعدم با خودم غر غر کردم. بعدم

 مثل تو خر تره!  یخانوم  -
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 زد.  یاومد و پوزخند رونی همون لحظه دالرام ب یاستم برم تو ولکه گذشت، خو کمی

 ؟ یزدانی نفهمه با  یکس  یار یدر م  یزرنگ باز  یاالن دار  هیچ -

 

 کردم.  یاسه چرخوندم و پوفرو تو ک چشمام

 ...ادی در ب یخوام حرف  یچرت نگو! فقط نم  -

 

 . دمیشدنه دالرام کوب یرو  یکی شدم و  کی نزد اطیبه در ح بعدم

 درسته؟ ستن،یهمه که مثل تو ن -

 

 بشم گفت:  اطیکه خواستم وارد ح یکرد و درست همون لحظه ا یخنده عصب تک

 خوب باش...  یظر اتفاقاشد، منت  ینجور یطور! حاال که ا  نیکه ا -

 

  یل توخالبزنم، وارد شدم... حرفاش مثل طب  یحرف  ایبه سمتش برگردم  نکهیزدم و بدون ا  یپوزخند
 رفتن توئه! افتهی تونه ب یکه م یزد. تنها اتفاق خوب  یبود، زر م 

ن. و برسامم کنارشون بود  اریمبال نشسته و هست یکه رو دمیو روشنک رو د ا یکه شدم، در الیو وارد
از برسام در   ییصدا  یبود ول ده یچی پ الیتو و ایدر یو روشنک و خنده ها  اریحرف زدن هست  یصدا

 اومد.  ینم

وسط برسام ساکت تر و کم  ن یکردم که نگاه همه به سمتم برگشت و جوابم رو دادن، اما ا یسالم
 کرد...  یم  کیدالرام خودش رو کوچ نیا شیپ ی ادیز کمی نبودا، فقط  ی تر بود. پسر بد یانرژ 

به مراتب بهتر از برسام   یو واسه دالرامم تالش کرد، ول  زایچ یل یاز خ دیترس یهم م زدانی درسته
 دالرامه و... یترسه، کمتر تو دست و پا یبهتر شده، کمتر م کمیکنم  یاحساس م زدانمیبود... 
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لباس ساده و   هینم. و روشنک، به سمت اتاقم رفتم تا لباسام رو عوض ک  ایفحش خوردن از در کمی بعد
حجابم نبودم مثل دالرام   یب  یول  ال، یذاشتم تو و یشال نم هیبق  شیانتخاب کردم... درسته پ دهیپوش

 .رونیب  ختیر  یداشت و نداشت رو م یکه هر چ

 گفت:  ایو روشنک وارد اتاق شدن و در  ایلحظه در همون

 ؟ یکجا بود -

 

 جواب دادم:  لکسیر

 !رونی ب -

 

 ؟ یبا ک   دونم، یاونو که م -

 

 فقط خودم!  -

 

سبد لباس چرکا   یجمع کردم تا تو نی زم یرو از رو  سیخ  یحرف خم شدم و لباسا نیزدن ا بعد
دونستم و دوست   یهر چند که خودمم نم ،یزدانیبندازم. دروغ گفتم چون نخواستم بگه عاشق  

 نداشتم در موردش بشنوم. 

  نیهم یکنه و گاه  یاون فرد رو بزرگ م خواه ناخواه آدم تو فکرش شه،یگفته م یز یچ  نیچن یوقت
 قمیشده بود، وابسته رف نایا ایمن مثل در یبرا زدانی دی. شاشهیباعث به وجود اومدن عشق م زایچ

 ناراحت بشه.  قمیبودم و دوست نداشتم رف

 اهاش. گذشت ب  یذاشت و خوش م یبود، بازم تو رفاقت کم نم  شعوری هر چقدر خر و ب اون

 کرد.  خکوبمیروشنک سرجام م یداختم که صداسبد ان یتو لباسارو
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 نه؟ یبود زدانی با  -

 

 نگفته بود.  زدانیتفاوت جواب بدم، مطمئنا   یب یل یکردم خ یسع

 با اون باشم؟  دینه، چرا با -

 

 گفت:  دلخور

 ! یگفت یهانا تو به ما دروغ نم  -

 

 . دمیام کش  یشونیبه پ یکردم و دست یپوف

  ریز شهیخودش اومد. من رفته بودم مثل هم   یبودم، ول  رونی ب زدانیبا  نی، درست حدس زدباشه -
 !نایچرت و پرت نگ ی. فقط لطفا حرفادمیبارون قدم بزنم که اونو کنار خودم د

 

 تخت خواب نشست.  یرفت و رو روشنک

 ه؟یچ زدان یتو و  هیهانا قض -

 گفتم روشنک؟ یاالن چ -

 خوام بدونم...  یفقط م  ،یگفت یدونم چ یم -

 !نی هم م،یشد قینداره، باهم رف یا هیقض -

 

 گفت:  یرک یز با
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 .دهیرفاقتم تورو آزار م نیو ا -

 

 کردم.  یاخم

 گفته؟ یک  نویاون وقت ا -

 

 معلومه! -

 

  یدونستم چ یتخت کنارشون نشستم. هم باهاشون موافق بودم، هم نبودم! اصال نم  یرفتم رو کالفه
 خوام... سردرگم و کالفه!  یخوام و نم یم

 دالرام رو فراموش کرده.  زدانی مطمئن شو که  اد،ی به وجود ب نتونیب  یحس نکهیقبل اهانا  -

 

 زمزمه کردم:   آروم

 ؟ یآخه چطور  -

 

 داره!  اجیدونم، فکر کنم فقط به زمان احت  ینم -

 

 : دمیپرس  ناخودآگاه

 ؟ یاگه هنوز اونو دوست داشت چ -
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 ... گند زدم انگار! حرف بهم زل زد یحرکت و ب   یحرفم روشنک مات شد و ب نیا با

 ؟یدوست دار  زدانویمگه تو  -

 

 کردم. یدستپاچه ا خنده

 سوال بود. هی داره، فقط  یچه ربط -

 

 اون لحظه ساکت بود، به طرف در اتاق رفت و فقط آروم گفت:  که تا ایدر

 ...یخوشحال باش  یقبولش کرد ی وقت دوارمی ام گم،ینم یچی ه یدونم چته، ول یمن که م -

 

اومد، از اخالقاش، کاراش، عادتاش! بعدم   یبدم م زدانیآخه چطور ممکن بود؟ من از   خت،یفرو ر دلم
که ما   ی... فقط از وقتفتادهیهم ن یاتفاق عاشقانه ا چیدونستم اون دالرام رو دوست داره، اصال ه یم

 نباشه... کاش!  ینطور ی... کاش امیگذرون یباهم وقت م شتریب  میشد قیباهام رف

 

 *** 

 

  یتون  یصورتت و م  ستیفلج ن می بفهم  اری تو صورتت به وجود ب یحالت  هی ؟یرا انقدر شق و رق تو چ -
 !یبخند

 

زد که کال لبخند نبود، کشش لب بود.   ییو دندون نما یکرد و لبخند زور  ایبه در  یحال نگاه   یب  برسام
 صورتش رو جمع کرد و گفت:  د،یحرکتش رو د نیکه ا ایدر
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 حس باش.  ی! همون بیبخند میبسه بسه نخواست -

