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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 کاکتوس ها 

 

 را دوست دارند نیتوقع زم یب شهیهم

 

 نیکه خاک در آن عرصه زم چرا

 

 یو خشک ی،اال خشک زیچ چیه

 

 کنند . هیکه به آنها هد ندارد

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 سرخ را یگل ها مردم

 

 دهند یم حیترج یکاکتوس یخارچه ها  به

 

 ایمردم آ دید دیبا

 

 را ینازپروردگ

 

 یسخت کوش به

 

 نکهیا ایداده اند  رجحان

 

 کرده اند عادت

 

 گل ها را نیپسند تر مردم

 

 بدارند . دوست

 

 ها کاکتوس
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 گردن عشق حق دارند به

 

 ابانیعاشقانه در دل ب چه

 

 نیتن آفتاب سوخته زم بر

 

 زنند یم بوسه

 

 یکه در رگش جار یآب چیه یب

 

 تر.... یکه بر لب ها جار نیتحس چیه یب

 

 ۱کاکتوس پارت  رُمان

 

 بار صدم اونا رو شمردم.  یرد کردم و برا کیبه  کی یها رو به سخت پله

 . دمیخونه رس یپله به در ورود نیم ۳۷از رد کردن  بعد

قصد داشتن جونم و  واراشیبه د واریکردم حاال د یم تیاحساس امن شهیکه توش هم یینه، ماتم کده بود. جا خونه

 .رنیبگ
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 رو چرخوندم و وارد شدم.  دی، کل دمیکش یبلند پوف یاره افتاده بود. با صدابه شم نفسام

 

 بود.  دهیخواب ونیزیتلو یمبل روبرو یعادت رو طبق اشکان

 شدنشش نداشت.  داریدر ب یهم اثر شیسرسام آور زنگ گوش یصدا یکه حت نیسنگ یخواب

و به سمت  ختمیجمع کردم و دور ر زیم یهاش و از رو گاریالکل و ته س یخال یها ی شهیش دم،یرو روش کش پتو

 اتاقم رفتم. 

 نکرده بودم،  یماه بود که زندگ ۵ قایدق

 بودم... دهیماه بود که درست نخورده بودم، نخواب ۵

 .شدمیسوختم و از عذاب وجدان ذوب م یم شتریماه بود که روز به روز ب ۵

 رفته بود... دیماه بود که نو ۵ قایدق

 ،یخبر چیکرده بود، بدون ه ترکمون

 ...یاثر چیه

 بار به خودم فحش دادم.  نیبار هزار و هفتصد و شصت و سوم یاتاق انداختم، و برا نهیبه خودم تو آ ینگاه

 به عقب برگشت و اشتباهات رو جبران کرد.  شدیوجود داشت تا م یساعت زمان کاش

 شد ینم ینطوریا چوقتیکاش ه یا

 کردند. یبه من حمله م شتریکه هر لحظه ب ییکاش ها یا و

 یهام و عوض کردم و با خستگ لباس

 و اشکان صبحونه آماده کنم. ریو ام سایپر یسمت آشپزخونه رفتم تا برا به

 استراحت کنه. یدر اصل حواسم و پرت کنم، بلکه مغز خسته ام کم ای
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 پرت شد ، دیبه در اتاق نو حواسم

 همون حس و حال.. باز

 کاش ها به سراغم اومد. یعنت ها و ال همون

 افتاد و شکست. نیبه زم ینیاز س یچا وانیل هوی

 و گفت: دیبه موهاش کش یشد. دست زیخ میو ن دیبه اشکان افتاد که وحشت زده از خواب پر چشمام

  ؟یسر صبح یکن یم کاریدختر تو چ_

 گشتم. یفوران شدن م یبرا یگرفته بودم و منتظر تلنگر گر

 از دستت در رفته. خیساعت و تار یکن یکوفت م یظهره، تو زهرمار۱ساعت  _

 کرد آرومم کنه. یم یشده بود و سع تمیشد. متوجه عصبان رهیبه من خ یا هیمبل نشست چند ثان یرو

 .نمیدست اشاره کرد که برم کنارش بش با

 .یافتاد یچه وضعبه  ینیبب یانداخت نهینگاه تو آ هیو گرفت و نوازش کرد: همتا  دستام

ز هنو یشدم و چشمام و باز بسته کردم و گفتم: اشکان چطور تونست بره؟ پنچ ماه شده ول رهیبه در اتاق خ دوباره

 .ستیازش ن یخبر

 ...؟ایدونم زنده است  ینم یدونم کجاست، حت یشم، نم یم وونهید دارم

 و گفتم دمیبه صورتم کش یزدم، دست یپوزخند

 گرفتم. دهیو ناد دیارزش، نو یب هی بخاطر

 

 ۲کاکتوس پارت  رمان
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 و از دست داده بودم؟ دینو یواقعا به خاطر چ من

 آدم ساخت. هیو از من  رونیب دیکه من و از منجالب کش یکس

 بود. دیفکر کنم که نو ییهم بذارم و به روزها یخواست چشمام رو رو یم دلم

 

 

 ..شیسال پ ۳ درست

 رحم پدرم فرار کرده بودم. یب یکه از خونه و دست ها شدیم یهفته ا کی

 . کردیروز به روز آلوده ترم م فیشهر کث نیکه ا یکس یپدر و مادر و ب یپناه، ب یسقف و ب یساله  و ب ۲۰ دختر

 که انجام بدم. ومدیاز دستم بر م یکردم؟ اصال چه کار یم دیبا کاریچ

 .داشتمیو قدم برم دمیکشیانصاف کوله ام و پشت سرم م یمردم ب نیاز نگاه کثافت بار و حقارت آور ا خسته

 روز نه دنبال معجزه بودم و نه فرشته نجات، من فقط گرسنه بودم و آواره. اون

 نشستم و کوله ام رو بغل گرفتم. ابونیکنار خ یها یاز صندل  یکی یرو یاز خستگ 

  رم؟ایقراره دووم ب گهیکردم، که چند روز د یفکر م نیبه ا و

 سرنوشت من انقد کوتاه و تلخ نوشته شده بود؟  یعنی

 کنارم نشست و توجهم رو به سمت خودش کشوند. یصندل یرو یانسالیافکارم غرق شده بودم، که مرد م تو

 ترم شد. کیکرد و نزد یاطرافش نگاه به

ا من ج نمیبب ؟یهست یربود گفت: دختر فرا ییگند عرقش از فرسخ ها قابل شناسا یکه بو یحالت چندش اورد با

 هم بهت بدم.  یدارما. حاضرم پول خوب

 ازش فاصله گرفتم  یبودم، کم دهیام و محکم تر تو بغلم فشار دادم، ترس کوله



 کاکتوس

 
9 

 

 . گهیناز نکن د _

 خودم و گم و گور کردم. یشلوغ نیو به سرعت دور شدم، و ب دمیجا پر از

 مجازاتش بود؟ نیبه درگاهت کردم که ا یآخه من چه گناه ؟یکنینگاهم نم یکه حت یبا من قهر کرد ایخدا

 

 ۳کاکتوس  پارت  رمان

 

 خودت کمکم کن، خودت نجاتم بده و به دادم برس.  ایخدا

 .کردمیو ببشتر به خدا التماس م زدیچشمام موج م یکردن، اشک تو یها کنارم ترمز م نیهربار که ماش با

 تونستم ادامه بدم. ینم گهیبودم و د دهیرراه رفتن نداشت، ب یپاهام نا یگرسنگ از

 .رفتمیسرم جنگ شده بود، و با خودم کلنجار م تو

 تونستم از جونم بگذرم.  یکاش مرگ ترسناک نبود، کاش م یو محکم بستم و فشار دادم. ا چشمام

 . رمیمیم یاز گرسنگ گهیکنم؟ فوقش چند ساعت د کاریزنده بمونم؟ اصال زنده بمونم که چ چرا

 شدم.  رهیتو مغزم جرقه زد، چشمام و باز کردم و به عابرها خ یفیکث فکر

 ...! یدزد

 هم  زنده بمونم.  گهیتلف نشم، تا فقط بتونم چند روز د یتا از گرسنگ کردمیم یدزد دیبا

 که من توانش رو نداشتم. دنیدو یو دوتا پا برا خواستیبود؟ عرضه م ایراحت نیکردنم به ا یمگه دزد اما

 .کردمیم سکیر دینداشتم، با یا چاره

  کردم؟یهمه آدم کدوم و انتخاب م نیا نیاز ب اما

 .نظر گرفتم ریز شتریاطرافم نگاه کردم و آدم هارو ب به
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 کرد. یشلوارش و با تلفن صحبت م یپشت بیج یپولش و گذاشته بود تو فیچشمم خورد به اون، ک تا

 که کرده بودم. یبرق زد، خودش بود، انتخاب چشمام

 

 کردم. یفکر م یلیچرب و چ یغذا هیو به   دمیجام پر از

 م رو انداختم رو شونه هام.  کوله

 شدم ، کیپشت سرش آهسته بهش نزد از

 .دادم یقورت م یتمام جونم و گرفته بود و  آب دهنمو به سخت ترس

 نداشتم. یراه برگشت گهیشدم اما د مونیپش

 .و با تمام جونم پا به فرار گذاشتم مدیکش بشیپولش رو از ج فیک

 .دمیشن یپاهاش رو پشت سرم م یصدا

 بعد نفسم بند اومد، ی قهیدق چند

 نبودم.  دنیو قادر به دو زدیقلبم به شدت تند م 

 و تو دلم گفتم کارت تمومه دختره کودن.  ستادمیشد. ناخواسته از حرکت ا یهام آهسته تر م قدم

 م.کرد یسرم بود، حسش م پشت

 و نگاش کردم. دمیبه سمتش چرخ 

رو با ترس  فیرفت، ک یم یاهیو از شدت ضعف چشمام س کردمیو سرفه م زدمیکه داشتم نفس نفس م یحال در

 مقابل صورتش گرفتم.

 

 ۴کاکتوس پارت  رمان



 کاکتوس

 
11 

 

 

 . دیکش یم قیزانوهاش بود و مرتب نفس عم یرو دستاش

 . دهیپر یلیرنگت خ ؟یهست یزیچ یضیمر نمیو به حال و روزم نگاه کرد: بب ستادیا

 .ریو بگ فتیگفتم: ک دهیبر دهیرو به عالمت نه تکون دادم و بر سرم

 ترم شدم. کیدستم گرفت و نزد از

 .ارمی. صبر کن برات آب بیاز من بترس خوادیعقب رفتم که گفت: نم یقدم چند

 برگشت. یآب معدن یبعد، با بطر هیثان چند

 دکتر. میاگه الزمه که بر ؟یخوب یمطمئن _

 .فشینگران من شده بود، نگران دزد ک 

 حدس بزنم. تونستمیبود که م یاتفاق نیتر یباور نکردن نیا

 تا ضربان قلبم نرمال بشه. دمیکش  یقیکردم ، نفس عم یسر و صورتم خال یو رو دمیرو از دستش کش آب

 حق به جانب گفتم: برداشتم و نیام رو از زم کوله

 س؟یدست پل یمنو بد یخوای. مو که دادم فتیک

 .یایکردن ساده هم بر نم یدزد هی. چون از پس گهید یحرفه  هیزد و گفت: بنظرم تو برو دنبال  یپوزخند

 اشارم و به سمتش دراز کردم و گفتم:  انگشت

گرفتن مدارک  ریدرگ ،یمن باش یروبرو نکهیبه نظر منم برو خداروشکر کن که حالم خوب نبود وگرنه االن جا ا _

 .یبود یالمثن

 از صورتش محو شد و ابروهاش بهم گره خورد. خنده

 ؟یکن یم یدزد یچ یاصال تو برا ست؟یچرا حالت خوب ن _
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 به نگاهش شدم و گفتم:  رهیخ

 ضعف دارم.. گرسنم... 

 شد و بازوم و گرفت و گفت: کتریمکث کرد، نزد یا هیثان چند

 .میناهار بخور میرستوران هست بر هی ایکینزد نی... اخوب یلیخ

 پس زدم و عقب رفتم:  دستشو

 رفتم که... ی. مکردمینم یبدم که دزد یتن به هر کثافت کار خواستمیمن اگه م..یزرنگ یلیخ التیبه خ 

 از حدقه در امده بود، اجازه نداد حرفم و کامل کنم. چشماش

 .یفکر هم نکن یم که به ادامه حرفت ، حتبا پشت دستش محکم زد تو دهنم و با حرص گفت: زد 

 جرئت حرف زدن نداشتم. یول سوخت،یم لبم

پول غذا تو بدم، تو قراره  ستیمن قرار ن و محکم تو دستاش فشار داد و کشوند سمت خودش و گفت: االن هم بازوم

 ؟یدی.. فهمیحساب کن

 .وفتادمیتو نم ریمن اگه پول داشتم که االن گ وونه؟یگرفته د تیزده گفتم: شوخ بهُت

 

 ۵کاکتوس پارت  رمان

 

 .یکردیهم فکر م زایچ نیبه ا یکردیم یدزد نکهیقبل از ا دیبا _

 .یدیو دزد فمیک گمیو م یکالنتر  میریم ای ،یکن یو پول غذاها رو حساب م یایبا من م ای االنم

 و پس دادم. فتیمن ک یول _

 ؟یکه پس داد یتو شاهد دار ،یو زد فمیمن شاهد دارم که ک _
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 دنبال خودش کشوند.  یطوالن ریمس هیدستم رو گرفت و من و  مچ

 .کنمیم چارتیو ب کنمیم داتیدر و باز کرد و  سوارم کرد: فکر فرار بزنه به سرت، پ م،یدیکه رس نیماش به

صورتش جلب  یبود که تو یزیچ نیرمعصوم و پر از خشمش جالب ت ی. چشمازدیاز من بزرگ تر م یسال ۱۰ بایتقر

 کرد.  یتوجه م

 

 رستوران توقف کرد.  یدر ورود یروبرو نشیبعد ماش ی قهیدق ده

 کنم.  ینم یدزد گهیگفتم: توروخدا بذار برم، د ملتمسانه

 .نمیشو بب ادهیو محکم پس زد و گفت: پ دستم

 .رفتیتو کله اش نم کردمیو خواهش م گفتمیبهش م یافتاده باشم، هرچ یا وونهید نیهمچ ریگ شدینم باورم

 شدم. ادهیپ نیترس ولرز از ماش با

 بود.  شهیرستوران از ش یها واریتمام د دم،یچرخ یبهت زده به اطرافم م میکه شد وارد

 شده بودن.  نیتزئ یآب یکه با گل رز قرمز و شمع ها یچوب یها یو صندل زیم و

 نم.ک مینشستم تا خودم و قا زهایاز م یکیپشت  عیو سر دمیالت کشانداختم، از سر و وضعم خج یلباسام نگاه به

 من و ببلعه. کردیم یدرنده ش سع ینشست و سکوت کرده بود و با چشما روبروم

 . یخوش اومد د،یما شد و گفت: سالم آقا نو زیم کینزد یشخدمتیپ

 بود. دیدو سر، اسمش نو وید نیا پس

 پرس برنج اضافه. کیکرد و سفارش غذا رو به عهده گرفت، مرغ شکم پر با  یتشکر

 نخورده بودم. ییغذا نیهمچ چوقتیزده چشمام و گرد کردم. ه تعجب
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 ۶کاکتوس پارت  رمان

 

 اطراف تمام هوش و حواسم و پرت کرد. زیم یغذاها یبو

 شدم. دیزدم که متوجه نگاه نو یم زیه مصبرانه قاشق رو ب یو ب شدیقطع نم یغار و غور شکمم لحظه ا یصدا 

  ؟یبش رهیبه آدم خ یتو عادت دار _

 بش  کنهیم یدزد ابونیکه تو خ ینیبب بایدختر جوون ز هیاگه تو هم  _

 . یشیم رهیخ

  یمنظورش من بودم؟ چه واژه  با؟یز

 کلمه به من نسبت نداده شده بود.. نیا چوقتیه ،یقشنگ

 خانوادت کجان؟ پدر و مادرت؟ کَس و کارت؟  اصال تو چند سالته؟ نم،یداد: بگو بب ادامه

 آدما جواب بدم. یهمه  یبرا دیسوال ها رو با نیانداختم و به خودم گفتم از االن تا آخر عمر ا نییرو پا سرم

 و ندارم.  چکسیگفتم: پدر و مادرم مُرده ان. ه یحوصلگ یب با

 . گهید یداشته باش یکَس و کار هی دیباالخره با _

 ندارم. _

 ؟یکرد یچند بار دزد ؟یمونیم ابونیچند وقته تو خ _

 هم نکردم. یهفته ست که آواره شدم. دزد کیمن فقط  _

 ام و باال انداختم و گفتم:  شونه

 حرفا به تو چه؟  نیاصال ا 

 .یرو حساب کن زیم نیامروز کل ا دیبا ،ینکرد ای یکرد یبه هرحال... دزد _
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 حرصم گرفته بود. شیو زبون نفهم یخونسرد از

 .زدم هیتک یکردم و به صندل یپوف

 

 .ستادیو عقب تر ا د،یچ زیم یغذا ها رو رو شخدمتیپ

 تونستم تحمل کنم. ینم گهیمرغ و برنج عقل از سرم پروند، د یبو

 .هیو بق دیتوجه به نگاه نو یچنگال به دست به غذا حمله ور شدن، ب قاشق

 

 ۷ت کاکتوس  پار رمان

 

 سر دادم. یزدم و هوف هیتک ینذاشتم. به صندل دنیاز عزا در اورده بودم و جا برا نفس کش یدل

 انداختم. نییو سرم رو پا دمیانداختم که فقط چند قاشق از غذاش خورده بود، خجالت کش دیبه نو ینگاه

 : تموم شد؟دیشد و پرس نهیبه س دست

 آره. _

 زد و گفت: نوش جان. یتلخ زهرخند

 :دیکه دستاش از پشت به هم گره خورده بود پرس یشد و در حال کیخدمت کرد، به ما نزد شیبه پ یدست اشاره ا با

 د؟یآقا نو دیالزم دار یزیچ

 خانم. یبرا ییجفت دستکش ظرفشو کیبه من انداخت و گفت:  ینگاه دینو

 ظرف شستم. م،یزندگ یتمام سال ها یبه اندازه  اونروز

 حساب شده بود.  زیپول م دمیکه بعد ها فهم یفحش دادم در صورت دینوبه  یتو دلم کل و
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 .دمیلرز یشده بود و از سرما به خودم م سیتمام لباس هام خ  

 کرد. یپاش انداخته بود و به من نگاه م یپا رو دینو

 پرت کردم و گفتم. یتموم شد، دستکش ها رو از دستم در اوردم و گوشه ا باالخره

 برم؟ تونمیتموم شد. شستم. حاال م _

 .میجاش بلند شد و مچ دستم و گرفت و فشار داد و با هم از رستوران خارج شد از

 کشوند و سوارم کرد. نیو به سمت ماش من

 بودم، از نگاهاش ، از رفتاراش. دهیترس ازش

 یخوا یم یچه غلط ؟یمون یکجا م ؟یبر یخوا یرو روشن کرد و کام گرفت: کجا م گارشیفرمون نشست، س پشت

 ؟یبکن

 و با دست پس زدم و با توپ پر گفتم: گاریس دود

  ؟یکارمیاصال چ ؟یشیتو چرا نگران من م _

 ت.کجاس یابونیخ یعاقبت دخترا نیشهر بنداز، بب نینگاه به ا هی. یفهم ینم یرو بلند کرد و گفت: بچه ا صداش

 .یاز همه چ دیو نا ام یدو دستم قرار دادم.. کالفه از زندگ نیرو ب سرم

 بود؟ ی... اسمت چنیبب _

 همتا. _

 وضع. نیاز ا یخوام کمکت کنم خالص ش یبزنم. فقط م بیخوام بهت آس یمن نم _

 .یکه اعتماد کن یمجبور ای یکن یبه من اعتماد م ای 

 

 ۸کاکتوس  پارت  رمان
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 .دیشم که کوله ام و کش ادهیو باز کردم و خواستم پ نیماش در

 .یدیهم بهم م یو پول خوب ،ی. حتما توام جا داریکن روان ولم_

 بت زده؟ یحرف نیهمچ یک ؟ی: چدیو کج کرد و پرس افشیق

 زده. یحرف نیهمچ یک گمیو باالتر برد و گفت: با توام م صداش

 .شهر نیاز مردم هم یعوض هیو بستم و گفتم:  نیماش در

 شد. رهیخ ابونیو به خ دیکش گارشیاز س یکام

 . نییو باز کن و گمشو پا نی. اگه جوابت آره بود، در ماشپرسمیسوال ازت م هیفقط  _

 .اگه جوابت نه بود، به من اعتماد کن و بذار کمکت کنم اما

 .کردمیخواست بزنه فکر م یکه م یکرده بودم و به حرف سکوت

 بهت دست زده؟  یکس _

 .دمیکردم، خجالت کش بغض

 تاب و توان داشتم ؟من چند سالم بود؟ چقد  مگه

 گفتم: نه... یلب ریو ز نییو انداختم پا سرم

 و چطور تونستم بهش اعتماد کنم و همراهش برم، دمیتو نگاهش د یاون روز چ دونمینم

 و گرما و سرما بود. یاعتمادم به خاطر ترس از گرسنگ دمیشا

 موندن با هزار مرد و نامرد بود. ابونیتو خ از

 نشدم.  مونیپش ممیاز تصم چوقتیکه هست ه یهرچ اما

 .زدمیچرت م یدادم و از خستگ هیتک نیماش شهیو به ش آرنجم
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 دو طبقه توقف کرد. یمقابل آپارتمان نیساعت بعد، ماش مین

 رو چرخوند و تعارف کرد که داخل شم. دیپله پشت سرش قدم بر داشتم. کل نیو م ۳۷نداشت ، تا  آسانسور

 شد. یبه بغض م لیو تبد زدیها که مثل خوره به گلوم چنگ مبودم، از همون ترس  دهیترس

 یکه با مبل ها یکینسبتا کوچ منیآشپزخونه اپن و نش هیخوابه ،  ۳و  یمتر ۱۰۰ بایخونه تقر هی،  دمیاطرافم چرخ به

 شده بود.  نیتزئ یکرم قهوه ا یراحت

 ها به دلم نشست . لیوسا یساده  دمانینور کم و چ من،یبزرگ وسط نش پنجره

 .بود گاریتند و تلخ س یکه آزار دهنده بود بو یزیچ تنها

 .ارمیب یدنینوش هیتا برات  نیکتش رو در اورد و گفت: برو بش دینو

 مبل پرت کرد و به سمت آشپرخونه رفت. یرو رو دشیکل دسته

 دادم. هیمبل افتادم و سرم و به عقب تک یو رو دمیکش یهوف

 

 ۹رت کاکتوس پا رمان

 

 .ستادمیو ا دمیکرد، از جا پر خکوبمیدر م دیشدن کل دهیچرخ یسر جام گرم نشده بودم که صدا هنوز

 ؟یهست ی: تو کدیمن، تعجب زده پرس دنیوارد خونه شد و با د یجوون پسر

 . دیسر رس دیچند قدم به طرف آشپزخونه برداشتم، که نو ناخودآگاه

 . دمیفکر کنم بد موقع سر رس ،یآ یگفت:  آ یزیآم طنتیسر داد و با نگاه ش ی، خنده ا دینو دنید با

 . می: مضخرف نگو اشکان. برو تو اتاقت با هم حرف بزندینو
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 هم پشت سرش راه افتاد. دیبه سر تا پام انداخت و رفت تو اتاق. نو ینگاه اشکان

 شدم. کیبه پشت در اتاق نزد نیپاورچ نیدهنم و قورت دادم و پاورچ آب

 بود. دنیبه وضوح قابل شن دینو یصدا 

 .رسمیتو سرته که خودم حسابت و م یفکر نمیبهش نداشته باشه، اشکان نب یکار _

 بابا. یخوشکله ها، دمت گرم تا حاال رو نکرده بود یول _

 بهت گفتم. ینره چ ادتیچرت نگو،  _

 مبل نشستم.  یبرگشتم و رو منیسمت نش به

 کنم؟  یا دوتا پسر تو خونه زندگواقعا قرار بود ب من

 بود من کردم آخه؟ یچه غلط نیا ایخدا

 

 اومدن.  رونیبعد از اتاق ب ی قهیدق چند

 به آشپزخونه برگشت. دینو ستادم،یسر جام ا دوباره

 .نمیو خواست که بش مبل نشست یشد ،رو کمیهم نزد اشکان

 و نشستم. انداختم نییجمع تر کردم ، سرم و پا خودمو

 .دیبار یم افشیاز ق طنتیخنده به لبهاش بود و ش د،یعکس نو بر

 در اورد و روشن کرد. بشیو از ج گاریپاکت س 
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 ؟یکش یرو سمتم گرفت و گفت: م پاکت

 باال انداختم  و گفتم: نه. یسر

 انداختن و گفتم. گارهایبه ته س یا اشاره

 . یکش یم گاریتو چقد س _

 .دهیمال نو شترشی. نصف بیهست پس فضولم _

 ؟یشناسیو م دینو ؟یدار کاریجا چ نیبه چشمام انداخت و گفت: تو ا ینگاه

 

 کردم؟یم کاریچ شناختمشیکه نم یمن تو خونه پسر واقعا

 انداختم و گفتم: نییو پا سرم

 اورد. نجایمن و ا دی. نودونمینم _

 کنه. لیسرپرست تبد یب یاز انسان ها تیخونش و به سازمان حما خوادیخان، م دیپس نو _

 سر داد و چند کام پشت سر هم گرفت. یبلند ی خنده

 . یبه هرحال خوش اومد _

 .و مطمئنم همه کاراش حساب شده ست دهینو یجا خونه  نیا

 . ستمیخونه ن ادیچون من ز ،یراحت باش یتونیم

 عشق و حال. رمیتکون داد و گفت: م یسر طنتیش با

 .رفت رونیتکون داد و از خونه ب یجاش بلند شد و دست از

 

 نشست.  کمیگذاشت و نزد زیم یو رو ینیشد ، س منیبه دست وارد نش ینیس دینو
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 .یبهش اعتماد کن یتونی. مستین ینگران یبرا یی.جاکنهیم یمن زندگاشکان با _

 ماد کنم؟به تو اعتماد کنم، به دوستت اعت دیچرا با نجا؟یا یچرا منو اورد _

 تو خونت یاورد یدزد و گرفت هیدست  ؟یبه من اعتماد کرد یچ یاصال تو برا_سپر کردم.  نهیجام بلند شدم و س از

. 

