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به نام خدا

:مقدمه

.نمینش یپنجره م سیکنار بغض خ

.کنم یم یرا نقاش یقلب شه،یتن سرد ش يسر انگشتانم رو با

قلب؟

قلب؟ کدام

من؟ يها يشود و لجباز یم غرور تو ي چهیکه باز یقلب همان

!بافم یم میها ياز لجباز يا رهیو من زنج يشو یغرورت غرق م يایدر در تو

.و من از تو يشو یتو از من دور م یآسان نیهم به

من و تو فاصله است انیم ؟یدان یم

لومتر،یهم ک دیشا ایکه به متر باشد  يفاصله ا نه

.من يکودکانه  يها و بهانه ها يتو و لجباز ياندازه از  شیست به قد غرور ب يما فاصله ا انیم

.میمان نکن يکودکانه  يها يخاله باز یعشق را قربان ایب ا،یب

.ریکنارم، دستانت را دور کمرم حلقه کن و دستانم را در دست بگ ایب

.بکش یکنار قلب من قلب تیانگشت ها با

.کنم یو قربان سر بِبرم یوانگیخواهم عشق را با غرور و د ینم گرید

.و چشمانم ببارد و به روزگار لعنت بفرستم نمیبنش

.را تباه کنم زیخواهم با دستان خودم همه چ یمن نم نه،

مغرور نباش يتو آن آقا گرید ا،یب

من آن خانم لجباز، و

!با هم میعاشق شو ایب

 نیآهان، ا شه؟ینم دایخلوت پ يگوشه  هی. کردم یکه خشاب خالاالن وقتش بود؟ بازم  ،یاَه لعنت! جا چقدر شلوغه نیخدا، چه خبره؟ ا يا

!ها هیریتو ش ریعجب ش ا،یخدا. جا بهتره

.حواستون به همه باشه. فرارکنن دیکدومشون نبا چیپسرا ه. دیمواظب باش -یصادق

.ده یکنه؟ داره خودش رو به کشتن م یکار م یقربان، اون دختره اون جا چ - ينادر

اون  نمیمن برم بب. فرار نکنه ها یاون احمد لعنت. تو حواست به بچه ها باشه. قرار گرفته ررسیدر ت وونهید ه؟یک گهیاون د ،يوا يا -یصادق

.هیک وونهید
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.شما هم مراقب باش. باشه، حواسم هست - ينادر

!یــیآ -

 ریاز جونت س. يستادیگلوله وا يجلو یانرو. کشمت یم ادیکنم، صدات درب یم یگلوله تو مغزت خال هی يساکت شو، تکون بخور -یصادق

!؟يشد

.دستش رو محکم گذاشته رو دهنم ،يوا ه؟یک گهید نیخدا، ا ای

؟یزن یقدر دست و پا م نیچته؟ چرا ا -یصادق

. میش گاز جانانه آماده هیواسه  میر یم شه،ینم يطور نینه، ا. شم یدارم خفه م گهید. داره از رو دهنم یدستش رو هم برنم وانهید خب

.که اومد ریبگ

.تو هوا تکون داد یدستش رو برداشت و ه یصادق

؟يریگ یگاز م یمگه سگ یاه، لعنت -یصادق

:حال نفس زدن گفتم در

خدا، اسلحم کو؟ يوا يا...  ریبا ت یشد؟ دست از پا خطا کن داتیاز کجا پ گهیشم؟ تو د یخفه م یگ یرو دهن من نم یدستت رو گذاشت -

:ند گفتبا پوزخ یصادق

نه؟یمنظورت ا -

.عقب دشیکش رم،یتا اومدم بگ. داد یرو تو دستاش تکون م اسلحه

!یکن یواست خطرناکه، ممکنه خودت رو زخم یلیخ نینه نه خانوم کوچولو، ا -یصادق

.حرف مفت نزن، اسلحم رو بده به من -

.بلندم کرد نیچونم رو گرفت و از رو زم. شد و با خشم اومد جلو یوحش

احمد کجاست؟ -

کجاست؟ یسوال رو از تو بپرسم؟ احمد لعنت نیا دیاحمد؟ من با! یولم کن وحش -

. شد يجا هم پاك ساز نیکردن، ا ریاحمد رو دستگ نیخبرخوش دارم، بچه ها جلوتر دم پمپ بنز نیایب ن؟ییقربان؟ قربان، کجا - ينادر

ن؟ییقربان کجا

.اومدم ،يصبر کن نادر -یصادق

.یکن یخفم م يولم کن دار -

.ساکت باش و حرف نزن -یصادق

.رونیدستش منو گرفته بود، کشون کشون بردم ب هیطور که با  نیهم

ن؟یگرفت يطور نیبدبخت رو چرا ا نیا - ينادر

.کشم یجفتتون رو م. دیولم کن! یبدبخت خودت -

که کله پاچش باشه؟ هیمورچه چ -یصادق
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:با خنده گفت ينادر

.جان نیا یشانقربان، سردار کا -

سردار؟ -

.االن ششونیرم پ یباشه، م -یصادق

:رو به من گفت بعد

.کلمه هم حرف نزن هیساکت باش و  -

 سیممکنه پل یعنیگفت سردار، . ارمیتونم دستم رو از تو دستاش درب یهم داره، نم یکلیچه ه یلعنت. دستم رو محکم تو دستش گرفت مچ

و  يو سرهنگ محمد یسردار کاشان شیپ! رسن یآخ جون، االن حسابش رو م! دستم رو ول کن. هیوحش یلیخوره، خ یکه نم نیباشن؟ به ا

.کنترل خودم رو از دست داده بودم. همچنان دستم تو دستاش بود. گذاشت ینظاماحترام  گهیسرهنگ د هی

سرگرد؟ یگرفت يطور نیبنده خدا رو چرا ا نیا -سردار

!در بهش فحش دادمزدم، چق ياوه اوه چه گند سرگرد؟

.دستبند نداشتم قربان، مجبورم -سرگرد

 یبه من م رم،یگ یجناب سرگرد، االن حالت رو م ستایوا. کردم یصحبت هاشون رو گوش م یطانیلبخند ش هیگفتم و ساکت و با  ینم یچیه

.گن عسل آرمان

.ستیکه متهم ن نیول کن دست دخترم رو سرگرد، ا -يمحمد سرهنگ

ست؟یمتهم ن -سرگرد

:لب گفت ریآروم و ز يبا صدا یطلوع سرهنگ

.سهیول کن دستش رو، اون پل -

:که تا اون موقع ساکت بودم، با حرص گفتم یپشت چشم براش نازك کردم و من. گرد شده بهم نگاه کرد يبرگشت و با چشما سرگرد

سم؟یمن پل دیدیشما نفهم یعنی. کنه یهوشمندانه تر بر خورد م یسرگرد آگاه هی. دیسرگرد باش ادیبهتون نم -

:کرد، با حرص و خشم اندك گفت یکه با اخم دستم رو ول م یحال در

سرکار خانم؟ دیسیپل دمیفهم یم دیاز کجا با ،يزینه چ ،ينه چادر ،یفرمیونینه  -

:بود، اما حق به جانب گفتم دهینپوش فرمیونیگفت، البته اونم  یراست م خب

!ینداشتم، قابل توجه شما جناب سرگرد گرام فرمیونیبه  یاجیحتبودم و ا یمن مامور مخف -

دختر شر و عاشق  هیعاشق کل کل کردن با مافوقام بودم، . اوم یخونش در نم يزد یکارد م. نداشت اون طور باهاش حرف بزنم انتظار

از . يسرهنگ محمد مییبود و دا یرم قاضپد. دمیترس ینم یچیاز ه. کشور شده بودم يو کاراته  يراندازیچند دوره قهرمان ت. جانیه

.کردم یتو افکارم پرواز م. تو قانون بزرگ شده بودم یبچگ

؟ییسروان آرمان کجا -یکاشان سردار

د؟یفرمود یچ. قربان، حواسم نبود دیببخش -
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 یافتخار م یمخف نیمامور ي هریتو دا يمامور نیمن به داشتن همچ. بود یعال یعال شهیگم دخترم، کارت مثل هم یم کیبهت تبر -یکاشان

.کنم

.کرد یچپ چپ نگاهم م. سرگرد نازك کردم يبرا یچشم پشت

:کنج لبم گفتم یلبخند کج با

.بود قربان فهیانجام وظ شهیمثل هم -

.ره سرهنگ جان یم شییالحق و االنصاف، حالل زاده به دا -یطلوع سرهنگ

.دنیخند همه

.يدیزحمت کش یلیخ ،ید صادقاز تو هم ممنونم سرگر -یکاشان سردار

.نکردم قربان يکار -یصادق

.اون جا دیآمبوالنس اون جا هست، بر نیکرده؟ ماش يزیدستتون خون ر. شما دیشد یزخم -

.خداحافظ. میمنتظر گزارشاتون هست. اداره میر یما هم م. آره پسرم، برو -یکاشان

.میتنها شد. و رفتن میگذاشت ینظام احترام

.تون رو سرگرددست نمیبب -

.و نذاشت به بازوش دست بزنم دیدستش رو پس کش یصادق

.دیشده، گلوله خورد یچ نمیخوام بب یفقط م -

.ستیمهم ن -یصادق

.چرا مهمه -

:طعنه ادامه دادم با

.از دست بده جناب سرگرد يو سهل انگار يبه خاطر ندونم کار یآگاه يرو اداره  يکار آمد يروین نیهمچ هی فهیح -

. شناختم یخوشحال بودم و سر از پا نم یلیکه رو اعصابش راه رفته بودم خ نیاز ا. کشت یاگه جاداشت حتما منو م. کرد یخشم نگاهم م با

خب . مونده بود چرا من رو نگرفتن. کرد یباتعجب نگاهم م. دمیبشم که همون همکارش رو د نیماش هیراهم رو کج کردم که برم سوار 

سبز  بیج شیبا شلوار ش یتونیکوتاه سبز ز يمانتو هی. بودم دهیخالفکارها لباس پوش نیبودم و درست ع یمخف موراحقم داشتن، من م

هم  يلنز قهوه ا هیمعتادا خودم رو برنزه کرده بودم و لبام رو کبود،  هیکرده بودم و درست شب میکمم گر هی د،یسف یو شال و کتون یارتش

. افتاد یداشتم و از سرم نم یکه از دوران نوجوان یرو هم دستم کردم عادت میتور یمشک يدستکشها هشیجشمام گذاشته بود مثل هم يتو

 افمیق! و کبود شده بود، اوه چه شود یکم صورتم زخم هیها هم  يریدرگ يتو. نهیآ يبرم جلو افهیق نیکردم با ا یجرئت نم شییخدا

.و با سر آروم به سرگرد اشاره کردم ستادمیجلوش ا. مشکرد سروان با یکس باور نم چیه. شده بود یدنید یحساب

 يگناهش برس که داره تاوان لجباز یتو برو الاقل به داد اون دست ب. ستین الشیخ نیگلوله خورده و ع. ستیاصال خوب ن ستییحال ر -

.ده یصاحبش رو م يها

.و رفتم دمیجوابش نموندم و راهم رو کش منتظر
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من . دادم یتر رو انجام م کیکوچ يکردم و کارا یداشتم استراحت م. گذشت یاون سرگرد کامال بد اخالق م دنیو د تمیماه از مامور کی

من جزء . داشتم دیجد تیمامور هیدوباره . کردم یبزرگ شرکت م یلیخ يها تیفقط تو مامور لیدل نیبودم، به هم رهیمامور زن دا نیبهتر

طبق معمول . مشترك و دشوار بره تیمامور کیمبارزه با مواد مخدر  ي رهیما با دا ي رهیود داقرار ب. بودم سیپل یمخف نیمامور ي رهیدا

.هم من بودم نهیگز نیاول

 کیهر نفر  يجلسات وسط سالن بود و جلو يبرا یچرم يها یبا صندل يبزرگ قهوه ا زیم هی. میجمع شده بود یتو دفتر سردار کاشان همه

.مبارزه با مواد مخدر ي رهیما نشسته بودن و سمت چپ هم دا ي رهیسمت راست دا. ودب یآب معدن يبطر کیبلند گو و 

همه اومدن؟ زیخب همکاران عز -یکاشان

.بغل دستش اشاره کرد یخال یبه صندل یطلوع سرهنگ

...نه قربان سرگرد  -

چون . احترام گذاشت و نشست یک و رسمخش یلیکنه؟ خ یکار م یجا چ نیا نیاَه ا. سه سر وارد شد ویتموم نشده بود که د حرفش

.برج زهرمار بودم نیا يهم درست رو به رو نیمن بغل دست سرهنگ نشستم، واسه هم ،یمعاون بخش ما، رفته بود دب ایسرگرد پو

که از قبل من . نوشت یم يزیداد و چ یتکون م يهم سر یگاه. کرد یداد به سردار نگاه م یم حیکه سردار پرونده رو توض یتمام مدت تو

 يدیدارم، اخم شد یگوشیدر باز یسع دینگاهش به نگاهم افتاد و فهم یبار وقت نیچند. کردم یگوش نم ادیکل پرونده رو فوت آب بودم، ز

!که اعتنا کنه؟ هیکرد، اما ک

.شده باشن هیدوستان همه توج دوارمیام -یکاشان

:گفتم ينسبتا بلند يکم گلوم رو صاف کردم و با صدا هی

.جناب سردار مینشد هیهنوز به طور کامل توج تیدر مورد پرونده بله، اما در مورد مامور -

 میدوتا از مامورامون رو بفرست دیما با. فرق داره گهید يها تیکم با مامور هی تیمامور نیراستش ا! آماده و مشتاق شهیمثل هم -یکاشان

.يال عادباند بشن، البته به طور کام نیخارج از کشور که وارد ا

.گهید میکن یکار ها رو م نیهم شهیخب پس فرقش کجاست؟ ما هم -سرگرد

.میزوج بفرست کی دیبار با نیبله، اما ا -یکاشان

.میندار سیزوج پل رهیدوتا دا نیما که تو ا -یطلوع

.دارن شیرو در پ يا ینبرن اونور آب، راه طوال دیبا. مامور زن کیو  میدار اجیمامور مرد احت کیبله، اما ما به  -یکاشان