 

شدن.   ایهمه عاشق در بایو تقر  نجانیو روشنک ا ای خنده ام رو گرفتم... سه روزه در یلوزور ج به
هم   یکرد. چند روز  یم طنتی فقط ش ایدر یآروم و خانوم شده، ول  کمینامزد کرده   یروشنک که از وقت

 داده بود...  ریبرسام بدبخت گ  نیبود که به ا

 هیو  میبد ر یی رو تغ لمنامهیاز ف کمی  میکه روز دوم مجبور شد دیروزش رو بارون بارسه روز، دو   نیا تو
بارون شدت گرفت   گهیکم بود، چون د یل یکه اونم خ میکه توش بارونم باشه اضافه کن دیسکانس جد

 رو شاخ همه عوامل بود. یسرماخوردگ  م،یگرفت  یو اگر م میریبگ لمیف میتونست یو نم

بود، که   زیما تعجب بر انگ یبرا نی زود عطسه اش شروع شد و سرماخورد و ا یل ی د که حسام خچن هر
 . رمی گ یم یام و زود به زود سرماخورگ ییسرما یل یگفت خ

شد تو   ینبود و برخوردامون خالصه م ادیکردم، هر چند اونم ز یدور  زدانیچند روز تا تونستم از  نیا
 شد.  یرد و بدل نم  ننمویب  ی و کال هم حرف خاص میگرفت  لمیکه ف یروز 

خوام! خوشحال بودم که  یم  یفکر کنم تا بدونم چ  کمیبودم، دوست داشتم  یفاصله راض  نیا از
 داشتم. ری تو خوب کردن حالش تاث یو تا حد نمی تونم خندون بب یرو م زدانی

بود و   نی. غمگدمیدالرام د یو روبرسام ر  نینشست... نگاه غمگ نمونی فکر بودم که دالرام اومد و ب تو
چند روزش، کالفه بودن  یرفتارا  نیا لیدل دمیو شا ادیپر حسرت... حدس زده بودم ازش خوشش م 

  یبرا انگرفت... دلم یشد و ازش فاصله م یشد، اون دور م یم  کشی بود... چون هر وقت دالرام نزد
 هم سوخت.  نیا

 

شروع به پچ پچ  دید یرام رو م دال ی پول کرد، هر ک  هیهمه سکه  شیدالرام رو پ  زدانی که  یاون روز  از
 دوخت.  ی م  ایبود به در  ایبه طرف و اگر در  ضیکرد و دالرامم با حرص و غ یم

 ن؟ یرفع زحمت کن ن یبر میخوا  یشما نم -
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دونستم   یم  ی... حرفش بد بود، ولاستینگاهش به در دمیبه دالرام انداختم که د  یتعجب نگاه با
 .ادیاز پسش بر م ایکه در

 ؟ یرفت  ین گفتار درما -

 

 با تعجب نگاهش کرد.  دالرام

 داره؟  یچه ربط -

 

  یلیمعلومه وضع گفتارت خ  ،یکن یم یدو کلمه ساده زحمت و رحمت رو قاط  یوقت گه،یربط داره د -
 ! مهیوخ

 

 که دالرام گفت:  د یبود خند شمونیپ یهر ک  ایحرف در نیا با

 مزه!  یچه ب -

 

 براش نازک کرد.  یپشت چشم  ایدر

 ! یستیشما بامزه هم خوشمزه ن م،یمزه خوشمزه ا یخوبه ما ب -

 

 ؟ یکن یشرت و کم م  نجایاز ا یر ی م یبحثارو ول کن، ک نیحاال ا -

 

 ادی د بازم بپول ش هیجلو جمع سکه  یپررو باشه وقت  یل یخ دیآدم با گهی! واال دمییمنتظر رفتن شما -
 هارت و پورت کنه.
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 دستاش رو مشت کرد و گفت:  اومد... یخونش در نم  ی زد یرو چاقو م  دالرام

 بود که موندم.  ازیبهم ن  -

 

آورد،   یزد و حرص طرف رو در م یمواقع م نیاون لبخند معروفش که تو ا ا،یدر لکسیحرص ر  لبخند
 رو لبش نشست. 

گفتن   یم  یرحمت یبود که همون روز آقا ازی اگر به شما ن ن؟یدیم صی رو تشخ ازایاون وقت شما ن  -
 بمون!

 

دونم چه  یطراح لباسم هستم! م  مورم،یکرد؟ من مدلم، گر یم یدم عمه ام لباسا رو طراح اگر من نبو -
 . دمیم صی و بهتر تشخ ادیم  یبه چ ییلباسا

 

 رو صحنه! یاومد یم  ایمثل زامب شونمیکیتنت کرده بودن، تو  یمراسم مد گون یتو دمیآره د -

 

کم بود و   یلیو عکس خ  لمیراسم فحرفش قشنگ دالرام رنگ صورتش قرمز شد... از اون م نیا با
اون   دیشد فهم یدقت م کمیبا  ی کم معلوم بود ول یلیبود. صورت طرف خ  دهی اون رو د ایدر شبید

 دالرامه! 

  یگشت... تهشم بلند و در حال یافراد حاضر تو جمع م نی گفتن نداشت و مدام نگاهش ب یبرا یحرف 
 کرد گفت:  یکه جمع رو ترک م

 !ادهیز شعور یجمع نباشم، ب نیا یتو دمیم حی ترج -
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 بلند داد زد:  ای رو که گفت، در نیا

خالص کن. اعوذ باا...   الیو نیا یمارا از شر جن ها  ایخدا اد،یجن طرفمون ن  گهیکه د نیبسم ا... بگ -
 من الشر الدالرام! 

 

م رو  سرم رو چرخوندم و دالرا یاومد و وقت  یتلپ یکه صدا دمینتونستم تحمل کنم و بلند خند گهید
بود و دالرامم  سی خ کمیاتاقشه،  ک یخنده شدت گرفت. طرف پله ها که نزد نی ا دم،ید نی نقش بر زم

 باز بود.  یباب اسفنج   یتو کیشکم افتاده بود و دست و پاهاش مثل پاتر یرو

اونم کم مونده  دنیخند یهمه داشتن به دالرام م ره،ی خنده اش رو بگ یتونست جلو ینم یشکیه
بلند کرد  نی زم یو پاشد رفت دالرام رو از رو دیوسط فقط برسام بود که نخند نی . ارهی گاش ب هیبود گر

 و به اتاقش برد. 