 عقب رفتم. یکم ستاد،یشد و روبروم ا بلند

 که بهتره. موندن ابونیاز تو کوچه بودن و تو خ  ،یکه اعتماد کن یمجبور _

 ؟یشدیم وونیچند تا ح یدستمال کاغذ ابونا،یخ نیتو هم گهیدو روز د یدونیم چارهیب

 .ی، که آدم بش تیبه جوون یکه گند نزن ،یجا که طعمه نش نیا اوردمت

 و انجام ندادم. ومدیاز دستم بر م یکه کار سوزمیعمر نم هیبزن. حداقلش  ،یاز من بزن یزیقراره باز چ اگرم

 

 نبودم. من شیاز قبل آماده شده بود که انگار مخاطب اصل حرفاش

 بود. مرموز و تو دار، از اون دسته آدما که شناخت شون دشواره. یبیکرد، آدم عج یرو دفن م یچشماش راز تو

 

 ۱۱کاکتوس  پارت  رمان

 

 تر شده بودو سر جاش نشست. آروم

 کار تو دفترش. یبرا یاز دوستامم سپردم، قرار شد تا فردا بهم خبر بده که بر یکیبه   _

 .ستمیبلد ن یزیاما من که چ ؟یچ _

 . سختته؟؟یریگیم ادیخب  _
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 به سرتا پام انداخت و گفت: ینگاه

 . یکه بشه واسه خودت لباس مناسب بخر دمیمقدارم بهت قرض م هی

 . حله؟یدیماهم از حقوقت پس م آخر

 سوخت. یپف کرده بود و م یآره، تکون دادم. چشمام از خستگ یو به معن سرم

 بخوابم؟  دیبا کجا یبگ شهیم _

 کرد و گفت تو اون اتاق.  یبه اتاق وسط یا اشاره

اشکانم صبح  ن،ییطبقه پا رمیو گفت: من دارم م دمیکه از پشت صدام کرد، به سمتش چرخ رفتمیم داشتم

 . گردهیبرم

 بکن. یخوایکه م یهرکار دونمینم ای ریدوش بگ ،یامشب و راحت باش یتونیم

 .در و از پشت قفل کن یو گفت : اگه خواست دیبه صورتش کش یدست

 .ترسمیخونه م ییو تنها یکیبهش بگم چقد از تار نتونستم

 ازش گرفتم و رفت. دهارویکل

 

 شده بود. زونیتخت آو یکه باال یواریبزرگ و ساعت د نهیآ هیتخت گوشه اتاق ،  هیبود،  یساده ا اتاق

 به داخل کمد اتاق انداختم، ینگاه

 پسرونه بود. یراحت دست لباس دو

 .فرصت بود نیبهتر نیهفته ست حمام نکردم و حاال که پسرا نبودن ا کیفکر کردم   نیو خاروندم و به ا سرم

 گرفتم.  یدوش گرم قهیهارو از تو کمد برداشتم و در عرض چند دق لباس

 شدم. هوشیبه اتاقم برگشتم و درو از پشت قفل کردم و درجا ب یوقت
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  ۱۲پارتکاکتوس   رمان

 

 .کرد دارمیوحشت زده ب یشدن در ورود دهیکوب یدونم چند ساعت از خوابم گذشت که صدا ینم

 ، با ترس به سمت صدا رفتم.  زدمیجا بلند شدم ، عرق کرده بودم و نفس نفس م از

 زد.  یبا خودش حرف م یلب ریو ز دید یرو نم ییبازش جا مهین یتلو تلو وارد خونه شد، چشما اشکان

 .ری.. دستم و بگنمیبب ایمن که شد ، دستشو دراز کرد و گفت: ب متوجه

به  خوادیو م دهینقشه نو نایهمه ا کردمیکنم؟ فکر م کاریچ دیبا دونستمیعقب برگشنم، نم قدم به طرف اتاقم چند

 کنه. همیتنب فشیک دنیخاطر دزد

 افتاد.   نیپاهاش و از دست داد و به زم قدرت

 دم و صداش زدم.ش کیبهش نزد آهسته

 با من داشته باشه. یبود که بخواد کار یحال تر از اون یب

 .از مبل ها نشوندم یکی یخودم انداختم و کشون کشون رو یتنشو رو ینیو گرفتم و سنگ دستش

 ینفس هاش کم تر م یشد و هر لحظه صدا یکار کنم تا حالش بهتر بشه، چشماش باز و بسته م یچ دینبودم با بلد

 شد.

 به صورتش زدم. یآروم ی ضربه

 کار کنم. حالت خوبه؟ یچ دیدونم با یمن نم نیبب _

 شم.  یبهتر نم نیاز سوالم خنده اش گرفت، سر بلند کرد و گفت : از ا _

 ه؟یاسم تو چ _
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 همتا._

  همه تا...هم تا... _

 شد. زیخ میو به کمک دسته مبل ن دیخند بلند

 .ادیب دیکه نو نیمن و ببر تو اتاقم، قبل از ا _

د و ولو ش دیکه به تخت رس نیگردنم و تا اتاقش کمکش کردم ، هم یبغلش قرار گرفتم و دستش و گذاشتم رو ریز

 .دیخواب

 .دمیبه اتاقم برگشتم و از ترس پشت در دراز کش عیسر 
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 .زدمیموندم و چرت م داریسحر ب تا

 هم رفت و گرم شد. یصبح بود که چشمام رو ی. دم دمابردینم خوابم

 .دمیکه به در خورد باز از جا پر یتق یصدا با

 بود. دیترسناک نو یصدا

 بسه. گهیدفتر الوند. خواب د یبر دیپاشو دختر با _

 بلند شدم.  یو به سخت دمیو مال چشمام

 و از اتاق خارج شدم.  دمیکش یکوتاهم و دست یموها

 که توش گم شده بودم انداخت. یگرم کن و شرتیبه ت ینگاه دینو

 ؟یاز کجا برداشت نارویا _
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 و خاروندم و گفتم:  سرم

 .دی. ببخشدمی... لباسا تو کمد بود منم پوشزهیچ _

 دفتر. یبر دیصبحانه بخور که با ای. بستیمهم ن _

 بچه ها پشت سرش راه افتادم. مثل

 کار کنم؟  یبرم چ ستم،یبلد ن یکار چیمگه قرار نبود از فردا برم؟ آخه من ه _

 .نمیکه وسط آشپزخونه قرار داشت نشست و با دست اشاره داد که من هم بش یزیم پشت

 ؟یدی. فهمیواسه پول در اوردن  زحمت بکش یریبگ ادی دی. بایبا کارت آشنا بش یری:از امروز م_

 ده.من افتا ریگ هیچه روان گهید نیلب گفتم: ا ریو ز نییو انداختم پا سرم

 ؟یگفت یزیچ _

 نه _

 .نمیگوشم با توئه. بگو بب خوب یلیخ _

 بگم؟ ویچ _

ار از خونه فر  ؟یکَس و کار ندار یدروغ گفت دمینفهم التی. به خیبش دهیجا کش نیکه باعث شده تو به ا یزیهرچ _

 . آره؟یکرد

 .گفتمیم زویهمه چ دینداشتم و با یاما چاره ا دونمیبود نم دهیکجا فهم از

 آره فرار کردم. از پدرم. _

 چرا؟ _

 بگم چرا از پدرم فرار کردم. خواستمیبشه. نم ینکبت بارم تداع یدوباره تو ذهنم زندگ خواستمینم

 چرا؟ دمیپرس ؟یدیبا توام . شن _
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 ؟یدیکه فهم یمن و بُکشه. حاال راحت شد خواستیاون م _

 هم فشار دادم. یمکث کردم و چشمام و محکم رو یکم

 بدتر شد، بابام معتاد بود. زیاز مرگ مادرم همه چبعد  _

 و درد برادرامو کُشت. یروز وسط خمار هی

 . شدیشده بود، انگار دوباره اون لحظه ها داشت تکرار م لیهام به هق حق تبد هیگر

 .کُشتیمنم م موندمی. اگه مزدنیاز گرما زجه م نکهیآب خفه شون کرد. فقط بخاطر ا یو پس زدم و گفتم: تو اشکام

 برنگردم. یجاریبه اون جهنم دره است چوقتیه گهیکردم تا د فرار
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 بده.  ینکرد من و دلدار یسع یبرام نسوخت، نگاهشم عوض نشد، حت دلش

 تکون داد و حرف و عوض کرد. یسر

 . رسونهیبرم سر کار، اشکان تو رو م دیمن با _

 .زهیم یآدرس خونه و شماره تماس خودم و برات نوشتم رو 

 . حله؟ستین یخبر نی.از ماشیگرد یهم با مترو بر م یبرگشتن 

 برد. یکه همه ازش ترس داشته باشن لذت م نیبلند شد و رفت، زور گو بود، از ا زیپشت م از

 .شدیحس م تیقابل اعتماد بود، عمق نگاهش امن اما

 زد و روبروم نشست. یشد و دست و صورتش و آب وارد آشپزخونه اشکان

 مست بودم؟ شبیکه د دینفهم دیدختره ، نو _
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 گرفتم. یو جمع تر کردم و لقمه ا خودم

 توئه؟ سیرئ دی. مگه نودینه نفهم _

 خونه ممنوعه.  نیها تو ا یدنیجور نوش نینه خب... ا _

 .حرفش و بزنه یخونه حت نیتو ا یداد کس یاجازه نم گهیکه خودش الکل و ترک کرد د نیبعد از ا 

 و مشت کرد و گرفت روبروم. دستش

 شد. یاالن سرم از درد منفجر نم یدادیفنجون قهوه هم دست ما م هیاگه  یممنون از کمکت ول_

 زدم. یو لبخند دمیدستم و مشت کردم و به مشتش کوب ناخواسته

 .رمیبگ ادیست کردن و مونه. البته اگه قهوه در یم ادمیدفعه بعد  یبرا _

 داشت؟ ادیاون چرا اعت 

 جواب نداره. ی. ولهیکرد و گفت: سوال خوب زیر طنتیو با ش چشماش

 رفتارش خنده ام گرفت. از

بهشون  دیکه تو نبا یشخص واریو د نیقوان یسر هیمتفاوته. با  یدیکه تا حاال د ییبا تموم آدما دیدختر، نو نیبب _

 .یبش کینزد

سرک  شیکه تو زندگ ییمطمئنم تا جا ی. ولنجایکنه و چرا تورو اورده ا یم تیچرا داره ازت حما دونمیمن نم نیبب

 .دهیکار و ادامه م نیا ینکش

 به قول خودش حله؟ 

 .میخوب بگذر یلیخ

 حاضر شم که برسونمت. رمیم من
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رم قرض داده بود لباس مناسب بخ دیکه نو یتا هم با پول دیمرکز خر میالوند، با اشکان رفت یاز رفتن به دفتر آقا قبل

 . میبزن یو هم گشت

 کرد. یاستفاده م دنیخند یبرا یو از هر سوژه ا گرفتیرو سخت نم یوقت زندگ چیبود که ه یپسر شوخ اشکان

فکر کنم که هنوز هم  نیببرم و به ا ادینکبت بارم رو از  یهربار تمام زندگ شدیباعث م شیشوخ طبع یحس نیا 

 کرد. یو زندگ دیخند شهیم

 بود.  دهیوقت اونا رو ند چیبود که ه نیهم مثل من، پدر و مادر نداشت، فرقش با من ا اشکان

 و خدمت کار خونش. فیکثشب هوس، مرد  کی ی جهینت 

 ۲۶ه و ناخواسته بودن، مردم مثل نامشروع و حروم زاد نیوجدان ا یب یکه سالها با برچسب ها یبچه پرورشگاه هی 

 بود. دهیسال و قد کش

 براش ارزش نداشت. یزیچ چیه گهیبود که د نیبه خاطر هم دیشا د،یرو از هم پاش شیکه کل زندگ یقتیحق

 .رهیانتقام بگ چکسیاز ه خواستینبود، و نم ریحال باز از آدما دلگ نیبا ا اما

 

 دفترش استخدام کرد.  یو تلفن چ یبه عنوان منش دیالوند، من و به خاطر نو یآقا

 .مزهیهم تلخ و ب یشوخ و گاه یبود، گاه ینچسب آدم

 .امیاما مجبور بودم باهاش کنار ب ومدیخوشم نم ازش

 دنبالم. ادیبرگشتن ب یاجازه نداده بود اشکان برا دیرو گذرونده بودم، نو یسخت روز

 م.کرد یرو ادهیرو تا خونه پ یمسافت کیمترو برگشتم و  با

 .دیکشیم گاریبود و س دهیمبل دراز کش یرو
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 شد و نشست. زیخ میمن ن دنید با

 .دمیکش یمبل پرت کردم و نشستم و پوف یو رو فمیک

 ؟یخسته شد یزود نیبه ا ه؟یچ _

 .ستین یزینه. چ _

  ست؟یتو گرسنت ن نمی. ببیوضع عادت کن نیبه ا دیبا گهیله کرد و  گفت: د یگاریجاس یو تو گارشیس

 و جمع کردم و گفتم: چرا گرسنم. صورتم

 تنش مرتب کرد. یو رو رهنشیجاش بلند شد و پ از

 .میبخور یزیچ هی رونیب میپاشو بر _

 .ستیو بهم گره زدم و گفتم: نه نه من گرسنم ن دستام

 .یدی. از حقوق سرماهت بهم میبار ظرف بشور نیا ستی. الزم ننمیپاشو بب _

 . دمیدیبود که لبخندش و م یبار نیلحظه اول اون

 .نهیچرا اصرار داشت دائم اخم به صورتش بش دونمیاما نم نشست،یبود و به دل م قشنگ
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 شده بود.  رهیو به جاده خ زدینم حرف

 .کردمینم دایبراشون پ یکه جواب شدیم یذهنم عالمت سوال یرفتاراش تو تمام

 هم گذاشتم. یدادم و چشمام رو رو هیتک یو به صندل سرم

 ؟یبخواب نیی، سرم و به سمتش چرخوندم و گفتم: امشبم قراره پا شبید یادآوری با
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 .مونمینه. باال م_

 راحت شد. المیچرا، اما خ دونمینم

 اونجا هم مال توئه؟ _

 که با زنش برگرده.  کنهیست، داره ازدواج م هیترک شهیم ی. دوستم.  چند ماهرهیمال ام نیینه. واحد پا _

 آها. _

  ؟یکنی: چرا به من کمک مدمیهوا پرس یحکمفرما شد، که باز هم من شکوندمش و ب یقیعم سکوت

 ؟یکنیم دایکار پ ؟یخریواسم لباس م ؟یدیجا م بهم

 ؟یبفهم یتونی. مکردمیو م نکاریا دیتو.  همتا من با یسوال و بپرس نیا یخوایچند بار م _

 ؟یخوایاز من م یتو چ دی. نوادیم ری، فقط تو تله موش گ یمفت ریکردم و گفتم: پن زیو ر چشمام

 .کردیته قلبم بهش اعتماد کرده بودم و باورش داشتم اما زبونم انکار م زدم،یحرفارو م نیچرا ا دونمینم

 ازت بخوام؟  دیبا یچ ؟یگیچرا مضخرف م ؟یچه تله ا _

 .یمن و زد فیهمه آدم، ک نیا نیکه ب ینخداروشکر ک دیبه نظرم با ه؟یچ یدونیم

 

 .نهیدزد بب هیمن و به چشم  شهیقراره هم کردمیحس م رفت،ینم ادشی چوقتیه دم،یکش خجالت

 کنم. یاشتباهم ازش معذرت خواه هیبارها بابت  تونستمینم  اما

 .نییپس سکوت کردم و سرم و انداختم پا 
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 .گذشتیکردن من تو اون خونه م یماه از زندگ چند

 عادت کرده بودم. زیبه همه چ بایتقر

 الوند، برگشت با مترو. یجهت آقا یو ب خودیب یها یشبانه اشکان، امر و نه یها یمست د،یتند نو یها اخالق

 . رفتیم شیخوب پ زیهم به من عادت کرده بودن و همه چ دیالبته اشکان و نو و

 

 شدم. داریب ییو خوش آمد گو یاشکان که در حال سالم احوالپرس یجمعه، با سر و صدا صبح

 زدم. ادیسرم گذاشتم و اسم اشکان و فر یو رو بالشتم

و  افهیکه با تعجب به ق یدختر و پسر جوون دنیامدم و با د رونیپف کرده از اتاق ب یبود ، با سردرد و چشما دهیفا یب

 ام. دهیکردن خجالت کش یوضع من نگاه م

 همتا. نیبش ایاعتنا به من، سرش رو چرخوند و گفت: ب یب دینو

 .هریگل پسر ام نیزانوم زد و گفت: همتا ا یشده ام و کنار اشکان نشستم. اشکان دستش و رو کیبهشون نزد آروم

 اشکان متمرکز کردم. یخودم و جمع تر کردم و حواسم و به حرفا یخودم حس کردم ، کم یرو دوینگاه نو ینیسنگ

 شونمیاشاره داد، ا دیجو یکه پا رو پا انداخته بود و آدامس م یبا انگشتش رو به سمت دختر مو بلوند اشکان

 . سای.  پرهمسرشه

 حاال باز به جمع سه نفرمون برگشته. یچند ماه از ما دور شد تا خودش و بدبخت کنه ول هی درسته

 .ستین نطوریاجا کرد و گفت: اصال هم  ریخودش و تو بغل ام یبا لوند سایپر

 . دمونهیجد قیگفت: همتا هم رف طنتیزد و با ش یرو به من کرد و چشمک اشکان

 شد. رهیزد، به من خ گارشیبه س یپوک دیزدم، نو یلبخند

 و البته نامزد من. _
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 و لکنت زبون گرفتم.  زدیاز حدقه در اومده بود، قلبم تند م چشمام

 بود. دینداشت و مات به نو یفیاشکان هم تعر حال

 گاهش فاصله گرفت. هیاز تک یکم ریام

 . قیدمت گرم رف گه؟یخبر د یانقد ب یعنینامزدته؟  _

 شد. نتونستم زودتر بهت بگم.  ییهوی یلیخ _

 و ذوق زده گفت: دیکش یکیکوچ غیج سایپر

 آپارتمان. هیچه خوب. دوتا عروس تو  یوا _
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 .کردنیاستراحت م دیکردم. خسته بودن و با یدست دادم و ازشون خدافظ سایپر با

 .منیو برگشتم به نش دمیو محکم کوب در

 من نامزدتم؟  ؟یبود گفت یچ یور یدر نیزده به سرت؟ ا _

 جا بلند شد که شاخ و شونه بکشه. از

 رو گرفتم اوردم تو خونه؟  هییدختر غر هیدست  گفتمیها؟ م گفتم؟یم یپس چ _

 .یمن اسم بذار یرو یتو حق ندار یول _

 . یدار یشتریب تیکه پشت اسم من امن نهیچرا که نه. حداقلش ا _

 .یهمه خودخواه نیگرفته بود از ا حرصم

 .گمیمن بهشون م  _
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 اش با سرم مماس شده بود. نهیتر اومد، س کینزد

 .کنم کاریچ دیبا دونمی. خودم به موقعش میبزن یحرف ستیتو الزم ن _

 

 گرفتم. شیاتاقم و در پ رینگاهش کردم، رو برگردوندم و مس یکم

 بازوم و گرفت و من و به طرف خودش چرخوند کهویکه  

. منیتو نش یایب ینازک نیبا لباس خواب به ا یخونه باشه، حق ندار نیتو ا دنتیدر ضمن حواست به طرز لباس پوش_

 حله؟ 

 خان.  دیو گفتم: حل شد نو دمیدستاش آروم کش نیم و از بقرمزش گرفتم، دست یو از چشما نگاهم

 

 کرده. یداریخر دیواحدش رو نو کیبود که  ریواحد خونه متعلق به ام ۲گفته اشکان،  طبق

 .دیو نو ریهم شد مقدمه رفاقت چند ساله و ام نیهم

رمت بب خوامیامشب م نیبب تختم نشست و گفت: یگوشه  یافکارم فرو رفته بودم که اشکان وارد اتاقم شد، رو در

 جا که عقل از سرت بپره. هی

 تو خونه. یزنا همش نشست ریپ نیع

 و مثل دختر بچه ها لوس کردم. خودم

 به من چمبره زده. یچطور دینو ینیبیهمش خونه بمونم؟  نم خوادیآخه مگه من دلم م _

 قمونیرف ی. بابا ناسالمتیخوش گذرون میبر یو اون مو زرده هماهنگ کردم امشب قاچاق ریاون و ولش کن. با ام _

 تازه متاهل شده.

 ومد؟یخوشت ن یتوام از پر یبگ یخوا یم یعنیکردم و گفتم:  یا خنده

 .ستنیهمه که مثل شما جذاب ن یدیگفت: ل شیشگیهم زیآم طنتیباال انداخت و با لحن ش یسر
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 .میقهقهه زدچشماش و در اورد و با هم  یو حالت خمار دنیآدامس جو یهم ادا بعد
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و حال و  میتو شهر بزن یگشت هیمن رو به دست اشکان سپرد تا  دیکه بود، نو یشب ، با هزار زور و سخت ۹ ساعت

 . میعوض کن ییهوا

 .میاشکان شد نیسوار ماش یهمگ

 چند لحظه احساس حسادت کردم.  یپشت نشستم، نگاهش که کردم برا یصندل یمن و پر 

رنگ موهاش و سبک  رییبود، و مدام به تغ دهیدخترها به خودش رس یمثل همه  زیبود، جدا از همه چ خوشکل

 .کردیفکر م ششیآرا

وقت ناخن هام و بلند نکرده بودم و  چیبود، ه یموهام کوتاه و مشک ادیم ادمیکه  یبه خودم انداختم، از زمان ینگاه

 بودم.  موهام فکر هم نکرده دیوقت به رنگ جد چیه

قرار  دینو بیو تخر ریگرفته بودم به لبام رژ بزنم که اونم بارها مورد تحق ادیتازه  یهمه سال زندگ نیاز ا بعد

 .گرفتمیم

 

 که خودم انتخاب کرده بودم صدا زدم. یو با نام مستعار اَش اشکان

 م؟یریم میحاال کجا دار یاَش

 زد. یبه صورتم انداخت و چشمک یجلو،  نگاه نهیآ از

 گذره. یبهت خوش م_

 .میکرد یدر حال پخش گوش م کیموز ی، و به صدا میتو راه بود یساعت کی بایتقر
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 هم قطع شد. کیموز ی، صدا نیمتوقف شدن ماش با

 قابل شنود بود. میبود ستادهیکه روبروش ا یبزرگ یالیاز و یقیسرسام آور موس یصدا

 .میشد الیو با اشکان کردم و وارد و نکاریهم دیو گرفت، منم به تقل ریام یبازو سایپر

بود، در تصوراتم هم  اطیح یبزرگ که گوشه  یو عمارت و استخر و تاب الیبودم،  و دهیو ند یخونه ا نیعمرم همچ به

 به قول اشکان عقل از سرم پروند. ای دیگنج ینم

 یو آب دیسف یرنگ ینور ها یهر از گاهبود،  کیهمه جا تار م،یاشکان و محکم تر فشار دادم و وارد عمارت شد یبازو

 خورد. یبه چشمم م

 . نمیاطرافم رو بب یتونستم آدما یعادت کرد و م یکیکم چشمم به تار کم

 خوش بگذورنن، برام جالب بود. یکه جمع شده بودن تا دور هم بخندن و برقص و چند ساعت یجوون یو پسرا دختر

 

 کنن.  یصاحب عمارت بود احوالپرس ایکه گو یراز ما فاصله گرفتن تا با پس ریو ام اشکان

 از پله ها نشست و مشغول کام گرفتن شد. یکی یدر اورد و رو بشیرو از ج گاریپاکت س یپر

 کنارش و بهش نگاه کردم. نشستم

 ؟یکش یم گاریتو س _

 کنه.  یآدم و خاکستر م یدرد ها گاریآره چرا نکشم. س _

 رو به سمتم گرفت  پاکت

  ؟یکش یم _

 نخ از پاکت در اوردم و با تمسخر گفتم: آره چرا نکشم. هیچرا اما دستش و رد نکردم.  دونمینم

 .و روشن کرد گارمیدر اورد و س فشیفندک قرمز رنگش و از ک یلبم گذاشتم  پر یو رو گاریس
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 شتریکردم با هر پوک ب یآروم شدم و حس م یبعد یکردم و شروع کردم به سرفه کردن، کام ها یخفگ احساس

 برم. یازش لذت م
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 .منیشدم، لباس خوابم و عوض کردم و رفتم تو نش داریپف کرده از خواب ب یو چشما دیسر درد شد با

 فوتبال بودن.  یو اشکان سرگرم تماشا دینو 

 بعدازظهر بود . ۳به ساعت انداختم،  ینگاه 

 .کنهیالوند اخراجم م د؟ینکرد دارمیشدم. چرا صبح ب چارهیب یوا _

 کردم؟یم دارتیب دیمن با _

 .نیبش ایزد و گفت غر نزن، ب یاشکان چشمک 

 .یکن یاونجا کار نم گهیبه اشکان کرد و رو به من گفت: در ضمن تو د ینگاه پر نفوذ دینو

  ؟یریبگ میمن تصم یجا دیچرا؟ چرا کار نکنم؟ اصال تو با _

 . حله؟یریاونجا نم گهی. تو درمیگ یم میمن تصم آره _

 داشت بحث رو خاتمه بده. یوارد مجادله ما شد و سع اشکان

 هست که... یاگه مشکل دینو _

 با الوند کار نکنه.  االنم برو واسم قهوه درست کن. گهید نمیب یمن صالح م _

 نشه. یزدم که اشکام جار یبغض کرده بودم، تند تند پلک م 

 .دادیو هم دستور م گرفتیم میاش بودم که هم برام تصم مهیمن ند مگه
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 بود. ومدهیمضخرف الوند و تحمل کنم بدم ن افهیالزم نبود ق گهید نکهیهم از ا یاز طرف البته

 من و به خنده بندازه.  دینو ییزورگو یکرد با در اوردن ادا یم یپشت سرم به سمت آشپزخونه راه افتاد و سع اشکان

 خوش گذشت؟  شبید نمیترسناک. بب کتاتوری.دگهید دهیبابا. نو الیخیب _

 از ته دلم زدم و بغضم فروکش کرد. یخنده ا شبید یاداوری با

 .یبر یخوب بود، بازم من و م یلیخ یاَش_

 ؟یلعنت یکرد یرو خال شهیش هی یچطور قهیچند دق نیتنهات گذاشتم تو به من بگو تو ا قهیفقط ده دق_

 من و بکشه. تینامزد روان نیا یخوایغلط بکنم. م گهیضمن من د در

 از بازوش و گرفتم  یمحکم شگونین

 که فقط کنار اشکان ممکن بود. یاز ته دل یباز هم خنده ها و
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 شدم. رهیبهش خ یا هیمنتظره به نظر اومد که چند ثان ریو غ بیشرطش برام عج انقد

ن داشته از م تونستیبود که م یدرخواست نیقشنگتر نکهیفقط به خاطر ا گار،یس دنیکردم، اما نه بخاطر نکش قبول

 باشه.

آروم تر شروع کردم به خوندن  یبار با صدا نیهم گذاشتم و ا یسرش نشستم و با دستام چشماش و رو یباال۷

 ترانه.

 ده و خوابش برده.ش نیو بارها براش خوندم ، تا حس کردم چشماش سنگ بارها

 و آروم صدا زدم ، جواب نداد. اسمش
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 یبود که بعد از چشماش به دل آدم م یزیچ نیشتریدست نخورده اش ب یو ابروها شیبلند مشک یو مژه ها موها

 نشست.

 نقاب نیحد تنها باشه؟ چرا ا نیتا ا خوادیآدم دلش م هیچطور  دمیپرسیکردم از خودم م ینگاه م دیبار که به نو هر

 کشه؟؟یجهتش نم یو ب خودیغرور ب نیچرا دست از ا داره؟یرو از چهره معصومش بر نم وید

 زود خوابم برد. یلیو به تخت برگشتم و خ دمیروش کش ییپتو

 نبود. دیتخت انداختم، نو نییبه پا ینگاه د،یصبح بود که خواب از سرم پر یدما دم

 افتاد. رونیودن، از پنجره چشمم به بهمه خواب ب من،یشدم به دنبالش رفتم نش بلند

 آب نشسته بود، تک و تنها. زانوهاشم تو بغلش جمع کرده بود. کنار

 .رونیو رفتم ب دمیچیدور خودم پ یشال

 حضورم و حس نکرد. یتو افکارش غرق شده بود که حت انقد

 شدم. رهیخ اینشستم و به در کنارش

 ؟یشد داریتو چرا ب _

 خان.  دینو یشد داریکه شما ب یلیبه همون دل _

  خواد؟یخودت و م یتوام دلت بالشت و پتو یعنی _

 . ادیحرفا بهت نم نیسر دادم و گفتم: ا یا خنده

 .دیکش یقیعم نفس

 همتا؟ _

 جونم. _

 .یشنویرو م ایدر یصدا _



 کاکتوس

 
39 

 

دست و پا زدن برادرامه که دارن  یصدا ست،یآب ن یصدا کنمی. چون حس مستیاصال برام جذاب ن یول شنومیم _

 .شنیتوش خفه م

 تا کابوس هات تموم بشه.  یشکستشون بد ،یبا ترسات روبرو ش دیبا _

 ندارم. یمن ترس _

 . همراهته هیمثل سا شهینقطه ضعفت هم نی. و ایترسیتو از آب م ،یچرا دار _

 . دینو یکنیم تمیبا حرفات اذ یدار _

 .کنمیبس نم یندار یترس یکه به من و خودت ثابت نکن یتا زمان _

 کنم که بلند شم برم تو آب. کاریکه چ یکنیم کمیتحر ی؟ دار...یفهمیو باالتر بردم و گفتم: بس کن.. م صدام

 .دمیو به طرف آب دو نیاز جا بلند شدم و شالم و انداختم زم کنم،یم کاریدارم چ دمینفهم

 آب بود. یتو شتریب دمیشا ایترس، بدون واهمه، پاهام تا زانو  بدون

 .رفتیو تپش قلبم باال نم دمیترسینم گهیخودم که اومدم، د به

 .دمیکش یو باز کردم و از اعماق وجودم نفس دستام
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 .میکرد دیصبحونه خر یبرا یو کل میتو شهر زد یشدن بچه ها، گشت داریاز ب قبل

 .میکرد داریرو ب یو همگ میدیچ زیم یو رو زیچ همه

هنوز جمع نشده بود که روشنک  دینو تینشستم، لبخند رضا دیبه روشنک و اشکان کردم و کنار نو یخشک سالم

 شروع به حرف زدن کرد.
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 د؟یکنیبا همتا ازدواج م یشما ک د،یآقا نو _

 .ستیمسئله هنوز مشخص ن نیا زمیخوردم، چشمام و محکم باز و بسته کردم و گفتم: عز جا

 و به من چشم دوخت. دییهم سا یو رو دندوناش

 از شما سوال نکردم همتا جون. _

 کنم. رشیتو جمع تحق خواستمیحال نم نیشده بودم، و کنترلم و از دست دادم، با ا یعصب

 .الیاز و رونیب دمیو به سمتش رفتم، مچ دستش و گرفتم و دنبال خودم کش دمیبرق از جام پر مثل

 تا دستم و آزاد کنم. کردیجمع شده بود و عجز و ناله م افشیق

 گرد شده بود شروع کردم. تیکه از عصبان ییو اشارم و باال گرفتم و با چشما انگشت

، نه تو و  کترهی. اشکان از برادر به من نزدیبا من حرف بزن خوادیکه هر جور دلت م ستمیتو ن بیدختر، من رق نیبب _

لند دستم و ب نیگرفتم اما دفعه بعد ا دهیو ناد نباریمسئله دخالت کنه. ا نیتو ا تونهیکه نامزد منه هم نم دینه نو

 .دینبا ویو چ یبگ دیبا یچ یتو دهنت تا بفهم کوبمیم  یو جور کنمیم

 .الیبرگشتم به و تیبه شونش زدم و با عصبان یا ضربه

 کردن شدم. لیو لبخند زنان سرجام برگشتم و مشغول صبحانه م دمیکش یهوف کردن،یبه من نگاه م همه

 به اتاقش رفت و درو محکم بست. میشد، مستق الیبعد از من وارد و قهیهم چند دق روشنک

 

 یاز اشکان، رفتارها یدور د،ینو یها یو حالم بدجور گرفته شده بود. از امر و نه میشمال مونده بود یروز چند

 بچگانه روشنک ...