انتخاباتون؟ - يمحمد

.و سروان آرمان یسرگرد صادق -یکاشان

:میهمزمان گفت یو صادق من

ن؟یگفت یچ -

 شیفوق العاده پ تیمامور د،یکنار هم که باش. نیاداره ا نیا يها نیشما دوتا از بهتر. نیبر دیشد بچه ها؟ گفتم شما دوتا با یچ -یکاشان

.ره یم
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!مامور زن؟ اون هم سروان آرمان؟ محاله سردار، محاله کیمن با . دم موفق شم یرم، بهتون قول م یم ییبان من تنهاقر -یصادق

.نیبر دیدونم، شما دوتا با ینم گهیمن د -یکاشان

.فکر نکنم پدر اجازه بدن -

من قبال با پدرت  ار،یبهونه ن. میبا هم بزرگ شد زیخاکر هیما پشت . منه يو چند ساله  نیچند قیپدرت رو بهونه نکن، آرمان رف -یکاشان

.ریهم بخ تونیروز همگ. دیخسته نباش د،ییبفرما زیخب همکاران عز. داده تیصحبت کردم و رضا

بودن  ستادهیهم ا يو محمد یسرهنگ طلوع. که ما رو با هم نفرسته میو خواهش کرد میستادیکنار سردار ا یمتفرق شدن من و صادق همه

.دنیخند یما م يزدن و به کارها یو لبخند م

ست؟یمعلوم ن زشیچ چیکه ه یتیخارج و به مامور نیفرست یدوتا نامحرم رو با هم م نیکه دار نیرو کرد نیقربان شما فکر ا -

.متونیو بعد بفرست میبخون نتونیب تیمحرم ي غهیص هیاتفاقا چرا دخترم، با پدرت صحبت کردم که  -یکاشان

د؟یما رو نکرد ي ندهیآ یزندگقربان شما فکر  -

.رم ینم شونیبرم، با ا یگه، من با هر ک یراست م -یصادق

.ستمیبرو ن تیآقا مامور نیمن هم با ا -

از دستور  یچیسرپ دیاگه نر. تیمامور نیا يبرا دیا نهیگز نیشما بهتر. هیدستور کامال جد هی نیا. دیر یخوبم م د،یر یچرا م -یکاشان

 ن،یباال بر. بسپرمش یتونم دست هر کس یمهمه، نم یلیپرونده واسه من خ نیا. دیو ممکنه شغلتون رو از دست بد شهیفرمانده محسوب م

د؟یشد رفهمیش. دیرو بر تیمامور نیا دیبا ن،یایب نییپا

.میرو نگاه کرد گهیو با حرص همد رونیب میو اومد میگفت "چشم"با اخم . میبود دهیند یو عصبان يقدر سردار رو جد نیحاال ا تا

...دختر  هیبا . فراموشم نشده شیماه پ هی ي هیمن چطور تو رو تحمل کنم؟ هنوز قض -یصادق

که مجبورم،  فیح. مسخره ي غهیخوره، خصوصا با اون ص یبه هم م تیمامور نیبه خاطر ا میخوشحالم؟ زندگ یلیمن خ دیفکرکرد -

!مجبور

.دنبال خودت یصدتا چمدون بار نکن ن،ین حاضر شاز اال دییشما بفرما. منم مجبورم -یصادق

.یسرگرد صادق ریمگه؟ روزتون بخ دیخارج نرفت تیتا حاال مامور. اون جا حاضره زیقبل رفتن ما همه چ -

رو تحملش کنم؟  نیا يچطور. کشه یماه طول م هیکم کمش  تیمامور نیا ا،یخدا. از اون نداشتم یمنم دست کم. خورد یخونش رو م خون

عصا  یاز خود راض يپسره  رم،یگ یچطور حالش رو م دیو نگاه کن دینیبش. ارمیدم من عمرا کم ب ینشونش م یول! خودت کمکم کن ایداخ

م؟یپدره ما دار نیا. زد یگفتم حرف سردار رو م یدعوا کردم، اما هر چ یو با بابا کل نهشب رفتم خو! قورت داده

***

.فرودگاه میو رفت میرو خوند غهیص یهزار بد بخت با

نه؟ ،یخوشحال یلیخ -یصادق

.شه خوند چقدر خوشحالم یآره، از تو چشمام م -
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.نگفت يزیچ گهیو د دیکه ترس نیمثل ا. شدم رهیو پر از خشم بهش خ نیخون يچشما با

!سپارمتون دست خدا یم ن،یمواظب خودتون باش -بابا

.نره ادتونی. دیش کنرو گزار زیو همه چ دیزنگ بزن عیسر دیدیرس -یکاشان

.دینکن يلجباز د،یرو دار گهیاون جا فقط همد ،ییدا - يمحمد

.دیسالم برگرد د،یسالم رفت. دیهم رو داشته باش يهوا - سرگرد مادر

.جناب سرگرد، حواست به دختر من باشه ها -مامان

.خداحافظ. دیحالل کن گهید. کنن یدارن صدا م. ونواسم دیفقط دعا کن. تیمامور میر یم م،یر یماه عسل که نم گه،یبابا، بسه د يا -

.کرد یو بابا پچ پچ م ییو دا یو طلوع یداشت با کاشان سرگرد

.من برم ن،یایخدا؟ نم دیبه ام نیایشما نم -

:و با حرص گفت دیلبش رو گز برگشت

.یخداحافظ همگ. امیدارم م -

رو به  یهمه چ ایخدا. میحرکت کرد مایبه سمت هواپ یرفتنمون با ناراحت يکردم و بعد از انجام شدن کارها یلب از همه خداحافظ ریز

.میکرد دایهامون رو پ یبا کمک مهماندار صندل. کن ریآخر و عاقبتمون رو به خ. وقت هیپسره رو نکشم  نیکمکم کن ا. خودت سپردم

.نمیخوام کنار پنجره بش یمن م -

.کتش رو درآورداعتنا به حرف من رفت کنار پنجره نشست و  یب

.شما از اون جا بلند شو. نمیخوام کنار پنجره بش یگفتم من م -

:بلند گفتم يبار دهنم رو باز کردم و با صدا نیا. بودم ستادهیهنوز سر پا ا. کنم یصحبت م واریزد، انگار دارم با د ینم یحرف چیه

...من گفتم  -

.حرفم رو قطع کرد تیعصبان با

 هی يها يلجباز يمن حوصله . سر جات و حرف اضافه هم نزن نیبش. یترس یو م ینیب یرو م نییپا ینیار پنجره بشکن. یگفت یچ دمیشن -

.دختر بچه رو ندارم

.دمیکوب نیزم ياخم نگاهش کردم و با حرص پام رو رو با

.کنه یصعود م مایاالن هواپ. دینیبش دییبفرما. دییا، خانوم شما که هنوز سر پا -مهماندار

. جناب سرگرد نیکار دارم با ا یاما نه، کل. اول باختم نیاَه، از هم. زد یسرگرد پوزخند م. هام رو گرفت و من رو وادار به نشستن کرد ونهش

 يماهه  ازدهیدختر ده،  هیداره،  یچه دختر خوشگل مونیبغل دست ،یآخ. اَه، حوصلم سر رفت. خونه یروزنامه واسه من م یخیمردك 

!جونم يا ،یدو گوش يهاوکوچولو با م

!خاله يجانم، چقدر تو ناز يا -

.ممنون، شما نظر لطفتونه - بچه مادر

کوچولو بغلش کنم؟ هی شهیم. دحتمایاسپند دود کن هیبراش ! واقعا نازه -
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...ترسم  یخورده م ریآخه تازه ش - بچه مادر

.مراقبم ست،ینه مهم ن -

کنم  يتونستم کار یمنم نم. ارهیباال م ریکردم، احساس کردم بچه داره ش يکم که باهاش باز هی. تکون داد و بچه رو داد بغلم يسر مادره

فکر  ؟يبود خورد یاوه اوه، خاله جان چ. سمت لباس سرگرد جونم رمیبود که صورتش رو بگ نیکه تونستم انجام بدم ا يخب، تنها کار

؟يسرگرد رو نکرد راهنیپ

گه؟یبود د یچ نیاه اه، ا -یصادق

...من که گفتم ممکنه ! به خدا شرمندم ،يوا يا - بچه مادر

.که فتادهین یاتفاق. دینه، اصال خودتون رو ناراحت نکن -

!يمساو کی ک،یسرگرد جون، نوش جونت،  ریبگ. رفت یم یلیو یلیق یدلم داشت از خوشحال يوا

.شد فیلباس شوهرتون کث د،یتو رو خدا ببخش - بچه مادر

:گفتم یطانیش يلبخند با

زم؟یمگه نه عز. نه نه، شوهرم عاشق بچه هاست -

:مجبور شد لبخند بزنه و بگه. کرد یحرص نگاهم م با

.طوره نیبله، هم -

.شد که بره لباسش رو عوض کنه بلند

.پات رو جمع کن رد شم -

کار به تو داره؟ یخب رد شو، ک -

.تونم، پات رو جمع کن یکه نم يطور نیا -یصادق

.رد شو يطور نیخودته، هممشکل  -

.یباشه، خودت خواست -یصادق

بار خودم پاهام رو  نیا. بعد برگشت قهیچند دق! زد و آرام رد شد  يپوزخند یخودم رو فرو کردم تو صاف. به سمتم خم شد یثیخب بالبخند

.جمع کردم تا رد شه

.سایرسم، وا یحسابت رو م -یصادق

:ممظلوم و حق به جانب گفت ي افهیق با

...باال آورد، نه من سر  ریاون بچه روتون ش ه؟یمن چ ریخب تقص -

... ینگ گهیمگه قرار نبود د ـــس،یه -یصادق

:تر گفت آروم

سرگرد؟ -

بگم؟ یخب پس چ -
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:با حرص گفت یصادق

.گهیاسمم رو صدا کن د -

.رو کج و کوله کردم افمیق

هست اسمتون؟ یحاال چ ،یـــــیا -

.خواست خرخرم رو بجوه یم. کرد یچپ نگاهم م چپ

:حرص گفتم با

.همه همکارام رو از بر باشم کیتونم که اسم کوچ ینم ه؟یچ -

:دیغر رلبیز

.سورن -

.دمیرو که نگفتم، اسمتون رو پرس نتونیوا، مدل ماش -

:خشم گفت با

!اسمم سورنه، مربا -

:خشم گفتم با

.عسل -

!سلتا ع ادیم شتریبه تو زهرمار ب -یصادق

.چشمت، انتخاب با خودته يجلو ارمیها رو ب نیمجبورم تموم ماش یاسمم رو بد صدا کن ياگه بخوا -

 یحرفام رو در کمال آرامش م ياما من همه  رون،یزده بود ب قشیشق يصورتش قرمر بود و رگ ها. شده بود رهیچنان با خشم بهم خ هم

 يکارا. میدیرس عیخدا رو شکر سر. بود یمقصدمون دب. نزد یحرف چیه گهید! دمبه خو ولیا. آورد یحرصش رو در م شتریب نیزدم و ا

 هیاتاق که نبود، . باال میو رفت میگرفت رشیرو از پذ دیکل. اتاقمون از قبل رزرو شده بود. تا دم هتل میگرفت یتاکس هیمدارکمون که تموم شد 

لباس  یجا رو آماده کرده بود، حت نیاز مامورامون از قبل ا یکی. اب کرده بودبود و پولش رو هم از قبل اداره حس ینقل يبایکامال ز تییسو

.خونه داشت گهید يجا هیکه شک نکنن  نیا ياما اون برا م،یداشته باش تیجا مامور نیا ییقراربود سه تا. هم گذاشته بود واسمون

.رفت هوا ادمیتا در اتاق رو باز کردم، فر. خورد یب مسورن هم داشت تو آشپزخونه آ. رفتم سمت اتاق خواب عیسر. خسته بودم یلیخ

ه؟یچ گهید نیها ا ینه، لعنت -

:زد ادیاز آشپزخونه فر سورن

مگه؟ يدیسوسک د ه؟یچ -

:اومدم تو حال و گفتم تیعصبان با

.برو اتاق رو عوض کن -

!یخوب نیچرا؟ اتاق به ا - سورن

.برو عوضش کن. خوره یاصال هم به درد نم -
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.ادهیهم خوبه، از سرت هم ز یلیخ - سورن

.نه ایخوبه  یگ یبازم م نمیبرو به اون اتاق نگاه کن، بعد بب -

.و رفت به سمت اتاق خواب ستادمیحال ا تو

:زد ادیفر تیعصبان با

.شهیبدتر نم نیاَه، از ا -

.دادم هیبه در اتاق تک نهیرفتم پشت سرش و دست به س يخونسرد با

نه؟ ای خوبه یگ یبازم م -

اتاق با دوتا تخت  هیکه از ما داره  یسردار با وجود شناخت میبخوابم؟ مطمئن بود نیا شیمجبور بودم پ یعنیمن،  يخدا يدو نفره، وا تخت

...کنه، اما االن  ینفره مجزا رزرو م کی

.رمیبگ گهیاتاق د هیرم  یمن م - سورن

.آقا سورن... سرگـ  یرو کاناپه بخواب يورمجب يرینگ گهیاتاق د هیچون اگه  ،یکن یم يخوب کار -

.من نشست يکامال پکر اومد و رو به رو ي افهیساعت با ق میبعد از ن. دیاونم رفت و در رو محکم کوب. مبل نشستم يرفتم رو تیعصبان با

شد؟ یچ -

.تونن، اتاق ندارن ینم یعنیکنن،  یعوض نم. رزرو شده س ایپره،  ایهمه اتاق ها  - سورن

.یکاناپه بخواب نیرو هم يس مجبورپ -

.شب تو هیشب من،  هی م،یدار يچرا من؟ ما حقوق مساو - سورن

.قبول کردم ارم،یکه کم ن نیرو بده؟ اما واسه ا شنهادیپ نیتونست ا یچطور م. حرصم گرفته بود شنهادشیپ از