 

 گوشم زمزمه کرد: ریکه روشنک ز دمیام کش یاشک  یبه چشما یدست

 پسره برسام، عاشق دالرام شده. نیا -

 

 به نشونه موافقت تکون دادم. یسر 

 آره خودمم شک کردم بهش.  -

 

 .میتو اتاقت راحت حرف بزن  میپاشو بر -

 

قراره بشه،   یز یچ هی دیهم که فهم ا ی. درمیکرد و رفت یخودش بلند شد و از جمع معذرت خواه  بعدم
 روشنک گفت:  م،یدنبالمون اومد. وارد اتاق که شد
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 چقدر ناراحت بود؟  یدید ده،یانگار دالرام به برسام پا نم  یول -

 

 : دی بود پرس  دهیکه از اول حرفامون رو نشن ایدر

 ن؟ یبه منم بگ شهیشده؟ م یچ -

 

 تکون داد.  یمتفکر سر کردم که  فیماجرارو تعر براش

 جمع کرد؟  نی زم یچطور رفت اونو از رو نیدی د یدالرام امروز اصال بهش توجه نکرد، ول -

 

 که افتاده بود بازم خنده ام گرفت.  یاون لحظه ا ادی با

 سوسک شد بدبخت! -

 

 ...ختی ر یحقشه دختره ب  -

 

آقا! انقدر دوسش   یو عل یعل ه یسر قض چ،یمن که ه  هیهم با دالرام لج بود، حاال سر قض ایدر نیا
 دختره خرو! نیداشتم ا

 م؟یعاشقارو به هم برسون  -

 

 گفتم:  زیر یانداختم و با چشما یروشنک نگاه به

 به ما چه آخه؟  -
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 نه! ایاره دوسش د مین ی بب میبا برسام حرف بزن دیگناه دارن خب، با -

 

 مشتاق جلو اومد.  ایدر

 بره؟ یخب ک  -

 

 فکر گفتم:  یباال انداختم و ب یا شونه

 برو باهاش حرف بزن!  یفقط تو مجرد -

 

رو به روشون   ییموجود فضا هیکه انگار  یگرد نگام کردن، جور  یبا چشما ییحرفم دوتا نیا با
 گفت:  ایتکون دادم که در هیبه نشونه چ یکردم و سر  ی. اخمسادهیوا

 ! یدییدو تا بچه هم زا یردانگار خودت ازدواج ک یفقط تو مجرد یگیم یجور  هی -

 

 داره!  یو روح یتعهد قلب زدانی نسبت به  -

درست همون   یبا اخم چشمام گرد شد و دهنم باز موند... اومدم با روشنک مخالفت کنم، ول همراه
 کردم. رو  زدانی اومد فکر  شی لحظه که بحث حرف زدن با برسام پ

 داره؟  یو  روح  یهن؟ هانا تعهد قلب  -

 

 !یفقط تو مجرد نیآره، واسه هم -
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 چغندره؟  یمن تعهد ندارم؟ عل نیکن  یاگه اون داره چرا من نداشته باشم؟ فکر م -

 

 زدم.  یحرص درآر   لبخند

 ه؟ یچغندر چ جن،یهو شونیا زم،ی نه عز -

 

 . دمیتم و با اخم و دهن باز دستم رو مالگف یگرفت که آخ  شگونیرو جلو آورد و بازوم رو ن دستش

 ؟ یه وحشچت -

 

 اخم گفت:  با

 نکن!  نیبه شوهر خواهرت توه -

 

 رو کرد به سمت روشنک و ادامه داد: بعدم

 زنم! یمن با برسام حرف نم  -

 

کن و   یتونه، خواهر   یهانا نم نجاستیا زدانمیتونم،  یمن نم  نجاستیکه ا اری هست  ا،یچرت نگو در -
 زن!برو حرف ب

 

 !نی جنازه ام رو کنار برسام بنشون  نکهیاصال مگر ا رم،ی من نم نیزنم! خودتونم بکش یحرف نم -
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 *** 

 ا« ی»در

 

 نه؟  ،یخوب دلچسب یبرسام، چه هوا گمیم -

 

هانا و روشنک مرد شورتونو ببرن که من رو به   یافق محو شد. ا یتکون داد و دوباره تو یسر  یزورک
  یک یو تو  می ای باهات م نکهیمن ختم شد به ا ومدنیو بحث ن ایری تموم درگ ! ظهر،نجایا نیزور فرستاد

برسام نشستم.  رگونه بود که خرم کردن و من االن کنا نیو ا  میکن یم یهمکار  ی عل یاز نقشه هات برا
 عصر اومدم.  شه،یعاشقانه م یادیغروب ز  دمیعصر نگاه کردم، د یزدم و به آسمون ابر  یا گهیلبخند د

 ه؟ یآرزوت چبرسام  -

 

 صلح! -

 

  ار یروشنک و ب   یده سانت یبرو کفشا گهیم طونهی ش ؟یآرزوئه که دار  نیآخه ا ینگاش کردم، عوض  پوکر
 سرش!  یبکوب تو

 از اون؟  ریبه غ -

 

 انسانم آرزوست! -

 

 ؟یآرزوهات تو چرا هنوز زنده ا نیبا ا یر ی بم یا -
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 رد. باال رفته نگام ک یرنگ تعجب گرفت و با ابروها نگاهش

 کار کنم؟ یخب چ -

 

 زدم.   یحرص  یلبخند

 تو بگو! ندهیآ یحذف کن! آرزو نهیکانال فاز سنگ  یتلگرامت و هر چ یبرو تو -

 

 مشهور بشم. گریباز هیخواد  یدلم م -

 

 شدم. سر جام جابه جا شدم و گفتم:  یم کیداشتم به هدفم نزد  بای برق زد، تقر چشمام

 خب بعدش؟  -

 

 م.کن  یباز  یخوب   یلمایف -

 

 آها، بعد اون؟  -

 

 فکر کرد و گفت:  کمی

 . رمیبگ  زهیچند تا جا -
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 کردم.   زیکردم و چشمام رو ر ینچ

 بعدش؟  -

 

 بشن و...  ادیفالوورام ز -

 

 که با تعجب ادامه داد: دمیام کوب یشون یپ یمحکم تو یکی حرفش  وسط

 و باهام مصاحبه کنن! -

 

 ون گفتم: ستاره بار  یبا چشما دویبه ذهنم رس  یفکر  هی هوی

 کجا باهات مصاحبه کنن؟  -

 

 بعد جواب داد: ینگام کرد ول رهیخ  اولش

 پالس،...  یو ی ت  ،یبرنامه ها، دورهم نیدونم تو ا یچه م -

 

 . دمیحرفش رو کامل کنه و محکم دستام رو به هم کوب نذاشتم

 ! یدی به آرزوت رس ن یعا بب -

 

 تعجب گفت:  با

 ؟ یچ -
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 . دمیبه شالم کش یدست

 !یهست یط برنامه دورهماالن وس -

 

 مخت تاب ورداشته؟  ؟یگیم یدار  یچ -

 

 خفه!  -

 

 ازمون  دورتر بودن و ادامه دادم:  کمیکه  یرومو کردم سمت چند تا گربه ا بعدم

 !یچه مهمان میمهمان دار ز،یعز انیخب تماشاچ  -

 

 !؟یهست ی ر یاالن تو مهران مد -

 

 .کردم  زیسر تاپام رو نگاه کرد که چشمام رو ر و

هم پاچه اش دراز   ست،یترم، تازه تو دلتم بخواد! هم شلوارم گشاد ن گریدونم خوشکلتر و ج یم -
 . ستین

 

 خب؟!  -
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 !دییهست بفرما  یخوام باهات مصاحبه کنم، اگر سالم  یخب به جمالت م -

 

 تکون داد. یو سر  دیخند  یزورک

 به گربه سالم کنم؟ -

 

  کی یانجام ندم، نتونستم و دستم رو دراز کردم و ط ی ستیچند جلو خودم رو گرفتم حرکت ناشا هر
 . دمیحرکت محکم پس کله اش کوب

 سالم اسم خداست!  -

 

 رو به سرش گرفت و روبه گربه ها گفت:  دستش

تخارو دارم که در حضورتون  اف نیو ا  نی مصاحبه من هست ندهیخوشحالم که بب  ن، یسالم، خوش اومد -
 باشم. 