 رو برام رقم نزنن. یدست به دست هم داده بود که سفر خوب یچ ههم

 خونه. میو برگرد میکوله بارو جمع کن میگرفت میتصم پس
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 جمع شده بود. افمیو ق دمیچیپ یدرد دستم به خودم م از

 .یروان . دردم گرفتدیدستم و ول کن نو _

 نه؟ ای یدیفهم _

 .دمیخوب باشه فهم یلیخ _

 .یوارد نش ییاجازه جا یب یتا بفهم شکنمیپاهات و م یدستش شل شد و گفت: دفعه بعد فشار

 و ناخوداگاه زبونم قفل دمیترسیازش م شتریب یمواقع نیچرا تو همچ دونمی. نمکردمیو نگاه م زدمیچشماش زل م تو

 .شدیم

 و ول کرد و رفت تو اتاقش. دستم

 . ریو ام یپر شیپ نییپا دمیبهش پناه ببرم،   به ناچار دوخونه نبود که  اشکان

 ینگاه م ونیزیبودم و تلو دهیکاناپه دراز کش یصورتم مونده بود، دست و صورتم و آب زدم و رو یانگشتاش رو یجا

 هم تو اتاق بودن. ریو ام یکردم .پر

 ریام دم،یاز جا پر  مهیو اشکان کل ساختمون رو برداشته بود، هراس دینو ادیداد و فر یدو ساعت گذشت. صدا یکی

 شده؟یو گفت: چه خبره چ دیپر رونیاز اتاق خوابش ب

 . دمیبه باال دو ریسر ام پشت

 ؟ یدید کیاز نزد ونیلیم ستیتو تا حاال دو یلعنت_

دست از سرم بر  یاسالن کهیشدم. دار و دسته اون مرت چارهیب دیکنم. نو یدارم م یچه غلط دمیمست بودم نفهم _

 دارن. ینم

 قرار گرفت . دیاشکان و نو نیما ب ریام
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 ه؟؟یک یاسالن ه؟یچ ونیلیم ستیشده؟ دو یچ _

 رد.به اشکان ک یبپرس. اشاره ا نیو روشن کرد و گفت: از ا گارشیو س دیکوب واریبه د تیدو دستش و با عصبان دینو

 زندان.  وفتهیب  دیخوردنش با یبخاطر زهرمار ش،یگند زده به زندگبپرس که  نیا از

 صداش و باال برد. ریام

 .دیشده نو یچ نمیبگو بب _

 گذاشته وسط، قمار و باخته. یونیلیم ستیاز پنجره پرت کرد و گفت: چک دو رونیو به ب گارشیس

 اشکان شدم.  کیدهنم گذاشتم و نزد یو رو دستم

 . زدیموج م یدیبود و تو نگاهش نا ام دهیترس

 زانوهام نشستم. یشدم و رو کیبودمش. نزد دهیوضع ند نیحاال با ا تا

 .میبکن دیکار با یچ مینیخوب. آروم باش تا بب یلیو گرفتم و گفتم: خ دستاش

 . شهیمبلغ نم نیو بفروشم ا میبکنم. کل زندگ یهمتا چه غلط _

 . دیجلو اومد، دستم و از دست اشکان کش دینو

 . دخالن نکن. نمیبرو تو اتاقت بب _

 اشاره اش رو باال گرفت. انگشت

. برو نییپا یبر یهم حق ندار گهی. دیریم یکن یخونه قهر م نیخوره از ا یم یبه توق یدفعه آخرتم باشه، تق_

 .نمیبب

 نکنم و برم تو اتاق. یداشت بهم بفهمونه اعتراض یو اشاره سع مایخورد که با ا ریبه ام چشمم
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 ، نگران اشکان بودم.  ومدیبه چشمام نم خواب

 یررفتم تا س رونی.  آروم از اتاق به بنییهم برگشته بود پا ریصبح گذشته بود، اوضاع آروم شده بود و ام ۳از  ساعت

 به اشکان بزنم.

 کشوند.  منیمن و به سمت نش گارشیس یبو یم خونه نباشه ولزد یاتاقش نبود، حدس م تو

 .دیکش یم گاریدو دستاش قرار داده بود و س نیرو ب سرش

 شو درک کنم. یتونستم ناراحت یم یول نمیچشماش رو بب یکیتونستم تو تار ینشستم ، نم کنارش

 و به سمتم دراز کرد، گرفتم و نوازشش کردم . دستش

 من با ارزشه و نگرانش هستم.  یخواستم بدونه چقدر برا یبدم، م شیخواستم دلدار یم

 همتا؟ یدیچرا نخواب_

 نگران تو بودم. _

 بشنوم.  یرو از کس یحرف نیهمچ یروز هیکردم  یزد و گفت: فکر نم یپوزخند

 کرد.  کیخواستم قمار کنم همتا، اون من و تحر یکرد و ادامه داد: نم مکث

 ثابت کنم که جرئت قمار کردن و دارم.  دیبا ستمیرد و گفت اگه حرومزاده نتو چشمام نگاه ک کهیمرت 

 حاال هم قمار کرده ام، هم بازنده ام و هم حروم زاده. یزد و گفت: ول یخند زهر

 دستم افتاد. یاز گوشه چشمش رو یاشک چکه

 رو با دستم پاک کردم. چشماش

 کار و نکن اشکان. لطفا. نیا _

 دوست داشتم دختر . شتریهم داشتم بازم تو رو ب یکنم، اگه من خواهر یعترافا هیخوام  یهمتا م _
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 .وونهید نطوریمنم هم _

 پات بوده؟ ریصبح کل شهر ز ۳تا حاال ساعت  نمیبب _

 نبوده.زده گفتم:  نه  ذوق

 .نمی.بدو ببدیبرو لباس بپوش که دلم پوس _
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 خونه نبود. دیکه نو ییتو ساعت ها یکار ضرور ینرفته بودم مگر برا رونیبود که از اتاقم ب یروز چند

 خواستم باهاش چشم تو چشم بشم.  ینم

 .کردمیسرگرم م یو باز لمیو ف یروز خودم و با گوش کل

بودم اشکان وارد خونه شد و  لمینشسته بودم و مشغول ف منیمبل نش ینبود رو دیکه نو یروال ، تو ساعت طبق

 .زدیاسممو صدا م پشت سر هم

 . چته تو؟منینش ایاشکان ب _

 و در اوردم. یهمتا؟ آمار اسالن _

 ؟یو کم کردم و گفتم:خب که چ ونیزیتلو یصدا

 و ستاره.  نای. طرف دوتا بچه داره . سرشمیگیچند روزه که پ _

هست که تنها  یسالرفتن. آقا زاده ش هم با پدرش مشکل داره و چند  رانیساله که از ا یلیبا مادرش خ دخترش

 کنه.  یم یزندگ

 که همسن بچه هاشه ازدواج کرده. یدختر هیهم با  وونشیح خود



 کاکتوس

 
45 

 

 ؟یکار کن یبا آمارش چ یخوا یم ؟ی. که چدمیگفتم: خب فهم یرو بغل گرفتم و با خونسرد زانوهام

 .دیهاش کش شیبه ر یکرد و دست زیر چشماشو

 ؟یکنیبهم نگاه م ینجوری. چرا امیکن یدزد میخوایخب ما که نم _

 .نمیتو سرته پسر؟ بگو بب یچ _

 به آقا؟  میبد میریکه ما پول رو از آقا زاده بگ شهیکردم چه خوب م یفکر م نیداشتم به ا _

 و دو نشون.  ریت کی. شهیحالش گرفته م یکردن من کل ریو هم بابت تحق رمیگ یچکم رو پس م هم

 ؟یریتومن پول ازش بگ ونیلیم ستیو دو یگولش بزن یتو؟ مگه پسرش بچه ست که بخوا یگیم یچ _

 

 .دیکش ریشد.از اون نگاه ها که تا مغز استخونم ت رهیکرد و به چشمام خ سکوت

 تونم. یمن نم ست،ین یخوب شنهادیاشکان نه، نه، نه، اصال پ_

 ؟یدار یبهتر شنهادیهمه پول و جور کنم. تو پ نیماه وقت دارم ا ۵همتا من فقط _

 چنگالش ریکنه. اون وقت تو من و از ز رونمیجا ب نیاز ا دمیاصال شا کُشه؟یبفهمه من و م یروان دیاگه نو یدونیم _

  ؟ید ینجات م

 تر شد و دستام و گرفت. کینزد

 کنم. یکنم کمکم کن. ازت خواهش م یاعتماد ندارم. خواهش م چکسیهمتا من به ه _

  

 .دمیکش یو از دستش گرفتم و چند نخ گارشیس پاکت

 در انتظارم هست اما قبول کردم.  یکار کنم و چ یچ دیدونستم با ینم 
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رو  یمبلغ گزاف نیگولش بزنم  تا بتونم همچ ارم،یو در ب یآقازاده اسالن شهینقش عاشق پ یکردم که به نحو قبول

 راحت ازش جدا بشم.  یلیو خ رمیازش بگ

 ؟ انصاف باشم یرحم و ب یانقد ب تونستمیاما من واقعا م 

 م؟یرو بشکون یدل کس تونستمیم
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 من باز کرد.  یشد و در و برا ادهیپ نی، زودتر از ماش میدیکه رس مارستانیب به

 شدم. ادهیپ نیو محکم تو بغلم گرفتم و از ماش دستم

 پرونده الزم باشه؟ لیتشک یبرا دیشناسنامت همراهته؟ شا ای یکارت مل _

 همراهمه.  یآره کارت مل _

 در اوردم و بهش دادم. فمیتو ک از

 اسمت همتاست؟ قشنگه.  _

 کردم. یبه لبام نشست و تشکر یحرفش خوشم اومد، خنده ا از

 شدم.  ریجا انداختنش از جونم س یدست چپم در رفته بود و برا مچ

 ون بخورم . کرد تا کمتر تک یاش به دکتر کمک م گهیدستش دهنم و گرفته بود و دست د کیبا  نایس

رخص م مارستانیاز درد بند اومده بود و تا تونستم تو دلم به اشکان فحش دادم.بعد از آتل کردن مچ دستم از ب نفسم

 شدم.

الم بهتر تا ح میرفت مارستانیکافه به ب نیتر کیبه نزد نایس شنهادی. با پرفتیم یاهیکرده بودم و چشمام س ً ضعف

 شه.
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 ؟یو ندار یتو واقعا کس_

 گفتم؟یم دیبا یو پام و گم کرده بودم، چ دست

 کنم.  یم یپدر و مادر ندارم و با دوتا برادرام زندگ _

 مارستان؟یب انیب یچرا بهشون زنگ نزد _

ه ک شکونهیدست من و م یکیو با حسرت گفتم:  برادر بزرگم اگه بفهمه دستم شکسته ، خودشم اون  دمیکش یآه

 چرا حواس پرتم.

 م گفتم: آخه اون قلب نداره.تر رفتم و آرو جلو

 رفتارم خنده ش گرفت. از

 ؟یچ یکیخب اون  _

 . ستیهم که بود و نبود من براش مهم ن یکیاون  _

 گفتم: یچونه ام و با لوند ریو گذاشتم ز دستم

 منم.  گنیقلعه دور که م یشاه پر نکه،یخالصه ا_

 .یشاه پر نجایهم یو بخور تا غش نکرد کتیخوب حاال. ک یلیخ _

 تو دهنم گذاشتم . یکیک تکه

  ؟یکن یکار م یتو چ _

 کردن. باز خوبه که تو دوتا برادرت کنارت هستن.   یو زندگ مثل همه آدما دنبال پول در اوردن_

  ؟یمگه تو خانواده ندار _

 انداخت و گفت: نه.  نییو پا سرش

 زنه. یزنگ م نیگفتم: نازن طنتیانداختم و با ش شیبه صفحه گوش یزنگ خورد، کنجکاوانه نگاه تلفنش
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 و وصل کرد. یچهره ش عوض شد و گوش حالت

 بله؟  _

  ؟یبه من زنگ نزن گهید شهیم یناز _

 نداره. یبه من ربط گهیتو د یزندگ ؟یخب که چ _

 گم.  یم یآره دارم جد _

 

 و روشنش کردم.در اوردم و گذاشتم رو لبم  فمیو از ک گارینخ پاکت س نیفرصت استفاده کرده ام، آخر از

و دست از سر من  تیکنم برو دنبال زندگ یمن و تو نمونده. ازت خواهش م نیب یبس کن. حرف ن،یبس کن نازن _

 بردار. 

 . زیبه م دیو قطع کرد و کوب تلفنش

 زده به من نگاه کرد. بهت

 ؟یکش یم گاریس شهیهم _

 معموال آره. _

 .میبرداشت و گفت بر زیرو از م شیو گوش چیاز جاش بلند شد سوئ ومد،ین خوشش

 

 ۲۰کاکتوس پارت  رمان

 

گردن، اما من دنبال مقصر نبودم، من دنبال  یهاشون م یهاشون دنبال مقصر بدبخت یتو زندگ گناهیب یآدما همه

 جواب سواالم بود.
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که اسمش به  یخواستم بدونم چرا مرد یشد؟ م یدچار مرگ مغز شیخواستم بدونم چرا مادرم تو اوج جوون یمن م 

 ؟عنوان پدر تو شناسنامم بود ، دوتا برادر چند ساله من و خفه کرد

 شدم؟  یدردها انتخاب م نیامتحان کردن ا یبرا دیمن با چرا

 خواستم.  یم نیدنبال مقصر نبودم، من فقط تسک من

 شد. یآرامش ساختگ یکردن من برا نیقدم تلق نیاول گاریس و

 به خاکستر بشن. لیکردم دردهام تبد یم تالش یهم به قول پر دیشا ای

 

 یاز سر مست یخنده ها یاش دهنم و گرفت تا مبادا صدا گهی، و با دست د دیچیدستش رو دور کمرم پ کی اشکان

 برسه. دیبه گوش نو

 کنه. یم چارهیبشه جفتمون و ب داریب دیهمتا،  جون اشکان آروم باش، نو_

 که بهم دست داده بود خوشحال بودم.  یرفتم و از حالت سر خوش یتلو از پله ها باال م تلو

 فراموشم شده بود، زیهمه چ انگار

 پدرم. یمادرم، برادرام و کابوس شبانه خفه شدن با دستا مرگ

 بلند حرف بزنم. دیکرد به من بفهمونه که نبا یم یمن و به اتاقم برد و سع اشکان

 که از زهر هم تلخ تر بود به من خوروند.  یهوه ابعد فنجون به دست برگشت و ق قهیدق چند

 تختم . یهام و از پام در اورد و من و خوابوند رو کفش

 بخواب همتا.  _

 بلند شد. یخنده ام کم یصدا

  ؟یکرد یصدام م یجور نیا ادتهیهم تا... همه تا...  _
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 بازم منو ببر. یو گفتم: اَش دمیسستم کش یاش رو با دستا قهی

 غلط بکنم. گهیمن د س،ییدهنم و گرفت گفت: ه یجلو

 

 ۲۴کاکتوس  پارت  رمان

 

 زده به چشمام، دستم و محکم گرفت و بغلم کرد. زول

 همتا. من و ببخش.  خوامیمعذرت م _

 زدم. یشده بودم، اشکام و پس زدم و لبخند مونیرفتارم پش از

 شم رو سرم.صدام و بک دی. حتما بایفهمی. زبون خوش نمگهید یا وونهید _

 .کننیکل سفر و زهرمار م دیکه االن روشنک و نو الیتو و میبدو بر _

 

 روشنک روبرو شدم. نهیبا نگاه پر از ک میشد الیکه وارد و نیهم

 به شونم زد. یکنارم رد شد و تنه ا از

 کمک بهشون. یکردن جوجه ها بودن، اشکان و روشنک هم رفتن برا خیمشغول س ریو ام یپر

 .کردینگاه م رونیمبل نشسته بود و از پنجره به ب یهم مثل ارباب ها رو دینو

 همتا خانوم؟ ینگرفت یفکر کنم حرف من و جد _

 کردم آروم باشم. یمبل کنارش نشستم و سع یرو

 .کنهیفک نم یمساله ا نیبه همچ چکسیخان، باور کن االن به جز تو ه دینو _

 .یکه اشتباه کرد یفهمیم یبه روشنک بنداز ینگاه هیپس فکر کنم اگه  _



 کاکتوس

 
51 

 

 به روشنک افتاد،  چشمم

 .دیکشیبود و انگشت اشارش و به سمت اشکان گرفته بود و شاخ و شونه م ستادهیاشکان ا یسالن روبرو گوشه

 چرخوندم و سکوت کردم. دیو به سمت نو نگاهم

 بود و رفتار من اشتباه بود. دیحق با نو دمیشا

 بمونم. دیگرفتم اون چند روز و کنار نو میتصم قهیروشنک بهش حق دادم و همون دق یتم جاو که گذاش خودم

 شیو ما هم همراه خوندیبه دست ترانه م تاریدر حال کباب کردن جوجه ها بودن و اشکان هم گ دیو نو ریام

 .میکردیم

ازش  یداره که تا االن همگ یفوق العاده ا یکنم، همتا صدا یاعتراف هی خوامی. ممیاالن که همه دور هم جمع شد _

 .دیبود بینص یب

 به اشکان رفتم. یخجالت سرخ شده بودم و چشم غره ا از

 منم ساز بزنم.  ،یکه بخون خوامیهمتا االن م _

ه خوند دینو یبرا کبارمی یاشکان، حت ام،یدارم، تو مدرسه و همکالس یخوب یصدا گفتنیاما م کردمیباور نم خودم

 خواب بود. یقتبودم و

 خورد کرد. راشیکه دلم و طبق معمول با تحق یشب 

 .خواستیدوباره اون نگاه روشنک و نم دلم

 و من بخونم. نهیانداختم، دستش و کشوندم تا کنارم بش دیبه نو ینگاه

 

 ۲۵کاکتوس  پارت  رمان

 

 و انتخاب کردم و شروع کردم. دادمیبهش گوش م یطیکه تو هر شرا ییآهنگا نیاز بهتر یکی
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 ستین ریهنوزم د دیکنم ، شا دایتورو پ دیبا

 ستین ریتقص یب ریتقد یول ،یساده دل کند تو

 یزنیبازم منو خط م  ،یتاب من یب نکهیا با

 یکنم، تو با خودت هم دشمن دایتورو پ دیبا

 

 آرومت کنه تونهیجمله مثل من م هیبا  یک

 

 کنه مونتیآخر از رفتن پش یلحظه ها اون

 عبور یب یکوچه ها نیشهر سرد ا نیاز ا رمیگ دل

 از راه دور کنمیحس م ،یکنیبه من فکر م یوقت

 

 . کردمیبغض م دادم،یترانه گوش م نیوقت به ا هر

 .کردیاما هربار غم درونم گل م دمیرو نفهم لشیوقت دل چیه 

 که تموم شه. خواستیشده بودن، انگار دلشون نم رهیخ یبچه ها که نگاه کردم هرکدوم به گوشه ا به

 دستش و انداخت دور گردنم و به چشمام زل زده بود. دینو

  ره،یقرار بگ ریهم تحت تاث دیکه نو شدینم باورم

 .هیبه حالت اول دیتموم شد. برگرد زانیسر دادم و گفتم: عز یبلند خنده

 . دیپاهام کوب یدستش و رو اشکان
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 صدات و دوست دارم. نیا .یلعنت نهیهم _

 نگاه روشنک.  ینیباز هم سنگ و

تر  یعینامزد فوق العاده رو در اوردم و البته نه طب هی یخوب، ادا گریباز هینشستم و مثل  دیناهار باز هم کنار نو یبرا

 .دیاز نقش نو

 داشته باشه. یخوب نیبه ا یصدا کردمیبرام گرفت و در گوشم آروم گفت: فکر نم یا لقمه

 آب و داد دستم. وانی. لشدمیتو گلوم و داشتم خفه م دیپر لقمه

 .یکن فیاز من تعر یتو بلد باش کردمیمنم فکر نم _

 

 تا شب موقع خواب.  رفتیم شیداشت خوب پ زیچ همه

 فکر نکرده بودم؟ یزیچ نیچرا به همچ دم؟یخوابیکجا م دیبا

 .نطوریکه اتاق خودشون و انتخاب کرده بودن و رفتن، اشکان و روشنک هم هم یو پر ریام

 .دیمن مونده و بودم و نو فقط

 راه افتادم. یبرداشتم و پشت سر نامزد قالب ییاجبار بالشت و پتو به

 .نییتخت بخواب، من پا یتو رو _

و دست گرفت که روشن کنه.  گارشی، س دیتخت دراز کش نییپا دمیرو تخت. نو دمیو پر دمیبالشتم و کوب 

 .کردمیم یو خفه احساس خفگ کیهم تو اون اتاق کوچ شینطوریهم

 ؟ینکش گاریس شهیم دینو _

 .دمیو د گاریپاکت س فتیتو ک یکه منم بگم اشتباه کنهیم تتیبوش اذ یبگ یخوایم یعنی _

 خودم و جمع جور کردم و گفتم: عیسر یخوردم ، ول جا
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 چون اون پاکت اشکان بود. ،یاره اشتباه کرد _

 .کنمیشرط روشنش نم هیبه  _

 .یخوب چه شرط یلیخ ؟ینکش گاریکه س یذاریبابا. شرط م یا _

 .یبخون گهید کباریواسم اون ترانه رو  _

 

  ۳۱کاکتوس پارت  رمان

  

 یب براتونست اون ش یبود که م یاتفاق نیلذت بخش تر یسرد بهار یاز بام تو هوا یبزرگ نیشهر به ا دنید

 .وفتهیهردومون ب

 در اوردم و روشن کردم. یگاریپاکت س ن،یداشبورد ماش از

 بفهمه... دیاگه نو یدون یچقد رفته باال.  م گارتیهمتا حواسم هست ، مصرف س_

 گرفتم و داد زدم. گر

 مونیکنه چرا کمکم کرد؟ اگه پش تمیقرار بود انقد اذ یخوام بدونم وقت یبابامه، اصال من م دیبفهمه، مگه نو دینو _

 شده خب بگه، چرا  زبونش تو زور بازوشه. 

 دیکردم شا یفکر م نیشدم. به ا مونیکردم و به اشکان بگم  اما پش دایکه پ یسر شب و عکس هیخواستم قض یم

 واقعا توهم بوده.  ای دمیاشتباه د

برم. لذت ب کردیگرفتارم م شتریکه روز به روز ب یلعنت یساختگ یکردم از حالت سرخوش یو سع گرفتم ینیسنگ کام

 . نیزم یرو میو نشت میشد ادهیپ نیاز ماش

 دادم. هیو به شونه اشکان تک سرم

 هست؟  یک یاسالن نیحاال ا _
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 شد. رهیو روشن کرد و به ارتفاع خ گارشیس

 .  فی کث ِوونیح هی _

 پولداره؟ _

 .رهیآره بابا از پارو باال م _

 ؟یاَش گمیم_

 جونم._

 مونه یراه م کیداره.  فقط  یو دست از سرت بر نم وونهیطرفم که به قول تو ح ،یپول و بد نیا ،یتون یتو که نم_

 .گهید

 ؟یچه راه _

 زانوهام . نیزدم و دستام و گذاشتم ب یا خنده

 .یچکت رو بدزد _

 

 ۳۲کاکتوس  پارت  رمان

 

 و پرت کرد و سرم و از رو شونه هاش بلند کرد . گارشیبعد، س هیثان چند

 همتا؟  شهیم یعنی_ 

و رو  رین و زم یاشکان بلکه زندگ یکه نه تنها زندگ یشنهادیبود، پ میاشتباه زندگ نیبزرگ تر ف،یکث شنهادیپ اون

 کرد. 

 ؟یکمکم کن یتون یدستاش قرار داد وگفت: همتا م نیرو ب سرم
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 ندارم.  یتو دزد یتبحر چیمن ه یدون یزدم. تو که م یحرف هیمن  ؟یخُل شد _

 شدم. وید ریبود، اس یواسم کاف یدزد کباریزدم و گفتم: همون  یپوزخند

 بود.  زیوسوسه انگ شنهادتیپ یول_

بنظرت اصال امکانش  م،یچکت رو بدزد میکه بخوا رمیهم آدم داره .  گ یپولداره، حتما کل یگیم یخودت دار _

 هست؟

 کن اشکان. رونیاز سرت ب رو فکرش

 

 میکلمه هم حرف نزد، بعد از رسوندنم به خونه مستق کیصبح شده بود، اشکان تو راه  ۷خونه ساعت  میبرگشت تا

 رفت محل کارش .

که وارد خونه شدم ، با  نینداشت و هم یخواب باشه، اما اثر دیکردم نو یرفتم، دعا دعا م یپله ها که باال م از

 چشماش روبرو شدم. 