کجا بخوابم؟. ادیمن االن خوابم م. باشه، قبوله -

.يفوق العاده ا يبودم، هم مظلوم نما یهم لجباز خوب. دلش انگار سوخته بود. قبول کنم کرد یکه باور نم نیا مثل

.برو رو تخت بخواب اد،یخوابم نم. رمیرم دوش بگ یمن م - سورن

کم  هیشرشر آب حموم  يصدا. دمیهم من رفتم و لباسام رو عوض کردم و دراز کش گهید قهیده دق. رهیهم رفت تو اتاق تا دوش بگ بعد

.دمیشد و خواب نیپلک هام سنگ. خسته بودم یلیکرد، اما خ یم تمیذا

***

.رونیدست و صورتم رو شستم و رفتم ب. شدم داریاومد ب یحال م يکه تو يخنده ا يصدا با

.نیسالم مت -

.ماهت يسالم به رو ،یبه به عسل خانوم - ایپو سرگرد
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سبز و  يو چشم ها دیچهار شونه با پوست سف کلیخوش ه يو دو ساله  یحدودا س پسر هیو مافوق من بود،  ییمعاون دا ایپو نیمت سرگرد

سر  شهیهم. میخواهر و برادر بود هیمثل . مهربون اریبس اریجذاب و و صد البته بس یلیخ ،یمشک يخوش فرم و موها يو لب ها دهیکش ینیب

.میگذروند یخوش م یو حساب میتذاش یبه سر هم م

د؟یمون یجا م نیپس شما هم ا -

.میگرد یرو هم هستم بعد با هم برم تیمامور نیآره، ا -نیمت

د؟یشناخت یرو م گهیشما دوتا همد - سورن

.آرمان معاون منه گه،یآره د -نیمت

!یکش یم یبرات، چ رمیبم - سورن

.آرمان فوق العاده س ؟یگ یم يدار یچ -نیمت

.دنده کیلجباز و  اریو صد البته بس - سورن

.دونم سورن یکه خوبه، با تو رو نم با من -نیمت

.بد باشم نینداره با آقا مت یلیدل. کنم یمثل خودش رفتار م یبله، من با هر کس -

.دیخند نیباال انداختم و مت يابرو هیمنم . کرد یچپ چپ نگاهم م سورن

.میشما حسنه س، جامون رو عوض کن نیقدر روابط ب نیحاال که ا يخوا یجان م نیخب مت - سورن

.کنم سورن جان یزوج معرف کیو سارا خانوم به عنوان  یانیشما رو به مهندس ک دیمن با. شناسن یآخه اونا من رو م شه،ینم -نیمت

.نیرو دوست دار گهیشما همد دمیخواست بهم بفهمونه که من فهم یم. دمیسورن رو خوب فهم منظور

داداش؟ -

جان داداش؟ -نیمت

ن؟یشام خورد -

.برو حاضر شو. واسه شام میبعد بر یش داریتو ب مینتظر بودنه، م -نیمت

.باشه چشم -

.هم خوبه یلیگفتم که سورن بفهمه من فقط با اون لجم و اخالقم خ یم "چشم، چشم" نیقصد به مت از

.صدام کرد و برگشتم نیشدم برم که مت بلند

بله؟ -

.ستاین يخبر يجا از چادر و مانتو و روسر نیا یآج -نیمت

 نینه تا ا گهیمهم نبود، اما د یلیموهامم خ. رفتم یبا مانتو م رونمیب. چادر سر کنم یاز اولم بلد نبودم درست و حساب یبودم، ول سیپل درسته

.حد

شه؟یهم نذارم؟ مگه م يبپوشم؟ روسر یپس چ -

.حاضر شو برو. يروسر يهم گذاشتم تو کمد جا يزیچ هی. که برات گرفتم پوششون خوبه ییلباسا -نیمت
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خود سورن بود که  يلباسا هیالبته جز چند دست کت و شلوار، بق. مردونه س يکه همش لباسا نایمن، ا يخدا. در کمد رو باز کردم رفتم

شده  یعطر روشون خال شهیش هیهم داشت، هر کدومشون  ییچه لباسا. گرفته بودن شتریواسه من لباس ب. بود دهیمن خواب بودم چ یوقت

لباسش رو همون موقع واسم  میبر میکه خواست يا یگفته بود هر مهمون نیالبته مت! یخوشگل يمد خودم رو باز کردم، چه لباسادر ک. بود

 هیجفت کفش هم اون جا بود،  نیچند. انتخاب کردم که بپوشم دیسارافون سف هیبا  يسرمه ا نیج هی. بودن یدم دست يلباسا نایا اره،یم

.تمهم برداش دیسف یپاشته بلند تابستون

 گهید سیکاله گ هیگذاشته بود،  رهینسبتا ت يفر بلند قهوه ا يبا موها سیکاله گ هیبال، واسم  نیمت يکار کنم؟ ا یحاال موهام رو چ ا،یخدا

فر  سیگبلند خودم رو به زور جمع کردم و کاله  یمشک يموها. کم هم روشن تر بود هیصاف و  يهم به همون رنگ و اندازه البته با موها

 لیبود و اکل دیهم انتخاب کردم، سف کیکوچ یدست فیک هی. بود یعیطب یلیخ ست،یخودم ن يکردم که موها یخودمم شک نم. تمرو گذاش

 شیکم هم آرا هی. . کرد  باتریکشدم رو ز يبه دلم نشست و دستها یناناز بود که حساب دیجفت هم دشتکش سف کیدرشت داشت  يها

.کردم

صاف صاف  يو زنونه، موها فیظر یلیحال خ نیاما در ع ،یکلیکم تو پر چهارشونه و ه هیشگل بودم، صورت گرد و بدن خو یلیخ شییخدا

کوچولو و  ینیب ،یمشک يو مژه ها و ابروها دیرنگ، پوست سف یعسل یطوس ي دهیدرشت و کش يچشم ها شم،یدرست مثل ابر ،یبلند مشک

.نازك و خوشگل يلب ها

 نیمونده بودم ا. خوندم یرو تو چشم هاشون م نیبرق تحس. کنه یمن چشم پوش ییبایتونست از ز ینم یکس چیه. مخواستگار داشت یکل

.دینیو بب دینیبش فته،یکنم که به دست و پام ب یم يکار هیاما نه،  ست،ین الشمیخ نیعاطفه چرا ع یسورن ب

.نیتنش بود با شلوار ج دیسف يکوتاه مردونه  نیآست هی نیمت. اونا هم آماده بودن. رونیب رفتم

 يا يقو يورزشکار يعضله هاش درست مشخص بود، بازوها. یشلوار کتان مشک هیبود و  دهیپوش یکوتاه جذب مشک نیآست هیهم  سورن

.هم داشت

يدیل رمیاومد جلو اجازه دارم دستتون رابگ نیمت. مبهوت من شدن، بعدشم بلند شدن يا هیمن هر دو چندثان دنید با

:.دیرد نگاهم گرفت و پرس نیبود مت الیخ یدرظاهر ب. نگاه به سورن کردم  کی

با سورن؟ ای يایمن، با من م يبایپرنسس ز -

.با تو -

.منه سورن شیامشب پ هی. میکن ينقش باز ستیالزم ن ست،ین یانیتا مهندس ک! شده بمینص ياوه، چه افتخار -نیمت

.دستکش گرفت  يرو آروم ازرو دستم

:هم پشت چشم نازك کرد و گفت نسور

.ترم یخودت باشه من راض شیجون، هر شب پ نیقربونت مت -

.گهیرو نم نیا تمونیکه مامور فیح -نیمت
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من  دنیتا د. نشسته بودن گهید زیم هیسه تا دختر اون طرف تر پشت . میو غذا سفارش داد مینشست زیم هیو پشت  نییپا میو رفت میدیخند

سورن . ارهیکرد چشم سورن رو از جا درب یم یاومد و سع یناز و عشوه م یکه حساب شونیکی. داشتن یچشم از سورن برنماومدم،  نیبا مت

.تا بنا گوش باز شد ششیدختره ن. کردبرگشت و نگاهش 

:زد و برگشت و رو به ما گفت يپوزخند سورن

.نیاونا در چه حال م،یهست يما تو چه فکر -

:گفت واشیآروم سرش رو آورد جلو و  دیدخن یکه م یدر حال نیمت

!ستایبدك هم ن. شهیم يطور نیمعلومه ا نهیرو بب یپسر خوشگل و جذاب نیهمچ یخب هر کس -

.زمیعز يفکر کنن نامزد دار يایبا عسل ب يشد؟ خوشت اومد ازش؟ مجبور نبود تیحسود ه؟یچ - سورن

.نکنن تیرو اذتا دخترا تو  امیبه بعد من تنها م نیباشه، از ا -نیمت

کنن، نه؟ تیتو رو اذ يدوست دار یلیخ - سورن

!اصال ومدهیهم بهت ن يفداکار ؟یکنم از شر مزاحمات خالص ش یبده دارم در حقت لطف م ه؟یچ -نیمت

.خوش به حالت بشه يادیترسم ز یبابا فداکار، م - سورن

؟ینیمن رو بب یخوشحال يبشه، چشم ندار -نیمت

.حرف نزنغذات رو بخور،  - سورن

 یکال چون ازش خوشم نم. غد و مغرور بود یلیشد باهاش درست حرف زد، خ یسورن بود، نم ریالبته تقص. به هم دنیپر یبچه گربه م نیع

.شد یاون محسوب م ریتقص یاومد، همه چ

.کرد همونیتوج نیمت گهیبار د کیباال و  میکه تموم شد رفت غذامون

... يگذار هیو سرما دیواسه تجارت اومد رانیکه از ا دین هستخوب م يشما دوتا از دوستا -نیمت

.شونیبه اصطالح الغر يواسه اون دارو ها م،یکن يگذار هیسرما يرینص يبرادرها يتو کارخونه  میخوا یکه م - سورن

.شهیم رانیقرص روانگردان وارد ا یکل نشونیب ران،یفرستن ا یم یکه وقت ییهمون ها -

 میحاال هم بر. قرار بدن انیمواد مخدر هم شما رو در جر يکه تو حمل محموله  دیش کیقدر بهشون نزد نیا دیا باشم کال،یآبار -نیمت

.میخواب یعسل تو تو اتاق بخواب، ما هم تو حال م. میکار دار یکه فردا کل میبخواب

 یداشتن صبحونه م. رونینفردوش گرفتم و اومدم ب نیصبح اول. دمیخواسته رفتم تو اتاق خواب و بعد از شمردن چندتا گوسفند خواب ازخدا

.نشستم نشونیب یو درست رو صندل ختمیر ییچا هی. خوردن

 یتظاهر م میدیرو که د گهیاون جا همد. میرو مالقات کرد گهیهمد شبیبدونن که ما د دینبا. خودم يرم خونه  یمن م گهیخب د -نیمت

.میش یشگفت زده م یو کل میدیتازه د میکن

.میما درسمون رو خوب بلد نیمت - نسور

.نمتونیب یگفتم، ظهر م يادآوریمحض  -نیمت

.مراقب خودت باش نیمت -
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.تا کفش هاش رو پاش کنه ستادمیکردم و ا شیدم در همراه تا

.خداحافظ سورن -نیمت

.دیمن رو کش ینیب بعدم

.خداحافظ خانوم کوچولو -

.خداحافظ -

.تنها شدم خیکوه  نیرو بستم و باز با ا در

.قهوت سرد شد - سورن

.کنم یعوضش م ست،یمهم ن -

.دیبا هم جور یلیخ - سورن

:به جانب گفتم حق

منظور؟. برادرم دوستش دارم نیمعلومه، اون مافو ق منه و از همه مهم تر ع -

:آروم گفت یلیخ

.گفتم يجور نینداشتم، هم يمنظور -

.رهیت دوش بگاخم نشستم و صبحونم رو خوردم و اونم رف با

.اخم کرد. بود دهیشرتش دستش بود و هنوز نپوش یسورن ت. رفتم و در رو به سرعت باز کردم. از تو اتاق اومد لمیزنگ موبا يصدا

!بد نبود يزد یدر م هی - سورن

.خورد یزنگ م لمیکه موبا یببن یم. حواسم نبود -

.رو جواب دادم میگوش و

بله؟ -

- ...

؟نیسالم مامان خوب -

- ...

.ممنون، منم خوبم -

و موهاش رو خشک  نهییآ يو نشست جلو دیشرتش رو پوش ینشستم رو تخت و شروع کردم به حرف زدن، اونم ت. نرفتم رونیب گهید

.کرد

.هم باهامونه ایسرگرد پو. خوبه زیجا همه چ نیآره مامان جان، ا -

- ...

.دلم زیقربونت برم، نگران من نباش عز -

- ...
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.باشه باشه، به همه سالم برسون -

- ...