 

 .دمیکش امیبه چتر یدست

 ؟یق شدعاش -

 

  ینگام کرد. که صورتم رو از گند یبه اخم شد و تهشم چپک   لیرنگ تعجب گرفت و کم کم تبد نگاهش
 دهنم بردم.  ک یکه زده بودم جمع کردم و جفت دستام رو تو هم قفل کردم و نزد

 ؟ ینیچ یم یکبر  یصغر   یبپرس نویا  یخوا یساعته م هی -
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 نه...  زه،یچ -

 

 زه؟ یچ -

 

 آره! یعنینه،  -

 

 گرفت که زود بلند شدم و راهش رو سد کردم.  شی رو در پ  الیسر جاش بلند شد و با اخم راه و زا

کار کنم تا   یچ نمی خوام بب یم  ،یعکس العمل  چیه یرو دوست دارم مثل توئه، ب   یکی ن م نیبب  -
 عاشقم بشه؟ 

 

 زد.  یپوزخند

 کردم.  یاگه بلد بودم حال خودمو درمون م -

 

 . سادمیاش وا نهیبه س نه یو مهربون کردم. سزدم و چهره ام ر یلبخند

 .میدرمون درد هم بش ایخب ب  -

 

 !یالزم نکرده درمون بش یدرد نش ،یا وونهیتو د -

 

 اومد بره که هول زده گفتم: باز
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 کار کنم؟  یاالن من چ -

 

حسه، اگر چهره اش سرده، اگر کالفه است، بدون عاشقه، اونم عاشق تو نه، عاشق    یاگر ب یچ یه -
 شد.  یچون اگر تورو دوست داشت حالش با تو خوب م گه،ید یکی

 

 کردم.  زیت و چشمام رو رحرص فکم رو چندبار چپ و راس  با

 باشه، اون مال منه! خجالت بکش.  گهید یکی اون غلط کرده عاشق  ا،یهست یعاشق ک یبگ  یخواست -

 

 به موهاش زد.  یچنگ کالفه

 بکنم؟   دیکار با یمن چ  ؟یخوا یم یچ قا یدق یبگ شهیاالن م -

 

 نشه! دات یچشمام پ یجلو   یدیهم نرس جهیبرو تو اتاقت و به کار بدت فکر کن و تا به نت  -

 لب غر غر کردم:  ری رفتم ز یم  الیهمون طور که به سمت و بعدم

 که عشق دردت شده! دهید اتوی خرباز نیدختره هم ا -

 

 ! دمایاوو، شن  -

 

 برگردم گفتم: نکهیا بدون

 ساب نشد! ح  بتی بهتر، غ -
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کنم   یم  یباز  هلیباهاش ت  ارم یرو درم   یعل یاست، من چشما گهید یکیعاشق  یعل گهیخر! م پسره
 بشه.  گهید یک یاگر عاشق 

 و به اتاق هانا رفتم؛ روشنک و هانا اونجا منتظرم بودن. دمیشدم و درش رو محکم کوب  الیو وارد

 که دوتاشون رو پس زدم و گفتم: گفت  یشده و چ  ی رو سرم خراب شدن که چ  ییورودم دوتا با

 ! شعوریب  نیا شی برم پ نیاز من نخوا گهید -

 

 وا! -

 

 سمت هانا براق شدم. به

که   دیقدر بدون نیاست... هم گهید یک یعاشق  یعل گهیو نفهم؟ م شعوریوا نداره! اخه آدم انقدر ب -
 عاشقه تمومه! 

 

 مظلوم گفت:  روشنک

 ا؟ یدر -

 

 ! رونی ب میشب بر  میاستراحت کن کمی نیای ! حاالم برمینم گهید که گفتم  نیو کوفت، هم  ایدر -

 

 و زود به سمت در رفت.  دیحرفم دستاش رو به هم کوب نیشد و با ا  الیخی ب روشنک

 بگم.  ارمیبذار برم به هست -
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 گفتم:  تند

 . میریم یسه نفر  ؟یار یهمه جا اونو دنبال خودت ب  دینه نه، به اون نگو! چرا با -

 

 ؟ یکشون ینامزدت رو دنبال خودت م یه یچ  یعنیم اومد و نشست، واال! دره یصورت  با

 

 *** 

 »هانا« 

 

الک زدن   ری درگ مونیکی  م،یپروند ی مگس م  مونیکی م،یکرد گهید یشب خودمون رو مشغول کارا تا
 ذاشت.  ی و کامنت م دیچرخ  یم  یعل جیباشه تو پ  ایکه در  یکیو اون  میبود

  بیعج الی . ومیو راه افتاد میلباسامون رو عوض کرد م،ی بر میاستخو یکه م یساعت مونده به وقت  هی
 هیتا بعد مدت ها  میرفت یماهم که طبق معمول م یز یچ هی ری آروم بود، همه تو اتاقاشون بودن و درگ

 .میرو تجربه کن  یشب پر از خنده و شوخ 

 

تا اون  اری هست نیرستوران خوب گرفته بود و با ماش هیرو با آدرس   نشیماش  اریاز هست روشنک
 دمش،یو د  میدی. به رستوران که رسمیدر آورد ی... بماند که تو راه چقدر مسخره باز میرستوران رفت

 !زدانی اومد که قبال اومدم، اونم با  ادمی

 . دیبه پهلوم کوب  یک ی طنتی با ش ایرو لبام شکل گرفت که در قی عم یلبخند ناخودآگاه

 ؟ یشد خانم خانما؟ غرق شد یچ -
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 کش اومد و با ذوق گفتم:  شتریب شمین

 ! نجایا میاومده بود زدانی با  -

 

 آوردتت!  یدرست حساب  یجا هیاووو، خوشمان آمد...  -

 

چند تا   نی. از بمیشونه به شونه هم وارد رستوران شد ییاکتفا کردم و سه تا  یقی به زدن لبخند عم   تنها
 !میداشتن هم یچون چاره ا  میرو انتخاب کرد  یدونه وسط هی ،یخال زیم

 رستوران قرار داشتن، پر بودن. یا شهیتماما ش یکه کنار پنجره ها ییاونا

بود، از خودم حرصم گرفت    یاونم خال م؛یروش نشسته بود زدانی گشت که با   یم یز یم  یپ چشمام
 ! نجایا میو اومد میاون ننشست یکه چرا رو

 . دیکش رونی ب الی منو از فکر و خ ایدر یبودم که صدا زیحسرت م  تو

 گشتم؟ یقبال تو رستوران دنبال شوهر م  ادتونهی گمیم -

 

 تا صدام باال نره! چقدر اون روزا خوب بودن.  دمیخند زی حرفش خنده ام گرفت و ر نیا با

 ادته؟ یقاسمو  -

 

 تکون داد.  یو سر   دیخند ایدر

 یم اسم قاسم ماومد. آد ینم نیبه ا یها، ول هیاومد، اسم قشنگ یاش اسم قاسم نم افهی به ق ییخدا -
 ها!  یقرت نینه ا ادی که تو دستشون دستماله تو ذهنش م ییکلفت ها لی بیدونه از اون س هیشنوه، 
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گفتن اسمش رو حدس بزن، عمرا قاسم به ذهنم  یذاشتن جلوم و م یم یعنی موافق بودم،  باهاش 
 اومد. یم

با   یبشم، ول  نگلیس رزنی پبه  لی خوام، حاضرم تبد ینم ویشدم و جز اون کس   یعاشق عل گهید یول -
 جز اون ازدواج نکنم! یکس

 

رد شد با   یس یپل  نیسر کوچه، هر ماش نهیبشه، بش ری پ ای خنده ام گرفت، فکر کن در هاتشی تشب نیا از
 ! یعل یعصا دنبالش بدوه، عل 

 جلومون گذاشت رو خوردم. که گارسون  یآب  وانیجرعه از ل   هیتکون دادم و  یسر 

 !دمیجونمم براش م   هست و اریمنم که هست -

 

تونستم، همون لحظه گارسون اومد و  ینم  یبگم، ول یز یچ هیمن بود که  رهی نگاهاشون خ همه
 سفارشارو گرفت. 