 دمیگرفتم که  از پشت سرم صداش و شن شیاتاقم و پ ریسالم کردم و مس بست،یم راهنشویپ یدکمه ها داشت

 طلوع آفتاب خوش گذشت همتا خانم؟  دنید _

 . یشما خال یگفتم: جا یو با خونسرد دمیسمتش چرخ به

 که پُرش کنم.  دیگفت یم د؟یمن رفت یخال یبا جا رو باال انداخت و گفت: چرا  ابروهاش

 اگه حرفات تموم شد که برم بخوابم، خستم. دینو _

 .یکه تو ازش استفاده نکرد خواب مال شب بود _

 برگه آچار و جمع کرد و داد دستم.  ی، کل زیم یرو از

 کن.  پیبرگه ها رو تا نیا زه،یلپ تاپ رو م _

 داده باشه.  ادتیکردن و  پیتا دیالدنگ با یآقا باالخره
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 شد. ( یاسم خطاب م نی)الدنگ همون الوند بود که حاال به ا

 . حله؟یکنیتا ظهر هم که برگشتم تمومش م _

 

 ۳۵کاکتوس پارت  رمان

 

و تو  میاریبرنامه ثابت روزمره اش و  به دست ب می. تا بتوننایس زیو گر بیمن و اشکان شده بود تعق یزندگ یروز چند

 .دی. باالخره وقتش رسمیفرصت کار و شروع کن نیبهتر

 برخورد من و اون بود. نیاول.ماه بهشتیارد ۲۰شنبه  

 ینم که کار یمدت نیبه تن کردم. تو ا یکرده بودم و مانتو رنگ روشن یمختصر شیاتاقم انداختم، آرا نهیبه آ ینگاه

که بهم  یهر ماه پول م،یداشت گاریبه خاطر س که یهم بعد از دعوا دیداد . نو یبهم پول م یکردم اشکان پنهان

 کرد.  یاختصاص داده بود و کمتر م

. نییو از رو تخت برداشتم و رفتم پا فمی. کمیوقت داشت کساعتیصبح بود. فقط  ۱۰کردم،  میبه ساعت گوش ینگاه

 . میمنتظر من نشسته بود.سوار شدم و راه افتاد نیاشکان تو ماش

 ده؟یراه جواب م نیکه ا یاشکان، تو مطمئن _

 گرفت . گارشیاز س یکام

 . ستیصد در صد ن ایدن نیتو ا زیچ چیه _

 دادنت. یممنون از دلگرم _

 همتا؟ _

 جانم._

 و نگه داشت و به صورتم نگاه کرد. نیماش
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 شدم.  مونیمن پش_

 .ستین یمونیوقت پش گهیاالن د _

 تونم تو رو دخالت بدم. ینم _

 خوام کمکت کنم. ی. من مستیحرفا ن نیااشکان بس کن ، االن وقت  _

 نگاه کنم. دینو یتونم تو چشما ینم یبخشم. حت یخودم و نم وفتهیب یاگه اتفاق _

 .میباور کن. روشن کن بر وفته،ینم یاتفاق _

 .دادم یدر حال پخش گوش م کیروشن کردم و به موز یگاریس

 

 توام، منو دوباره خواب کن یایرو ریدرگ

 اگه تنهام گذاشت ، تو منو انتخاب کن ایدن

 

 خبر نبود یمن انگار ب یاز آرزو دلت

 اثر نبود. یمن، چشمات ب یمایتو تصم یحت

 

 ۳۳کاکتوس پارت  رمان

 

 ام رو مقابلش سپر کردم . نهیرفتم و س جلوتر

 د؟ی. آره نویبریکردن من لذت م تیاز اذ _

 اش مماس شده بود.چونه ام رو با دستش باال اورد. نهیتر شد، سرم با س کینزد
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 .یدیم گاریس یبو _

 و نداشتم. به پته پته افتاده بودم. یبعد یلیتند تر زد، تحمل س قلبم

 رو برد پشت گردنم و فشار داد.  دستش

 ؟یکش یم گاریس یبهم بگو چطور _

 زدم . یاز درد باال رفت. با دستم به لباسش چنگ م غمیج یصدا

 . رشیز یریگ یرو لبت، فندک م یذار یم گاریس _

 گم؟ یدرست م ؟یکن یداد و گفت : روشنش م یشتریب فشار

 التماس افتاده بودم، به

 تورو خدا ، توروخدا ولم کن. دینو_

 پاکت مال اشکان بود که؟  _

 یحت ،یکش یم گاریس منیکه بب یاون روز ادیدختر ن نی. ببیلعنت زنمیو باالتر برد و گفت: دارم با تو حرف م صداش

  ارم؟یسرت م ییکه چه بال یدون یم ،یهم بد گاریس یاگه بو

 و برداشت. گاریو پاکت س دیو از دستم کش فمیو آزاد کرد، ک دستش

 ش زدم . نهیبه س ی. وجودم پر از حرص شده بود، دو دست دمیکش یقیعم نفس

د هم دلم بخوا ی. هر کارکنمیکشم، الکل هم مصرف م یم گاریس ؟یکار نکن یچ ،یکار کن یچ گمیمگه من به تو م _

 ؟یریمن و بگ یجلو یتون ی. تو هم نمدمیانجام م

 . واریبه د دمیاز حدقه در اومده بود و بهم زل زده بود.  دستش و دور گلوم حلقه کرد و کوب چشماش

 . کُشمتیهمتا م_

 ر بده. گلوم و فشا شتریخواست ب یبار تقال نکردم ، برعکس دلم م نیا
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 زد. یو داد م دیکوب یم واریترسناک. محکم من و به د یوالیه هیشده بود،  ویمثل د قایدق

 . یستیمن با ی، که تو رو یبش یکه الکل ،یدلت خواست بکن یکه هر غلط اوردمیجا ن نیمن تورو ا  _

 .یبکن یتونستیم ابونمیغلطا رو تو خ نی. ایایاز پس خودت بر ب یچطور  یریبگ ادی ،یخانوم بش خواستمیم

 خفه م کرده بود و اشک تو چشمام حدقه زده بود.  بغض

 .دییهم سا یاشک من چشماشو بست و دندوناش و رو دنیبا د دی.  نورمیشدن اشکام و بگ یجار یجلو نتونستم

 احمق. زیاشک نر فیضع یوقت مثل آدما چیه گهید _

 

 ۲۸کاکتوس  پارت  رمان

 

 بودم. نیتموم شده بود و من همچنان خونه نش التیتعط 

 شد.   یم شتریهر ساعت ب گارمیتا مدت ها من و از کار کردن منع کرده بود، کالفه شده بودم و مصرف س دینو

 .ارهیدر ب یو من و از کالفگ ادیاشکان بمونم تا ب یکرده بودم تمام روز و منتظر اتمام ساعت کار عادت

 اومد و شیبراش پ یاشکان من و تا دم خونه رسوند و کار ،یو خوش گذرون یگرد ابونیخ یکل هفته بود،  بعد از آخر

 رفت. 

 هم نبود،  تو خونه تنها بودم،  دینو

 هم واردش کباری یاجازه نداده بود حت شدیم کسالیبه  کیکه نزد یمدت طوالن نیتو ا د،یخورد به در اتاق نو چشمم

 بشم. 

 شدم. کیاز جا بلند شدم و قدم به قدم به اتاقش نزد گل کرده بود. میکنجکاو حس

تخت دو نفره که کنارش چراغ خواب گذاشته شده بود  هیبود،  زیمرتب و تم زیاتاق و باز کردم و وارد شدم، همه چ در

 پنجره اتاقش قرار گرفته بود.  نییپا قایکه دق یکار چوب زیو م
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 باز کردم. یرو از کنجکاو زشیم یکشو

 کردم. دایعکس پ  هی گاریس یخال یخرت و پرت و پاکت ها یال البه

 گرفته شده بود. دیکه تو بغل نو دختر هیاز  یمیقد عکس

ه بمون ادمیکُشتمت ، تا  یکاش نم یبود، عکس رو برگردوندم که چشمم خورد به متن نوشته شده  ) ا دینو هیشب

 من سارا (  یچقد ازت متنفرم. خواهر کوچولو

 .دمیام و  به صورتم کش گهیقلبم و دست د یانداختم دستم و گذاشتم رو نیبه زم ترس عکس و از

 ... ایمسخره  یشوخ هی دیبود، شا ینکردن باور

 ببره؟ اونم خواهرشو؟  نیرو از ب یتونسته باشه کس دینو شهیمگه م 

قاتل باشه. سرم و چند بار چرخوندم و گفتم حتما  تونستیسنگدل بود، خودخواه و بداخالق بود اما نم یاون کم آره

 خل شدم و توهم زدم.

. عکس و از به گوشم خورد دیشدن کل دهیچرخ  یاز متن پشت عکس مطمئن بشم که صدا گهیبار د کی خواستم

 مچ من و گرفت.  دیشده بود، نو ریتا از اتاق خارج شم اما د دمیانداختم تو کشو و دو عیبرداشتم و سر نیزم

 .نمیتونستم بب یم تیعصبان یاش و از رو نهیخوردن س تکون

 خوام من فقط... یجلو تر رفتم و گفتم: معذرت م یشدم. چند قدم خکوبیجام م سر

 بشم. دهیکوب یکنار واریبه صورتم زد که باعث شد به د یمحکم یلیادامه حرفم گوش نداد و س به

 زد: ادیاش چسبوند و فر نهیلباسم و تو دست گرفت، من و به س ی قهیشده بود،  شتریب خشمش

 گهیرفته بگو تا جور د ادتیاگه حدت  ؟یوارد اتاق من بش یکه به خودت اجازه داد یهست یها؟ ک ؟یهست یتو ک_

 کنم.  تیحال

 رفته؟ ادتیرو گرفت و فشار داد: حدت  بازوم

 ؟؟دمیشد و داد زد: نشن شتریدستاش دور بازورم ب فشار
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 ۳۶کاکتوس پارت  رمان

 

 توقف کرد. نایدور تر از خونه س یکم نیماش

 .خوردیحالم از خودم بهم م کردمیکرده بودم فکر م یکه خودم طراح یبه نقشه ا یوقت

 به مغزم خطور کنه؟  یزیچ نیهمچ تونستیم چطور

 .کردیبه من برخورد م نیکه با ماش  یاطیاحت یکردم و اشکان راننده ب یم یعابر و باز هینقش  دیبا من

 ( بود.یآدما که )احساس ترحم و دلسوز یدرست دست بذارم رو نقطه ضعف مشترک همه  خواستمیم

 

اعت . هر روز سمیخونش شد نگیاز پارک نایو منتظر خروج س دمیکش یقیزد، نفس عم یقلبم تند م م،یبود دهیترس

 صبح . ۱۱

 ادهیپ نیبشم از ماش مونیپش نکهیانداختم و قبل از ابه اشکان یهشد. نگا دهیباال کش نگیکرکره پارک د،یرس وقتش

 شدم.

 . نمیرو بب نایس نیتونستم ماش یقدم برداشتن نداشتم. از دور م توان

 نبود، به غلط کردن افتاده بودم. یتو کوچه کس میخواستیبه اطرافم انداختم، همونطور که م ینگاه

و پشت سرم حس  نی. نفس هام بلند تر شد و بدنم سست تر، ماشدیاشکان به گوشم رس نیروشن شدن ماش یصدا

 کردم، چشمامو محکم بستم و خودم و لعنت کردم. یم

و به ر نایبلندم ، س غیج یشد. صدا دهیکوب ابونیپرت شدم و دست چپم به جدول کنار خ نیبه زم نیبرخورد ماش با

که حاال با من فقط چند متر فاصله داشت به سمتم  نایگاز گذاشت و فرار کرد. س یسمتم جلب کرد، اشکان پا رو

 . دیدو



 کاکتوس

 
63 

 

شده بود. خم  یو تمام لباسام خاک دمیچیپ یدستش و به سمتم دراز کرد  و بلندم کرد.  از درد به خودم م مهیهراس

 کردم. یشد و مانتوم و تکوند و من مات، نگاهش م

 کنه؟ یدرد م تییجا ؟یخوب _

 بچه ها، لبام و جمع کردم. مثل

 کنه. یدستم. دستم درد م _

 بکشم. یبلند غیدستم و گرفت که باعث شد از درد ج مچ

 .مارستانیبرسونمت ب ایفکر کنم دستت شکسته. ب _

 . نیبلندش و باز کرد و گفت بش یشاس نیماش یسرش راه افتادم. در جلو پشت

 ادکلنش عقل من و از سر نپروند. یلعنت یبه اندازه بو چکدومیه یو آراسته. ول افهیبود، خوش ق یپیخوشت پسر

 به دستم کرد و گفت: یشده بودم که نگاه شیونیلیمدل باال و ساعت چند م یبه گوش رهیخ 

 ش؟یبشناس یتونست _

  و؟یک _

 که بهت زد. ینیراننده ماش _

 آها. نه . _

 و خاموش کردم. میشک نکنه گوش نکهیا یشد. اشکان بود. رد تماس دادم و برا ی، قطع نم میلرزش گوش یصدا

 ؟یکن یم یمحل زندگ نیا _

 کار داشتم. نجایمن من کردم و گفتم: نه . ا یکم

 کار هاتو انجام بده. مارستانیب ادیب یهست زنگ بزن یکس نمیبب _

 .دمیخودم انجام م _
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 گرفت. یرو برداشت و تماس شیبهم انداخت ، گوش ینگاه

 سالم خانم ارجمند. _

 .امیتر م ریمن امروز د ریخ _

 . شونیهماهنگ کن و کارها رو بسپار به ا ینادر یاومده. با آقا شیبرام پ یبله کار _

 باشه ممنون. خدانگهدار _

 . گفتیباشه که اشکان م یوونیپسر اون ح تونستینم میدیکه من م یزیچ

 ت.عقب انداخ بهیدختر غر هیبرعکس ساده و دل سوز بود که کارش و بخاطر  یرحم نبود و حت یب اصال

 

 ۳۸کاکتوس  پارت  رمان

 

 کرد. یسکوت کرده و به جاده نگاه م 

  ؟یکش یم گاریچند وقته س _

 کنه؟ یم یچه فرق _

 گم. یبه نظرم بذارش کنار .به خاطر خودت م _

 نینازن دمیمن دخالت کنه. مگه من ازت پرس یتو زندگ یاصال دوست ندارم کس یول ،یممنون که به من کمک کرد _

  ه؟یک

 گفتم.  یبهت م یدیپرسیخب م _

 من عادت ندارم بپرسم. _

 .  مینامزد سابقمه، بهم زد _
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 چرا؟ یبپرس یخوا ینم

 .گمیم مارستانیپرداخت پول ب یبرا ؟یشماره تماست و بهم بد شهیخوام بدونم. م ینه نم _

 .یپس بد ستیالزم ن _

 خودکار و دفترچه دراوردم. فمیتو ک از

 راحت ترم.  یجور نیمن ا یممنونم ول _

 . یقهوه هم مهمونم کن هی یبخوا دیکن. شا ادداشتیخوب،  یلیخ _

 کردم و دور شدنش و نگاه کردم. یشدم و بعد از تشکر خدافظ ادهیخونه پ اطراف

 .کردیو متر م منیو نش رفت یو اون طرف م نطرفیا اشکان

 .دیمن به سمتم دو دنیبا د 

 سکته کردم. ؟یروان یتو کجا بود _

 . دیکه به آتل خورد، خم شد و دستم و بوس چشمش

 شد.  ینم یطور نیشکست که ا یکاش دست من م غلط کردم همتا. خدا من و لعنت کنه_

 فحشت دادم که االن بهترم. نشکسته ، مچ دستم در رفته. مارستانینگران نباش . انقد تو ب _

 دختر؟  گهید یاالن خوب نمیبب _

 .دمیکش یمبل نشستم و هوف یدم ، رومانتوم و از تنم در اور 

 آره بابا.  _

 ؟یکرد کاریتا االن همتا؟ چ یکجا بود _

 حدس بزن. _

 .یهمتا بگو جون اَش _
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 .قیرف میرفت شیکه تا االن خوب پ نهیبرد. خالصش ا مارستانیمن و تا ب نایس _

 

 ۲۲کاکتوس  پارت  رمان

 

 .شمال میبر التیتعط میخوایم ؟یچ _

 . دمیپریم نییذوق کرده بودم و باال پا یمدرسه ا یبچه ها مثل

 .میکنار هم شمال باش ینوروز همگ التیتعط یبود که برا سایو پر ریام شنهادیپ

 .کردیمبل جا به جا شد و من من م یرو یکم اشکان

 که زنش باهاشه. ری. امامی. من نمستیکه قبول ن ینطوریا _

 زد. یبه من انداخت و چشمک ینگاه

 کاله مونده؟  یمشخصه، فقط سر من ب فشونیهم که تکل زیوج عزز نیا _

 .رفتم و نشگونش گرفتم یغره ا چشم

 :زد و تمسخرانه گفت یکرد و پوزخند ینداشتم نگاه یتوجه دیکنار اشکان نشسته بودم و به نو نکهیبه ا سایپر

 تا نامزدت. نمیبیتورو با اشکان م شتریآخه ب گه؟ید یدیهمتا تو نامزد نو _

 .ختیر کبارهیافتاد قلبم به  دیاز حدقه در اومده بود، چشمم که به نو چشمام

 کرد. سایبه پر یاز جاش بلند شد و نگاه تیعصبان با

 به جون آدم. نداختیهمون نگاه ها که رعشه م از

 .یحق اظهار نظر داشته باش ستیکه بهت مربوط ن یبهت اجازه داده باشم، تو مسائل ادینم ادمی _

 ) سکوت( باال برد و به اتاقش رفت.یدستش رو به معن دیکرد فضا رو آروم کنه که نو یسع ریام
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 پله ها دنبال خودش کشوند. نییو تا پا یدست پر تیکرد، و با عصبان یاز هردومون معذرت خواه یاز طرف پر ریام

 بد شد اشکان. نه؟ یلیخ _

 شمال.  ادیکه تهش بگم روشنکم ب کردمیم ینیدمه چبابا تازه داشتم مق _

 بود؟ یروشنک همون دختره که اونشب تو مهمون _

 زد و گفت: آره همون. یبشکن

 .ادیاز مو زردا خوشت نم کردمیفکر م _

 من. یهمه تا کنهیفرق م شیقض نیا _

 سر دادم . یلحن جمله اش خوشم اومد و خنده ا از

 

 ۲۳کاکتوس  پارت  رمان

 

 مونده بود. دیسال، و شروع سال جد انیدو روز به پا فقط

با  لمیمجبور شدم بر خالف م م،ینامزد دیمن و نو کردنیکه همه فکر م ییاز شمال رفتن خوشحال بودم از اونجا یکل

 .میاون بشن نیباشم و تو ماش دینو

 ده بود.چرا که روشنک هم همراهش اوم ومدیموضوع بدش ن نیهم از ا یلیالبته اشکان خ که

و در مورد  دادمیم امیپ یشده بود، منم داشتم به پر رهیبه جاده خ شیحق به جانب و عصب شهیهم افهیهمون ق با

 .میکردیم بتیروشنک غ

 .رونیپرتش کنم ب ای یاریدر م یسرت و از اون گوش _

 و باال اوردم. سرم
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 پسر.  یدخالت کن یخوایم نمیتو ا _

 پسرا نباشه. نیکه طرز حرف زدنت ع یدیپریبا دخترا م ،یبود قیکه با اشکان رف یکاش انقد یا _

 ...گهید شهیاشکان . م یگیم یریچپ م ،یریراست م _

 شد. رهیبه کنسول زد و با نگاه درنده اش به من خ یحرفم و کامل کنم، ضربه ا نذاشت

 با تو. دونمیاونور، من م نوریادنبال اشکان  یوفتیباز مثل جوجه اردک راه ب نمی. همتا اونجا اگه ببشهینه نم _

 خب؟  هیمشکلش چ _

 .ینداره تو جمع انقد کنار اشکان باش لیدل ،یتو نامزد من _

 زدم و گفتم: فکر کنم خودتم باورت شده نامزدتم؟  یپوزخند

 . یکه دروغ گفت یبه همه بگ یتونیم یاگه تو مشکل دار  ست،یاصال مشکل من ن نیضمن، ا در

 نگفت و باز هم به جاده چشم دوخت. یزیچ گهید

 

 عقب رفتم و چشمام و بستم. یافتاد، ناخواگاه چند قدم ایبود، چشمم که به در یقشنگ یالیو

 . کردمیفکر م دنیکه برادرام کش یدردناک بود و به زجر یلیشدن با آب خ خفه

 .دنیلحظه لحظه جون دادن و نفس نکش به

 .دمیعطرش فهم ی، از بوچشمام، اشکان بود یو گذاشت رو دستش

 .دمیو باز کردم و به سمتش چرخ چشمام

 ؟ینیبب الرویداخل و یومدیچرا ن _

 .رونهی. مهم بکنهیداخلش که فرق نم _

 ایلب در میو گرفت و گفت : زود باش، بر دستم
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 شدم. خیو م ستادمیا سرجام

 اشکان. امینه نه من نم _

 چرا؟ _

 .ترسمیمن از آب م_

 . یبترس یزیچ چیاز ه دینبا ایدن نیلوس نشو. تو ا _

 آب. کیو پشت سرش کشوند تا نزد دستم

 . ترسمیاشکان نکن جون همتا، من ... من م_

 آب.  یفقط پاهاتو بذار تو ایب _

 آب بود. یتا زانوهاش تو بایتقر ا،یدر یو ول کرد و رفت تو دستم

 .رفتیو تپش قلبم باال م کردمیبهش نگاه م مات

 .دیستم و کشو د رونیب اومد

 .دمیشدم، داد کش یکرده بودم و عصب بغض

  ؟یفهمی. مترسمیم گمیمولم کن اشکان . _

 تو چت شده؟ آب که ترس نداره.  _

 .یدیترسیتوام اگه برادرت تو آب خفه شده بود م _
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 رو به اشکان نشون دادم. نایدر اوردم، و شماره س فمیرو از ک دفترچه
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 .یاز شماره آقا زاده اسالن نمیا _

 و روشن کرد. گارشیزد و س یتلخ زهرخند

  ؟یخوشحال نشد _

 .کنمیفکر م دیدارم به نو _

 ؟یکنیتو کمکم نم ادیب شیمن پ یمشکل هم برا هیبس کن . اگه  _

 کرد و بغلم کرد. سکوت

 . میبچه ها درست کرد یبرا ییمختصر غذا یکمک پر با

 کنم. یکردم تو آشپزخونه وقت گذرون یم یو نداشتم و سع دیروبرو شدن با نو جرئت

 وارد آشپزخونه شد و به دستم نگاه انداخت. دیگرم صحبت شده بودن که نو منیو اشکان تو نش ریو ام یپر

 شده؟ یدستت چ_

 به غذا دادم. یو ازش گرفتم و  تفت نگاهم

 ، در رفته. ستین یزیچ_

 تر اومد ، چونه ام با دستش باال اورد . جلو

 شده؟   یچ دمیپرس _

 .نی. از پله ها خوردم زمیاریدر م یباز وونهی. چرا ددینو ستین یزیچ _

 . منیو گرفت و کشوند تا نش بازوم

  ده؟ید یهمتا امروز از پله ها افتاده بود؟ کس_

 با شماهام.  ؟یاشکان؟ پر ر؟یام

 .کرد یکوتاه ینده اشکان از جاش بلند شد و خ 
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 من شد، همتا هول کرد و افتاد.  ری. البته تقص نطورهیآره، هم_

 اشکان. یشد و دستش و گذاشت رو شونه  کیدرنده اش به اشکان نزد یچشما با

 نکن پسر. ایشوخ نیاز ا گهید_
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 .از خونه رو ممنوع کرده بود رونیبه طور کامل کار کردن ب گهید دیها و هفته ها گذشت. نو ماه

 . کردمیم پیهم تا یو گاه دادمیکه بلد بودم، تو خونه کار انجام م یمختصر طراح با

 رییداشت تغ زیته قلبم در حال روشن شدن بود، که همه چ یمن که نور یبود اما نه برا یبه ظاهر عاد زیچ همه

 م.شد یباز نیوارد ا یچ یرفت برا ادمیو به کل   کردیم

 .شدمیگرفتم و دوباره متولد م یم ادیبودن، انگار داشتم بعد از سالها عاشق شدن رو  نایبود کنار س ایرو مثل

دست به دست هم  یهمه چ خواستیخدا م دیها باشه ، شا یبد نیپاداش تمام ا نا،یس دیخودم اومدم و گفتم شا به

 من. ستیآدم  بشه تمام هست و ن هیبده تا 

 زد. یبه دل نم یکه چنگ یزندگ نیادامه ا یبرا یا رهیانگ بشه

 .ییو تنها گاریترک س یبرا یلیدل بشه

 ینگران باال نایخورده بودم. س یبد یوسط تابستون سرما دم،یکش یزدم از خودم خجالت م یچشماش که زل م به

 بود، تا سرمم تموم شه.  ستادهیسرم ا

 تموم شد خانم بداخالق.  گهیآروم گفت: د و در گوشم دیکش یقیو به دست گرفت ، نفس عم فمیک

که البته چقد زود  یجا دستت و آتل کرد نیهم شیماه پ ۴،  ۳.  مارستانیب نیکنم طالع من و تو افتاده تو ا فکر

 گذشت.
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 از طرف خدا نبودم. یا گهیاتفاق د چیکور شده بود و به جز محبت و داشتنش منتظر ه چشمام

 .میشد نیزد و سوار ماش یو محکم گرفت و فشار داد، لبخند دستم

 نا؟یس _

 .زمیجانم عز _

 نبودم.  قشیال یکه حت یجان، کلمه ا گفتیمن م به

 . یخوب یلیتو خ _

 . دیاز سر شوق زد و دستم و بوس یا خنده

 خوشحالم که باهات آشنا شدم.  _

 .رمیم یمن که دارم م ست؟یرسنت نتو گ نمیو از رو شونه هاش بلند کردم و گفتم: بب سرم

 .دارمینگه م نمیکه بب یرستوران نیچرا منم گرسنم. اول _

 

 ۴۱کاکتوس پارت  رمان

 

 بود.  نیبه شونه هاش پناه بردم، که تلفنش زنگ خورد. نازن دوباره

 شدم. یو عصب دمییهام و بهم سا دندون

  نا؟یخواد دست از سرت برداره س یدختره نم نیا _

 شد؟ تیجانم. حسود یا _

 زنما.  یهر دوتاتون و کتک م نایو باال تر بردم و گفتم: س صدام

 بلند گو گذاشتم. یو وصل کردم و از عمد رو تماس
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 ن؟ینازن یگیم یچ _

 .میحرف بزن دی. ما بانمتیبب دیبا _

تو  یکس یبفهم یخوای. چرا نمیستیتو دست بردار ن یول میو تموم کرد زیماهه همه چ ۴شده باز؟  یچ ؟یچ یبرا _

 ؟ مهیزندگ

 . گهید یکیبا  یبر یتون ی. نمیو خراب کن زیهمه چ یراحت نیبه ا یتون یتو نم _

 . یروزا هم بود نیبه فکر ا دیبا یکرد یم انتیبه من خ یاون موقع که داشت _

 من دوست داشتم . ناینکردم. س انتیمن به تو خ _

 نیفاتحه ا نیزم یمن و بزن یکرد یکیو با پدرم دست به  یاز پشت به من نارو زد یبود، وقت انتیاز نظر من خ  _

 . یرابطه رو خوند

 

 یرابطه رو م نیفاتحه ا دیزود با ای ریچون منم د زدیحرفا رو به من م نیانگار داشت ا دم،یترس د،یقلبم لرز ته

 ..یو دروغ یساختگ یرابطه  نیخوندم. ا

 تلفن و قطع کرد و دستام و گرفت. نایشدم.س رهیو به جاده خ دمیبه صورتم کش یدست

 خونه؟ یمن و برسون شهیم _

 م؟یناهار بخور میقرار بود بر ؟یگیم یچ _

 .نایبرگردم. لطفا س دینه . با _

 .دیو کنار جاده نگه داشت و به سمتم چرخ نیماش

 خوام. یصحبت کردم؟ همتا معذرت م نیبا نازن یناراحت شد _

 و داشتم. قتیکاش شهامت گفتن حق یکه نکرده بود، ا یکرد، بابت اشتباه یم یعذرت خواهمن م از

 داد. یبهم حق م دیکرد. شا یمن و درک م دیکنم. شا یلحظه ازش معذرت خواه نیتو هم تونستمیمنم م کاش
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 کنم من و برسون خونه.  یخواهش م _

 .یبا ارزش یلیمن خ یکار و نکن. تو برا نیهمتا لطفا ا _

 

 ۴۲کاکتوس  پارت  رمان

 

 که من و ببر خونه.  دمیو باال بردم و داد کش صدام

 و روشن کرد و راه افتاد.  نیماش د،یکرد و به سمت فرمون چرخ سکوت

 

 . کردم و روبروش نشستم یکرد، سالم ینگاه م ونیزیمبل نشسته بود و تلو یرو دینو

 زدم. یهام و به دندون گرفتم و به اشکان زنگ م ناخن

 دینو یاز دستا یمحکم یلیمنتظر س دیکردم با یکار و م نی. اما اگه ا هیگر ریخواست بزنم ز یبود. دلم م خاموش

 بودم.

 تو؟ دهیچرا رنگت پر _

 خاموشه؟ شیاشکان کجاست؟ گوش یدونینم دینو _

 اومد دنبالش.روشنک دونمینم _

 و بهش بگم چقد حالم بده. حرف بزنم  دیبا نو تونستمیکاش م ی. سر در گم بودم، ا

 حالت خوبه همتا؟ _

 .ستمیتو گوشم ، نه خوب ن یزنیاگه نم _

 شده؟ یزیچ _
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 نه.  _

 شدم که برم اتاقم ، از پشت سر صدام زد. بلند

 ؟ رونیببرمت ب یخوا یم همتا

ه حرف بزنم ک یخوا یم ؟یبا من بجنگ یخوا یم د؟یو با توپ بر گفتم: باز حوصلت سر رفته نو دمیسمتش چرخ به

 تو دهنم ؟   یبکوب

 نه. فقط خواستم حال و هوات عوض شه. _

 مظلوم برگشتم و سرجام نشستم. یمقصر   حال بد من نبود،  مثل بچه گربه ها دیشدم ، نو مونیرفتارم پش از

 ؟ی.از دستم ناراحت شدخوامیمعذرت م _

 .ستینه مهم ن _

 .رونیب میبر ستیالزم ن _

 زدم. یردم و چشمکاشکان و در او یادا

 .مینیخوب بذار بب لمیف هی _

 حرفم خوشحال شد و چشماش برق زد. از

 از فرصت استفاده کردم و لباسام و عوض کردم. گشت،یم نیدنبال بهتر لمیهزاران ف نیفلش، ب تو

 .منیو برگشتم به نش ینیتو س دمیچ فیبه رد میتنقالت داشت یآشپزخونه رفتم و هرچ به

 ؟یانتخاب کرد شدیچ _

 آره  _

 ؟یلمیچه ف _

 اِستپ آپ. _
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 .نهیو گفتم هم دمیکوب نیپاهام و به زم جانیشدت ه از

 .شمینم ریس دنشیوقت از د چیو ه لممیف نیمن عاشق ا دونستیم 

 رو تو بغلم گرفتم. یپر از خوراک ینیمبل نشستم و س یبچه ها چهار زانو رو مثل

 .زدیها م پسیبه چ یهم کنارم نشست و ناخونک دینو

 ستتونیم دیبود که نو یکار نیبهتر کردیحال آدم و خوب م یطیکه تو هر شرا کیپر از رقص و موز لمیف هی انتخاب

 انجام بده.