.بوسمت، خداحافظ یم -

..گهید دمیشده مگه حاال؟ چهارتا عضله رو د یچ. قدر بهش برخورده نیخوبه حاال مرده و ا. هنوز با اخم نشسته بود. رو قطع کردم یگوش

.هم که تموم شد یکرِم لعنت نیاَه، ا - سورن

.رونیب دیبه زور از تو حلقش پر "ممنون" هی. بهش کرم دست و صورت دادم فمیبلند شدم و از ک .دمیخودم فهم. و بهم نگاه کرد برگشت

.ممنون - سورن

.کنم یخواهش م -

؟یآماده ش يخوا یتو نم - سورن

.زوده یلیگفت ظهر، االن که خ نیمت -

؟ياینم. رونیکم برم ب هیخوام  یم - سورن

.نه، خودت برو -

.شدم ونیزیتلو يه نشستم و مشغول تماشاشدم و رفتم رو کاناپ بلند

 هیهتل  نییپا يمحوطه ! رفتم یکاش با سورن م. شدم مونیحوصلم سر رفته و پش دمیساعت که گذشت د مین. رونیآروم رفت ب یلیخ اونم

 يدستکش خوشگلهاصاف همون  يبا موها سیبار کاله گ نیو ا دمیپوش نیبا شلوار ج یسارافون جذب سبز چمن هی. بزرگ بود یلیپارك خ

بندازه که  کهیخواد ت یمطمئن بودم م. طرفش نرفتم. جا بود نیپس اونم ا. دمیاز دور سورن رو د. نییو رفتم پا مکرد شیکم آرا هیو  دیسف

شدم  قیخوب که دق. پلکن یمگس دور وبرش م نیکم که نگاهش کردم متوجه شدم چندتا دختر بدجور ع هی. ومدمیچرا اون موقع باهاش ن

.اونا نشستم يبغل سورن و رو به رو مکتین يشدم و رفتم رو یرتیکم غ هی. رستورانن شبید يهمون دخترا دمید

:گفت یسیکرده باشه، به انگل دایانگار نجات پ دیکه منو د سورن

؟ياومد -

.نیسیدخترا انگل دمیفهم

:گفتم یسیانگل به

.دورتر يجا هی ير یفکر کردم م ؟ییجا نیتو چرا ا. کم حوصلم سر رفت هیآره، تو اتاق  -

.ینرفتم که گمم نکن ییجا ن،ییپا يایمطمئن بودم م - سورن

 یسبزش داشت منو م يبا اون چشما هیاون دختر وسط. کنه یصحبت م يطور نیدونستم به خاطر دخترها ا یم. مهربون شده بود لحنش

. برد، البته جز دل من رو یرفت دل همه رو م یداشت، هر جا ماز من ن یسورن عنق هم دست کم نیا. شده بود شیحسود یحساب. خورد

.دستم رو ول کرد م،یدخترها دور شد يچشما يکم که از جلو هی. میکم قدم زد هیبعد با خنده دستم رو گرفت و  یمغذب بود ول یکم

م؟یم دوست شبا ه شهیمن از شما خوشم اومده، م گهیاومده م ایح یب يا، دختره ! بودا ییعجب پررو - سورن

.تر شه ظیبلند بلند قهقهه زدم که باعث شد اخمش غل. رمیخندم رو بگ يجلو نتونستم
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!هم هست قهیچه بد سل! مرده شورش رو ببرن بچه پررو رو -

.کرد یخشم نگاهم م با

مثل  يتموم که مجبوره با دختر یپسر همه چ هی. کنن ینگاه به دور و اطرافت بنداز، همه دارن منو نگاه م هی! بود قهیهم خوش سل یلیخ -

...تو 

!هم دلت بخواد یلیخ ؟یمثل من چ يدختر -

.رو کج کردم و رفتم راهم

!ذاشتن اسمت رو بهتر بود واقعا یعسل؟ عسل؟ زهرمار م - سورن

 یصحبت م یسیانگلهمه  یگوناگون بود، ول يها تیاون جا پراز مل. مثال قهر کرده بودم که دوتا پسر مزاحمم شدن. جلوتر رفتم یکم

.کردن

.میبا هم قدم بزن میتون یخانوم خوشگله، چرا تنها؟ ما م -اول پسر

.راحت ترم یینه ممنون، من تنها -

.میما ناراحت يطور نیآخه ا -دوم پسر

.کردن یزرت و پرت م یرفتم پشت سرم بودن و ه یهر جا م. خنده ریزدن ز و

ن؟یمزاحم خانوم شد یچ يبرا - سورن

شما؟ -مدو پسر

.نامزدشم - سورن

.رو نبره با اون چشماش هیخودت نگه دار تا دل بق شیخوشگل خانومت رو پ نیپس ا -اول پسر

.نکنن زیمثل شما واسش دندون ت ییدارم تا گرگ ها یدفعه سفت نگهش م نیباشه، ا - سورن

.و رفتن دنیخند پسرها

.اومد جلو و محکم مچ دستم رو گرفت سورن

چه خبرته؟ -

مزاحمت بشن؟ آره؟ ادیخوشت م - ورنس

.دستم شکست، ولم کن. به کار اونا نداشتم يمن کار -

.ظهره کینزد م،یحاضر ش دیدر ضمن با دیشما الن زنه بنده ا نکهیمثل ا. حرف نزن - سورن

.در رو که باز کرد هولم داد تو و در رو بست. به اتاق ول نکرد دنیرو تا رس دستم

!یوحش شــش،یا -

و با مزاحم  ستمیهر روز وا ادیخوب گوشات رو باز کن، من خوشم نم نیبب. . درست حرف بزن، من هم فعال همسرتم وهم مافوقت - نسور

!هات دهن به دهن بشم، پس حواست به خودت باشه

...نا کنه من با او یندونه فکر م یکار کردم؟ توام مواظب حرفات باش، هرک یمگه من چ! یکه تو مزاحم نداشت ستین -
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:داد زد سورن

!پررو يهم بحث نکن با من، دختره  گهیخب برو حاضر شو، د یلیخ -

 یاندامم رو م يکم بلند بود و رو هیخوب بود که کتش .یکامال رسم دم،یپوش یکت و شلوار مشک هی. جر و بحث رو نداشتم يحوصله  گهید

.گرفت

؟يدیتو؟ تو چرا کت و شلوار پوش ایمن مردم  - سورن

.باشه یخواستم رسم ،يطور نیمه -

.تکون داد دییتا يرو به نشونه  سرش

.میو رفت میکه برامون گذاشته بودن شد ینیماش سوار

***

!دیخوش اومد یلیخ یلیخ. میمنتظرتون بود! یمهندس صادق يبه، آقا -یانیک

.بودم دهیشن اریبس ایشما رو از مهندس پو فیتعر. داریممنونم، مشتاق د - سورن

.بایخانوم ز دیخوش اومد یلیخ یلیخ. لطف دارن ایمهندس پو -یانیک

.رو به طرف من دراز کرد و باهاش دست دادم دستش

.ممنونم مهندس، ممنونم -

.آورد فیما تشر يبه به، مهمون ها -سارا

.کرد و با سورن دست داد یاز دور با من رو بوس اومد

.دییکنم بفرما یسرپا نگه داشت؟ خواهش مرو  زمونیعز يچرا مهمون ها ،یاوه مان -سارا

.میاشاره کرد و ما هم نشست یچرم يبه مبل ها و

 یکرد که احساس م یم ينقشش رو خوب باز يالبته به قدر. طور نیبگم، اون هم هم "زمیعز زم،یعز"اونا به سورن  يمجبور بودم جلو اَه،

 یلیرفتارش خ رییتغ. رود زالل و مهربون داده هیآب شده و جاش رو به  یخیاون کوه  ،یانیکردم از بدو ورودمون به اتاق مهندس ک

.محسوس بود

اوه، عسل خانوم شما چرا کم حرف زد؟ -سارا

. بود دهیپوش یتنگ مشک نیشلوار ج هیو  یمشک یتاپ پشت گردن هی. بزرگ شده بود کایبود، اما آمر یرانیا! نیداره ا يبامزه ا يلهجه  چه

. نبود بایهم ز یلیبد نبود، خ. بزرگ و نازك يو لب ها دهیکش ینیو ب یمشک يالغر، چشم ها يتو پر و باال تنه  ي، پاهاداشت ییبایاندام ز

.خوشگل بودم یلیخ مقابلشمن در 

.زمیکنم گوش بدم تا حرف بزنم عز یم یسع شتریب -

د؟یکن يگذار هیسرما نیخوا یخب مهندس جان شما چقدر م! یتیچه خانوم با شخص -یانیک
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بتونم چندتا از دوستانم رو هم متقاعد کنم تو شرکت شما  دیشا يطور نیا. شرکت آشنا شم يها تیبا فعال شتریقبلش ب لمیمن ما - سورن

.کنن يگذار هیسرما

 نیا نیدون یخب خودتون هم م. میکن یدرست م يالغر يقرص ها يسر کیکه  هیشرکت داروساز هیشرکت ما ! هیکه عال نیخب ا -یانیک

تونه تجارت ما رو  یم شتریب يگذار هیسرما. میکن یداروها رو به چند کشور صادر م نیما ا. داره یسود خوب یلیداروها خ نیروزها ا

.ره یبه هدر نم تونیکه سرما نیدم تا مطمئن باش یقرار م ارتونیشرکت رو در اخت يها پروندهمن چندتا از . گسترش بده

.نیوارد زیو به همه چ نیهست یمن خوب نسیزیشما ب. ممنونم مهندس - سورن

.من کوب بود، اون فوق العاده س نسیزیب هی یمان -سارا

!زمیاوه، عز -یانیک

.دیرو بوس شیشونیسارا رو بغل کرد و پ و

کنه؟ فیتعر یک ینکن فیتو از من تعر - یمان

:رو به سورن ادامه داد و

د؟ینیپرونده ها رو بب نیخوا یاالن م -

.مشتاقم یلیه ممکنه بله، من خاگ - سورن

.دیصبر کن قهیکنم چند دق یحتما، خواهش م - یمان

.با چندتا پوشه وارد شد قهیو بعد از چند دق رفت

.دییبفرما -یانیک

که دستش  يساعت سورن پرونده ا میبعد از ن. میکرد یبا هم مشورت م نشینابیب. میو پرونده ها رو خوند میو سورن کنارهم نشست من

:گذاشت و با لبخند گفت زیم يد رو روبو

.من کامال آمادم مهندس جان. کردم هم بهتره یکه فکر م يزیاوضاع شرکت شما از اون چ - سورن

قرارداد نوشت؟ یپس ک. خوب هست یلیخ نیا -سارا

زم؟یمگه نه عز. میخوب رو از دست بد تیموقع نیا میخوا یاالن، نم نیبه ما باشه هم -

.االن حاضرم نیهمآره، من  - سورن

میندار یمشکل چیما هم ه -یانیک

.گهید میسیقرارداد رو بنو ن؟یهست یپس منتظر چ - سورن

.در اومد يصدا

.دییبفرما -سارا

!دایگرفت يبدون من خوب جلسه ا. سالم -نیمت

.......یتو بغل مت دیپر سارا

.کم سر زدبه ما  یبد هست یلیتو خ. دلم برات تنگ شده بود ن،یاوه مت -سارا
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.به ما که اصال سر نزد -

.ذره شده بود هیدلم برات  زم،یعز -نیمت

. شد رهینگران بهمون خ يبا چشما. مردم یداشتم از خنده م. . بمن دست داد دییپا یم یواشکیسورن رو  کهیهم اومد سمت ما ودرخال بعد

.راحت شد الشیخ. نداره یلبخند زدم که اشکال

بخاطر کالسش و بعدها هم تو  یتو اوج نوجوان لیخوب اوا یمعتقد به محرم و نامحرم باشم ول یلیخ نکهیادستکش داشتم نه  شهیهم

.دستکش داشتم  تهایمامور

.واسه خانوم ها تموم شد به ما هم برس تیاگه دلتنگ - سورن

.تنگ شده بود یلیاوه پسر، دلم برات خ -نیمت

.دنیرو بغل کردن و بوس گهیهم د محکم

د؟یکارتون به کجا کش نمیب، ببخ -نیمت

.میسیقرارداد رو بنو میخواست یم يایکه تو ب نیقبل از ا. به قرارداد -یانیک

ن؟یهست یمنتظر چ گه،ید دیسیپس بنو! اوه، چه خوب -نیمت

.یچیمنتظر ه -سارا

.میکرد يگذار هیو سرما میرو نوشت قرارداد

.نیایب دیم حتما باشما ه م،یفوق العاده دار یمهمون هیفردا  -یانیک

.لیبا کمال م - سورن

هست؟ یواسه چ یمهمون نیحاال ا -نیمت

.نیگرفته، هم یمهمون هی يریمهندس نص ،يجور نیهم - یمان

.داره یخوشگل يالیفام يریمهندس نص. میسورن جان الزم شد که حتما بر -نیمت

ن؟یمت -

کنم؟ دایرو پ یکی دیدوتا که شما دوتا رو دارن، من نبا نیا ه؟یخب چ -نیمت

.کرد به اون ياوه نه، من حسود -سارا

.به خاطر داشتن تو ،یکرد به مان يمن هم حسود -نیمت

.خنده ریز میزد همه

خواستم لباس  یم. رونیاز حموم اومدم ب. من دوش گرفتم، اونم مشغول نوشتن گزارش واسه سرهنگ شد. به هتل میو سورن برگشت من

.بپوشم

.خوام لباس بپوشم یم رون؟یب دیبر شهیآقا م -

کار به کار تو دارم؟ یتو بپوش، چ. کار دارم سم،ینو یدارم گزارش م - سورن

.که شهینم يجور نیا -
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.درضمن حوله ت هم که ازفرق سر تا نوك پاته .گردم یبپوش غر نزن، من برنم - سورن

!واقعا که...  یلیخ -

 یلیخ لمیف هیاتفاقا . کاناپه بخوابم يامشب نوبت من بود که رو. رونیش تموم شد و رفت بخدا رو شکر کار. تند لباسام رو عوض کردم تند

:بود که گفتم لمیتو بحر ف. کرد یداد و اونم نشسته بود رو کاناپه و نگاه م یداشت م یسیباحال پل

.خوام بخوابم یم. یمن نشست يسر جا. ادیپاشو، من خوابم م -

.شهین تموم ماال نم،یب یم لمیدارم ف - سورن

.بلند شو اد،یمن خوابم م -عسل

.ياریلج منو درم يبه کار تو ندارم، خودت دار يمن کار. ایکن یشروع م يخودت دار نیبب - سورن

:مظلوم گفتم ي افهیو ق زونیآو يلب و لوچه  با

نخوابم؟. گهید ادیخب خوابم م -

:زد و گفت لبخند

.من رو یبخواب، کشت ایب -

.رو کاناپه دمیمن هم دراز کش. نیو زمنشست ر خودشم

.کم کن صداش رو -

.صبح که پاشدم صبحانه حاضر بود. خوابم برد یک دمینفهم. دلم براش سوخت چاره،یب. کم صداش رو کم کرد هیلب غرغر کرد و  ریز