  نکهیا یکردن. برا ینگام م رهیو روشنک هنوزم خ ایدر ی شدن، ول  الیخ  یرفته و ب ادشونیکردم  فکر
 بحث رو عوض کنم گفتم:

رو که گشت ارشاد برد   ایباهم؟ در نیآشنا شد بیاتفاق عج هیهر دوتاتون با  نیحاال دقت کرد -
به خاطر نقش    ش،یبود دهیبود و هنوز ند  اریکننده اش هست هیکه ته یشد، تو هم تو تئاتر  یعاشق عل 

و   نایکه چه وضعشه و ا یودکننده فحش داده ب هیبه ته  یکل نیا شیدرخت که بهت داده بودن، پ
 هیقض نیهفته مخ منو به خاطر ا هی رهی نم ادمیوقت  چی است... ه کننده هیته ار ی هست یدیتهش فهم

 . یخورد

 

نگاهم که به چهره اون دوتا   یول  دم،یتونستم خند یخنده و تا م  ری تموم شدن حرفم خودم زدم ز با
  ایابروش رو داده بود باال، در هیکرده بود و  زیافتاد، خودم رو جمع و جور کردم. روشنک چشماش رو ر

 کرد.  ینگام م هم پوکر 
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 که روشنک گفت:   ارمی تا سرفه کردم تا سر و تهش رو هم ب چند

 هانا! یاعتراف کن  ینتو  یخودتم نم   شیبحثو عوض نکن، نذار حرفات تو دلت بمونه، تو پ -

 

 عشق نباشه... دیشا  نینیبب  -

 

 : دیوسط حرفم پر ایدر

 . ستمین یگفت  یم تی با قاطع ،ی" اگر عاشق نبود دی"شا  ،یزن یم دیحرفتو با شک و ترد  نیخودت ا -

قفل شده توهمم کردم.   یبه دستا ینگاه دیدادم، با ترد رونشیو با شدت ب   دمیکش یق یعم  نفس
 بهشون کردم.  یبعدم سرم رو باال آوردم و نگاه کالفه ا

 ... ختیر یآهنگه تمرکزم رو به هم م نیا

 ه؟یچ نیآهنگ شاد ندارن؟ ا نایا گمیم -

 

 با حرص گفت:  روشنک

 ! یکه خودتو راحت کن میاعتراف هیبحثو عوض نکن! دنبال  -

 با استرس گفتم: گذاشتم و  زیم یآرنجام رو رو یدفعه ا هی

 خب، من عا...  یل یخ -

 

و   ختیته دلم فرو ر  یز یچ هیخواستم بزنم نوک زبونم خشک شد.  یکه م یحرف  دم،یکه د یز ی چ با
و روشنک که نگاه گرد من رو به   ای کردم... در یمام سوخت. ناباور نگاهشون  نهیس یتو ییجا هیانگار 

 برگشتن و اونا هم مثل شوکه شدن. دنیپشت سرشون د
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و گونه ام رو   دیجه   رونیچشمم ب ی از ال یرو کج کردم، نگاهم رو دستاشون قفل شد... قطره اشک سرم
 زدم. یآروم صدام کرد که پوزخند   ایخط انداخت. در

 ! ستمین زدانی من عاشق  -

 

 یشکستگدل پر از  هیبا "من، 

 یشدم از عاشق   منصرف

 قرار یب هیکنار اون  تو

 کشم کنار  یخودم رو م من

 کالم  یحرف ب  هی شدم

 سالم" هیبا تو نسبتم، شد در حد  که

 

 اما! -

 

 و قاطع گفتم:  محکم

 !ستمیاما نداره... ن -

 

  زیهمون م یرو   یاوج نامرد بود که در  یو دالرام زدانی ینگران بودن و اما من نگاهم پ ای و در روشنک
 !ادینشستن. چشمام رو محکم به هم فشردم که اشکم در ن 
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بسوزه...  می تفاوت  یدالرام از ب  دیذارم! با یبفهمه برام مهمه... نم   یذارم کس ینم ستم،ین  هیمثل بق من
 بودم.  یاتفاق خوب م نیمنتظر ا دیپس با

خنده هاشون   ی االن ازش متنفر بودم. صدا یکه دوست داشتم ول ییغذارو آورد... همون غذا گارسون
 د؟ یمنو ند زدانی  یعنیشنوم.  یکردم م   یرو احساس م

 

من مهم  یکنم! برا ینم هی... من بغض نکردم، من گر دمیکش  یم یدر پ ی و پ قیعم  یها نفس
 ذاشتن؟ یم نیغمگ یآهنگا  نیمگه ا ی... ولستین

کردم که عاشقش   یم  نی.. مدام به خودم تلقذاشتم. ی دهنم م یکردم و تو ی ند قاشق رو پر م ت تند
 نداشت.  مانیحرفا ا نیشد، قلبم به ا یاما نم  ست،ی و برام مهم ن ستمین

اش با دالرام چند روزه با من حرف نزده و سراغم  یذهنم بود که واسه خاطر آشت یتفکر تو نیا همش
 گهیکرد، د  یه با دالرام آشتمن بود، حاال ک یهمش پ می باهم دوست بود یکه از وقت یزدانی! ومدهین

 نداره! یاجیبه من احت

 

 م،یگفت... غذامون رو به زور خورد یکه دالرام در موردش م یبودم، اسباب باز  یاسباب باز  همون
 تونم به طرف اونا نگاه نکنم.  یم کردم تا یسع

  یاونا رد م زی م یاز جلو دیبا یول  م،یبلند شدم و رفتم پول رو حساب کردم و اومدم تا بر زی م یرو از
 ناراحت نباشن با خنده گفتم:   ایروشنک و در  نکهیا ی. برامیشد

 !نیخوشحال باش  ده،یقرن رخ م کی که هر  هیاتفاق نیکنار هم نشستن! ا  کیاختاپوس و پاتر -

 

لعنت به دالرام که  یول  م،یسر و صدا رد بش یب  میکرد یبود... سع  یچون خنده منم مصنوع دنینخند
 ه! عذاب من هیما

 ! هانا؟ نایعه هانا ا -
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تونم که تو هر   یتونم، من م یخواست خبر خوبش رو زودتر بده! من م  یمن نبود، م دنید مشتاق
 شاد باشم. یلحظه ا

مات بهم   زدانیدادم.  یکردم و سالم پر انرژ  یکه ازشون فاصله داشتم رو ط  یچند قدملبخند  هی با
 . ماوردیخودم ن یرو به رو  یچی کرد، ه ینگاه م

درد   یتر کردم... هر چ  قیرو گرفت که منم لبخندم رو عم زدانی دستش رو جلو برد و دست  دالرام
 تر!  قیلبخندا عم شتر،یب

 خواستم ازت تشکر کنم!  یراستش م -

 

 باال انداختم.  ییابرو

 بابت؟  -

 

 انداخت.  زدانیبه  یعاشقانه ا نگاه

 شد.   یبدون تو نم م،یبدون قدر همو شتریو ب  میتا از هم جدا بش یکرد یکه کار  -

 

 محبت به هر دوشون نگاه کردم و گفتم:  با

کرده   ری گفتم خ  دم،یهست! دو تا منگل د ریدستم تو کار خ  شهیمن هم زم،یعز ستی به تشکر ن یاز ین -
 باشم عشقتون رو به هم ثابت کردم. 