 جواب گذاشتم و استراحت کردم. یرو ب نایس یبه اتاقم برگشتم.تمام تماس ها لمیاز تموم شدن ف بعد

 

 ۴۳کاکتوس  پارت  رمان

 

 مثل پدرش.  وونیح هی ،یعوض هی. هیچرت و پرتا؟ اون پسر اسالن نیا یچ یعنی.  دختر تو زده به سرت_

 

 اشکان، حرفم و باور کن.  ستیباباش ن هیاصال شب نایگفتم: س یحوصلگ یدو دستام قرار دادم و با ب نیو ب سرم

من احمقه که تو رو انداختم وسط گند  رهی. تقصستیتو ن ریهمتا؟ تقص هیچ یدونی. مدهیپس عقل و هوشت پر _

 خودم. 

 .دیکوب یانگشتاش به سرم م با

 .لعنت به من ؟یهست نایبا س یچ یرفته االن برا ادتیتو دختر؟  یعقل ندار_

 تختم نشست. یو لبه  کالفه تر از من شده بود د،یبه صورتش کش یدست

کردم، من اشتباه کردم. خودت و نابود نکن، تمومش . چک بخوره تو سرم، من غلط یکن یم یچه غلط یهمتا  دار _

 رو. یمسخره باز نیکن ا
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 ازش جدا شم. تونمیاما نم رمیگ یم نایاشکان من هنوزم سر قولم هستم، پول و از س _

فکر  نایجز س یا گهید زیچ چیشد. من واقعا عقلم و از دست داده بودم و به ه به چشمام رهیمونده بود و خ مات

 .کردمینم

 .دیاز آشپزخونه به گوش رس دینو یما حاکم شد که صدا نیب یسکوت یا قهیدق ندچ

 .دیشام بخور نیایب _

بعد هم پشت سرم اومد. اشتها نداشتم و با غذام  قهیاز نگاهش برداشتم و به سمت آشپزخونه رفتم، چند دق چشم

 کردم. یم یباز

 .یمهلت دار گهیماه د کیفقط  ؟یکار کرد یرو چ یاسالن هیاشکان قض _

 کنم. یدونم. حلش م یم _

 ؟یکرد دایپ ؟گنجیحلش کن یخوا یم یچه طور _

 به من انداخت و چشماش و باز و بسته کرد.  ینگاه اشکان

 .دینو کنمیگفتم حلش م _

 شده که من خبر ندارم؟  یزی. چدیکن یچند روزه شما دوتا چرا انقد پچ پچ م نیا _ 

 از کار تو خونه خسته شده بود، از من خواست چند جا بسپارم.شده باشه پسر. همتا  دیبا یچ _

 به من بگه. ادیخواد کار کنه. ب یهمتا خانم اگه م _

 به اشکان کردم و پوزخند زدم. یبحث شدم تا از خودم دفاع کرده باشم. نگاه وارد

 تونم کار کنم  یتا اربابم اجازه نده که من نم  _

 طوره. نی:  همدینو

 من برده توام؟  یطوره؟ فکر کرد نیکه هم یچ یعنی _
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 . دمیکوب زیشدم و قاشقم و به م یعصب

 .دینو یحرف بزن یجور نیبا من ا یتون یتو نم _

 .کردیلب غرغر م ریشده و ز یعصب اشکان

 به هم.  دیدیباز شما دو تا پر میدو لقمه غذا بخور میاومد اه _

 در امان باشه.  دیمن و نو یشگیتا از بحث هم رونیو زد ببلند شد  زیفرصت استفاده کرد، از پشت م از

 دختر؟ یدیفهم زنمیمن هر جور دلم بخواد با تو حرف م _

 . یکن یم یجور نیدارم ا اجیبهت احت یدون یو ندارم ، چون م ییچون جا _

 . ستیخواد فکر کن. برام مهم ن یهر طور دلت م _

 گردم. یبر نم گهیو د رمیجا م نیاز ا یزود نینگران نباش، به ا ست؟یواقعا برات مهم ن _

 لباسم و از پشت گرفت . قهیو  دیگرفتم. پشت سرم دو شیپناه گاهم و پ ریجام بلند شدم و مس از

 . رمیم یکه به زود هی. منظورت چنمیصبر کن بب_

 مونم.  یجا نم نیا ادیز یعنی _

 و بلند کرد و چشماش سرخ شد. صداش

  خره؟یبرات خونه م یجوجه بچه که چند ماهه باهاشاون  ینکنه فکر کرد _

 نبره. ییو کرده بودم بو میچند ماه تمام سع نیدونست، تو ا یکه م شدینم باورم

 .زدیو داد م دیکوب نمیو به س دستش

 پنت هوس؟ برهیو م رهیگ یاحمق؟ دستت و م کنهیباهات ازدواج م یفکر کرد ؟یچرا الل شد_

  ؟یهست یاصال خبر داره ک نمیبب

 بودن؟  یننه بابات ک دونهیم
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  ؟یکن یم یزندگ یو کجا دار یبا ک یگفت

 .یزنم لعنت یدارم با تو حرف م ؟یالل شد چرا

 

 ۴۴کاکتوس  پارت  رمان

 

 تو بغلش کثافت؟ یریبه گوشم زد و داد زد: به خاطر پول م یمحکم یلیس

 ؟یداشت یجا چه کمبود نیا مگه

 کرد . دنیبدنم شروع به لرز تیبه جوش امده بود و از عصبان خونم

 من بلند نکن.  یو رو فتیدست کث  گه،یو داد زدم: بسه د دمیش  کوب نهیبه س یدست دو

 تونه دوست داشته یکس نم چی. هیکس و ندار چیبنداز، ه نهینگاه به خودت تو آ هیدوسش دارم،  یبفهم یتون ینم 

 باشه.

 .  یقلب ندار ،یفهم ینم از عشق یچیه چون

 ؟یروان یخوا یاز جونم م یچ

 .رمیم کنمیاالن گورم و گم م نیمثل تو باشم؟ اصال چرا صبر کنم ؟ هم یوید ریکه اس ینجاتم داد ابونیخ از

 ، و چند دست لباس از کمد برداشتم و پرت کردم تو کوله ام.  دمیاتاقم دو به

 لحظه هم تو اون خونه بمونم.  کیتونستم  ینم یحت

 گوشه. هیو پرت کرد  دیپا در اتاقم و باز کرد، کوله ام و از دستم کش با

 کوتاهش کنم جوجه. دیزبونت دراز شده، با _

 آره؟  که؟یخونه اون مرت یبر یخوای.مارمیسرت م ییمن چه بال نیبب رونیخونه بذار ب نیتو پات و از ا 
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 .نمیاز سر راهم برو بب _

 برم خونه اون. اصال به تو چه؟  خوامیزدم و گفتم: آره آره م غیج

 . ارمیخودم ن یبه رو کردمیم یبودم سع دهیازش ترس نکهیا با

 برو کنار.  _

 .دیرسیبه گوش م منیزنگ تلفنش از نش یصدا

 .یخوریاشارش و باال برد و گفت: از جات تکون نم انگشت

 که از من دور شد از فرصت استفاده کردم و پا گذاشتم به فرار.  یکم

 پناه بردم. ریبه خونه ام یرد کردم و از ناچار یکیها رو چهارتا  پله

 شه.ب کمینزد دینو دادیمن شد و اجازه نم یو سپر بال ستادیدر ا یجلو ری. امزدیو اسمم و داد م دیپشت سرم دو دینو

 .یکرد وونشیبس کن پسر، د _

 کنم.  یکار م یدارم چ دونمی، من م ریتو دخالت نکن ام _

 ؟ینکیم دادیگفت: چه خبرته داد و ب دیدستم داد و به نو یآب وانیل دمیلرزیم دیمن که داشتم مثل ب دنیبا د یپر

 خوبه حاال زنتم نشده.

 اعتنا، چشماش و به من دوخت. یب دینو

 .؟.ایباال  یایبا من م ایهمتا   _

 گرفتم و گفتم:   جرئت

 مونم. برو باال. دست از سرم بردار.  یجا نم هی یبا تو روان گهیمن د ؟یکن یم کاریچ ای

 و رفت. دیکوب واریبه د یشد و دو دست میتسل
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 اتفاق بود.  نیتر ندیخوشا یهمگ یبرا ریو ام سایپر یعروس جشن

 . میبود یش گذرونتدارکات و خو ریدرگ یهفته با پر تمام

 .یقیدعوت و گل مراسم ، تا رزور تاالر و گروه موس یانتخاب کارت ها از

و ازش خوشم  زدیبه دلم نم یرفتار هاش چنگ لیبودم، هرچند که اوا دهیشده بود که تا حاال د یعروس نیتر خوشکل

 بزنه.  یاما بعدها کم کم به دلم نشست. دستش و گرفتم تا چرخ ومدینم

 .یپرنسس شد هیشب _

 ممنون یلیمحکم بغلم کرد و گفت: خ ره،یاشکاش و بگ یجلو نتونست

 خراب نشه. ششیخودم جداش کردم و با دستمال آروم اشکاش و پاک کردم که آرا از

  ؟یکن یم هیدختر تو چرا گر _

 دوست داشتم پدرم امشب کنارم باشه. _

 نیا تا یضیبا اون حال و مر یشد یم یبات هم بود. تو راض. بادیگرفت هیتو ترک یشما که جشن عقد مفصل زمیعز _

 اد؟یجا ب

 منتظرته. رونیب ریدختر، ام نمیبب بدو

 انداختم. خوشکل شده بودم.  شگاهیآرا یقد نهیبه آ ینگاه

که  یداد و رژ قرمز یجلوه م دهیکش یبلند  حساب یبودم که اندامم و با پاشنه ها دهیپوش یبلند و تنگ مشک لباس

 بهم اومده بود.

  م،یاومد رونیکه ب شگاهیآرا از
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به  ریام و یتا قبل از پر میرفت نشیکردم. به سمتش رفتم،  بازوش و گرفتم و به سمت ماش دایاشکان و پ یشلوغ تو

 .میتاالر برس

 . دیاز پشت سرم ظاهر شد و دستم کش دینو

 .میریاشکان تو برو. من و همتا با هم م _

 ده بود.به جا رهیکرد، خ یجلو. نگاهم نم یکشوند و پرتم کرد صندل نی. دستم و تا ماشبکنم یاعتراض که نیاز ا قبل

معلومه که نه! اون قدر ها  ؟یبخواب ریکه بازم خونه ام یها؟ قصد ندار ؟یخوام بدونم از امشب قراره کجا بمون یم _

 . یستیهم احمق ن

 دونم و تو. یخونه خودت، اون وقت من م یگردیبرم

 خونه خودم؟ منظورت اون شکنجه گاهته؟ _

 دم؟ یمن تورو شکنجه م _

 که حالم گرفته بشه. خوام باهات بحث کنم یامشب نم دینو _

 . یکن یم یاون پسره دلبر یبرا یول شهیحالت گرفته م یبا من حرف بزن _

 .ستیخانوم حرف بزنه. مثل تو ن هیبلده چه طور با  نایکه س نیبه خاطر ا _

  ؟یمنظورت از خانوم خودت بود _

 بعدش به خودت نسبت بده.  هیخانوم چه شکل هی نیزد و گفت: اول بب یخند زهر

 نه، رفاقت مسخره ت با اشکان . ای دنت؟یکش گاریس ایخانوماست  هیکوتاهت شب یموها

 . دیشکست، تمام اعتماد به نفسم و ازم دزد قلبم

 به چشمام که از حرص سرخ شده بود انداخت. ینگاه

 .یفیدونم که ضع ی. م زیکن خجالت نکش، اشک بر هیگر _
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 ۴۵کاکتوس  پارت  رمان

 

 یم یلیس دیبار با کی یکرد و روز یم ییکه دائم من و باز جو نیها و طعنه هاش.  ا ریشده بودم، از تحق خسته

 خوردم.

 .دیبکن یفکر هی دیخوریبه درد هم نم دیکه تو و نو ینیبیاگه م حرف و بزنم.  همتا نیکه مجبورم ا دیببخش  _

 .رسونهیم یوونگیرابطه هردوتان و به د نیو حساسه و ا یآدم عصب دینو

 جا بمونم؟  نیتونم چند روز ا ی. من مریام الیخیو گفتم: ب دمیبه صورتم کش یدست

 داره. ازیبه کمکت ن یلیهم خ یمشکل نداشته باشه، من ندارم. اتفاقا پر دیاگه نو _

 شده؟ یچه طور؟ خبر _

 .میبهت نگفت که آخر هفته جشن دار یانداخت و گفت: مگه اون روان ریخودش و تو بغل ام یپر

 ؟یچه جشن _

 .گهید ریمن و ام یجشن عروس _

 شدم و هر دوشون و بغل کیدهنم گذاشتم و نزد یدستم و رو یبشنوم. از خوشحال تونستمیبود که م یخبر نیبهتر 

 کردم. 

 

 برداشتم . ینخ یپر گاری.  از پاکت سومدیاتاق رفتم تا استراحت کن، خواب به چشمام نم به

 دستم له کردم. یو تو گاریبستم افتادم و س نایکه با س یعهد ادی یول

 دارم. ازیبهش ن یکرد ک یبود، انگار حس م نایرشته افکارم و پاره کرد، س ،یزنگ گوش یصدا
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 تخت نشستم و وصل کردم. ی لبه

 همتا؟ همتا خانم؟  _

 جانم. _

 ؟ییکجا _

 خونه. _

 .نمتیبب دی. بارونیب ایب _

 شبه. ۱ساعت  وونه؟ید یی: تو کجادمیو پرس دمیجا پر از

 . نمتیبب دیبا ایخونتون. ب کینزد  _

 خارج شدم.  ریاز خونه ام نیپاورچ نیمانتوم و تن کردم و پاورچ 

 زدم. رونیو آروم در و باز کردم و ب دمیکش یبه باال انداختم، چراغا خاموش بود. هوف ینگاه

 نه باال بردم و سوار شدم. یشه که دستم و به معن ادهیپ نیخواست از ماش یم دنمیبا د نایس

 نا؟یس یجا اومد نیتا ا یدر اورد یباز وونهیچرا د _

 ش جهینت ،یکن یمن و نگران م ی. وقتیزنگ هم نزد ،یهام و که نداد امیتو مونده بود. جواب پ شیاز ظهر فکرم پ _

 .نیهم شهیم

 .یومدیم دینبا _

  ؟یکن یچرا بهم نگاه نم یبگ شهیهمتا م _

 . ختیسرم و باال اوردم و به چشماش نگاه کردم. قلبم ر 

 و لمس کرد. دیرحم نو یب یا مونده دستااثر به ج قایدق د،یبه صورتم کش یدست

 چرا صورتت قرمز شده؟ لباتم ورم کرده._
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 من من کردم. یطرف و اون طرف چرخ دادم و کم نیو به ا چشمام

 .یکن یحس م یجور نیتو ا ست،ین یزینه چ_ 

 تو؟  یگیم یچ _

 و به سمتم چرخوند : نشیجلو ماش نهیآ

 دست روت بلند کرده؟  یمگه من کورم؟ ک _

  م؟یزن یفردا با هم حرف م ؟یبر شهیم نایس _

 .رمیجا نم چی. هیند حی. تا توضرمینه نم _

 .دیبود اسمش؟ نو یدست برادرته؟ چ یجا _

 . ستین یمهم زی. چمیآره. با هم جر و بحث کرد _

 شدم و بغض کردم. رهیبه روبروم خ د،یدست به فرمون کوب با

 ست؟ وونهینه؟ دک یم تتیچرا اذ _

 هم... بدهکار. وونه،یهم د _

 کنه؟  یتو بلند م یدست رو یبه خاطر بدهکار _

 کنه. یم یبه هم، طلب کارا بهش فشار اوردن. اونم سر من خال ختهیر زیهمه چ _

 گفتم؟  یداشتم م یمن چ ایخدا

 تونست از زبون من باشه؟ یچه طور م فیهمه دروغ و اراج نیا

 شدم. رهیپر از دروغم خ یبه چشما نهیاز تو آ 

 تونستم به صورتم تف کنم.  یخواست م یم دلم

 چقد بدهکاره مگه؟  _
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 .ادهیلب گفتم: ز ریو ز نییخجالت سرم و انداختم پا از

 چقد؟  _

 . ونیلیم ستیدو _

 ؟یبهم نگفته بود یزیچرا تا حاال چ _

 . یکه ناراحت بش یخواستم بدون ینم _

 . دیدستام و گرفت و بوس د،یبه موهاش کش یدست یه گکرد، با کالف سکوت

 کردن با شالم مشغول شدم تا نتونم سر بلند کنم و به چشماش نگاه کنم. یباز به

 پام. یبرداشت و گذاشت رو یبزرگ ی، جعبه  نیعقب ماش یصندل از

 وونه؟ید هیچ نیا

 بازش کن.  _

 .یپازل معمول هیبود، اما نه  پازل

 شده بود که مکمل هم بودن. ییها کهیبه ت لیعکس دو نفره مون حاال تبد نیقشنگ تر 

 .کننیحالم و خوب م گفتمیبهش م شهیکه هم ییها یاز خوراک یکل با
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 :دمیانداختم و بهت زده پرس زیرو م یگاریبه جا س یتندش کل خونه رو گرفته بود، نگاه گاریس یبو

 پاکته. نیومس د؟ینو یخفه نش _

 .یایکه تا دم در خونه باهاش م یشد حیانقدر وق _
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 فکر کنم من برم بهتره.  ؟یشروع کن یخوایباز م _

 کوبم کرد خیسر جام م ادشیکه فر دمیسمت در چرخ به

 جا.  نیا ایصبر کن. ب _

رو  نایس هیبار هم که شده با آرامش باهاش صحبت کنم و قض کی یکردم برا یبحث کردن نداشتم، سع حوصله

 بدم. حیتوض

 زانوهام. یو از سرم برداشتم، نشستم روبروش و آرنجم و گذاشتم رو شالم

 خونه حل بشه. نیتو ا شهیهم یبرا نایخوام موضوع س ی. ممیخوام دعوا کن ینم د،ینو _

 رو.  رابطه مسخره نیا یکه تو تمومش کن شهیحل م یزمان _

 نه.  ایرابطه من تموم بشه  یریگ ینم میتو تصم _

 خوره. یخوام. اون به درد تو نم یهمتا ، من صالح تورو م نیبب _

 زدم و گفتم: چرا به دردم نخوره؟ چون پولداره؟  یخند زهر

 . یخور ی. اصال بهتره بگم تو به دردش نمستیکنه. از جنس ما ن ینه. چون اون با ما فرق م _

 ...دیگوش کن نو _

 و باال برد و گفت: نه تو گوش کن.  صداش

بشه و به ما دست بزنه هم  کیکه هر کس نزد مونهیزندگ یها قتیهمتا، اون خارها ، حق میمونیمثل کاکتوس م ما

 ؟یبفهم یتونیو هم ما. م نهیبیم بیخودش آس

 

 . دمیشن یم دیمدت از نو نیبود که تو تمام ا یحرف نیتر یگفت، منطق یم راست

 پر از خار، پر از درد، پر از کمبود... م،یخود کاکتوس بود ما



 کاکتوس

 
88 

 

 گفتن نداشتم، از جا بلند شدم و رفتم به اتاقم. یبرا یحرف

 

 ۴۸کاکتوس  پارت  رمان

 

 و  اوردم و به خودم نگاه کرد. فمیاز ک یکیکوچ نهیاومده آ شیرو زدم و تو فرصت پ نایخونه س زنگ

 شده بود. حیداشتم و صورتم مل یکم شیآرا شهیهم مثل

خونه  هیاصال شاهانه نبود.  کرد،یم فیاشکان تعر شهی. برعکس عمارت پدرش که همشدم اطیباز شد و وارد ح در

 و ساده.  یکامال معمول

 خونه باز بود. یباال رفتم، در ورود اطیح یپله ها از

 رو صدا زدم و وارد شدم.  نایس

 کردم.  یخونه نگاه م منیمبهوت به نش رو که رد کردم ، مات و راهرو

به وجود  یفوق العاده ا ری، تصو نیزم یپرپر شده قرمز رو یکه با گل ها دیسف یپر شده بود از بادکنک ها سقف

 اورده بودن. 

 .دمیزده شدم و دور خودم چرخ جانیه

 شد. منیبه دستش بود وارد نش یکیکوچ کیک که یدر حال نایبعد س ی قهیدق چند

 تولد، تولد، تولدت مبارک همتا خانوم. _

 بگم.  یچ دیدونستم با یبند شده بود ، نم زبونم

 من ، روز زاده شدنم بود. یبرا میروز زندگ نیتر تیاهم ینداشتم. چون ب یوقت تولد چیه 

 .یمن بش یای، تا دن یاومد ایممنون که به دن _
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 بگم. یچ دیدونم با یمن... من نم نایس _

 وت کن تا آب نشده. قبلش هم آرزو کن. شمعاتو ف _

 . عشق من ی، بازم کنارم بمون قتیکنم ، با دونستن همه حق یزدم ، چشمام و بستم وتو دلم گفتم: آرزو م یخند زهر

 و بغلم کرد.  دیلپم و بوس یها رو فوت کردم و  گوشه  شمع

 .دیبرداشت و زد به صورتم و خند کیاز خامه ک ی تکه

 . امیدختر دن نیکردم من خوشبخت تر یکرد و حس م یم شتریقلبم ب یجاش و تو ش،یعنتل یخنده ها با

 هم که باشه، نوبت کادو هاست؟ یخوب ، نوبت یلیخ _

 از سر شوق کردم و گفتم: کادو ها؟ مگه چند تاست.  یا خنده

 زد و گفت: عجول نباش. یچشمک

 جعبه دستش بود. هیبرگشت  یتنهام گذاشت، وقت یا قهیدق چند

 مبل کنارم نشست، دستام و محکم تو دستاش فشار داد و تو چشمام نگاه کرد. یرو

 . یکردم مالک قلب من تو باش یوقت فکر نم چیهمتا من ه  _

 خوشحالم که دارمت. اما... یلیخ من

 ؟یاما چ _

وقت دست روت بلند  چیه گهید دیخوام که نو یم  ،ینش تیخوام اذ یخوام غرورت و بشکونم. فقط م ینم نیبب _

 نکنه.

 

 ۴۹کاکتوس  پارت  رمان

 



 کاکتوس

 
90 

 

 ؟یواضح تر بگ شهی. منایس ارمیسر در نم یچیمن از حرفات ه _

 برداشت و مقابلم گرفت. زیم یرو از رو یپاکت

 بازش کن. _

 . یونیلیم ستیچک دو هیدستش گرفتم و باز کردم. چک بود،  از

 جا بود.   نیهم قایپالن نقشه من و اشکان دق نیآخر

 که بهش گفته بودم و عشقم و... ی، فقط باورم کرده بود. من و زندگ یسادگ یمن اعتماد داشت، نه از رو به

 قورت دادم.  یو آب دهنم و به سخت دمییهام و بهم سا دندون

همه  دیهمون لحظه با ایدادم؟  یکردم و به اشکان م یدادم ؟ چک رو قبول م ینشون م دیبا یعکس العمل چه

 گفتم؟  یرو م قتیحق

 اول رو انتخاب کنم.  نهیدادم گز حیترج نیهم یرو نداشتم. برا قتیمن ترسو بودم، شهامت گفتن حق اما

 و گرفتم و خجالت زده گفتم: دستاش

 نا؟یس یکن یکار و م نیچرا ا _

 که بدونم حال تو خوبه. کنه یمن و خوشحال م نیا  _

 .دیچشمام که نگاه کرد، قلبم لرز به

 زدم و دستاش و فشار دادم. یمصنوع یلبخند

 ؟یدونست یاصال تو روز تولد من و از کجا م _

 مونده بود. ادمی یو بهم داد تیکارت مل مارستانیپرونده ب لیتشک یکه برا یمهر ماه. از همون روز ۷ _

 پسر. یا وونهیتو د _

 فراموشم شد.  یاصل یوکه کاد یبابا. انقد حرف زد یا_
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 بس نبود. ؟ییچه کادو  _

 و گفت: دیبچه ها ذوق زده شده بود، کف دستاش و به هم کوب مثل

 .ادیخوشت م نمیزود باش جعبه رو باز کن بب _

 برداشتم و بازش کردم: گردنبند بود، پالک اسمم، همتا. زیرو از م جعبه

 . استیاسم دن نیزد و گفت: قشنگ تر میشونیبه پ یا بوسه

 و قفل کرد. دیچیو از دستم گرفت ، دور گردنم پ گردنبند

 . دمیفهم یبرد، م یاز کنار من بودن لذت م 

که  یدست نامادر ریترکش کرد و ازدواج کرد و ز شیدرد نبود، مادرش سال ها پ یبود اما ب یاز خانواده مرفه نایس

 کرد هر لحظه اون و از پدرش دور تر کنه بزرگ شد.  یم یسع

 هرگز. هشیپدر بود،  اما شب گرگ

 شونه هاش گذاشت و موهام و نوازش کرد. یکرد، سرم و رو بغلم

 

 . نشیحال تلخ تر نیبود، و در ع میشب زندگ نیشب بهتر اون

 به من!  لعنت

 بود. گهیجور د زیکاش همه چ یا

 شدم. یآشنا م گهیطور د نایکاش با س یا

 

 ۴۷کاکتوس  پارت  رمان
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  ؟یمسئله هم دخالت کن نیتو ا یخوا یکه هستم. م فمیو فوت کردم و گفتم: ضع نفسم

 کنم. یکه بخوام دخالت م یزیمن تو هر چ _

 .وفتمیتو ن ریتا گ نیماش ریرفتم ز یو زدم و فرار کردم ، م فتیکاش اون روز که ک یا ه؟یچ یدون یم دینو _

 رفتار کنم.  یطور نیکه من باهات ا یخوا یتو خودت م _

  ؟یخوام روان یمن م _

 . یباش عیمط هیفقط کاف _

 . یبرده داشته باش هی یخواست ی. میبه من کمک کن یخواست یاها. پس تو نم _

 شده جلب کرد.  افتیدر امی، توجهم و به پ میگوش لرزش

   بازش کردم. یبود، با خوشحال نایس

 . بهت خوش بگذره.ایدختر دن نیدوست دارم خوشکل تر_

 نابودش کرد.  دینو شیپ ی قهیکه چند دق یبرگردوندن تمام اعتماد به نفس یبود برا یجمله، کاف کی نیهم

 .دینو یو حرف ها فیاراج هیبود تا گوشام کر بشه به بق یکاف

 تاالر پارک کنه.  گیو تو پارکن نشیشدم تا ماش ادهیپ یورود در

 امشب و دست از سرم برداره. هیو مهمون ها گم بشم تا  یشلوغ یداخل تا ال به ال دمیدو عیسر

 برقصم.  ریو ام یو از سرم برداشتم و رفتم که با پر شالم

 .میدیرقص شد و با دستاش دور کمرم حلقه زد و رقص ستیبعد، وارد پ ی قهیهم چند دق اشکان

 و که حس کردم از اشکان فاصله گرفتم و با دخترا مشغول رقص شدم. دینگاه نو ینیسنگ

 شونم گذاشت و من و به سمت خودش چرخوند. یبعد دستش و از پشت رو ی قهیدق چند

 ؟یشیجن ظاهر م نیتو چرا ع _
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 نمونم. بینص یبا نامزدم ب دنیگفتم منم از رقص _