.میکم بگرد هی رونیب میدنبالمون بر ادیم نیمت. صبحونت رو بخور ایب - سورن

!يبه شما چه صبحونه ا نیآفر ن،یبه مت نیاوه، آفر -

.بخور، حرف نزن نیبش - سورن

.کرد که ازتون شهینم فمیتعر -عسل

:با پوزخند گفت سورن

؟يدیخوب خواب شبید -

.خوب بود یلیخ ،یعال -

چطوره؟. ایکنم و هر شب رو تخت بخوابم تا تو هر شب خوب بخواب یتونم از خود گذشتگ یخوشت اومده م یلیاگه خ - سورن

.کنه میادیز یترسم خوش یم. هیعال ونیشب در م هیهمون . محاله یهمه خوشبخت نینه، منو ا -عسل

.اومد نیپاشو در رو باز کن، مت - سورن

.سالم بر زوج مهربون -نیمت

.سالم -

؟يسالم، صبحونه خورد - سورن

.لیتکم لیآره، تکم -نیمت
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.رو نایجمع کن ا ایعسل ب - سورن

.میو خوش گذروند میگشت یکل .رونیب میهم رفت با

***

 لشیسورن لباس ها و وسا. لباسم رو آورد و خودش رفت خونش تا آماده شه نیغروب شد و مت. ارهیلباسم رو واسم ب نیبود غروب مت قرار

.منم تو اتاق حاضرشدم. رو برد تو حال تا همون جا حاضر شه

صافم رو گذاشتم و موهام رو  سیکاله گ. از جنس خودش یکت مشک هید، با بو یو قرمز ماکس یمشک یلباس بلند پشت گردن هی لباسم

.اومد یسورن از حال م يصدا. کرد یم لیرو تکم مییبایکامل شب ز شیآرا هی. کردم ونینیسرم ش يباال

.منتظره نییاومده، پا نیمت ایعسل؟ عسل کارت تموم شد؟ ب - سورن

.امیاالن م -

.شده بود رهیمات و مبهوت به من خ يا قهیدق چند. در اتاق رو باز کرد سورن

بد شدم؟ -

.ينه، اتفاقا خوب شد - سورن

؟یچرا کراواتت رو نبست -

.ستیولش کن، الزم ن - سورن

.من برات ببندم ایب ؟ياریچرا بهانه م ستم،یبگو بلد ن -

سرم رو بلند . خورد یگرمش به صورتم م يها نفس. میبا هم فاصله نداشت شتریقدم ب هی. رو گرفتم و شروع کردم به بستنش کراواتش

.کردم، ناخودآگاه نگاهمون تو نگاه هم قفل شد

من نبود،  يچشما یچشماش مثل عسل یعسل. رهیت بایتقر یعسل هیروشن،  یلیخ يقهوه ا ي دهیدرشت و کش يبود با چشما یجذاب پسر

مهربون بود  یوقت. یکارامل ای يجور نسکافه ا هیخوش رنگ،  یلیخ ياون به قهوه ا يچشما یزد، اما عسل یم یمن به طوس يچشما یعسل

. خودم خندم گرفته بود يها هیاز تشب. بدون شکر تلخ ينسکافه  نیهم عبوس بود ع یشد، وقت یم خوشمزهو  نیریچشماش مثل کارامل ش

 نیا. کم برنزه بود هی یسوخته نبودها، ول اهیس یلیخ. بود ییخدا يجور برنزه  هی ،یدوباره زوم کردم رو صورتش، پوست سبزه و گندم

رفت تو  یراه م یحالت دار که وقت يقهوه ا يخوش فرم، موها يو لب ها ینیب. دیکش یبه رخ م شتریرو ب تشیکرد و جد یجذاب ترش م

.و چهارشونه کلیها بود، خوش ه یونانی هیکم شب هیته چهرش . شد یخورد و بامزه م یهوا تکون م

؟يکراوات ببند یستیتو هم بلد ن ؟یکن ینگاهم م يطور نیا چرا ه؟یچ - سورن

.چرا چرا، بلدم -

کت . رو بستم شیکراوات مشک عیکنه؟ سر یفکر م یخودش چ شیاالن پ. شدم رهیبهش خ يخودم حرصم گرفته بود که چرا اون طور از

.قرمز، بامن ست کرده بود راهنیو پ یو شلوار مشک

.ما بشه يلجباز یقربان تیمامور نیا دینکن، نبا يجبازکنم اون جا ل یخواهش م - سورن
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قربان؟ دیروشن فکر شد هوی هیچ -

.میش یراحت م گهیاز دست هم د رانیا میکن، بر يمدت رو نقش باز هی نیا. گذاشته ریروم تاث نیمت يکم حرفا هی - سورن

.منتظره نیمت م،یبر. رانیکنم واسه ا یم يلحظه شمار -

.داده بود هیتک نشیمنتظر ما بود و به ماش یطوس راهنیو پ دیکت و شلوار سف هیبا  نیمت. نییپا میرفت

.کنم یخواهش م دیامضا در راه خدا به من بد هیآقا، خانم . ها رو نگاه پیاوه اوه، خوشت -نیمت

.خودت رو لوس نکن پسر - سورن

.ایاز ما ندار یدست کم یپیتو هم تو خوشت -

؟یگ یاست متو رو خدا ر ،يوا -نیمت

؟یو حرف بزن یستیوا يجور نیهم يخوا یم - سورن

:دستپاچه گفت نیمت

کارکنم؟ یپس چ -

.گهید فتیراه ب - سورن

.آها آها، باشه باشه -نیمت

.میشد ادهیپ. مجلل نگه داشت یلیخ يالیو هی يجلو قهیحرکت کرد و بعد از چهل دق نیماش

.دار هیکار سرماخالف هی ه،یریمهندس نص يجا خونه  نیا -نیمت

.اومد سمت ما دیکه ما رو د یانیمهندس ک. کرد کیبا چند نفر سالم و عل نیمت. باال میرفت

به دستم که از لحظه  یدستش که به سمتم دراز شد سورن فشار اندک.داشت  یچشم ازم برم نم. دست داد نیبا سورن و مت یانیک مهندس

.ورود تو دستش بود وارد کرد

؟یکن یرو با من عوض م باتیرن جان خانوم زاوه، سو - یمان

:کم اخم کرد و بعد با خنده گفت هی سورن

؟یزن یحرف رو م نیاون هم هم يجلو اد،یسارا خانوم داره م -

.هم دور من یانیک د،یچرخ یو سورن م نیهمش دور و بر مت. بود د دهیپوش یطوس يلباس دکلته . اومد  سارا

.دیامشب رقص دیبا من رقص، شما ياوه خدا -سارا

کس نبود؟ چیه د؟یرقص یمن با ک -نیمت

و به سمت  رهیاومد جلوخواست دستم رو بگ. دیخند یم رتیغ یب یمان. رو گرفت و برد وسط تا با هم تانگو برقصن نیدست مت عایسر سارا

:گفتم  عیرقص ببره که سر ستیپ

رقصم ینه نه ممنون، من نم -

د؟ید یچرا؟ به من افتخار نم - یمان

.بخورم یدنیکم نوش هیخوام  یم ست،ین نینه، موضوع ا -
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دختر رو گرفت و رو به  کیرفت و اون طرف تر دست . با من صابون زده بود دنیبد جور دلش رو واسه رقص. بهش برخورده بود. کرد اخم

:ما گفت

.وسط دیایب دیزود باش د،یبرقص دیشما دوتا هم با -

.نه، ممنون - سورن

.نمیبب دیزود باش. دیبرقص دیتم باگف - یمان

:لب گفت ریز سورن

.میکه مجبور نیمثل ا! ها هیریعجب گ -

؟یبرقص يخوا یواقعا م یعنی -

م؟یهم مگه دار يا گهید يچاره  گه،یآره د - سورن

...آخه  -

.ما رو نگاه کرد هیو چند ثان دیخند دیتا ما رو د نیمت. وسط میدستم رو گرفت و رفت عیسر

صورتش . شونش گذاشته بودم يمن هم دستم رو رو. دستش دستم رو گرفته بود و هیبا . دیرقص یبا تجربه و ماهرانه م یلیخ سورن

.کنه  یم تیرعا یکردم که فاصله مون رو باهم بخوب یحس م یبخوب یصورتم بود ول کینزد

:کرد لبخند بزنه، گفت یم یکه سع یلب با حرص و در حال رینگاه کرد و ز. پام رو آوردم جلو. بهش بزنم ییپا ریز هیخواست  یم دلم

.یفتیکنم ب یم يکار هیشوم زده به سرت؟ پات رو جمع کن، وگرنه خودم  يفکرا ه؟یچ -

.شما نیع ستمیبلد ن یلیمن خ. خواستم بکنم ینم يمن کار ر،ینخ -

.يرقص وارد نیبه ا یلیتو خ ،یستین یخوب يدروغگو - سورن

.رقصم یم ادیز لیفام يهامون با پسرا یآره، تو مهمون -

.شد رهیحرص به چشمام خ با

.خب، حواست به دور و بر باشه یلیخ - سورن

پولدار  یلیکه خ ییزن ها و مردها. اما تمام حواسمون به مهمون ها بود م،یدیرقص یبه ظاهر م. دمییپا یطرف و اون طرف رو م نینگاهم ا با

باالخره . داشتن یو شرکت یاتیمال يتو خالف ها یدر رفته بودن و دست رانیاز ا ییجورا هیهمه . فکارو صد البته خال دنیرس یبه نظر م

.میستادیا هیبق شیپ میتموم شد و رفت یتآهنگ لعن

.گهید شهیبرقصه، رقصش خوب م بایخانوم فوق العاده ز هیشما باشه و با  يهم جا یمهندس، البته هر کس نیرقص یخوب م یلیخ - یمان

شه؟یم تونیهستم، نکنه شما حسود یخب آره من مرد خوشبخت - ورنس

:آروم گفت یلیچشمک زد و خ هیسرش رو آورد جلو و  یمان

.باستیز یلیخ یلیبشه؟ عسل خانوم خ دینبا -

سارا جونم بشنوه؟ یگ یچرا بلند نم -نیمت

د؟یشن دیگفت؟ من نبا یچ یمان -سارا
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.کرد یم فیعسل تعر ییبایداشت از ز یمان -نیمت

ن؟یا، مت - یمان

.باتریهست و سورن ز بایعسل واقعا ز -سارا

سارا رفت کنار . دیخند یولوله هم فقط م نیمت. گرد شده بود یمن و مان يچشما. نازك کرد و به سورن چشمک زد یمان يبرا یچشم پشت

 يبازوش رو از دستا یمصنوع يهم، بعدبا خنده اکم اخماش رفت تو  هیسورن . سورن رو محکم تو دستاش گرفت يو بازو ستادیسورن ا

:و گفت دیکش رونیسارا ب

.دیدعواهاتون نکن یکنم منو قاط یخواهش م -

ن؟یدوستان آشنا ش گریو د يریبا مهندس نص نیخوا یخب، نم یلیخ - یمان

.میبر میخوا یچرا چرا، م - سورن

.دیبرم، سارا دستم رو کش تا من اومدم همراهشون. رفتن یداشتن م یو سورن و مان نیمت

!دختر، زود باش یه. میبا دخترا خوش بگذرون میبر. هست يحوصله سربر يولشون کن، آدما -

.نداره ورفت یبا سربهم گفت اشکال.و تکون داد نییسورن نگاه کردم سرش رو انداخت پا به

.خوردن یم یدنیدن و با خنده نوشبو دهیشب پوش يچندتا دختر جوون بودند که لباس ها. سارا يدوستا شیپ میرفت

.سالم دخترها، من اومد -سارا

.شد که بلبل جون دایتو پ ياوه اوه، باز سر و کله  -ونوس

.گرفت شگونیسارا ن يبا خنده از بازو و

؟يکرد دایپ دیدوست جد -ونوس

.یمان کیشر ،یعسل هست، نامزد مهندس صادق نیاوه، ا -سارا

.بود دستش رو به سمتم دراز کرد یمو آرو بایکه دختر ز لوفرین

.يریدختر مهندس نص لوفرم،یمن ن! يخوش اومد یلیخ. سالم عسل جان -

.دیدار ییبایز يالیبگم که واقعا و دیبا. خوشوقتم یلیخ تونییاز آشنا. دمیشن یلیشما رو خ فیمن تعر -

.ممنون، قابل شما رو نداره -لوفرین

.یمرس -

عسل جون؟ يدجانم؟ منو صدا کر -مرسانا

.کردم یخنده و من متعجب بهشون نگاه م ریزدن ز همشون

.نه، من صداتون نکردم -

.یمرس نیاالن گفت نیهم گه،یچرا د -ونوس

ه؟یمگه اسمشون مرس ؟یمرس -
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.یگن مرس یبچه ها م. یانیمحقق شرکت ک ،يدختر دکتر ساجد م،یلین ينه اسمم مرساناست، دختر خاله  -مرسانا

.یباهوش داشته باش اریپدر بس هی دیشما با اوه، پس -

.میریدختر مهندس ناصرنص ،یلین يمنم ونوسم، دختر عمو. برد یاز هوش پدرش رو به ارث م یکم هیکاش  یآره، ول -ونوس

.شد یداره، من باورم نم یخوشگل يدخترها يریگفت خانواده مهندس نص یم نیمت -عسل

اورد؟ین یاز کس یاسم نیمت -مرسانا

نگفته در مورد من؟ يزیعسل جون چ. خانوم یمرس ارهیاسم شما رو نم ارهیاگرم ب -نوسو

.کس چیاو اما توجه نکرد به ه. هستن نیمت ي وونهیجا د نیهمه ا. تعجب کرد دیاوه عسل، تو نبا -سارا

.پسر کامال فوق العاده س هی نیمت. زهیدختره نازه که عشقش رو به پاش بر هیدنبال  یلیاما خ -