 

 ام زدم. به دالر  یحرفام کردم و چشمک  یچاشن یچشماش رو کالفه بسته بود، لبخند زدانی
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  یهر چند دوست داشتم خاله اش بشم، ول ن،یاریخوشکل ب  ین ین هیسقف و  هی ری ز نیزودتر بر -
 ... شمیخرم و عمه بچتون م یه رو به جون معم یفحشا

 

رو   زدانیکرد... من حال  یدونست که چقدر قلبم درد م یگفتم و خدا م  یم  طنتی با ش نارویا همه
 ا دالرام!خوب کردم، حالش که خوب شد رفت ب 

 .ارهیخوره که نتونسته حرصم رو در ب یاما خوشحال بودم که دالرام داره حرص م  دم،یکش یم درد

 !شهیبچه ات م ییدا زدانمیالبد  -

 

 کردم و گفتم:  یا خنده

 اگر دوست داره بشه! -

 

 غهیصچه  یی ... عمه و داگمیو بهم فهموند دارم چرت و پرت م  دیتو پهلوم کوب  یکی  ایلحظه در همون
بچه ام بشه من عمه بچه اش   ییدا گمیم زدانیبود، حاال به   نیبود؟ من رفاقت ساده برام سنگ یا

 بشم؟

 دوست ندارم! -

 

 خجالت بکشه! دمی کالفه انداختم... از خجالت کالفه شده، با زدانیبه   یتعجب نگاه با

 گفتم:  دنمیباال انداختم و همزمان با چرخ  یا شونه

 . نیبه ادامه شام عاشقانتون برس شم،یظ مزاحمتون نم نشو! خداحاف ،یاوک -
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زدم و از رستوران   دنیاسمم رو صدا کرد. خودم رو به نشن زدانیکردم و راه افتادم که  یچنگک یبا یبا
مکرر اسم  یبلند و صدا زدنا یقدم ها یکه صدا میرفت  یم  اری هست نیرفتم. به سمت ماش رونیب

 . دمیهانارو شن

  یخسته که نفس نفس م زدانی . برگشتم و به سادمیرفتم، وا  یو روشنک راه م  ایکه جلوتر از در من
 بودن. سادهیو روشنک پشت سرش وا ای زد، نگاه کردم... در

 بله؟  -

 

 داد. رونی ب دهیبر دهیگرفت و بر ینفس

 باهات حرف بزنم!  دیهانا با -

 

 به داخل رستوران انداختم و گفتم:  ینگاه

 اون اختاپوسو تنها نذار! االن زشته، برو گهینه د -

 

 . یرو بدون  ییزایچ هی دیهانا با -

 

 قا؟ یدق  یبگ  یخوا یم یدونستم رو دونستم، االن چ یم دیکه با یهر چ -

 

 .دیبه صورتش کش  یدست

 هانا...  -
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 : دم یحرفش پر وسط

  ،یتا دوباره با دالرام باش یفرض کرد یاسباب باز  هی منو  نکهیاز ا یکن یعذرخواه ستین یاز ین -
خوبه آدم صادق    ی! ولهیواسه من کاف یبال رو خودت رو سر خودت نازل کرد هی نمیب  یکه م نیهم

 باشه... 

 

 !یکن  یاشتباه فکر م  یدار  -

 

 سرم رو رو بلند کردم.  دنشید  یو برا سادمیاش وا نهیبه س  نهیشدم، س کیکردم و بهش نزد  یاخم

  نیاون ماش یاون روز تو ن؟ینکرد ینکنه آشت  ست؟ین  شتیکنم؟ نکنه دالرام پ  یاشتباه فکر م ویچ -
بدم   تی نها یدروغگو ب  یاز آدما م ی! تو زندگهیبه چ یچ دم یفهم  یم دیبا یداد شنهادو یکه اون پ یوقت

 .یشد ضافهبخشمش! تو هم االن به دسته همون آدما ا   یوقت نم چیاز دروغارو بفهمم ه یک یو  ادیم

 

 نگام کرد.  مغموم

 ...قی رف  یحت گهید یعنی -

 

 رفتم، گفتم:   یم نیبه سمت ماش  نکهیکاملش کنه و همزمان با ا نذاشتم

 ...یقشنگ مواظب خودت باش  دیبا گهید ست،یدرکار ن یرفاقت گهینه د -

 

 و ادامه دادم: دم یاش کوب نهیتو س یک ی انگشت اشاره ام  با

 مش قربون! -
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 زد.  یغیج  د،ید و بهش که رس ش  کیبود، آروم آروم بهش نزد زدانی که پشت سر  ایلحظه در همون

 قوداااا!  -

 

 و با ترس نگاش کرد.  دیمتر باال پر هی  زدانیحرکتش  نیا با

 چته باز؟  -

 

 رفت، گفت:  یم  نیبه سمت ماش لکسیکه ر  یرو هل داد و درحال زدانی

 نقطه صفحه بعد هانا بود!  نیا -

 

... می. تو راه همه ساکت بودمید و به راه افتا میشد  اریهست  نیسوار ماش زدانیبه  یغره ا چشم بعد
نوک زبونم بود که اون دوتارو   زدانمی عاشق  نکهیو روشنک فقط به من بود. اعتراف به ا اینگاه در

 .دمید

  ستمین یدونم آدم  یم ام،یتونستم کنار ب یغم م نیرو سرم خراب شد... با ا ایاگه بگم دن ستین  دروغ
 زدانیو من داشتم به  میبود قیکه به ظاهر رف یمدت نیا  نکهیا یکنم، ول هیگر زدانی دنیکه با هر بار د

 کردم اون دنبال به دست آوردن دوباره دالرام بود، هضمش سخته! یم دایاحساس پ 

 

تخت   یقم رفتم و بعد عوض کردن لباسام رو به اتا میفکر تو سرم بود، مستق   یکل الیبه و  دنیرس تا
 . دمیم که مثال خوابصورتم گرفت  یبالشت رو جلو  هیو  دمیدراز کش

فهمه که ناراحتم و   یدونستم م یمن موند، م شیپ  ایرفت و در  اری هست شیکه به اصرار من پ روشنک
 دوست داشتم به کارم ادامه بدم. یول  دم،یهنوز نخواب 
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شده  نیام سنگ نهی رفت، س ینم ن یام بود و از ب نهیتو س یحس بد هیشکست،  یداشتم و نم  بغض
 شد...  یدرست نم دمیکش یفس مهر چقدر ن  یبود، ول

 

غرورم   یکنم باهاش ول  سهیاومدم خودم رو مقا یم یچشمام بود، ه یدالرام جلو ثینگاه خب  مدام
 تونم خودم رو کنار دالرام بذارم؟  یاد. من چطور مد یاجازه نم 

 ؟ یکن  یم  هیگر یهانا؟ دار  -

 

نکنم،   هیم قول داده بودم که گر! من به خود سهیکه صورتم خ دمیبه خودم اومدم و د ای در یصدا با
 شونه ام نشست.  یرو یشد. دست یم  ینطور یا دینبا

نکن   ه ی... گریباز  ینم  ایآسون نیدونم به ا یشناسم، م یتورو خوب م یدونم سخته هانا، ول یم -
 خواهر خوشکلم! 