  م؟یهمه فکر کنن نامزد یچرا بازم اصرار دار یخبر دار نایبا ساز رابطم  نکهیچرت و پرتارو. با ا نیبس کن ا د؟ینو _

 و دستاش و دور بازوم حلقه کرد. دییسا یو رو دندناش

 ؟یرقصیبا من م _

 مهمان نشستم.  یها یصندل یو پس زدم و برگشتم رو دستش

 .شیهمه خودخواه نیاز ا م،یشدیم یعصب شیخونسرد از

 خواست.  یم یرفت که پر شیپ یهمون طور زیبود و همه چ یحال شب خوب نیا با

 .میصبح به خونه برگشت کیها نزد ابونیرقص و راه انداختن کارناوال تو خ یاز کل بعد

 در اوردم.  فمیو از ک میتختم پهن شدم ، گوش یجون نداشتن، رو یاز خستگ پاهام

 خواستم بازشون کنم که زنگ زد. یداشتم، م نایاز س امیتا تماس و پ چند

 ؟یدی: تو هنوز نخوابدمیکردم و با تعجب پرس وصل

 نه. خوابم نبرد. خوش گذشت؟ _

 خوش گذشت.  یلیخ یلیآره خ _

 خداروشکر. همتا؟  _

 جانم. _

 خونه من؟  یایم یعنیجا؟  نیا یایفردا م _

 اون جا چرا؟  دم،یتعجب پرس با

 .یخسته شده باش رونیب یتوام از غذاها دی. گفتم شادونمی. چه ممیخواستم باهم ناهار بخور یخب م _

 زدم؟   ی: حرف بددیمن من کردم که پرس یکم
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 فرق داشت.  شهیحرفا نبود، تعجب کرده بودم که لحن صداش با هم نیاعتماد داشتم، بحث ا بهش

 شم. داریکردم تا بتونم ب میتنظ ۱۱ساعت  یو رو میقبول کردم. آالرم گوش تینها در

 

 ۵۱کاکتوس  پارت  رمان

 

 .کردمیحس م یطور نیمن ا دمیشا ایرفت.  یم شیداشت خوب پ زیچ همه

 یتدخال گهیو د رهیکرد و تونست چک رو پس بگ هیتسو یچک رو به اشکان دادم حسابش رو با  اسالن نکهیاز ا بعد

 نداشته باشه.  نایبه رابطه من و س

 

 .بهشتیارد ۲۰اون روز،  تا

 دروغ بود. زشیکه جز احساساتم ، همه چ یرو با هم گذرونده بود، رابطه ا کسالی. نایسالگرد رابطه من و س نیاول

شده بود تمام  نایخواستم از دستش بدم. س یاما هر طور که بود نم دیجا کش نیبودم، چه طور به ا دهیهم نفهم خودم

 در وجودش بود. کردمیآرزوش و م شهیکه هم ییزهایمن. تمام چ هیزندگ

 

 ن همتا. چشمات و باز نک _ 

  م؟یی. کجاوفتمیم یپاشنه ده سانت یکفشا نیاالن با ا نایبابا س یا _

 باز کن.  یتون ی. بعد ممیصبر کن وارد ش _

 . دیکش یو گرفته بود و آروم دنبال خودش م دستام

 .دمیاز سر ذوق زدم و دستام و به هم کوب یا خنده



 کاکتوس

 
95 

 

 .یچشمات باز کن یتون یخوب م یلیخ _

 . زیهمون م قه،ی. تو همون ساعت، همون دقمیکه با هم رفته بود یکافه ا نیبود، اول کافه

 .مینشست زیزد، دستش و گرفتم و فشار دادم و سر م یبرق م یاز خوشحال چشمام

 

 پسر. یا وونهیتو د _

 استفاده نکنه.  یابونیکوچه خ یکلمه ها نیاز ا گهیهمتا خانم به من قول داده بود که د _

 و جمع کردم و گفتم: چشم استاد. بچه ها لبام مثل

 .نایس یکن یمن و شگفت زده م شتریهر لحظه ب_

 .ستیهمش ن نیاما ا _

 ؟یمن و سکته بد یخوا یپس م _

 هاست. یکینزد نیهم مارستانینگران نباش. ب _

 .میدیدومون خند هر

 باشه. گهیجور د هیخواست امروز  یدلم م _

  ؟ی: مثال چه طوردمیرو برداشتم و تو دهنم گذاشتم و پرس کیاز ک یا تکه

 بمونه. ادمونی شهیمثال هم _

 .وونهیمونه د یم ادمونیخب االنم  _

 همتا؟  _

 ؟یتو واقعا من و دوست دار _

 و ناخودآگاه چنگال از دستم افتاد.  دیدونم که دستم لرز یدونم، فقط م ی، نم دیسوال و پرس نیا چرا
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ها رو بفهمه و فکر کنه دوست داشتنم هم  تیکه واقع نی. از ادمیترس یاما از گفتنش م اد،یز یلیخداشتم،  دوسش

 .دمیترسیدروغ بوده م

 . وونهیبرداشتم و با خنده گفتم: هول شدم خب د نیو جمع و جور کردم، چنگال و از زم خودم

 ؟یدیجواب سوالم و نم _

 .یمن مهم یبرا یلیتو خ نایس _

 اما اگه دوست داشتنه، آره دوست دارم. ه؟یحس اسمش چ نیا دونمینم

 .دیزد و دستم و بوس تیاز سر رضا یلبخند

 .میبکن یباز هی ایاصال ب _

 ؟ یچه باز _

 اما اگه پوچ بود... ؟یمون یکنارم م شهیپوچ. اگه گل بود که هم ایگل  _

 .یمون یکنارم م بازم

 

 ۵۲کاکتوس   پارت  رمان

 

 

 . وونهیخوب باشه د یلیخنده هام بلند شد و گفتم: خ یصدا

 بعد مقابل صورتم گرفت. ی قهیو پشت سرش برد، چند دق دستاش

 گله؟  یکی: کدوم دمیپرس طنتیتا دستاش و گرفتم ، و با ش دو

 و انتخاب کن. یکیجر نزن.  _
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 .و باز کن نیدست راستش زدم و گفتم: ا یرو آروم

 گله؟ یمطمئن _

 ست.  نهیگز هی. هر دوتاش که داره یچه فرق _

 کاغذ تا شده بود. برداشتم و بازش کردم. هیو آروم باز کرد.  دستش

  ؟یکنیهمتا با من ازدواج م_

 شدم.  رهیخودآگاه لبخندم جمع شد و به کاغذ خ نا

 .ستیلحظه ن نیدختر قشنگ تر از ا هی یبرا زیچ چیه 

 . مدیاز هر روز و هر لحظه ترس شتریاما من ب 

 به چشمم خورد. نیدست چپش رو باز کرد، برق  انگشتر تک نگ مشت

 هر روزم و کنار تو باشم. خوامیهمتا م _

 خورده بودم، زبونم بند اومده بود. جا

 پته پته افتاده بودم و چشمام و باز و بسته کردم. به

 . یدون ینم زایچ یلیتو.... تو از من خ نایس _

 . ی، هرجا که تو بخوا میریجا م نی. اصال از ایبهم گفت کسالی نیاکه الزم بود و تو  یزیهرچ _

 . جا برم نیازدواج کنم و از ا نایتونستم با س یتونستم دروغ بگم؟ م یتونستم ادامه بدم؟ م یم بازم

 خالص بشم؟ یو قمار اشکان و نقشه و اسالن دیاز دست نو تا

 .دیو گرفت و انگشتم و نوازش کرد. به چشمام نگاه کرد و انگشتر و دستم کرد و بوس دستم

که هر روزش رو با  خواستیشده بودم از من م شیکه با نقشه وارد زندگ یتلخ قشنگ. مرد یایرو هیخواب بود.  مثل

 من بگذرونه. 
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 . میزود عقد کن یلیکه خ زنمیحرف م دیزود با نو یلی. نگران نباش خزدلمیعز ادیبه دستت م _

ر د یدونستم چ یداشتم، نه خوشحال و نه ناراحت. سردر گم بودم و نم یبیکردم،حس غر یراه به دستم نگاه م تمام

 انتظارم بود.

 

 ۵۳کاکتوس  پارت  رمان

 

 

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوا یم_ 

 خونه ست. دینو ،یداد نزن اَش سیه _

 ؟یو بهش گفت زیهمه چ ؟یبش یزن پسر اسالن یخوا یم ؟یهمتا خل شد _

 کنار تختش نشستم.  یصندل یاتاق اشکان و بستم و رو در

 شرفش تورو نندازه زندان؟  یتا پدر ب ؟یزدم که گول بخور شیبهش بگم. ها؟ بگم خودم و به آب و آت یچ _

 و گفتم: دمیبه موهام کش یدست

 رو نایاشکان. من واقعا س ستین ینجوریبود، مسخره بود اما االن ا یمن باز یاولش برا دی. شاشمیم وونهیدارم د _

 دوست دارم.

 ها؟ ؟یخواد باهاش ازدواج کن یباز م میکرد یبفهمه چه غلط نایاگه س یکن یتو فکر م _

 من نشست. یپا نییزانوهاش، پا یرو

 .یخوشکل ،یجوون یلی. هنوز خیخور یهمتا، تو واقعا به درد اون نم دهیحق با نو _

 ست؟یمن ن قیال یبدبخت بمونم؟ خوشبخت دیبا شهیمن حق ندارم عاشق بشم؟ چون بدبختم هم یعنی ؟یچ یعنی _
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 من. زیبار نه با دروغ و نقشه عز نیاما ا ،یعاشق بش یتون یبازم م _

 بود. ییخواست باور کنم که تهش جدا یشده بودم، دلم نم رهیدستم خ یانگشتر تو به

 .ارمیدستم کرده بود و در ب نایکه س یرخواست انگشت ینم دلم

 داد. یو از خونه م دیخبر  خروج نو ،یشدن در ورود دهیکوب یصدا

 باشه؟ دهیشن یزیچ دی: نکنه نودمیکردم و پرس تعجب

 .فهمهی. در ضمن باالخره که مگهیست د وونهینه بابا. د _

 .گمیخودم سر فرصت بهش م _

 گردم. ی. امشبم بر نمرونیب رمیخوب. من دارم م لبیخ _

 خونه اون روشنک؟ یریم یباز دار _

 .گهیگفت: آره د شیشگیخاص هم طنتیش با

 و رفت. دیش کوب نهیبه س یزد ، مشت یچشکم

 

 ۵۴کاکتوس پارت  رمان

 

 .داشتیدست از سرم برنم یلحظه ا الیشب گذشته بود و فکر و خ ۲. ساعت از ییمن مونده بودم و تنها باز

 و نگرانش شدم. تلفن و برداشتم و چند بار شمارش و گرفتم. خاموش بود.  دیرفت سمت نو حواسم

 و دیپر از ام ،یپر از صدا و سردرگم اهو،یشدم. تو مغزم جنگ بود، پر از ه رهیدادم و به سقف خ هیو به مبل تک سرم

 .یدینا ام

 . دمی، وحشت زده پر شهیشکستن ش یبسته شد،خوابم برده بود که با صدا یچشمام ک دمینفهم
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 کردم اشکانه که باز مست کرده و برگشته. فکر

 که از دستش افتاد زل زده بود. یالکل شهیکردم. به ش ینگاه م دیسمت در رفتم، تعجب زده به نو به

 .دیبه مبل رس یمن تلو تلو به سمتم اومد. سکوت کرده بود، از کنارم گذشت و به سخت دنید با

 داخت و نشست.مبل ان یو رو خودش

 .اریواسم ب گهید شهیش هیبرو از اتاق اشکان ،  _

 شدم و کنارش نشستم.  کشیهام به هم گره خورده بود، نزد ابرو

 عرق شده بود. سیخ د،یکش یزور نفس م به

 د؟یبا خودت نو یکار کرد یچ _

 گفتم. یچ یدینشن _

 تو که... _

 کرد که از جاش بلند شه. یم یادامه حرفام گوش نداد و سع به

 .ارمیخوب االن واست م یلیو گرفتم و گفتم: خ دستش

 از اتاق اشکان اوردم و دستش دادم. شهیش هی

 .ادیزد و گفت: به دستت م یبه انگشترم خورد، زهر خند چشمش

 .یشیزنش م ی: پس باالخره داردیرو سر کش شهیاز ش یکم

 ؟ینخور گهید شهیبس کن. م _

 . یکه بهم بگ یم حساب نکردمن و آد یحت_

 .ارمی. برم برات قهوه بستیحرفا ن نیاالن وقت ا ؟یگیم یدار ینگفتم چون.. اصال چ _

 االن وقتشه.  ن،یبش _
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 ؟یزد نیکه بخاطرش حرف من و زم یدید کهیتو اون مرت یخورد و ادامه داد: بگو چ شهیاز ش یکم

 وقت نداشتم. محبت، احترام، عشق. چیکه ه ییزایگفتم: چ ن،ییو انداختم پا سرم

 

 ۵۵کاکتوس  پارت  رمان

 

  ؟یخواست یرو م زایچ نیسر داد و گفت: تو واقعا ا یا خنده

 وقت بهت نگفتم.  چیکه ه نهی. به خاطر همیدون یمن نم قیو ال یکه خوشبخت ییفقط تو _

که  یگفتینم شهیوبال گردن تو و اشکان بمونم. اصال مگه تو هم شهیکه هم تونمیباهاش ازدواج کنم، نم خوامیم آره

 خانم شم؟ یدوست دار

 خانم خونه خودم باشم. خوامیمنم م خب

 .یبر نجایاز ا یتونیتو نم _

 ؟یو شاخ و شونه بکش یدستور بد ینخوا کباریشده  دینو_

  ؟یو باهام حرف بزن ینیبه جاش بش ؟یاریباباها رو در ب یادا ینخوا شده

 بود.  دهیخجالت کش دمیکرد، شا یصورتم نگاه نم به

 رفت. یمبل از جاش بلند شد، تلو تلو به سمت اتاقش م یکمک دسته  با

 جا بلند شدم و دستش و گرفتم تا کمکش کنم. از

 کارت. یو پس زد و با نگاه پر از خشمش داد زد: برو پ دستم

 واریبه ساعت د یبه چشمم زد. نگاه یزی، آفتاب ت منینشکه شدم از پنجره  داریهمون مبل خوابم برد. ب یرو

 انداختم . 
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 رفتم. دیماساژ دادم و به سمت اتاق نو یبود. گردنم و کم ۱۰

 . دمینشن یجواب یزدم ول یدونستم رفته باشه سرکار. تقه ا یم دیبع

 اجازه وارد اتاق بشم اما نگران حالش بودم.  یب دمیترس یم

 و آروم باز کردم و داخل شدم. در

 بود. لبه تختش نشستم . دهیخواب

دو سر  ویچهره معصومش، د نیخواست پشت ا یدلش م دیچرا نو دمیپرس یمعصومش. دائم از خودم م یچهره  محو

 حد تلخ باشه؟  نیتونست تا ا یجلوه کنه؟ چه طور م

 . زبون تلخش نیش، با همو کتک ها ریبا تمام تحق شتر،یداشتم حداقل از خودم ب دوستش

 خواست ناراحتش کنم.. یمصصم بود که شکستم بده باز هم من دلم نم یتو مجادله هامون، وقت یگاه اما

 

 ۵۶کاکتوس پارت   رمان

 

 داغ بود.  یلیو آروم گرفتم و نوازش کردم. خ دستاش

 سوخت.  یاز تب م ش،یشونیپ یدستم و گذاشتم رو پشت

 د؟ینو د؟ینو _

 باز کرد و بست. مهین یو به سخت چشماش

 ؟یبلند ش یتون یم دیدکتر. نو میباالست. پاشو بر یلیتبت خ دینو _

 گرفته و ترسناکش گفت: یصدا با

 دست از سرم بردار. _
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 سوپ درست کردم و به اتاقش برگشتم. یآشپزخونه رفتم و فور به

 کنار تخت گذاشتم و پتو رو از روش برداشتم.  زیم یو رو ینیس

 . پاشو پاشو.نمیبلند شو بب دینو _

 .رونی؟ برو ب یخوا یم یخورد و گفت:  چ یغلت

 .نهیتا بتونه بش دمیتختش، دوتا دستاش و گرفتم و به سمتم کش یباال رفتم

 پف کرده ش به من زل زده بود.  یحرکتم تعجب کرده بود، با چشما از

 توان اعتراض هم نداشت.  یحت

 ؟یکنیکار م یزده به سرت ؟ چ _

 و کاسه سوپ و گرفتم دستم. نییپا دمیتخت پر از

 .. برات سوپ درست کردمیسوز یتو تب م یدار _

 کرد. رییشده بود و لحن صداش تغ آروم

 ؟یمن درست کرد یبرا _

 تخت نشستم و کاسه رو به دستش دادم. لبه

 . یستین ایدونم تو دکتر ب یآره. م _

 .رمیبگ یمن برم تا داروخانه واست قرص و شربت سرما خوردگ یسوپت رو بخور تا

 افتادم.  شبید ادیاز جا بلند شم که  خواستم

 ؟یهست که الکل و ترک کرد یکردم چند سال یفکر م _

 نداشتم که ادامه ش بدم. یلیاون موقع دل _

 ه؟یچ لتیخب االن دل _
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 قاشق از سوپش خورد و گفت:  هی

 .رمی. خودم شب م خوام بخوابم یم داروخانه. یخواد بر ینم

 کشوند. منیمن و به نش میزنگ گوش یرفتم ، صدا رونیادامه صحبت نداشتم، از اتاقش ب یبرا یاصرار

 منتظرمه. نییبود که گفت پا نایس

 

 ۵۷کاکتوس  پارت  رمان

 

 شدم. نیو سوار ماش نییهام و عوض کردم، رفتم پا لباس

 کردم؟ ی. کار بدنمتیبب امیخب دلم واست تنگ شده بود گفتم ب _

 کنم. کاریچ دیبا دونمیمنتظرتم نم نییمن پا یگیو م نجایا یایم ییهوی ینگفتم فقط وقت یزی. من که چزمینه عز _

 . االن مشکلت اون گردن کلفته؟گهید یشیزنم م یهمتا دار _

بشنوم. اون  دیدر مورد نو یرفتم و گفتم: اصال دوست ندارم از زبونت حرف بد یحرفش ناراحت شدم، چشم غره ا از

 . زهیعز یلیواسه من خ

 خانم غر غرو؟ می.  کجا بردیخوب باشه باشه ببخش یلیخ _

 .ستیحالش خوب ن دیزود برگردم نو دیبا یول یهرجا که خودت بگ دونمیفکر کردم و گفتم: نم یکم

 .یفکر من بود ،یکاش انقد که به فکر اون بود یا _

 ستم؟یاومدم و گفتم : مگه ن یا عشوه

 بشه.. میکه به برادر زنم حسود یکنیم یکار هیوقتا  یخب بعض _

 .نایس میجمع شد و گفتم: روشن کن بر لبخندم
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 .مونیگشی. پاتوق همیگرکیج میکه بر میدیرس جهیآخر سر هم به نت م،یکجا بر نکهیجنگ و بحث سر ا یاز کل بعد

که  ییو چنجه و دل و قلوه خورد نتونستم بگذرم و تا جا گریگرفتم چشمم که به ج افهیقهر کرده بودم و ق نکهیا با

 جا داشتم نوش جان کردم.

 و گرفتم و برگشتم خونه. دینو یازش دل کندم، سر راه قرص ها یبه سخت شهیهم مثل

 روشنک که دم خونه پارک شده بود تعجب کردم.  نیماش دنید با

 صداش قابل شنود نبود. ستادم،یاز پله ها رفتم و پشت در ا آهسته

 .ردکیبه من نگاه م زشینشسته بود و با همون نگاه نفرت انگ دینو یمبل روبرو یو چرخوندم و وارد شدم. رو دیکل

 .میزدیر مورد تو حرف مد دیبا نو می. داشتزمیعز نیبش ایبه به همتا خانم. ب _

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا _

 بمونم. نجایا شهیواسه هم خوامیمثل تو نم یسر داد و گفت: منم اومدم خونه نامزدم. ول یبلند ی خنده

خونم به جوش اومده بود اما  نکهیانداختم، رنگش هنوز زرد بود و چشماش پف داشت. با ا دیرمق نو یبه حال ب ینگاه

 .وفتهیدعوا راه ب دینو یجلو خواستمیباز نم

 .زمیعز یزدم و خونسرد گفتم: خوش اومد یلبخند

 نشستم. دیو از تنم در اوردم و کنار نو مانتوم

 که در مورد من بود؟؟ دیگفتیم یخب شماها چ _

 روشنک نشدم. یمتوجه حرفا دونمیگرفته گفت: نم یو با صدا دیبه صورتش کش یدست دینو

 دهنم و گرفتم.  یحرفش خندم گرفت اما جلو از

 نجا؟یا یخب پس اشکان کجاست روشنک جان؟ چرا تنها اومد _

 .نجایکار داشت رفت. منم اومدم ا _
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 .ومدهیخونه ن شبیکه از دست تو فرار نکرده باشه، چون از د دوارمیام _

 .کنمیم یشوخ دیببخش البته

 

 ۵۸کاکتوس پارت  رمان

 

 شد. رهیچشمام خ و به حرفم ناراحت شد از

 خواسته از تو دور باشه. دمیشا_

 . و حفظ کنم میخونسرد کردمیم یسع همچنان

 .نیبرو اتاق اشکان هم بب یاومد نجایتا ا زمیعز _

 از جاش بلند شد و به سمت اتاق اشکان رفت. یغرور کاذب هی با

 بهش خوروندم . یو با هزار سخت دینو یفرصتم قرص ها نیا تو

 .شهیآت و آشغاال حالم خوب نم نیمن با ا _

 هم بهتون گهینفر د هیداشتم کمم بود  ی. دوتا رواندیشیخوب م ی. تو و اشکان فقط با الکل و زهرماردونمیآره م _

 . گهیم یدختره چ نیا نمیاضاف شد. تو استراحت کن برم بب

 اتاق اشکان رفتم. کردم و به سمت یمورد عالقش و پل لمیرو روشن کردم و ف ونیزیتلو

 .کردیتخت نشسته بود و به قاب عکس پنج نفره ما نگاه م یرو

 دیو نو ریو ام میزدیو گاز م زیگرفته شده بود که من و اشکان از خنده م یتولد من به اشکان بود، عکس در حال هیهد

 شده بود. رهیبه دست به ما خ یهم گوش یبودن. پر دنیکش گاریهم در حال س

 اشکان تو کافه گرفته شده بود. یاز دوستا یکیعکس کامال بدون اطالع که توسط  هی



 کاکتوس

 
107 

 

 .ستادیتخت انداخت و بلند شد و روبروم ا یمن، قاب رو رو دنید با

 .یسخت در اشتباه فهممینم یچیبرف و ه ریمنم مثل نامزدت سرم و کردم ز یاگه فکر کرد _

 .یگیم ونیهذ  یلی. آخه خیهست یزیچ یضیدختر تو مر _

 کهنیکه دلت براش تنگ شده، ا یدیم امیتو عکسا، بهش پ یحت یو همه جا با اشکان شهیهم نکهیا گم؟یم ونیهذ _

 ونه؟یهذ نای... ازنهیاسم تو دائم رو زبونشه و من و اشتباه صدا م

 . قبال هم بهتهیعیطب نایو همه ا کنمیم یخونه زندگ نیاحمق. من دارم تو ا ونهیرفتم و با حرص گفتم: اره هذ جلوتر

 .ستمیتو ن بی، اما من رق زهیعز یلیمن خ یگفتم اشکان برا

  کنه؟؟یم یزندگ یداره با چه مار هفت خط دونهی؟ مخبر داره دیاصال نو نمیبب _

 .زنمایکتکت م رمیگیجا م نیدختر. هم یضینه تو واقعا مر _

 .گمیرو م زیهمه چ دیبه نو. ضمیاره مر _

 .یبگ یخوایم یچ نمیبرو بب .رونیاتاق و باز کردم و گفتم گمشو ب در

 و صدا زد. دیرفت و نو رونیاتاق ب از

 .کردمیزدم و روشنک و تمسخرانه تماشا م هیتک واریشدم و به د نهیبه س دست

 

 ۵۹کاکتوس  پارت  رمان

 

 شد و نشست. زیخ میبود، ن دهیمبل دراز کش یکه رو دینو

 دختر. یزنیچته چرا داد م _

 .دهیم حیشده. اون بهتر واست توض یچ یبه من انداخت و گفت: بهتره از نامزدت بپرس ینگاه روشنک
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 .نمیتو ؟ حرفت و بزن بب یگیم یچ _

 کنه؟یم انتیهمتا که به اصطالح نامزدته، داره بهت خ یانیدر جر_

 شد. کیاز جاش بلند شد و به روشنک نزد یحال یبا ب دینو

 ادبت کنم. دی. با خارهیتو تنت م نکهیمثل ا _

 هیبلند  یشاس نیخونه از ماش نیهم کینزد شیچند روز پ.دمشیخودم د _. زدیصداش باالتر برد و داد م روشنک

 شد.  ادهیپسر پ

 از سر حرص زد و گفت: االنم که چشمم دنبال اشکان منه. یپوزخند

 .ادیدر ب شده بود و هر لحظه ممکن بود چشماش از حدقه یعصب دینو

. اما باز هم دلش آروم نشده بود و دیبزنه و  پشت دستشو  محکم به دهنش کوب یا گهینداد روشنک حرف د اجازه

 .دادیگردنش و از پشت گرفت و فشار م

 .کردیصداش باال رفت و التماس م روشنک

 ؟یکنیم کاریولم کن . چ  _

 ها؟ ؟یبه همتا تهمت بزن یکه به خودت جرئت داد یهست یتو ک _

 ؟یکنیم ییمن بهت بگم تو چه غلطا یخوایم ؟یبریصداتم باال م ؟یکنیهم م یتو خونه من، زبون دراز یگذاشت پاتو

 ؟یهست یاشکان بفهمه که تو چه هرزه ا یخوایها؟م

 .کردینگاه م دیدرشتش به نو یزبونش بند اومده بود و با چشما 

 . یمبل برداشتم و پرت کردم کنار در ورود یو از رو فشیک

 .دمیشدم و بازوش و محکم گرفتم و کش کیگردنش و تو دستاش خورد کنه، نزد دینو نکهیاز ا قبل

 .این نجایهم ا گهی. دومدهیسرت ن ییبال هیتا  رونیبرو ب _

 .نییپا دیبرداشت و دو نیو از زم فشیشده بود، هق هق کنان ک هیبه گر لیتبد دیاز نو ترسش
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 مبل نشست. یو روشن کرد و رو گارشیکرد و س یسرفه ا دینو

 ؟یایکه تا دم خونه هم باهاش م یشد حیانقد وق _

 .امیبه من؟ آره تا دم در هم باهاش م یداد یریباز گ _

 .از جاش بلند شد و طرفم اومد. ناخودآگاه چند قدم به عقب برگشتم عیسر

 ؟ کنم شیچیتا ق نمیبیکه من نم یکنیم میزبونه درازت و کجا قا نیا شه،یآخه تو کل قد و وزنت نصف منم نم _

 .یریاز من فاصله بگ کمی شهیکرد. م تمیاذ گارتیس یبو _

 از من دور شد و گفت: من که مثل تو معشوقه ندارم با محبتاش ترکم بده. یکم

 

 ۶۰کاکتوس  پارت  رمان

 

بودم و هم خوشحال و  دهیکنه. هم ترس یو من و رسما خواستگار نهیرو بب دینو خواستیم نایس شد،ینم باورم

 سردرگم.

بودم  شده نیباهاش سر و سنگ یروشنک کل انیبه من بکنه ، بعد از جر یکمک تونستیاشکان هم نم طیشرا نیا تو

 بلکه بتونم از دست اون دختر اعجبوبه در امان باشم.