.بود یبیتو چشماش برق عج. دستاش رو گره کرد تو هم و سمت صورتش گرفت مرسانا

.جذاب یلیخ یلیخ نیو همچن -

.با آرنج به پهلوش زد ونوس

.دلت رو صابون نزن -

؟يدار لیم یچ یدنیبچه ها، عسل جان نوش دیبس کن -لوفرین

.نیبهم بد یرالکلیغ یدنینوش هیشم اگه  یممنون م -

.کنه یشادت م شتریکه ب یالکل خب -ونوس

.دم نخورم یم حیترج. چندبار امتحان کردم، هر دفعه حالم بد شده. کم حساسه هیممنون، معدم  -

.برات رمیگ یرم م یباشه، االن م -ونوس

.خوردم و تشکر کردم. رو برام آورد یدنیبعد ونوس نوش قهیدو دق. چشمک به مرسانا زد و رفت هی

.دیچرخ یداشتم، تمام سالن دور تا دور سرم م یساس منگبعد اح قهیدق چند

انگار تو هوا بودم و سرخوشانه . دمید یتار م يشده بود، تنها نورها دهیو مجلل پوش بایز اریبس يکه غرق نور بود و با لوسترها یسالن ازاون

. یامشب مهمون يخودش جلب کنه و بشه ستاره  توجه همه رو امشب به دیپارم که با شیآت يدختر کوچولو هیکردم  یفکر م. دمیخند یم

 زیچ هیافتادم که به  یداشتم م. چشمام بسته شد گهیرفت و د جیسرم گ. کنن یبد نگاهم م یلیها خ یره و بعض یم جیاحساس کردم سرم گ

.دمیشن یم یگنگ يصداها. هوا معلقم يپر رو هی نیکردم ع یاحساس م. بلند کرد نیزم يمنو از رو عیسر. برخورد کردم ینرم

شد؟ عسل؟ عسل؟ یچ - سورن

.نداشت زایچ نیغش و ا يکه سابقه  نیخورد؟ ا یچ -نیمت

:گفت تیکه از دستم افتاده بود رو برداشت و رو به دخترا با عصبان یخم شد و استکان نیمت

بهش مشروب داده؟ یک -

ه س؟جنب یقدر ب نیا میدونست یبود، چه م وانیل هیجون فقط  نیمت -مرسانا

.مونه یبراش مثل سم م السشیگ هیداره، مگه نگفت بهتون؟  دیشد تیعسل به این نوشیدنی هاحساس -نیمت
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:لب گفت ریکه هنوز من رو تو آغوش داشت، ز یگرد شده در حال يبا چشمها سورن

؟یگ یم يدار یچ -

:آروم سر تکون داد و گفت یلیخ نیمت

.میزودباش بر. کرد یرو زهرمارمون م یخورد مهمون یتموم شد، اگه ازهمون اولش م یخدا رو شکر مهمون. گم به خدا یراست م -

:رو کرد به ونوس و مرسانا و گفت بعد

.دیبهش داد طنتیدونم بهتون گفته و شماها با ش یم -

.دادن یلیسارا و ن دیشا م؟یینجایچرا ما؟ مگه فقط ما دوتا ا -ونوس

.آورد ونوس یدنیتو رفت و نوش. داشت تیمن، عسل گفت حساس ياوه خدا -سارا

...بار  هیگفتم؟ ونوس خانوم، اگه  يدید -نیمت

.میکن یحساب م هیبعدا تسو ال،یخ یب. تا حالش بدتر نشده میبر ن،یدستم شکست مت - سورن

هم فشرد و سر لب هاش رو به . شد و انگشت اشارش رو به سمت اون گرفت رهیونوس خ یو وحش یمشک يبه چشما تیبا عصبان نیمت

.دنبال سورن راه افتاد یخدا حافظ یتکون داد و ب

.فرو کرد شونشیپر یمشک يتو موها یدست tشده بود یکه عصب ونوس

.زنه یم نهیرو به س یمامان شیتیت يدختره  نیپسره چرا سنگ ا نیاَه، ا -

:از پشت سر گفت یمان

.هم کیجتو  کیدانشگاه همن و ج يدوره  يها قیکه رف نیواسه ا -

:گفت نهیابروش رو انداخت باال و دست به س يتا هی مرسانا

.نیمت ای ه،یعسل دوست دختر مهندس صادق میدیما که نفهم -

.بس است. نکرد يخب، حسود یلیخ -سارا

***

رن مستاصل سو. سورن سرخ شده بود يها یلیاز س یصورت عسل کم. تخت گذاشت يآروم رو یلیسورن عسل رو خ. به شدت باز شد در

:آروم گفت یلینرمش فرو کرد و با خشم، اما خ يقهوه ا يتو موها یدست

داره؟ تیواقعا حساس ؟یچ فتهیبراش ب یاگه اتفاق نیمت! شهینم نیبهتر از ا -

 هی نیا. هم معدش تعجب کرد و حالش بد شد نیخوره، واسه هم ینم زایچ نیعسل از ا ،یدون یخب خودت که م... که  تیحساس -نیمت

.بهش نوشیدنی ندن گهیاونا که د يبرا شهیم یدرس عبرت

 یبه داخل اتاق سرك م رونیپنجره اتاق باز بود و نور مهتاب از ب. به صورت ناز عسل که معصومانه به خواب رفته بود نگاه کرد یکم سورن

.شد بود رهیسورن مات به عسل خ. کرد یعسل رو روشن م يبایاز صورت ز یمیو ن دیکش
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خود  گهید. شه فاتحت خونده س داریگولت نزنه، وگرنه صبح که ب طونیو ش یفرصت سو استفاده نکن نیپسر، به نفعته که از ا یه -نیمت

.یدان

.نگاه کرد و اخماش رو تو هم کرد نیشده بود، به مت شیعاد ریکه تازه متوجه حالت غ سورن

کردنه؟ یاالن وقت شوخ نیمت -

:گفت رونیداد ب یسورن هلش مکه  یبا خنده، در حال نیمت

.زمیدوستانه بود عز حتینص هیفقط  نیا -

.رفت یو به سمت در خروج دیسورن رو بوس ي گونه

کارش کنم؟ یکجا؟ چ نیمت - سورن

.کار دارم یلیخودم، خ يرم خونه  یم. شهیبذار بخوابه، صبح که بلند شه خوب م ،یچیه -نیمت

:و ادامه داد دیکش يا ازهیخم

.افظخداح -

.در آورد تو يسرش رو از ال یطانیبست و دوباره با لبخند ش مهیرو تا ن در

!گولت نزنه خوشگله طونیش ؟يبه هشدارام که خوب گوش کرد -نیمت

. ولو شد یمبل راحت يرمق رو یسورن ب. پرت کرد، اونم سربع در رو بست و رفت نیکوسن مبل رو برداشت و با لبخند به طرف مت سورن

هر  يکرد پرونده  یسع. که امشب باهاشون آشنا شده بود يو به تمام افراد یانیو ک يریکرد، به مهندس نص یامشب فکر م يق هابه اتفا

دستش  يبه ساعت نقره ا. سردار نوشت و فرستاد يبرا ییبعدش لپ تاپش رو روشن کرد و گزارش بلند باال. کدوم رو از اول مرور کنه

 دهیهنوزم خواب. نگاهش به عسل افتاد. خمارش رو با پشت دست مالوند و رفت تو اتاق خواب يچشما. شب بود يساعت سه . نگاه کرد

.عسل رو درآورد يتخت و کفش ها نیینشست پا. ودهنوز کفش هاش پاش ب. نگاه به لباساش کرد. بود

رو  یوحش يببرها يقت واسه من ادااون و ،یستیتو موشم ن! جناب سروان یباش یقدر نازك نارنج نیکردم ا یهه، فکر نم - سورن

.ياریدرم

صورت همچون  ينگاهش رو. بلندش کرد و کتش رو از تنش درآورد زیخ مین. کار رو کرد نیا یبه سخت. ارهیکرد کت عسل رو درب یسع

.زد بیاز درونش بهش نه يزیچ هیبعد . ماه عسل ثابت موند

".رو جمع کن زتیه يپسر خجالت بکش، چشما"

.شده رهیخمار بهش خ يعسل با چشما دیل رو دوباره سر جاش بخوابونه، داومد عس تا

کجاست؟... جا ...  نیا ؟یهست...  یک...  گهید... تو  -

.دورگه و مست عسل سورن رو وادار به خنده کرد يصدا

.ا کجاستج نیا ادیم ادتیام هم  یمن ک ادیم ادتیو حالت سرجاش اومد، هم  يبخواب صبح که پاشد ،یچیه - سورن

.تخت بلند شه که عسل مچ دستش رو محکم گرفت ياز رو خواست

.ترسم یم... من ...  يبر... ذارم  ینم... کجا؟  -
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:گفت یبا کالفگ سورن

.هالم يجا تو نینترس، من هم. دستم رو ول کن -

.داد و افتاد رو عسل سورن هم تعادلش رو از دست د،یدفعه عسل محکم تر دستش رو کش نیبلند شد بره که ا دوباره

. نداشت دهیکرد خودش رو کنار بکشه، اما فا یخورد،سورن سع یم گهینفس هاشون به صورت همد. هاشون تو هم قفل شده بود نگاه

تر از اون چه که فکرش رو  عیسر یلیخ شیورزشکار کلیسورن با اون ه. نبود یمهم زیعسل که دور سورن حلقه شده بودن چ يدست ها

بود، اما  یدونست چ ینم. ادیذاشت کنار ب یبود که نم گهید يروین هیعسل رو باز کنه، اما  ي ترونهو دخ فیظر يتونست دستا یم دیبکن

.افتاد نیمت يحرفا ادینشوند و  شیشونیرو پ یظیسورن اخم غل. ذاشت اون کنار بره یعسل، نم یو عسل یطوس يچشما

"!نه خوشگلهگولت نز طونیش ؟يبه هشدارام که خوب گوش کرد"

محکم  یلیبلند شد و رفت و در رو خ عیسر یلیسورن با اخم خ. زنه یکه داره گولش م هیلعنت طونیش نیآره، ا. دیچیتو سرش پ نیمت يصدا

.دیکوب

***

سورن تا . هال يدست سرم رو گرفتم و رفتم تو هیبا . از کتم نبود يتنم بود، اما خبر میلباس مشک. از خواب بلند شدم يبا سر درد بد صبح

:گفت دیمن رو د

!یخانوم نازك نارنج ریصبح به خ ؟يشد داریباالخره ب - سورن

شده؟ یکنه؟ چ یقدر سرم درد م نیمن چرا ا -

؟یگرفت ینکنه خدا رو شکر فراموش اد؟ینم ادتی شبید یبگ يخوا یتو م یعنی - سورن

شب؟ید -

.اومد ینم ادشی شیشهو یو ب وانیشکستن ل يجز صدا يزیچ. فکر کرد شبید به

.ادینم ادمیرو  شیدونم، بق یرفت و نم جیکه خوردم و بعد سرم گ يرو داد يزهرمار هیبه من  شبیتو د -

بود کار دست  کیبهت ندم خانوم کوچولو، چون نزد زایچ نیاز ا گهیجمع کن د شتریکم حواست رو ب هیآهان، من دادم اون وقت؟  - سورن

.يخودت و من بد

.به بازوش چنگ انداختم و برش گردوندم. روش رو برگردوند يدار ید معنبا پوزخن و

؟یکن کهیت کهیمنو ت يخوا یم ؟یچته ببر وحش ،يهو - سورن

از سرم  يفکر هیآن  کی. داد یکرد و زجرم م یمن سو استفاده م یاز فراموش. زد یلباش م يگوشه  یحرفاش رو با لبخند کج تموم

خواست حرص منو  یفقط م یلعنت. زد یهنوز هم پوزخند م. راحت شد المیخ. لباس االن تنم نبود نیبود اطور  نینه نه، اگه ا. گذشت

.ارهیدرب

شده؟ یچ شبید یگ یم -
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. شد یموجود فقط در برابر حرف آروم رام م نیا. کنه یاندازه و مسخرم م یدونستم اگه باهاش کل بندازم دستم م یم. آروم بود لحنم

.شونه هاش رو انداخت باال. م اومده بوداخالقش دست گهید

.وبال گردن ما يرفت و شد جیخوش مزه دادن که سرت گ یدنینوش هیبهت  یتو مهمون - سورن

شده؟ یچ نم،یدرست حرف بزن بب -

.خونه متیرفت و ما هم آورد جیو سرت گ يمشروب خورد ،یچیه. یافت یبابا، االن پس م یچیه - سورن

ن؟یهم -

.نیهماوهوم،  - سورن

.اخم نگاهش کردم با

...بود کار دست  کیکه نزد یپس چرا گفت -

.دیزد و بلند بلند خند يا قهقهه

.اریپوکت فشار ن يبه کله  ادیز ال،یخ یب ،یچیه -

:داد زدم تیعصبان با

؟يکار کرد یشعور با من چ یب ينبوده، تو نیهم -

 یدردم م. و چونم رو محکم تو دستش گرفت ستادیمن ا يورده اومد درست جلوگره خ يبا اخم و ابروها. لباش رفت کنار ياز رو خنده

.کردم یهم و با خشم و انزجار نگاهش م يرو دمییسا ینگفتم، فقط دندون هام رو م يزیاومد، اما چ

!ياره بلبل زبون شددوب ا،یدست من ریرفته تو ز ادتی. میکن یم کاریجا چ نیو ا میهست یرفته ما ک ادتیکه دوباره  نیمثل ا - سورن

.رونیب دمیرو محکم از دستاش کش چونم

.به ظاهر محترم يآقا ست،یالزم به دعوا ن يآدم جواب من رو بد نیتو اگه ع -

.دراومد شتریادا کردم که لجش ب يآخر رو طور ي کلمه

.نذار دهنم رو باز کنما مربا - سورن

...دهن  اون گهید بازکن د ؟یبگ يخوا یم یچ نمیباز کن بب -

.کنم، نگران نباش یباز م. نشو یباشه باشه، شما عصبان - سورن

.بود زیتمسخر آم لحنش

؟ينه؟ من بودم نذاشتم بر دمیمن بودم دست تو رو کش شبید - سورن

؟یچ -

من بودم که تو رو انداختم رو خودم؟. ادینم ادتی ار،یتو به ذهن خودت فشار ن زم،ینه عز - سورن