 

.. با بغض  بودن.  نینگاه کردم. چشماش غمگ ایبه در  یاشک یبالشت درآوردم و با چشما ری رو از ز سرم
 گفتم: 

 ام باشه...   هیگر نیآخر دمیکنم، قول م هیبذار امشبو گر -

 

گرفته بود.  یلیکردم، دلم خ  هیصدا گر  یبغلش گرفت. ب یبهم نگاه کرد و بعد محکم سرم رو تو کمی
 .دشونیبوس یو م دیکش  یموهام دست م یرو

 براش تالش کن...  یاگه دوسش دار  -

 

 .دمیکش نروی بغلش ب یسرم رو از تو تند
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کنم! ارزش تالش کردن نداره، اون موقع که عاشقش نبودم دلم سوخت خواستم حالش   یتالش نم -
! بذار با دالرام  ایتونم در یشد، حاال برم براش تالش کنم؟ من نم ینجور یخوب شه رفاقت کردم که ا

ن و  یکه زم  ین... همویقبل  یهمون هانا شمیاز فردا م ،ین یب  یهانارو فقط امشب م نیخوش باشه! ا
 !  دمیاجازه رو نم  نیدوخت. قصد دالرام ناراحت کردن من بود و من هرگز بهش ا یبه هم مزمانو 

 

 گفت:  یبغض دار  یزد و با صدا  یتلخ  لبخند

دختره   نیاز ا یدون یروم حساب کن، تازه خودتم م  تما،یمن پا یطونیشناسمت، تو هر ش یم -
 .ادی خوشم نم یر ی کبیا

 

 

 *** 

 

 دلتون تنگ نشده برام؟  د؟یکن یکارا م یمان، چما یمرس -

 

 !یخور  یهم م یکتک حساب  هی ی تازه برگرد م،یکش ینفس م میتازه دار یرفت  یاز وقت  ؟یدلتنگ چ -

 

 و با تعجب گفتم:  دمیدستم نوش یاز شربت تو یدادم، جرعه ا هینرده بالکن تک  به

 وا چرا؟ عوض استقبالت از اومدنمه؟  -

 

 حرص گفت:  با
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پر آت و آشغال   رشیکردم، مبل بزرگه رو کنار بردم ز یم  زیداشتم خونه رو تم   روزی د ؟یتقبال چاس -
 شناسم. یاونجا، من تورو م  یآشغاالرو انداخت  یجارو زد یبود، ه

 

 باز شد، باالخره گند کارم در اومده بود. شمین یبخورم، ول  یکتک حساب  هیدونستم قراره  یم  نکهیا با

لذت ببرم،   ایدر یعال یوینرده گذاشتم تا از و یخم شدم و آرنجام رو رو کمی  بار نیزدم. ا  یچرخ
و   کیخر ش هیخوردم که چشمم به جمال   یداد و من با لذت شربتم رو م یمامانم داشت فحش م 

 روشن شد. کیپ

 دختره خر گوشت با منه؟ -

 

 خودمه!  شینه پ -

 

 . دیزهرمار چشم سف -

 

 به خودم جلب کنم.رو  زدانی تا توجه  دمیخند بلند

 غرغرات.  نیعشقم، چقدر دلم برات تنگ شده، واسه ا  یییوا -

 

  یشربت رو روش خال وانیشد که همون لحظه ل  رهیسرش رو باال آورد و به بالکن اتاق من خ زدانی
 شد.  یصورت  دشیکردم و لباس مردونه سف

 تاقم شدم.رد اوا  ثی لبخند خب هینگام کرد و اما من با  یکردم که حرص ییبا یبا
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  یمن سوت و کوره دار  یدونم از بس خونه ب  ینبوده! م دیباالخره تو د ر،ی سخت نگ ادیحاال مامان ز -
باره   یبرم مامان، امروز بارون نم   دیگردم. االن با یاما ناراحت نباش من برم ،یکن  یم یر ی بهونه گ

 . میدار یلمبردار یف

 

 برو گمشو! -

 

 گفتم.  یک نین یحاال بب  شم،یمحبت غرق م یا یدر نیمن تو ا آخرش

به باز شدن دانشگاه ها  یرفتم... چند روز   رونی از اتاق ب یخال  وانیرو سرم گذاشتم و همراه با ل  شالم
 گشتن.  یبر م ایروشنک و در یول  م،یکرد یم  لی روز رو تعط هی دیمونده بود و ما ناچارا با

 بارون کارمون رو عقب انداخته بود. م،یکرد یم یر لمبردای فشرده ف یلی به طور خ دیچند روز با نیا

  ، یخال ی اتوبوس تنها جا ی. تومیسوار اتوبوس شدم تا به جنگل بر هیزدم و همراه بق رونی ب الیو از
 دالرام بود. ناچار رفتم و کنارش نشستم. شیپ

 جلوتر نشسته و لباسش رو عوض کرده بود. زدانی

 پوزخند دالرام رو مخم رژه رفت. یداگذشت، که ص یاز راه افتادن اتوبوس م یا قهیدق چند

 نه؟ شبیگفته بودم منتظر باش، حالت بد شد د -

 

 رو لبام شکل گرفت.  یق ی. لبخند عمشمیهم حالم بد شده بود، اما خوب م یلیشد، خ  بد

 ؟ بد بشم  دیچرا با -

 

 سرتاپاش رو نگاه کردم.  ریبا تحق  بعدم
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 مگه من مثل توام؟  -

 

 باشه که عشقت دست تو دست با من اومد تو رستوران!  حالت بد شده دیباالخره با -

 

 تو صورت دالرام نگاه کردم و گفتم:  میجا به جا شدم و مستق  یصندل یرو

که  یانتظار داشت شبمی... دستمین! منم مثل تو  شهیوقتم عشق من نم چیعشق من نبوده و ه زدانی -
من مثل تو   ه؟یچ  یدون ی... مستی نمن مهم  یبرا  نایا زم،ینه عز دمتون؟ید یمثل تو بسوزم وقت 

 یبرسام عشوه اومد ش یپ یرفت  ینبود زدانیکه با   ییمهم باشن! روزا یلی که پسرا برام خ  ستمین
که باز   یکار کرد  یدونم چ ی... نمزدانی شی پ یحاالهم با عشوه باز برگشت ،یخودتو بهش چسبوند 