رو مجاب  دینو دی. باکردم نیبارها طول و عرض اتاقم و متر کردم و حرفام و تمر کردم،یصحبت م دیبا نو دیبا خودم

 . دادمیگفته بودم، اطالعات م نایکه به س ییو بهش از تموم دروغ ها کردمیم

بد اخالقش گرم کرده بود. دستام و  سیو  رئ شیو با مشکالت کار دیاشکان ، سر نو من،یو رفتم به نش دمیکش یهوف

 .دمیکش یقیبه هم گره زدم و نفس عم

  م؟یحرف بزن یا قهیچند دق شهیم دینو _

 .نیآره بش _
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 .ییبه اشکان کردم و گفتم: دوتا ینگاه

 ؟ میشد بهیاز حرفم ناراحت شد و گفت: حاال ما غر اشکان

اسم روشنک  یتو اتاقت و صد بار از رو یبر ،یکن فرصت استفاده نیاز ا یتونیرفتم و گفتم: تو م یغره ا چشم

 تا ملکه ذهنت بشه، بلکه اون دوست دختر مسخرت دست از سر من برداره. حله؟ یسیبنو

 گفت: قهر کردنتم خوبه همتا خانم. شیگیشیزد و با لحن ثابت هم یچشمک

 . رونیبرداشت و رفت ب زیم یو از رو نیماش چیو سوئ یگوش

 شده؟ یزیچ _

 .نیینشستم و سرم و انداختم پا روبروش

 .نجایا ادیم گهیدو روز د یکی نایس _

 ؟یکه چ _

 باهات حرف بزنه. نه،یتورو بب خوادیم _

 .دیبه سرش کش یو روشن کرد و دست گارشیس

 ؟یچه حرف _

 کنه. یکه من و از تو خواستگار _

 ست؟یگرفت و گفت: پس هنوزم دست بردار ن یشد. کام رهیخ منیو به گوشه نش دیو ازم دزد نگاهش

 من دوسش دارم. دینو _

 و له کرد و داد زد. گارشی. سدیلرزیم تیگرفته بود، و دستش از عصبان گر

 که من مخالفم. یدونیکنه؟ م یمن خواستگار تورو از ادیب خوادیم کهی. مرتیکه دوستش دار یتو غلط کرد _
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من نامزدتم،  یدو ساله به همه گفت ؟یو ادامه بد تیوضع نیا یخوایم یتوروخدا به حرف من گوش کن. تا ک دینو _

بود رابطش با  کیزد. به خاطر من نزد انتیبه من تهمت خ یشد و روشنک چطور یچ شیکه چند روز پ یدید

 لیتشک یزندگ هی یخوایخره توام م. باالادیب شیمشکالت واسه تو پ نیهم هم گهیاشکان هم بهم بخوره. چند وقت د

 . یرو کنارت داشته باش ی. کسیبد

 ؟یخواستیمنو نم یخوشبخت شهیتو هم مگه

 

 ۶۱کاکتوس پارت  رمان

 

 .یاما نه با اون جوجه قرت .خوامیو م تیآره خوشبخت _

 ه؟یچ نایتو مشکلت با س _

 .ستادیشد و کنار پنجره ا بلند

 ؟یفهمی. نمرسم همه بچه پولداراست نی. ارهیم کنهیدلش، ولت م ریز زنهیم یخوش گهیدو روز د _

 .ستین یآدم نجوریاصال ا نایتو؟ س یگیم یدار یچ _

... حالم از ستین یاونجور نایس ست،ین ینجوریا نایس ی... هگهیشد و صداش و باال برد گفت : بس کن د یعصب

 .یساخت بت هی وونی. واسه خودت از اون حخورهیخودش و اسمش بهم م

 تو بمونم؟ شیر خیتا ابد ب یخواینکنه م ه؟یرفتار و حرفا چ نی. قصدت از ادیدرکت کنم نو تونمینم _

 .یبش وونیکه زن اون ح نهیبهتر از ا یلیخ یمن بمون شیر خیآره آره. ب _

 .فتگریگارد م هیقض نینسبت به ا شتریو ب ختیر یشو بهم م هیهربار روح نایچرا حرف زدن در مورد س دمیفهمینم

 .کردمیم یا گهیکار د دیبود و با دهیفا یسر و ته، ب یبحث ب نیادامه دادن به ا گهید

 مشغول شده بود. یو به اتاقم رفتم، ذهنم حساب دمیکش یهوف
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بذارم و ازش کمک  ونیرو در م هیقض یبا پر تونستمیکاش حداقل م یا د،یخر یبرا میبر یقرار بود با پر ۶ ساعت

 بخوام.

 و منتظر شدم تا حاضر شه. نییهام و عوض کردم و رفتم پا لباس

 .ارهیدر ب یباز وونهیباز د ادین ؟یدختر، از اون نامزدت اجازه گرفت نمیبب _

 .رمی. مگه بچشم که اجازه بگکنمایلهت م زنمیم یپر _

 .ادیبر م زیهمه چ وونهی. از اون ددونمیواال چم _

 کنم. ریگ زشیت یچنگال ها ریز خوادیم نم. دلمی، بزن بر ومدهیتا خونه ن _

 .دیدرست دم خونه به گوش رس  د،ینو نیترمز ماش یکه صدا میبود ی، منتظر تاکس رونیب میاز خونه زد عیسر

 .نمیبب دیو گفت: سوار ش دیکش نییرو پا شهیش  

 .رسهیم یاالن تاکس _

 .نیهمتا گفتم بش _

 .میشد نیشانس و بعد سوار ماش نیو فشار دادم و تو دلم گفتم تف به ا دندانم

 د؟یبردیم فیکجا تشر _

 من اصرار کردم. ادیب خواستیالبته همتا نم د،یخر میرفتیم میو باال زد و گفت: داشت نکشیع یپر

 .به دستش دمیرفتم و با آرنج کوب یبه پر یغره ا چشم

 . امیاتفاقا من خودمم دوست داشتم که همراهت ب _

 . حله؟ینیشیپشت م یصندل یری. دفعه آخر هم باشه مینر ییاطالع من جا یقرار بود ب _

 . نمیشینداشتم و هرجا هم دلم بخواد م یقرار نیمن با تو همچ _

 ....دونمیقلب، نم ایبود  تیعصبان یاز رو نکهیبه سرم زد، اما ا یلحظه فکر همون
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ا حرف یسر هی خوامی. مانین و روشنک هم زنگ بزن ب. به اشکامیباال شام دور هم باش نیایب ریامشب تو و ام یپر _

 .دیهمه باش دیبزنم که با

 وفتاده؟ین یکه اتفاق بد دیتو و نو نیب نمیشده؟ بب یزی: چدیپرس نگران

 نداره. دیبه نو ینه ربط _

 

 ۶۲کاکتوس  پارت  رمان

 

 .کردمیشده بود حس م رهیجلو که به من خ نهینگاهش و از آ ینیسنگ

رح رو مط نایکنه و بتونم موضوع س دایخاتمه پ دیکذب من و نو ینامزد انیجر نیتا ا کردمیم یکار هی دیبا باالخره

 کنم. 

 و جاده سوق بدم.  ابونیحواسم و به خ ریکردم کل مس یمحکم فشار دادم و سع چشمام

که امروز همتا جون  خوامیزد و گفت: من عذر م یبه پر ی. لبخنددیو به سمت ما چرخ ستادیا دیمرکز خر یروبرو

 کنه و مجبوره با من برگرده خونه. تیهمراه تونهینم

 شدم. ادهیپ نیو از ماش دمیبه دست کش انهیو وحش فمیدستام شروع به لرزش کرد، ک تیشدت عصبان از

 . وفتمیو راه ب دیمن پشت سرت کل مرکز خر نکهیتا ا یایو گفت: بهتره با من ب نییپا دیرو کش شهیش

 زدم. یو به موهام چنگ دمیرم کشبه س یدست

 از من فاصله گرفت.   یخشک و سرد یشد و با خدافظ ادهیپ عیسر یپر

 شدم. نهیکمک راننده نشستم و دست به س یصندل یاجبار رو به

 .ارمیکارت و بدجور سرت در م نیا یتالف دینو _

  ؟یکنیم دیالف بچه من و تهد هیتو  _
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 .یتو واقعا روان _

 . یزد: انقد به من نگو روان ادیو فر دیفرمون کوب به

 که نامزدتم.  یهمه بفهمن دروغ گفت یوقت شهیامشب تموم م اتیمسخره باز نیا دینو _

 .دمی... من بهت اجازه نمیگیتو نم _

 .کنه دایدروغ ادامه پ نیا نمیبینم یلزوم گهیندارم. د ازیبه اجازه تو ن _

 ؟یستادیمن وا یبخاطر اونه که تو رو ه؟یبخاطر اون پسره عوض نایهمه ا _

 . رمیبگ میخودم تصم یبار هم خودم برا کی خوادیبار به خاطر خودمه. دلم م نیا _

 اما نه امشب. چند روز بهم وقت بده. گم،ی. خودم بهشون میخب باشه لعنت یلیخ _

از  غیاما در داشتم یبابت احساس خوشحال نیمن برنده شده بودم و از ا د،یمن و نو نیبار تو جنگ ب نیاول یبرا 

 .کردیشکست دادن من فکر م یبرا یبدتر یاون به راه ها نکهیا

 

 ۶۳کاکتوس   پارت  رمان

 

 شده بودم تو نگاهش، تو لبخندش تو چشماش که هوش از سرم پرونده بود. غرق

 .شمیهمتا؟ من متوجه نم یچ یعنی نایخب همه ا _

،  اما من باز هم باهاش  ستیاصال خوب ن دیچند وقته حال و وضع نو نی. ایم صبر کنه گهیمدت د هی دیبا یعنی _

 .دینیبب گردویفرصت همد نیحرف زدم و قول داده تو اول

 کنه؟یقراره عروس من بشه که ناز م دیآخه مگه نو _

 .یسر دادم و گفتم: آره انگار یا خنده
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 م؟یبزن یدور هی میروشن کنم بر _

ه خبر دم خون یایب نکهیبار هم بهت گفتم قبل از ا نی. چندنیی. با گرمکن اومدم پانایس نیآخه سر و وضع من و بب _

 بده. 

 .میشینم ادهیپ نیخوب از ماش یلی. خیآخ از دست تو دختر غر غرو که با گرمکن هم قشنگ _

 کن.  یهم پل کیو تو بغلش لوس کردم و بچگانه گفتم: واسم موز خودم

 

 ستیجنگ ن دونیم ونمونخ

 نجامیبخاطر تو ا من

 

  میبجنگ دیبا یچ سر

 خوامینم یزیازت چ من

 

 ما هست نیعشق که ب هی جز

 خراب کن یدوست دار یهرچ

 

 هر شب، سرنوشت  مثل

 مون و انتخاب کن هردو

 

 تو بودم  میکه تسل من
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 یزخم خورد یچه جنگ از

 

 زمیعز یجنگیم یک با

 ...یببازم تو نبرد من

 

 انداخت و تمام فکر و ذکرم به سمتش پرت شد.  دینو ادیآهنگ من و  نیا بیعج

 کردم و رفتم باال. یازش خدافظ یا هیدم در چند ثان  م،یگشت نایبا س یکساعتی بایتقر

 گرفت. یتندش کام م گاریمبل لم داده بود. و از س یرو دینو

 متوجه حضور من نشد.  یمست بودکه حت انقد

 .واریبرداشتم و پرت کردم به د زیرو از م شهی، ش دمیبه سمتش دو تیعصبان با

 تر کام گرفت. قیسر داد و عم یا خنده

 چه مرگته تو؟  ؟یکن یم وونمید ی. داردیبس کن نو _

 تونستم هجم خشمش رو محاسبه کنم. یچشمام زل زده بود، م تو

 ؟یبدون یخوایواقعا م _

 آره.... آره... _

 ؟یفهمی. مازت متنفرم همتا _

 کلمه از همه  نیا دنیخوردم، شن جا

 چند ساله ش ، دردناک تر بود.  یرهایتحق ی

 کار کرده بودم؟  یاز من متنفر بود؟ مگه من چ چرا
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 .رونیبرو ب  نمت،یخوام بب ینم گهید _

  د؟ی. کجا برم نویفهم ینم یمست ؟یگیم یدار یچ _

 .تینامزد واقع شیباالتر برد و داد زد: برو پ صداش

 .دیکوبیم نمیسستش به س یشد و با دستا بلند

 برو. نجای. از ایرو ندار یچیه اقتیتو ل _

 یکردم؟ کجا م یکار م یچ دیبا ایداد بمونم، ،  خدا یاشک تو چشمام جمع شده بود. غرورم اجازه نم د،یترک بغضم

 بردم؟ یپناه م یرفتم؟ به ک

 زدم. رونیو از مبل برداشتم و از خونه ب فمیک

 داشتم، خاموش بود.  یشماره اشکان بر نم یو از رو دستم

 شب گذشته بود. ۱۲مونده بودم و ساعت از  ابونیخ یشد که تو یم یساعت چند

 گرفتم.  شیرو پ نایخونه س ریبه ناچار مس تیبا خودم کلنجار رفتم و در نها یبار چند

 ؟ بیگفتم؟ بازم دروغ؟ بازم فر یم دیبا ی. چدمیکش یخجالت م ازش

 

 ۶۴کاکتوس   پارت  رمان

 

 ؟یشده بود؟ آخه به چه گناه رمیموندن تقد ابونیآواره بودن و تو خ یعنی ؟یشنویصدام و م ایخدا

چشمام برق زد و وصل  م،یصفحه گوش یشماره اشکان رو دنیبا د کردم،یو گله م زدمیو با خدا حرف م ریمس کل

 . هیگر ریدم زکردم و ناخودآگاه ز

 دنبالم. ایتوروخدا ب ؟ییاشکان کجا _
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 همتا ؟ یکن یم هیچرا گر _

 .اینپرس. فقط ب یزیچ _

  ؟ییکجا _

 .نایخونه س کینزد _

 . امی. دارم م همون جا بمون _

 نشستم.  ابونیکنار خ یجدول ها یشدم و رو ادهیپ یتاکس از

 تا اشکان خودش و رسوند. دیطول کش یا قهیدق ستیب

 دو دستام قرار دادم. نیشدم و سرم و ب نیسوار ماش د،یهم بغضم ترک باز

 ؟یبحث کرد دیبا نو _

 کرد.  رونی. رسما من و ببار بحث نبود نیا _

 همتا با توام. ؟یگیم یجد _

 .گمیم یآره جد ؟ینیبیحال و روزم و نم _

 تو حساسه.  یرو یلیخ دیزده باشه؟ نو یحرف نیهمچ تونهیآخه چطور م _

 .خسته شدم از دستش گهی. دتیتو گوشم داد زد که برو خونه نامزد واقع یمست بود. اتفاقا بهم گفت کجا برم. روان _

 پسر زده به سرش جون تو.  نیپس واقعا دوباره برگشته به الکل. ا _

 .  دیکشینعره م ویشد بود، مثل د وونهید _

 ش. نهیس یکرد ، سرم و گذاشت رو بغلم

 .گهید دهیخوب آروم باش. نو یلیخ _

 گردم. یبه اون خونه بر نم گهیمن د _
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 .میریم یباشه. هرجا بخوا _

 .میو روشن کرد و راه افتاد نیماش

 دادم و بار ها و بارها حرفاش و تو ذهنم مرور  کردم.  هیتک نیماش شهیدستم و به ش آرنج

خسته شده بود، کنار زد و دستش و به پشت  ین حساب. اشکامیها شده بود ابونیکه آواره خ شدیم یساعت کی

 سرش برد.

 ؟یفرار کن وونهیاز دست اون روشنک د یتونست یچطور _

 باهاش تموم کردم. _

 چرا آخه؟ ؟یگیم یو پاک کردم و گفتم: جد سمیخ صورت

 ..یزد و گفت: نگو که خوشحال نشد یپوزخند

 خوشحال بشم. تونییاندازه که از جدا نینه تا ا ی. ولومدیآره ازش خوشم نم _

 د؟ینجوری. شما دخترا چرا ادادیم ریراست و چپ گ یبود. من و تا جنون کشوند. ه وونهیواقعا د _

 شدم. رهیخ ابونیدادم و به خ هیتک یو به صندل سرم

 اشکان؟  _

 جونم. _

 به بعد من کجا بمونم؟ نیاز ا _

 خونت. یگردیبرم _

 . ستینخونه من  گهیاونجا د _

 همتا. یاز اونجا بر ذارمیمن نم _

 بهت بگم. یزیچ هی خوامیاشکان م _
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 بگو. _

 بفهمه.  دینو نکهی... بدون انایبرم، با س نجایاز ا خوامیم _

 ؟یفرار کن یخوایم یعنی _

  اشو؟یباز وونهید ینیبیبرام گذاشته؟ نم یا گهیمگه راه د _

 . ستیرسم رفاقت ن نیبرات باشه، باز ا یهرچقدم آدم بد دینو ؟یو بکن نکاریا یتونیم یچطور _

 میمن تصم یاجازه بدم جا تونمیهاش. اما نم ییو زور گو یدوست دارم، با تموم بد یلیو خ دیاشکان باور کن من نو _

  .رهیبگ

 شه؟یبا فرار همه مشکالتت حل م یکنیفکر م _

که بهم کرد بکنم؟  ییو لطف ها دیبه نو یانتیخ نیهمچ تونستمیمن واقعا م دمیپرسیتر شدم و از خودم م کالفه

 حد خودخواه باشم؟ نیتا ا تونستمیدل بکنم؟ م یخبر از همه چ یو ب یبدون خدافظ تونستمیم

 

 ۶۵کاکتوس پارت    رمان

 

 ه باشه.فتادا یاتفاق دینو یبرا دمیو ترس ختیلحظه قلبم ر کیبود.  ریزنگ تلفن، رشته افکارم و پاره کرد. ام یصدا

 ؟ ریالو ام _

 تو؟  ییهمتا کجا _

 شده؟  یچ _

 شده؟ یچ گمیچشمام و بستم و گفتم: با توام م د،یلرز یم صدام

 . خونه رو خورد کرده یها شهیتمام ش دی.... نو دینو _
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 .نجایزود خودت و برسون ا ؟یندار دیست. مگه تو کل دهیفا ی، ب زنمیهم در م یهر چ 

 .میخونه راه افتاد۸کردم و با سرعت به طرف  فیاشکان تعر یبرا دهیبر دهیدستپاچه شدم و بر 

 نشسته بودن. دیاز ترس، پشت در خونه نو ریو ام سایپر

 و چرخوند و من پشت سر بچه ها داخل شدم. دیکل اشکان

 خونه. یختگیبود و نه بهم ر بیشکسته عج یها شهیش نه

 گوشه افتاده بود. هیجون  یب ،یزخم ریبود که مثل ش دیورد، حال نوکه قلبم و به درد آ یزیچ

 ...شهیکس تر از هم یو ب تنهاتر

 .دیکش ینفس م یپاره شده بود و به سخت رهنشیپ

 دور دستاش. دمیچیکمدم دوتا شال برداشتم و پ از

 .کردیکرد، تمام بدنش سست شده بود و عرق م یچشماش و باز نم 

پاهاش له  ریقلب و غرور من و ز یآدم چطور نیهم شیرفت چند ساعت پ ادمیدلم سوخت، انگار  شهیاز هم شتریب

 کرد.  رونمیکرد و از خونش ب

 :دمیبه صورتش زدم و پرس یا ضربه

 ؟یچشمات و باز کن یتونیم ؟یشنویمن و م یصدا دینو _

 

 ۶۶کاکتوس   پارت  رمان

 

 رفتم. ین طرف مطرف و او نیا مارستانیب یتو راهرو یکالفگ از

 داوطلب شد و خون داد. ریکه از دست داده بود ام یخاطر خون به
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 . کردیاستراحت م یچند ساعت دیدستاش و اثر آرامبخش ها، با قیعم یزدن پارگ هیاز بخ بعد

 .دمیزانوهام گذاشتم و چشمام و  مال ینشستم و آرنجم و رو یصندل یرو

 خونه.  یرفتیم یو پر ریکاش با ام _

 .نجایموند ا ینه. دلم م _

 رو بفهمم. زایچ یلیاز چشماش خ تونستمیم ،یهمه وقت زندگ نیاز ا بعد

 اشکان؟ یبگ یخوایم یزیچ _

 .یچیه _

 شده؟ ی. چشناسمینگاهت و خوب م نیمن ا _

 شلوغه.  یلیخ نجای. امیصحبت کن رونیب میبر قهیچند دق هی شهیهمتا م _

 .میها نشست یاز صندل یکی یو رو رونیب میبلند شدم و پشت سرش از اورژانس زد 

 کرد. یم یزد و با فندکش باز یتند پلک م تند

 ندارم.  یباز میبگو اشکان. اصال حوصله پانتوم _

 .ستمینه. آخه خودمم مطمئن ن ایدونم گفتنش درسته  ینم یبهت بگم ول یزیچ هیخوام  یمدته م هیهمتا  _

 .گهی؟ بگو د یجون به لبم کرد ؟یستیمطمئن ن یاز چ _

 حال افتاده؟ نیبه ا دیچرا نو یکن یتو فکر م _

 دونم. منم مثل تو. یخب... نم _

 ..همه رفتاراش. دونمیبه تو، چه م بشیغر بیتعصبش عج ره،یگ یدائم بهانه م _

 و گفتم: دمیو از دستش کش فندک

 ؟یبگ یخوا یم ی. چگهیحرف بزن د_ 
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 انگشتاش زد به سرم و گفت:  با

 تورو دوست داره.  دینو احمق

 . دیمن یخانواده  دیخب منم اون و دوست دارم. تو و نو ؟یگیچرا مضخرف م _

  .کنهیحس اون فرق م یآره ول _

 و روشن کرد. گارشیو س ستادیجاش بلند شد و پشت به من ا از

 امشبش. یایباز وونهیاز د نمیل. ابرگشته الک ،یانگشتر و دستت کرد یاز وقت _

 . خوادیتورو م دیاز حسادته؟ همتا نو نایهمه ا یفهم ینم

 کنارم بود.  دیکردم که نو یدو سال فکر م نی. به تمام ادیچرخ یدور سرم م ایدن

 ها، کتک ها و فحش ها..  ریتونست از دوست داشتن باشه اون همه تحق یطور م چه

 من و از خودش روند و دور کرد.  شهیهم یوقت 

 ازش بترسم، مقابلش سکوت کنم و الل بمونم.  شهیکرده بود که هم یکار

از حسادت تو چشمام زل بزنه و بگه که ازم متنفره . و  شدیچه طور م د،یفهم یاز دوست داشتن م یچ دینو آخه

 نه؟یخونه بب نیخواد من و تو ا ینم گهید

 هم بذارم. یپلک رو یا هیر کردم و نتونستم ثاناشکان فک یشب به حرفا تمام

 انجام شد. دینو صیصبح بود که ترخ ۶ کینزد ساعت

 کنه. میدو سر قا ویحال شده بود و باز هم تونست چهره معصومش و پشت د سر
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 برگشته بودم خونه.   گذشت،یم یاز اون اتفاق لعنت یهفته ا کی

حبت ص دیبا نو نکهیقبل از ا دیخودم و گرفته بودم و با میبود، تصم نایکردم س یروزا فکر م نیکه ا یزیتنها چ به

 . گفتمیو بهش م زیکنه، همه چ

 کردم و دارم. دایکه بهش پ یتا به االن. از تک تک دروغا تا حس مون،ییهمون روز آشنا از

 خواستمی. مکه قصد جونم و داشت خالص بشم یعذاب وجدان نیخواستم از ا یدونستم، فقط م یش رو نم جهینت

 کنم. یروزها با ترس از دست دادنش زندگ نکهیباشه، نه ا یواقع نمونیب یهمه چ

 کردم. یم یلحظه شمار دنشید یدلم براش تنگ شده بود و برا یحساب

 .دمیکه دوست داشت و پوش ییکردم و همون مانتو یساده ا شیآرا

 .رونیبه انگشترم زدم و از خونه رفتم ب یبوسه ا یخوشحالبه دستم انداختم، با  ینگاه

 .میرفت یم شهیکه هم یشب بود، کافه ا ۷قرار  ساعت

 .دادیو جواب تلفن هام و نم ومدیدنبالم ن شه،یعکس هم بر

 آژانس گرفتم و آدرس کافه رو به راننده دادم. 

 بود. دهیفا یداشتم. ب یشماره ش بر نم یگرفتم، دستم و از رو یبیعج دلشوره

 داد. یداشت حتما خبر  م ریتاخ یا قهیو اگر چند دق شدیبه موقع سر قرارمون حاضر م شهیهم کسالی نیتو ا 

 و وسط راه عوض کردم و به طرف خونش رفتم.  رمیمس

 تعجب کردم و چشمام گرد شد. دمیو دم خونه که د نشیماش

 .و زدم تا در باز شد و داخل شدم فونیبار زنگ آ چند

 داد. یم گاریس یخونه خاموش بود، و همه جا بو ی. چراغادمیرس یهام و آهسته بر داشتم و به وردد قدم

 دو دستاش قرار داشت. نیمبل نشسته بود و سرش ب یرو
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 و به سمتم حمله کرد.  دیمن از جاش پر دنید با

برق از چشمام پروند، با پشت دستم خون لبم و پاک کردم و بهت زده نگاهش  د،یکه به صورتم کوب یمحکم یلیس

 کردم.