 یم ادمیداشت  ییزایچ هیگفت،  یکنه؟ اما به نظرم راست م یم تمینکنه داره اذ گه؟یداره م یچ نیخدا، ا يوا. دیکش یداشت سوت م مغزم

.اومد

؟یچ یعنیحرفا  نیا -
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بود کار دست  کیگفتم نزد نیواسه هم. يانجام داد یرو که گفتم جنابعال ییکارا نیا يخواستم تورو ببوسم نه؟ همه  یمن بودم م - سورن

.يت بدخود

.زدم نشیبردم و با مشت به س ورشیبعد طلبکارانه به سمتش  یشدم، ول دیسرخ و سف یکم

...کار  یتو با من چ. يسرگرده برد یهر چ يآبرو. يا یپست عوض هیتو  -

به  يجور نیذارم دستت به من بخوره؟ من هم یم يفکر کرد. من که بودم ،يحال خودت نبود يتو تو. ساکت شو، حرف مفت نزن - سورن

.یحالم رو به هم نزن سر صبح...  امیکنم، اون وقت ب یزور تو رو تحمل م

.يناهارخور یو نشست رو صندل ختیخودش ر يقهوه برا هیپوزخند به طرف آشپزخونه رفت و  با

داره، وگرنه کارم ساخته  يذره وجدان امانت دار هیکار کردم؟ شانس آوردم  یمن چ ا،یخدا. مبل و با دو دستم سرم رو گرفتم يرو نشستم

نگاه کنم؟ نیا يحاال چطور تو رو! ایکن یکوفت نم یچیه گهیخنگ، د يدختره . بود

.صبحونه بخور ایحاال برو لباست رو عوض کن ب. نشده که يزیخب، چ یلیخ - سورن

شدن که  یم ریمچنان اشکام سرازتو فکر بودم و ه. کردم هیتخت و گر يخودم رو پرت کردم رو. تو اتاق و لباسم رو عوض کردم رفتم

.لبخند زد کنارم رو تخت نشست  دیتا من رو د. نهیمت دمیبرگشتم د. شالم نوازش کرد يسرم رو از رو یدست

سورن . کشمش یکرده و اشکش رو درآورده؟ م تیعسل منو اذ یمونه، ک یم يابر بهار نیقربون اون اشکهات بشم که ع یاله -نیمت

.کنم یرم دعواش م یاالن م ؟یکن یم تیکه دختر منو اذ دهیرس ییحاال کارت به جا! بدجنس، اگه دستم بهت نرسه سورن يکرده؟ ا تتیاذ

.و بامزه نیریلحن ش هیزد، با  یبدن حرف م يرو دلدار يکه بخوان دختر بچه پنج ساله ا ییکسا نیا نیع

.دیخند یکرد و م یم ما رو نظاره نهیداده بود و دست به س هیهم به چهارچوب در تک سورن

.داره داریکنه نازش خر یکنه حاال چه خبره، فکر م یقدر لوسش نکن فکر م نیا ن،یبسه مت - سورن

.داره داریخب معلومه که نازش خر -نیمت

:زدورو به سورن که  يلبخند

.رو پرداخت کنم متشیچند، من ق دییشما بفرما -

.و ازاتاق خارج شد.......هر دوتاتون لوس. دیشد یخواهر برادر م ستیشما با. دیکه الحق که مثل هم دیخند سورن

.میآب به دست و صورتت بزن، حاضر شو بر هیپاشو . دیگل وگالب نیپاشو خانوم کوچولو، ناهار مهمون آقا مت -

.امیم دیچشم، شما بر -

 یسلطنت يکاخ ها ادیآدم رو . کیش یلیرستوران خ هی میو رفت دمیپوش نیو شلوار ج یصورت زیبول هیدوش گرفتم و  هیمنم . رونیب رفتن

بود که در کنارش  بایز يفواره  هیوسط رستوران . نیو مرمر دیو کفپوش سف يا شهیش يبزرگ و لوستر ها يانداخت، با مجسمه ها یم

.داد یجلوه م ینگرقص نور، آب اون رو ر

؟یکن یور و اون ور رو نگاه م نیدختر، چرا ا یه -نیمت

.يآبرومون رو برد ار،یدرن يباز دیبد دیند - سورن

.غذا سفارش داد نیگارسون اومد و مت. قبل از من نشسته بود نیکه مت يزیبهش رفتم و نشستم پشت م يغره ا چشم
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.دوست دارن یلیکه خ نیمثل ا ،يداد یهم واسه سرکار خانوم سفارش م یدنیجان نوش نیمت - سورن

!سورن -نیمت

.افتاد یاون اتفاق نم ن،یکرد یم يکم امانتدار هیو  دیرم خوش و بش خودتون نبودسرگ روزیاگه شما د -

.میخانوم نوشیدنی رو خورده، ما مقصر شد. خوبه - سورن

.خورم یبازم م ه،یطور نیحاال که ا! خوردم که خوردم، نوش جونم -

.ارهیخواد حرص تو رو درب یعسل جان بس کن، سورن فقط م -نیمت

!ها، خوش گذشته بهش انگار ارهیدر ب يبخواد باز مست باز نیحوصله ندارم ا گهیمن د گه؟یم یچ نیا. نیمت ستایوا - سورن

. با بغض بلند شدم. میزد انگار من جد اندر جدم دائم الخمر بود یحرف م يجور هیبچه پررو . حرف زدنش رو نداشتم يحوصله  گهید

.یسمت صندل دیرو گرفت و کش نمیآست نیمت

.گارسون هم غذا رو آورد نیعسل خانوم تو به حرفاش توجه نکن گلم، بب. بس کن سورن. عسل نیبش -نیمت

... گهیبار د هیاگه  ؟یهست یک يفکر کرد. آقا رو ندارم نیا يطاقت حرف ها گهیمن د -

.دو بار شهیم شه،ینم يزیهم چ گهیبار د هیحرف اضافه نزن،  نیبش - سورن

.رو یعوض رمیو بگحالش ر دیحرص نشستم، با با

.خوشش اومده یلیبهم گفت که ازت خ يریمهندس نص شبیخب سورن، د -نیمت

.ادیبهش نم! يریس مهندس نص قهیچه بد سل -

!هم دلت بخواد یلیخ - سورن

.میادامه نداد گهید نیمت يچشم غره  با

کن خودت رو  یسع. و فروشگاه باهاشون قرار گذاشتمبعد ناهار، ت. سخت نباشه ادیفکر کنم وارد شدنمون به تجارت پر سودشون ز -نیمت

.که سرد شد میغذامون رو بخور گهیحاال هم د. حله یهمه چ گهیاون وقت د ،یجا کن یتو دل مان

براق  يها کیو مجلل، حدود چهار طبقه با سرام کیش لیو وسا بایز يو بزرگ با مغازه ها کیش دیمرکز خر هی میکه تموم شد رفت غذامون

.يا شهیش ينسورهاو آسا

عسل، شما اومد؟ یه -سارا

ن؟یخوب. لوفرخانومیسالم ن. سالم سارا جان -

...کردن و  طنتیش یاما ونوس و مرس د،یکه حساس دیشما گفت. خوام یمعذرت م شبیممنونم عسل خاوم، واقعا بابت د -لوفرین

.کنم یم یجا تالف هیمنم  ست،یمهم ن یدونم، ول یبله م -

.شرف ها رو یب ستمیول کنشون ن زمیتا زهرم رو نر یگفتم، ول یوخبا ش البته

.ناراحت شد تو حالت بد شد یلیمن خ -سارا

.شد یچ دمینفهم گهیرفت و د جیسرم گ هوی. شد یدونم چ یواقعا نم. کنم یم یمنم عذرخواه -

و حساس ما حالشون چطوره؟ بایبه به پرنسس ز - یمان
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 سیپل اناتیبرخوردها و هم جر نیا يهم برا کردمیدستکش دستم م ستیبا شهیسورن هم هیبه توصکراه بهش دست دادم البته  با

.کرد یرو توچشمام دوخت و با لذت بهم نگاه م زشیه يچشما. شغلمون

.مهندس، به لطف دوستان خوب خوبم يممنون آقا -

فقط چهار حرفه  یمان یمهندس، ول يآقا دیکشه تا بگ یم نه حرف طول. دیتعارفات رو کنار بذار نیکنم ا یخانوم عسل، خواهش م - یمان

.نیها، باور کن

!هوس باز يجمع کن خودت رو مردك گنده . بهم نگاه کرد زونیآو يسرش رو کج کرد و با لب و لوچه  يحالت بچگونه ا با

.از بس محو بود دمشیبهش زدم که خودم هم ند یحیلبخند مل هیزور  به

.مهندس ياکنم آق یم یباشه، سع -

!که یپوف، بازم گفت - یمان

؟یکن یتو سر اسم صدا کردن بحث م دیخر میاومد. بابا ایب -نیمت

.گرفت بایز يکرد و لباس ها دیخر دیبله با -سارا

.میکار دار یجان که کل یلین ایب -نیمت

تهران بگم  میباشه رفت ادمیشده ها،  ییپرروعجب  نیمت نیا. خودش حلقه کرد و به طرف مغازه ها راه افتاد يرو تو دستا لوفرین دست

.سردار ادبش کنه

پوزخند زد و پشت چشم  هیهم برگشت و  یسورن عوض. دلم بذارم؟ سارا رفت دست سورن رو گرفت يکجا گهیرو د نیمن، ا يخدا يوا

!امــاناومده؟ مـــ رمیخان گ یبا مان یکردن و همراه دیمن افتخار خر یعنیحاال  ،يوا. واسم نازك کرد

.میخوام بکن یم دیخر یکه کل ایخب عسل جون، ب - یمان

با . رو کم کنم رتیغ یب نیو اون مت دهیند ریسورن خ نیا يخواستم رو یگرفتم، اما م یم شیداشتم آت. اومد و دستم رو گرفت کهیمرت

تو . نبود الشمیخ نیتو سر سارا کنن، واقعا ع خاك. میرفت هیبلند سمت بق يحلقه کردم و با قدم ها یدستم رو دور دست مان ییکمال پررو

.براش نازك کردم و جلوتر رفتم یبار من بهش پوزخند زدم و پشت چشم نیزد، اما ا یسورن خشم موج م يچشما

.ایر یراه م يفقط دار ؟یلباسا رو نگاه کن يخوا یتو نم. انیبچه ها هم ب ستایعسل جون، وا یه - یمان

تو؟ میبر. رسه یبه نظر م یبزرگ و خوب يمغازه  نیباشه باشه، ا -

.دلم زیعز میبر. يا قهیخوش سل یحساب ادیخوشم م - یمان

 ياصال حال و حوصله . از بدنم رو با چشماش خورده یمیکردم ن یکرد احساس م ینگاه م زیه نیهمچ! حالم رو به هم نزن تو رو خدا عق،

موندم خودشون  شییخدا. بود یمهمون نایونوس ا يچون دوباره فردا شب خونه کردم،  یم دیخر دیرو نداشتم، اما به ناچار با دیخر

بهت نشون بدم تو دفتر  يتولد هی ستا،یوا. بود و تولد ونوس خانوم بود يحاال فردا که اجبار ؟یپشت سرهم مهمون هخور یحالشون به هم نم

. دهییغول رو زا يعجوزه  نیالبته متاسفانه مامانش ا. من مشروب  از مادر زاده نشده به د،یچشم سف يدختره . سنیخاطراتت با آب طال بنو

 یپشت لباس کم. بود يروشن و چشم نواز یصورت. چشمام رو گرفت یصورت يبایلباس شب بلند ز هی هویتو تفکرات خودم غرق بودم که 



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥

دامن هم  نییکمرش و پا يرو. بود هیال هیو ال یزنپارچه به صورت باد ب هیهاش چند ال نهیقسمت س يدنباله داشت و از باال دکلته بود و رو

.چشمم رو گرفت یلیخ. داشت ییبایز ونیپاپ

چشمت رو گرفته؟. يا قهیگفتم که خوش سل - یمان

.فیاما ح ،یلیآره خ -

؟یچ فیح - یمان

بپوشم، یمدل نیا يمن عادت ندارم لباسا -

فدات شم؟ يچرا دوست ندار ،ییبایز یلیتو خ - یمان

.گاهش کردماخم ن با

.دوست ندارم ،يطور نیهم -

ما؟ يبایکت ستش رو داره بده به پرنسس ز نمیخب باشه، بذار بب یلیخ - یمان

.پسر اومد سمت من. باهاش حرف زد یرفت جلو و کم یمان. بود پیجوون و خوشت یرانیپسر ا هی فروشنده

و کفش و کتش رو هم  فیست ک. دیدیرو پسند ییبایلباس ز. باشه یانریا يبایز يبانو کیمتعلق به  دیبا بایچهره ز نیگفتم ا -فروشنده

.دینیبب دیبا

.دیشم اگه بهم نشونش بد یممنون م -

.ارمیاالن ست رو خدمتتون م د،یپرو کن دییشما بفرما. حتما -فروشنده

کت رو  عیسر. از پشت به در زدن. طور نیو کفشش رو هم هم فیک دم،یلباس رو پوش. بود نهییبزرگ بود و سه طرفش آ یلیپرو خ اتاق

.و در رو باز کردم دمیهم پوش

. خوندم یرو تو چشماش م نیکه درست نگاهم کرد، برق تحس نیاما بعد از ا. کنه یسورن با خشم داره نگاهم م دمیاما د ه،یکردم مان فکر

.دیاخماش رفت تو هم و لبش رو گز. رو صدا زدم یتو جه بهش مان یب

!یآسمون دمیشا ،ییایدر يپر هیدختر، درست مثل  يشد بایز یلیخ ،يوا - یمان

خوشگل  یلیدل بکنم، خ نهییاومد از آ یدلم نم. من جلو اومد و پشت سر اون هم پسر فروشنده دنیبود، با د لوفریکه حواسش به ن نیمت