  نیی ! شده ارزش خودت رو پایمتی ه هر قب یکن  یم یدونم هر کار  ی به هر حال م یتورو قبول کرده، ول 
چطور پشتت حرفه؟   یدیکنه، همه شناختنت. ند یتو روتم نگاه نم ی... کسیندار  یچون ارزش یار یم

 . یهست  یدونن چ ینم  روننیکه ب  یینناز، چون اونا تتیبه معروف ؟یدیدخنده هاشونو ن

 

 . دمیشونه اش کوب  یرو یک ی بعدم

اوضاع   ،یش یم کیشدن نزد دهی به سن ترش  یکنم، باالخره دار  یرک محاال اشکال نداره منم تورو د -
 هیکه بگن  یدیتو بود، تا حاال شن اقتشیل زدانی  ؟یدبه از کجا بخر  ه،یبده گرون  یل یمملکتم خ

 شتر مرغ باهم بودن؟ هیطاووس و 

 

 اخم نگام کرد که خودم ادامه دادم:  با

 سمت شتر مرغ!  رهی چون شتر مرغ م گه،ینه د -

 



 جلد دوم یعشق آمازون 

286 
 

قفل شد.    زدانیکه نگام تو نگاه  نم یبش  یبهش زدم و خواستم سر جام درست و حساب یلبخند عدمب
بود حال دالرام رو گرفتم. پررو پررو با حرکت دست و صورت    دهیرو لباش بود؛ ناکس فهم  یلبخند

 باال انداخت. پسره خر!  یچته که شونه ا  دمیپرس

 لنگه.  یکار م یجا هیکنه،  یبود که نخواسته کارم رو تالف   بیعج

 

که دالرام خانوم پاش به پله   می شد ادهیمحترمانه پ یل یو همه به صف و خ  می دیبه جنگل رس باالخره
 که گل بود.  نمیو رو زم  نییکرد و افتاد پا  ریکنار در اتوبوس گ یها

و   سمت من و منم جفت دستام رو باال بردم دیبودن چرخ  کمیکه نزد زدانیو   ارینگاه هست باالفاصله
 گفتم: 

 . نینگام نکن ی نطور یکار من نبود ا -

 

ضرب المثله افتادم.  نیا ادی هوی ن دالرام از تو گل شدن، تکون دادن و مشغول در آورد یشک سر  با
 کرده بود. ری مثل خر تو گل گ

زود ساکتم   نکهیا یبرا اریخنده که هست ری خنده چنان زدم ز  ریچهره غرق گلش چنان زدم ز دنید با
 طرف من و دالرام که انتظارش رو نداشت، دوباره با کله افتاد تو گال! کنه اومد

خنده   یمونده بود جلو اری. هستدمیخند یبخنده؟ دستم رو به دلم گرفته بودم و م یهانا نخند ک  حاال
 خنده خودش رو مهار کنه!  ای ارهیبره دالرام رو از تو گل درب  ره،ی من رو بگ

چون همراه با خنده   یول دیکش یم رونیو با خنده دالرام رو از تو گل ب بار به خنده افتاد  نیا زدانمی
 نداشت.  یبود، زور چندان

 .دیکه گل نبود نشست و تا توانش رو داشت خند  ییجا هی نی زم یهم ولش کرد و رو آخرش
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ن نگاه کرد.  بهمو یو با بدبخت  د یکش  رونی گل ب یخنده هامون دالرام خودش خودش رو از تو وسط
ما  یخنده ها ونیبه ما انداخت و با بغض م یلرزون نگاه یصورتش کنار زد و با چونه ا  یز روگل رو ا

 شد رفت.  یانجام م  میکه توش گر یبلند شد و به سمت کانکس

 حقشه!  یدلم سوخت ول  کمی کم،ی . دیخند یکرد و بعد م  یاول با تعجب نگاش م دشید یم یک هر

گم ما پشتمون به  یکه م  ستین ی . الکیکه هوامونو دار   میاوس کر یخوب زد پس کله اش، مرس  خدا
 .یییخدامون گرمه! هع

تکون   یو سر   دیبه صورتش کش ی چهره اش معلوم بود، دست یکه هنوز آثار خنده تو یدر حال  اریهست
 داد. 

 . نیخودتونو جمع کن  نیگناه داشت بدبخت، پاش -

 

  نیزم یاز رو  زدانی ن قرمزه قرمز شده. دونستم اال یبودم و م  دهیاز بس خندداغ کرده بود  صورتم
 بلند شد و شلوارش رو تکوند و گفت: 

 کنن. متیهانا برو گر ،یلمبردار یسر ف  میخب بر -

 

 کردم.  یاخم

 کنه!  یزنه موهامو م یم هی روان  نیا ؟یگل نیدست ا ری ! من برم ز؟یچ -

 

 نگام کرد. یچپک  اریهست

 کارو بکنه! نیبرو هانا، چرا ا -

 

 .سادمیوا نهیبه س دست
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تموم خنده هارو   یتوهم برو دوست دخترت رو آروم کن تا بعد من برم. االن تالف زدانی  رم،ی من نم -
 ! ارهی سر من در م

 

 زد.  یلبخند زدانی

 ؟ یکن  یتالف یتون  یتو نم  -

 

 دنو بلدم!کر  یوگرنه تالف ستم،ین یمن مثل دالرام وحش  -

 

 بله شما فرق...  -

 

 م. کرد یو اخم دمیحرفش پر وسط

 !یشما در مورد من نظر بد  ستی الزم ن -

 

 .دی اش کوب یشون یپ یرو ی کی نگام کرد و  مظلوم

 ...نی هانا بب -

 

 ! یرحمت یسرکارتون آقا نیبر نم،یب  ینم -

 

دونست، باالخره   یم دمیدونست که چخبره، شا یکرد، بدبخت نم  یمتعجب نگامون م اریهست
 رو بهش بگه. زیروشنک بود که همه چ 
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 برسونه، گفت:   انیخط و نشونا رو به پا نیا کهنیا یبرا

 .میبر نی ایب -

 

رفتم و با    یانداختم و راه م یم  زدانیبه  ینگاه چپک   یجلوتر از ما به راه افتاد... هر از گاه خودشم
 قشنگ کپ کردم.  دمیکه د یز یچ

 : دیرس متعجب ما پ  ینگاها دنیبا د اریشد... هست یگردتر م  نیکنم چشمام از ا ی فکر نم گهید

 شده؟  یچ -

 

 بهشون کرد و با بهت گفت:  یاشاره ا زدانی

 ار؟یچخبره هست نجایا -

 

 کردم.  دایکن و منم پ دایپ  لهیقب یبرا گریباز یگفت گه،ید یچ یه -

 

 نا؟ یآخه ا -

 

 مگه چشونه؟ -

 

 جواب دادم: زدانی  یبار من به جا نیا

 ! ستیچشونه؟ بگو چشون ن -
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 .دیصورتش کش به یدست قی نفس عم  هیبا  زدانی

 ار؟ یب  ینی آخه عقل کل من گفتم برو چ -

 

 گفت:  یمزگ یب  تی در نها اریهست

 !اریب ستال ی کر ینه پ، گفت  -

 

 . دیتو کله اش کوب  یکی زدانیکرد که  دنیشروع به خند بعدم

 هر هر هر! -

 رو میتوانید از لینک زیر تهیه فرمائید   صفحه    550نسخه کامل این رمان رو در   

https://zarinp.al/290078 

 

 

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

https://zarinp.al/290078
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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