 .دیقرمزش نعره کش یشده بود و با چشما وونهید

 ؟یفهمم گدا زاده ا یفهمم؟ آره؟ نم ینم یچیه یکرد یخونه من؟  فکر م یاومد ییتو با چه رو 

 ؟یهست یفهم چه آشغال ینم

 بود؟  راحت یلیکردن با من برات خ یباز

  ؟یشیکردن خالص م یو دزد ابونیاز کوچه و خ یفکر کرد 

 .دیانگشتر و از دستم کش انهیشد و مچ دستم و فشار داد و وحش کینزد

 کثافت هرزه. یانگشتر و ندار نیا اقتیل تو

 از من یکرد یکیبرادرات بودن. نه؟ همونا که باهاشون دست به  یمونیخونه م هیکه باهاشون تو  یدوتا نره غول اون

 ؟یریپول بگ
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 بدم.  حیبرات توض دی. من باستین یکن یجور که تو فکر م نیباور کن ا نایس _

 : خفه شو. دیزد و داد کش یخند تلخ زهر

که مبادا باز  کنمیسراغ من؟  اون پول هم صدقه سر خودم م یبازم کم بود که اومد ،یبود شونیکیشب تو بغل  هر

 .وفتهیم به چشمت بچشم

 اومد و چونه ام و با دستاش فشار داد. جلو
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 کنم، چه برسه خانوم خونم.  یخدمتکار خونم نم یمثل تورو، حت یمن هرزه ا_

 باهات حساب کنم.  یا گهینره غول امروز به من زدو جور د دیکه اون نو یلیچند حقت بود س هر

 خوره بهت دست بزنم.  یحالم بهم م یکه حت یارزش یانقد ب یول

 . گمشو...رونیاز خونه من برو ب گمشو

 تونست کار اون باشه؟ ینم یمعرف یو ب ینامرد نیا د،یکش یتبر م قلبم

 رحم شده باشه.  یحد ب نیتونست تا ا ینم دینو

 . فقط شکسته بودم، خورد شده بودم.ختمینکرده بودم، اشک هم نر بغض

 بود. دهیم از هم پاشتکه تکه شده بود و احساسات غرورم

 فکر کردم.  کسالی نیو بستم و محکم فشار دادم و به تمام ا چشمام

 بود. دارمونید نیو آخر نایرابطه من و س انیشب، پا میو ن ۸ساعت  بهشت،یارد ۲۹ 

 

 

 و بغل کردم. فمینشستم و ک ییپل هوا یرو

 .دادیبهم م یارتفاع و از باال نگاه کردن به شهر و آدما حس خوب 

 ته قلبم و کمتر کنه؟  شیتونست ، آت یم یتو اون لحظه ها چ اما

 که حقم نبود؟  ییهمه حرفا نیبره؟ ا ادمیاز  یبد لعنت یروزا نیطور قرار بود، ا چه

 گذشت؟ یم دیسال با چند

 کسال؟یماه؟ دو ماه؟  کی

 کردم. ییو با تمام وجودم احساس تنها دادم هیها تک لهیو به م سرم
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 .دمیکش یو پشت سرم م فمیرفتم و ک یاز پله ها باال م یبه سخت 

 . دیرس یپله ها م نییتا پا یخنده اشکان و پر یصدا

 و چرخوندم و وارد شدم. دیکل

 .دنیکش یم گاریبودن و س ستادهیا منیکنار پنجره بزرگ نش دیو نو ریام

 مبل گرم صحبت بودن.  یهم رو یو پر اشکان

 از دستم، نگاه ها رو به سمت خودم جلب کردم. میانداختن گوش با

 کرد.، یمن پشت کرده بود، نگاهم نم به

 شده بودم. خیم نیخورد، انگار به زم یسستم تکون نم یپاها 

 دستمام و چند بار بهم زدم و به خودم گفتم االن وقتشه همتا. کف

 کنم، داستام خودمو. فیداستان تعر هیخوام براتون  یجا جمع شده اند، م کیدلم  یزایعز یحاال که همه  _

 خواستیدلم م شهیخدا دوتا برادر دو قلو به من داد که هم ایاز دار دن کرد. یم یپدر من معتاد بود، مادرمم کلفت _

ز مرگ بعد ا نی. واسه همیبدبخت یزودتر بزرگ شن تا بتونن مثل کوه پشت من باشن، تا سنگ صبورم بشن تو روزا

 درم،  من واسشون مادر شدم.ما

پدر معتادم  زدن،یو دست و پا م شدنیچشمام هالک م یکه از شدت گرما داشتن جلو یروز وسط تابستون، وقت هی

 گرمشون نشه. گهیصداشون و نشنوه. تا د گهیآب خفه کرد تا د یهر دوشون و تو

 . دمی. اما نه از پدرم، نه از آب. من از مرگ ترسدمیترس یلی، خ دمیترس

 ابونا،یفرار کردم تو کوچه خ نیهم واسه



 کاکتوس

 
128 

 

از  رمیتا باز از مرگ فرار کنم. تا  نم کنم یمجبور شدم دزد ف،یشهر کث نیا یابونایتو خ یهفته آوارگ کیاز  بعد

 ازگرما... ،یگرسنگ

 سر دادم و ادامه دادم: یبلند ی خنده

 و زدم. دینو فیروز ک اون

 فام، به بغضم.کرد، به حر یبه چشمام نگاه م حاال

 .رمیهزار بار بم یمحکوم شده بودم تا روز نکهیمن سال ها از مرگ فرار کردم، غافل از ا _

 قضاوتا... را،یبا حرفا، تحق 

 فاصله داشته باشم.  دیقدم با نو کیرفتم تا فقط  جلو

با تو و اشکان آشنا شدم، فکر کردم خدا طاها و طاهر و از من گرفت ، تا به جاش  یاما وقت دیمسخره باشه نو دیشا _

 . دیکه پناهم باش د،یشما دوتا رو به من بده. که پشتم باش

به من  نکهینه ا یبود که نگرانم بود نیزدنات بخاطر ا یلیس یآزار دادنات ، همه  یهمه  کردمیفکر م نیهم واسه

 که بهت اعتماد کرده بودم، بهت پناه اوردم. یبه من ،یچشم داشته باش

 لبام. یو گرفتم و گذاشتم رو دستش

باز کن که ضرب دست  د،یشدن. چشماتو نبند نو ریخوردن عادت داد، به حق یلیتو، من و به س فیکث یدستا نیا _

 .یرتیغ یتاهمه بفهمن چقد ب ینیرو بب نایس

 اش و بست.شد و چشم رهیلبام  خ یکرده بود، به پارگ سکوت
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 .یمن و نابود کرد یاحمقانت زندگ یکه بخاطر خودت و خودخواه یهست یوونیتو چه ح بفهمن
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 و گفتم: دمیکوب نشیبه س یمشت

 تلخ. یها قتیمن خودم انتخاب کرده بودم، کاکتوس باشم؟ پر از خار ، پر از حق مگه

 . شدیبه اشک م لیخشمم تبد دیشده بود، اشکام و با پشت دستم پاک کردم. نبا رید یلیخفه کردن بغضم خ یبرا

که  به خاطر  نهیکنم واسه هم یخودم درست زندگ خواستیبودم اما دلم م یمعتاد و قاتل مفنگ هیآره من دختر  _

 دم.بارها از عذاب وجدانم سوختم. بارها خودم و لعنت کر یتک تک اشتباهاتم و دروغام به اون عوض

 یعنیحرفا  نیا یفهمیم ؟یتو اصال قلب دار ؟یتو چشمام نگاه کن یتونیم ره؟یگ یوجدانت درد نم ؟یلعنت یتو چ اما

  ؟یچ

 زدم و گفتم: یخند تلخ زهر

 انتظار داشتم. یخودیمن احمق بودم که ازت ب ،یکه ندار معلومه

 آدم باشه؟ تونهیتونه وجدان داشته باشه؟ چطور م یکه به خواهر خودشم رحم نکرده و اونو کُشته. چه طور م یکس

 چرا دهنم گم؟یدارم مضخرف م یگیتو دهنم؟ چرا نم یبکوب یکنیچرا باز دستت و بلند نم ؟یشد؟ چرا الل شد یچ

 ؟یبندینم شهیو مثل هم

 مثل من. ،ی. توام پر از خاریریحق ایدن نیتوام تو ا ؟ینیبیم

 .نیبرداشتم و پرت کردم زم زیم یوو از ر یا شهیش وانیگرد رفتم، ل عقب

 شکسته شده برداشتم و به سمتش برگشتم: یها شهیاز ش یبزرگ تکه

و  رحم یتونم مثل تو و پدرم ب یام، نم یفیحق با توئه. من آدم ضع نمیبی. اما م دیخواست تو رو بُکشم نو یم دلم

 قاتل باشم. 

 از مرگ نترسم. گهیکه د یرسوند ییازت ممنونم، تو من و به جا اما

 شاهرگ گردنم گذاشتم و چشمام و بستم.  یو رو شهیش

 .دیچرخ یمثل پتک تو سرم م یپر غیاشکان و ج یالتماس ها یصدا 
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فکر کردم که  نیو همه کس. تو اون لحظه به ا زی. از خودم، از همه چیو آوارگ یهمه در به در نیاورده بودم، از ا کم

 کردن ترسناک تر باشه. یتونه از زندگ یمرگ نم
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 شاهرگ گردنش. یلحظه دستم و گذاشت رو کیدستم و گرفت و تو  مچ

 حقارت بارو. یزندگ نیمنو بزن، تمومش کن ا _

 کرد. یپر از خشمم نگاه م یشده بود. فقط به چشما ینه عصب  زد،یداد م نه

 رگ اون بکشم. یرو رو شهیتونستم ش یتونستم، من نم ینم

 ، خودم بودم.  دیرس یکه زورم م یبه تنها کس ایدن نیو نداشتم، من تو ا توانش

 رو از دستم انداختم و تو چشماش نگاه کردم. شهیش

کردن با  یارزه به زندگ یم یبا هزار جور گرگ وحش ابونیکردن تو خ ی... زندگبخشمتینم د،یازت متنفرم نو _

 مثل تو. ینامرد

 ه عقب رفتم، پاهام جون نداشت.ب یقدم چند

 .ادینم ادمیاز اون شب  یزیچ گهیرفت و د یاهیچشمام س 

 باال سرم بود.  یبودم و پر مارستانیو که باز کردم ، رو تخت ب چشمام

 از جا بلند شم که اجازه نداد و سرم و به بالشت برگردوند. خواستم

 شده ؟  یچ _

 . فشارت افتاده بود.زمینگران نباش عز _
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 خونه. میریسِرُم تموم بشه م  

 اشکان کجاست؟ _

 نشستن. رونیب ریبا ام _

 :دمیپرس یلب ریو بستم و ز چشمام

  ؟یاون چ _

 .ومدین مارستانی. بدونمینم _

 .نمشینب چوقتیه گهید دوارمیام _

 و چشمام و بستم.  دمیسرم کش یرو رو پتو

 .دادیکاش اون لحظه خدا به حرفام گوش نم ایو  کردمینم ییآرزو نیهمچ چوقتیکاش ه یا
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 صبحونه رو آماده کردم و منتظر بچه ها موندم. زیم

 زد. زیبه کرم کاکائو سر م یدست به شکم، وارد آشپزخونه شد و ناخنک سایپر

 ۷. هنوز ادیم ایکه انگار جوجه ت، فردا پس فردا به دن یریدست به شکم راه م نی. همچوونهیخنده گفتم: دختر د با

 . یوقت دار گهیماه د

 . هیحس خوب یلیخب آخه خ _

 نشستن. زیو اشکان هم وارد شدن و پشت م ریام

 پسر؟ ایگرفت و گفت: حاال دختره  یلقمه ا اشکان
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 .شهیمشخص م گهیماه د کی. ستی: هنوز مشخص نریام

 .ونگ ونگ بچه بلند شه یخونه قراره صدا نیزده شدم و گفتم: خوشحالم که تو ا ذوق

 خوردم و گفتم: یاز چا یکم م،یدیخند یگ همه

  د؟یذاریم یخب حاال اسمش و چ _

 خانم، اگه هم پسر بود... نازی: اگه دختر باشه که پرسایپر

 نگاه کرد. ریبه ام یچشم ریکردو ز مکث

 .دینو میش و بذاردوست داره اسم ریام خب

 لبخندم جمع شد. خت،یاسمش قلبم ر دنیشن با

 و از جام بلند شدم. دمیکوب نیکه دستم بود و به زم ییچا وانیل 

 گرده؟  یوقت بر نم چیه گهیکه انگار د دیکن یرفتار م یچرا طور د؟یدیچرا عذابم م _

 گوشه نشستم. هیدرو از پشت بستم و  دم،یدو دیسمت اتاق نو به

 شدم. رهیو تو بغلم گرفتم و به تختش خ زانوهام

 دست بکشه؟ خونش؟ اتاقش؟ کارش؟ اشکان؟ من؟  یتونسته بود از همه چ یتونسته بود بره؟ چطور یچطور

 تخت نشستم. یبه در خورد، اشکان بود. از پشت در بلند شدم و رو یتق

 زانوهاش نشست  و دستام و گرفت. یمن، رو یپا نییپا

 همتا؟ _

 رفتن؟ یو پر ریام _

 آره. _

 ناراحتشون کردم.  _
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 نه، ناراحت نشدن.  _

 و روشن کرد. گارشیشد، نشست کنارم و س بلند

 من بود؟  ریتقص دیرفتن نو یکنیاشکان توام فکر م _

 بمونه. شدینم گهید ان،یباشه؟بعد از اون جر یکس ریکه تقص قهر کرد و رفت دیگرفت و گفت: مگه نو یکام

 ؟یدونیم

 . دینو ایو  یرفتیجا م نیاز ا دیتو با ای یعنی 

 کرد. یدست شیالبته اون پ که

 

  ۷۳کاکتوس  پارت  رمان

  

بود، داداشم بود، خانوادم بود.  قمیاون رف م،یناراحت دیاز سرزنش کردن خودت دست بردار، هممون از رفتن نو همتا

  م؟یماه دنبالش نگشته باش ۵ نیموند تو ا ییجا

  م؟یو نگرفته باش دیهزار بار ازش آمار نوهست که  یکس

 شده. بی. غستیازش ن یاثر چیرفته که ه یجور هی پسره

 ؟یکن فیواسم تعر گهید کباری شهیم _

 و؟یچ _

 دو؟یمرگ خواهر نو _

 . یدیسواالرو پرس نیهمتا بارها ا _

 .کنمیخواهش م _
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 دوم رو از پاکتش در اورد و روشن کرد. نخ

واسش. اما  دادیعاشقش بود، جونش و م دمیو جز خواهرش سارا نداشت. نو چکسیه ایتو دن دینو یعنیخب اون...  _

 ، حامله شد.  هیک دینفهم دیکه آخرم نو یشرفیب هیجفتشون. از  یسارا گند زد به خودش و زندگ

 ببره و هم سارا رو.  نیهم خودش و از ب خواستیکه؟ م شیشناسی. مگهیشد د وونهید دیفهم نکهیبعد از ا دمینو خب

وند زنده م دیبود. سارا درجا کشته شد اما نو یوحشتناک یلیگاز. تصادف خ یفرمون نشست و پاشو گذاشت رو پشت

 و ماه ها تو کُما بود. 

 برنگشت.  یبه حالت عاد چوقتیه گهید دینو ،یتا خوب شد، اما از نظر روح دیسالها طول کش شیجسم حال

 چوقتیاما نه ه  دم،یحرفارو ازش شن نیخورده  بود ا یشب که حساب هیبود، منم  نیسه همبه الکل هم وا ادشیاعت

 راجبش زدم. یبه روش اوردم و نه حرف

 .دمیکش یهم فشار دادم و آه یو رو چشمام

 همتا ؟ _

 جونم. _

 کنم که حال تو خوب شه؟  کاریفقط بگو چ _

 من بخونم؟ ،یبزن تاریگ شهیم _

 .دیو بوس میشونیزد و پ تیاز سر رضا یچشمک

 

 

 ی، راهتو بستم تا نر یشد یبار رفتن هر

 یبه من ، حس کردم از قبل دور تر یبار برگشت هر

 یزخمِ تازه تَر زد هیبه من ،  یبار برگشت هر
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 یرفتن اومد یِ ، برا یول یبار برگشت هر

 ینبودنت عادت بد یِمنو به تلخ دیبا

 یبهم فرصت بد دیفراموشت کنم ، با دیشا

 

 نکِش سوسو نزن ، بزار خاموشت کنم شعله

 فراموشت کنم دیدردو تازه تَر نکن ، شا نیا

 

 گرده،یبرنم گهیوقتش بود قبول کنم که د گهیماه د ۵و هضم کنم . بعد از  دیخواستم رفتن نو یم 

 داد.  یبود که هنوز بوش و م شیکردم رفتن از اون خونه و اتاق لعنت یکه فکر م یراه نیبه اول 

 خواست تنها بمونم. یوقت برنگردم. دلم م چیه گهیدور، و د یجا هیخواست برم  یم دلم

 

 ۷۴کاکتوس پارت  رمان

 

 . نییکه دوست داشت و پختم و آماده کردم و رفتم پا ییغذا یپر یببرم برا نیهارو از ب یناراحت نکهیشب واسه ا 

 جر و بحثشون مانعم شد. یبزنم که صدادر شدم و خواستم در  کینزد

 شده. یکیشب و روزش  ؟ینیبی. حالش و نمیبه همتا بگ دیتو با _

 . شهیبهش بگم. اگه بفهمه بدتر م تونمیاما نم سا،یپر نمیبیم _

 و عوض کنه.  دیبتونه نظر نو دیشا  _
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 زد.  یبه گلوم چنگ م یراه نفسم بند شده بود و انگار کس 

 .دمیظرف غذا رو انداختم و با مشت به در کوب زدن،یحرف م دیرد نوشدم در مو مطمئن

 گرد شده اش به من نگاه کرد. یدر و باز کرد و با چشما مهیسراس ریام

 چشماتون آب بشم؟  یمن زجر بکشم؟ جلو یو گذاشت یدونستیکجاست ؟ آره؟ م یدونستیمدت م نیتو تمام ا_ 

 دونستم،  یتوروخدا گوش کن همتا. باور کن منم نم _

 .یگیو دروغ م یکنیتو چشمام نگاه م یبازم دار _

 . دمیفهم شبید نیقسم خبر نداشتم کجاست. هم سایبه جون پر _

 حبس کردم. نمیتو س هیو نفسم و چند ثان دمیبه صورتم کش یدست

 کجاست؟ _

 .نهیمن و بب خواستیم نیهم یاصال برا ره،یم رانیداره از ا دینو _

 آدرسش؟  _

 ال بردم و داد زدم.با صدام

 .ریو بده ام آدرسش

 .برمتیخوب. صبر کن خودم م یلیخ _

 

 ۷۵کاکتوس  پارت  رمان

 

 و بهش بگم.  نمشیبب گهیبار د کیخواست فقط  یمدت دلم م نیکه تو تمام ا کردمیفکر م ییراه به حرفا کل

 همه درد. نیماه عذاب و ا ۵ نیا به
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 .دیلرز یو دستام م زدیقلبم تند م م،یبود دهیرس

 

 ؟یبمون نیلطفا تو ماش شهیرمیام _

 آخه... _

 .نمشیتنها بب خوامی. مریلطفا ام _

 خوب باشه. یلیخ_

پرت که عقل  یجا هیتو  ،یو نقل کیکوچ یلیخونه خ هیکردم.  یشدم، و به ساختمون نگاه م ادهیپ نیماش از

 .دیرسیبهش نم چکسیه

 به در زدم و منتظر موندم. یقورت دادم. تقه ا یدهنم و به سخت آب

 بلند شده. یها شیتر ،  شلخته تر با ر ریپ یبود، فقط کم خودش

 نکردم.  یماه زندگ ۵فقط من نبودم که  انگار

 جا نخورد، انگار ماه ها،  دنمید از

 لحظه بود. نیهر روز و هر ساعت منتظر ا 

 صدام و کنترل کردم و گفتم: لرزش

 تو؟ امیتونم ب یم _

 عقب تر رفت و من وارد شدم. یکم

 و در هم.  ختهیسر جاش نبود، بهم ر زیچ چیه

 بسته شدن در، محکم چشمام و باز و بسته کردم. یصدا با

 براندازش کردم.  یو کم دمیبه سمتش چرخ 
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 . یمعرفت یب یلیگفتم: خ یلب ریزدم و ز یکرده بودم، لبخند تلخ بغض

 و سکوت کرد. نییو انداخت پا سرش

 .یچقد الغر شد _

 .یتو خوشکل شد یو باال اورد و گفت: ول چشماش

 زدم. یشکست و لبخند تلخ بغضم

 . فهیضع یفقط مال آدما هیگر یپروند، بگ یتو گوشم، از همونا که برق از چشام م یجلو، بزن یایکاش االن ب _

 خونه. یتهش برگرد یول ،یتو صورتم اخم کن ،یباز ناراحتم کن کاش

 همه دلتنگش بودم. نیبودمش که ا دهیو محکم بغلش کردم، انگار سال ها بود که ند دمیوسمتش د به

 

 ۷۶کاکتوس پارت  رمان

 

 شونه هاش. یو محکم دور گردنش حلقه کردم و سرم و گذاشتم رو دستام

 و دستام و از دور گردنش پس زد. دیبعد، خودش و به عقب کش هیثان چند

 :دمیسزده نگاهش کردم و آروم پر تعجب

 که تو دلت واسم تنگ نشده بود؟  یبگ یخوایم _

 .همتا دمتیدیدم رفتن نم نیکاش ا یا _

 . من ، تو، اشکان.میاز هم جدا بمون میتونی. ما نمدیرو بردار نو اهیس ویاز صورتت اون نقاب د _

 . زدیو پلک نم کردیچشمام نگاه م به

 سالها به چشمات نگاه کردم و دروغ گفتم. یبرگردم وقت تونمیچطور م _
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 شد. ریخ نیانداخت و به زم نییو پا سرش

 ... زیهمتا. در مورد همه چ بهت دروغ گفتم من

 .یستیو مهم ن یندار یتیدروغ گفتم که برام اهم بهت

 و ازت متنفرم. نمتیبب خوامینم گهیگفتم که د دروغ

 . کننیم یو چشمات من و عصب ستیگفتم که کنارت حالم خوب ن دروغ

 کوتاهت متنفرم. یو از موها ادیگفتم که رژ قرمز بهت نم دروغ

 کمکت کنم و بهت پناه بدم. خوامیبهت دروغ گفته بودم که م یحت

 . یکه مال من باش ،یکنار من باش شهیکردم که هم نکارویا

که  یبه تو چشم داشت، مشاور شرکت نکهیالوند و تو دفترش کتک زدم تا اخراجت کنه بخاطر ا کهیاون مرت من

 چون تورو دوست داشت.   ادیسمتت نم گهیکردم د دیو تهد یکردیم یواسشون تو خونه طراح

 .یتو دوسش داشت نکهیهم ازت گرفتم بخاطر ا نایس

 .یفقط من و دوست داشته باش ،ینیباشم، فقط من و بب اتیکردم که فقط من تو دن نکارارویا همه

 اشکان بود.  رمیازت بگ خواستمیه مک یبعد نفر

 کرد همتا. میرحمم کرد، روان ینساخت، خودخواهم کرد، ب یعشق تو، از من آدم خوب ؟ینیبیم

 .دمیمن دو سال عذاب کش ،یدیماه ها عذاب کش تو

 نکنم.  تتیاذ نیاز ا شتریاما من بخاطر حرفات نرفتم، بخاطر خودت رفتم که ب 

 باشم. گهیمرد د هیهات واسه  هیتا نخوام باز شاهد گر رفتم

 کنم. یخوشبخت یبه دروغ برات آرزو دیحالت خوبه و منم با گهید یکیکنار  نمینب که
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وقت دوست  چیرو دوست داشته باشم. چون ه یکس ستمیعشق و ندارم. چون بلد ن اقتیحق با تو بود، من ل همتا

 داشته نشدم.

  

 . دیبه اشک شد و بار لیتبد بغضش

 . کردمیکسته بود، خورد شده بود، حسش مدرون ش از

 کردیم یاحساس سبک کرد،یم یدو سال ته قلبش مخف نیکه ا ییفوران شدن تمام حرفا یبرا

 

 ۷۷پارت  یکاکتو رمان

 

 . نمیاشکاش و نب نیاز ا شتریو بستم تا ب چشمام

 و دستام و محکم تر  پشت کمرش گره زدم. دیبغضم ترک د،یبار اون جلو اومد و به آغوشم کش نیا

 .یو کالفگ یهمه سردرگم نیاز ا شدمیبود تا خالص م یکاش راه یا

 غلط. یدرسته، چ یچ گفتیبود تا بهم م یکی کاش

 .کردیرو بدتر م زیو دست و پا زدنم همه چ شدمیغرق م شتریب قهیکرده بودم که هر دق ریباتالق بزرگ گ یتو

 و دل کندن واسم سخت تر بشه.  یش و نگاه کنم  تا خدافظچشما تونستمینم گهید

 شدم. ریام نیو سوار ماش رونیب دمیخونه دو از

به جز خاطره هاش و  یزیچ چیو ه رفتیم رانیاز ا شهیهم یبرا گهیتا چند روز د دیتموم شده بود، نو زیهمه چ گهید

 .موندینم یاسمش واسم باق

عمر از  کیو  وفتهیحال و روز ب نیمن باعث شده بودم تا به ا نکهیهمه درد، از ا نیاز تحمل ا دیکشیم ریت قلبم

 بگذرونه. بهیغر یآدما نیو تک و تنها ب شیزندگ



 کاکتوس

 
141 

 

که پدرم قصد داشت  یموقع شیکاش شهامت االن و چند سال پ یا گفتمیبودم و تو دلم م دهیخودم خجالت کش از

 خفه ام کنه. خواستمیو ازش م کردمیم یدست شیداشتم تا خودم پ ره،یجون منم بگ

 عدالت... یب یزندگ نیو ا یهمه عذاب وجدان لعنت نیا شدیتموم م تا

 . شنیتر م کیبه هم نزد کردمیکه هر لحظه حس م وارهاشیهم به اتاقش پناه بردم، به تختش ، به د باز

 پنج نفره مون و تو بغلم گرفتم  و نگاه کردم. عکس

بعد  یگیآخه نم ؟یبر شهیهم یبرا یخواینبود که م یکاف یماه ترکم کرد ۵... یرحم یب یلیخان؟ تو خ دینو د؟ینو _

 دادیسرم غر بزنه و داد و ب یکنه و مراقبم باشه؟ ک یبهم امر و نه یباشه و زور بگه؟ ک سیخونه رئ نیتو ا یاز تو ک

 کنه؟

 بشه؟ رهیمعصوم درنده اش، بهم خ یبا اون چشما یک

 تنگه پسر. یلیدلم واست خ دینو

 

 ۷۸کاکتوس  پارت  رمان

 

 نجایاز ا یدور ش یکنیم یسع یدار

 

 تو بمونم تک و تنها یب یخوایم

 

 رهیام بگ هیگر یخوایم

 

 حرف خودت شه یخوایم
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 یپات بزار ریز امویدن یخوایم

 

 یتو هم مثل همه دوسم نداشت رمیدلگ

 

 یتو هم مثل همه تنهام گذاشت رمیدلگ

 

 از تو نمیا رمیدلگ

 

 شد اون همه حرف عاشقونه یچ رمیدلگ

 

 بمونه ادتیتو رو  خشمینم رمیدلگ

 

 .اددیو پاک کردم و به اشکان نگاه کردم. اونم به اندازه من دلش گرفته بود، اما اجازه شکستن بغضش و نم چشمام

 شیبهوش اومده بود، حال جسم شدیم یچند روز دمش،ید مارستانیسالم بود، تو ب ۱۹آشنا شدم  دیبا نو یوقت _

 کس.  یهم  نداشت که کنارش باشه، منم مثل اون بودم، تنها و ب یبد بود، کس یلیخ

 عوض شد. زیاز همون روز بود که همه چ قایدق

 گرفت و گفت: گارشیاز س یکام

 .رهیفردا م دیهمتا، نو_
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 .دشیشروع م گهیجور د هیکاش  یبود، اصال ا گهیجور د هی زیکاش همه چ _

 .گردهیبه عقب برنم گهیزمان د _

 .فراموش کنه و برگرده خونش زویهمه چ دی، نو یروز هیسالها بعد،  دیشا ؟یدیخدا رو چه د 

 . میمطمئن نیهر دومون از ا گرده،یبرنم گهیاگه بره د _

 منه. ریهمش تقص _

 .یکنیم یفکر نیچرا همچ _

 باشه. دهیکش نجایبه ا زیبشه و همه چ تیوارد زندگ نایمن باعث شدم س _

 قراره حالم خوب بشه؟  یک ؟یواسم نداره. کنار زنش حالش خوبه، اما من چ یتیاهم گهیاون د _

 زدم.  هیو از پشت سرم گره دادم و به مبل تک دستام

 تا رد بشه. دیکشیچند سال طول م قشیدردناک تر بود و هر دق ،یماه زندگ ۵چند روز، از اون  نیا

 

 ۷۹پارت  کاکتوس رمان

 

 کنار خونش نشستم و منتظر خروجش شدم. یجدول ها یرو

 ام محکم تو بغلم گرفتم و پاهام و جفت کردم.  کوله

 .ستادمیاومد، از جام بلند شدم و روبروش ا رونیساعت بعد، چمدون به دست، از خونه ب مین

 تعجب کرد و چشماش گرد شد. دنمید با

 کرد. میچمدونش و ول کرد و همراه یبعد، دسته  هیتر رفتم و محکم بغلش کردم. چند ثان کینزد

 پسر؟ یبر یخواستیم یبدون خداحافظ _
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 زد. یهم گذاشت و لبخند تلخ یکرد، چشماش و رو سکوت

 ...یبر دی... نبادینو _

 .یبفهم یتونی. نمکشمیهمتا دارم عذاب م ست،ین یا گهیراه د _

 .خوامینم نوی. چون منم ایبدون من بمون دیو گفتم: تو نبا دمیکش یقیعم نفس

 موند. رهیزده شده بود و به چشمام خ بُهت

 .  مونییاز  همون روز آشنا م،یاز اول شروع کن میتونیم دینو _

 نکن همتا.  تیخودتو اذ ،یریرفتن منو بگ یجلو نکهیبخاطر ا _

 .. باورم کنگمیم یدارم جد _

 ؟یهمون اندازه که من عاشقتم، دوسم داشته باش یتونیهمتا م _

 . یو بهم فرصت بد یبمون دی. فقط بامیبا هم عوض کن زویهمه چ میتونیم _

 نذار باز آواره شم. .خوامی. بدون تو اون خونه رو نمستمیکردن بدون تورو بلد ن یمن زندگ ،یبر خوامیمن نم دینو

 یگو بهم ب یریتا جلومو بگ دمیروزو کش نیانتظار ا یلیمن خرار کن .تک گهیبار د کیتو چشمام نگاه کن همتا و  _

 نرو.  

 گفتم: طنتیزدم و با ش یلبخند

 کنم. بغض خفم کرد. هیگر خوامیتو گوشم، م یزنینم اگه

 سر داد و دستام و محکم گرفت.  یا خنده

 کردم. تیشدم و بوش کردم و از ته دلم احساس امن دهیهم به آغوشش کش باز

 م؟یو گفتم: از اول شروع کن دمیکش رونیشلوارش ب یپشت بیپولش از ج فیک

 پس باز دلت هوس ظرف شستن تو رستوران و کرده؟ _
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 پول همراهم هست. گهیبار د نینگران نباش، ا _

 .میدیبلند خند هردومون

 .یشیخودم مبدونم تهش مال  یهم منتظر بمونم، ول گهیزد و گفت: حاضرم چند سال د میشونیبه پ یا بوسه

 زدم و دستاش و محکم تر فشار دادم. تیاز سر رضا یلبخند

 

 ۸۰کاکتوس پارت  رمان

 

 .میو انتظارشو بکش میتهش رو حدس بزن میکه ما بتون هیزیتر از اون چ دهیچیپ یزندگ

 .میکن یتا زندگ م،یاومد ایبه دن ما

 .میاریو به دست ب میتا از دست بد 

 .میکن هیو گر میتا بخند 

 .میو دوست داشته بش میعاشق باش تا

 

 

 نیلوفران صبح یمرگ عاشقانه  در

 

 رقص صوفیانه اشباح و سایه ها در

 

 عشق یسوبهکن  رو
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 ...یچهره خندان زندگ یکن به سو رو

 

 

 انیپا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