.بود بایهم ز یلیبودن خ دهیپوش نیشده بود و در ع دهیلباسم حاال پوش. شده بودم

.ادیبهت م یپوش یم یقربوت برم که هر چ یاله -نیمت

.شما همه به عسل توجه کرد. کرد ياوه نه، من حسود -سارا

.ارهیرو درب هیفقط خوب بلده چشم بق ست،ین بایعسل ز. ستیطور ن نینه سارا جان، ا - سورن

.ستیسر بهم گفت که حرف سورن مهم ن يبا اشاره  نیمت. سارا رو گرفت و رفت دست

.میاریاز عسل خانوم کم ن گه،یدنبال لباس د میما هم بر -لوفرین

.فردا شب از االن معلومه يستاره  یول د،یبر - یمان

.خدا به دادت برسه عسل، ونوس خفت نکنه خوبه -نیمت
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 ید و پشت گردنبلن یآسمان یلباس آب هیسارا . رو کردم دمیراحت بود که خر المیمن خ گهید. و منم لباس ها رو درآوردم میدیخند همه

.بود يکه حلقه ا یسبز چمن يبایلباس ز هیهم  لوفرین. برداشت

.واسه مردها میدیخر یکت و شلوارها رو م دیبا حاال

از  یکیکرده بودن که با کدوم  ریگ یو سورن تو دوراه یبرداشت، اما مان لوفریسبز، همرنگ لباس ن راهنیبا پ یکت و شلوار مشک هی نیمت

 راهنیو پ یکت و شلوار طوس هیسورن هم . دیپسند یمان يرو برا یآسمان یآب راهنیبا پ یکت و شلوار استخوون هیارا س. ماها ست کنن

تو . خونه میمن و سورن خان هم برگشت. خود يو بعدش هم نخود نخود هر که رود خونه  میخورد یبستن هی دیاز خر دبع. گرفت یصورت

. کردم یداده بودم و به شهر و ساختمون هاش نگاه م هیمنم سرم رو به پنجره تک. و ساکت بودکرد  یم یرانندگ تیتموم راه با عصبان

حرف زدنش  يحوصله . باال میرو گرفت و رفت تییسو دیکل عیسر. هتل میدیرس. رو نداشتم عورش یب يپسره  نیجر و بحث با ا يحوصله 

ده . خودم رو پرت کردم رو تخت دمویلباسام رو پوش عیتو اتاق نبودسر رونیساعت اومدم ب میتو حموم بعد ن دمیچپ عیسر. رو نداشتم

حال و سر وقت  يرفتم تو. خواد پرش کنم یبلند شده و با التماس ازم م چارمیشکم ب ادیفر دمیهم گذاشتم که د يچشمام رو رو يا قهیدق

.برداشتم و خوردم بیس هی. خچالی

ن؟یشده بود میخ موش قااز ترستون تو سورا. به به، عسل خانوم - سورن

بترسم؟ دیبا یاز چ ؟یترس؟ چه ترس -

.یدختر شجاع هیرفته بود تو  ادمی ،یگ یراست م - سورن

.نره ها، جناب سرگرد ادتی گهیرفته بود؟ حواست رو جمع کن د ادتی ياوا؟ جد -

:گفت تیبا عصبان سورن

 ؟یتو بغل آقا مان یرفت ینفهم رو سپردن دست من، اون وقت جنابعال يه تورفت ادتیکه  نیبه اون راه، آره؟ مثل ا یزن یتو خودت رو م -

؟یکش یتو خجالت نم

.نزن يخودینرفتم، حرف ب یمن تو بغل مان -

تو رو به من  چارتیسردار و اون پدر ب ؟یگرفت یو قلوه م يداد یو دل م یرفت یباز راه م شیبا ن یدست تو دست مان يتو نبود - سورن

.نه ای یکارات سالم بمون نیبا ا ستیمعلوم ن ایح یب يتو. بدم لشونیتحو دیتو رو سالم با. هات رو بذار واسه بعد يارغلط ک. سپردن

.که تو گوشش خوابوندم فضا رو پر کرد يا یلیس يصدا "بوف"

دختره شجاع و پر . روان زنس هیسروان روش دست بلند کنه، اونم  هیشد که  یباورش نم. شده بود رهیگرد بهم خ يو با چشم ها متعجب

.اومد یزود اشکام درم یلیدونم چرا خ یبودم، اما نم یدل و جرئت

:بغض گقتم با

با اون  دیمن با. به سارا جونت يدیتو هم چسب. رو گرفت و رفت لوفریدست ن نیکار کردم؟ هان؟ مت یمگه من چ! خفه شو! دهنت رو ببند -

رو  فتیدهن کث. رو تحمل کنم یبا اون دختره که مجبور شم مان يبر يکرد یدم دستت منو ول نمکردم؟ اگه امانت بو یکارم یچ زیه یمان

.یعوض یرتیغ یتو ب ستم،ین ایح یمن ب... .  ارویکنه من با اون  یفکر م نهندو یهرک! ببند
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داره  یعوض! جا بود نیا نیکاش مت. نمک هیخواستم گر ینه، فقط م ای فمیمهم نبود واسم که بگه ضع. رمیاشکام رو بگ ينتونستم جلو گهید

 يرو ا؟یح یشدم ب میرو گرفت گهیدست هم د هی یحاال منو مان. به سارا دیخوبه خودش اول رفت چسب. زنه یبهم م ییایح یرسما تهمت ب

.هیدونستم سورن عوض یم. موهام رو نوازش کرد یدست. کردم یم هیو گر ودمب دهیشکمم خواب

!یبه من دست نزن لعنت -

که  نیخصوصا ا. یهست یتو با مان دمید گه،یخب منم حرصم گرفت د. کردم یتو رو ول م دیمن تند رفتم، باشه حق با توئه، من نبا - سورن

...کنم، اما  یعادت ندارم عذرخواه. که در مورد لباست نظر بده ياون رو صدا کرد

:برگشت و گفت. شد و رفت سمت در بلند

.رو خدا ببخش تو. خوام یعسل معذرت م -

خوام؟  یمعذرت م گهیبه دهنش اومد بارم کرد، حاال م یهرچ کهیمرت ده؟یزد، اما چه فا یتو صداش موج م یمونیپش. و در رو بست رفت

.بخشمش یغلط کرده، من که نم

.خوابم برد یک دمیکردم که نفهم هیقدر گر نیا

***

 یتونم که از گشنگ یبه جهنم، نم. و دوباره دعوامون شه خچالیه برم سر وقت دوبار دمیترس یگرسنه بودم، اما م. خواب بلند شدم از

 ینم. شب بود مهیساعت سه بعد از ن. شد ینم دایپ يبه درد بخور زیچ خچالیتو . بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه. هرچه بادا باد! رمیبم

 ریتو حال پام گ امیتا راه افتادم ب. ختمیر یدست شیخودم تو پ يبرا وهیکم م هیبه ناچار . ارنیموقع شب زنگ بزنم برام غذا ب نیتونستم ا

.رفت تو دستم شهیش هیخودمم افتادم و . با شدت از دستم افتاد و چند تکه شد یدست شیفرش و پ يکرد به لبه 

!دستم يآ -

.شد داریبود ب دهیسورن که رو کاناپه خواب شه،یشکستن ش يصدا با

.و کم داشتمر نیهم ،یلعنت! یـــیآ -

:کرد گفت یو منگ نگاهم م دیکش یم ازهیکه خم یدر حال سورن

شده؟ چه خبرته؟ یچ -

.شما به خوابت برس ،یچیه -

.رسم یحتما به خوابم م یکه تو راه انداخت ییسر و صدا نیبا ا - سورن

.و اومد سمتم پاشد

.جلو این -

.خورمت ینترس، نم - سورن

.ره تو پات یه مشکست شهیهه هه هه بامزه، ش -

.ها رو جمع کرد شهیش يهمه  يرو روشن کرد و از کنار اومد تو آشپزخونه و با جارو شارژ برق
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؟یکن یکار م یآشپزخونه چ يتو یتو نصف شب - سورن

.رمیخوردن هم از شما اجازه بگ يواسه  دیرفته بود با ادمی د،یببخش -

:گفتم يبه شکمم با لحن مسخره ا رو

؟يدیها فهم شهیاجازه دادن گشنت م یبه بعد اگه جناب سرگرد صادق نیاز ا زمیعز -

.بخواب ریبرو بگ. اریدرن يخب، مسخره باز یلیخ - سورن

.بخورم اریواسم ب زیچ هیگشنمه، برو . خوام ینم -

.دستت که نشکسته، برو بردار بخور - سورن

.که دهیبر ینشکسته، ول -

نم؟یکو بب - سورن

هم  یکف دستم بود که کل يمتر یسه چهار سانت یدگیبر هی باینبود، اما تقر قیعم یلیخ. زخم دست چپم برداشتم يراستم رو از رو دست

.کرده بود يزیخونر

.پاشو ،یکن یم یپاشو پاشو، االن کل آشپزخونه رو خون - سورن

که دادم  ختیر نیزخمم بتاد يرو یکم .اون جا بود هیاول يکمک ها يخدا رو شکر جعبه . ییدست شو يرو گرفت و منو برد تو بازوم

.رفت هوا

.تر واشیچه خبرته؟  ،یـــیآ -

.کم غر بزن عسل - سورن

.که يزیبر واشتری يریم یخب نم -عسل

.نکرده يروش عفونت نکنه خدا زمیبر ارمیکم نمک هم ب هیگم ممکنه دستت عفونت کنه، بذار  یم - سورن

.گرفتمکه بازوش رو  رونیرفت ب یداشت م یشوخ به

؟ير یکجا م ،يهو -

.اَه ،يحالم رو به هم زد. يکرد یلباسم رو خون ،يهو - سورن

.بندم یخودم زخمم رو م. و اون نکنه نیخدا آدم رو محتاج ا. رونیبرو ب ایاصال ب -

.بذار به کارم برسم اریدرن يخب، ساکت باش و لوس باز یلیخ - سورن

.کردبا دقت و ماهرانه زخمم رو پانسمان  یلیخ

.تموم شد گهیخب د - سورن

.دمیکردم که خودمم نشن یلب ریتشکر ز هی

.بلندتر دم،ینشن - سورن

.ممنون -

.ایحال تشکر کرد یقدر ب نیحال زخمت رو نبستم که تو ا یقدر ب نیمن ا - سورن
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.مبل يحالت قهر بهم تنه زد و نشست رو با

!يزیمن االن ممکن بود برم تو کما از شدت خونر دیاگه شما نبود. نیدر آورد يکه دکتر باز نیخب، ممنونم از ا یلیخ -

.مزه یب - سورن

بهتون بگم؟ یچ يانتظار دار. سرشب رو يرفته ماجرا ادتونیکه  نیمثل ا -

.اون ماجرا رو فراموش کن - سورن

؟یاگه فراموشش نکنم چ -

.ه حال من ندارهب یفرق ،یش یم تیخب خودت اذ یاگرم نکن. یبه نفعته فراموش کن - سورن

؟ياون حرفا رو از ته دلت زد -

.بود تیعصبان ينه، همش از رو. که کردم یمعذرت خواه - سورن

 دمش،یبخش يا قهیدق هیمنم دل رحم و خر، . مونهیمعلوم بود پش. نگفتم يزیچ. دست سرش رو گرفت هیو با  رونیرو فوت کرد ب نفسش

 يبا چشما. قار و قور شکم بنده بلند شد يحاکم بود که ناگهان صدا نمونیب ینیسکوت سنگ. ودبهم نگفته ب ییزهایانگار نه انگار که چه چ

. درست کرد مروین هی عیدوتا تخم مرغ برداشت و سر. رفت سمت آشپزخونه. خنده رینگاه کرد بعد هم زد ز بهمگرد شده برگشت و 

.دیچسب یگرسنه بودم حساب یلیچون خ ،یجاتون خال

؟یقدر هول نیچرا ا. همش مال خودته ش،وای واشی - سورن

؟يدیآدم گشنه ند ه؟یخب چ -

.مثل تو رو، راستش نه یول دم،یچرا د - سورن

هان؟ هان؟ م؟یمگه من چطور -

.دمیزده ند یقدر گرسنه و قحط نیمثل تو ا ،یچیبا من؟ ه یدعوا کن يقدر دوست دار نیتو چرا ا - سورن

.یخودت ا،یثان. کنم ینم باهات دعوا مم یکن یاوال، چون تو با من دعوا م -

:با خنده گفت سورن

!یهست یبیواقعا که تو موجود عج -

.یبیخودت عج -

؟یکن یبارم م راهمیبد و ب یهمه خوش خدمت نیتازه بعد از ا یکن یم دارینصفه شب آدم رو ب يساعت سه . رم بخوابم یمن م - سورن

:بلند شد و خواست بره که گفتم یصندل يرو از

؟يخور یتو نم -

.يتو که بهم تعارف نکرد - سورن

.بخور خب نیبش -

.خوام، نوش جونت ینم - سورن
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 هیتوچشماش . بهم کرد زینگاه محبت آم هیکم نگاهم کرد و بعد ازم گرفتش و  هی. خودم درست کردم و گرفتم سمتش يلقمه با دستا هی

بابا،  الیخ یب. کنم یکنه؟ خب منم با اون لج م یب و مهربون باشه چرا بامن لج متونه خو یقدر م نیدونم اون که ا ینم. آرامش بود ایدر

.مست خوابه یکردم، حاال هم برم الال کنم که چشمام حساب ریشکمم رو که س. کنم یفکر م یدارم به چ شبموقع  نیمنم ا

سورن . خوش رنگ واسه خودم درست کردم ییچا هیتو آشپزخونه و  دمیسرحال از خواب پاشدم و رفتم حموم و بعدشم پر یلیخ صبح

همه . رفتم تو پارك پیخوشگل و خوشت یلیخ. کم قدم بزنم هیپارك هتل  يکه برم تو دمیصبحانم رو که خوردم لباس پوش. اتاق نبود يتو

.که دنیه؟ خوشگل ندیچ. کردن ینگاهم م يجور هی

؟یعشق من بش شهیم! يخانوم خوشگله چقدر شما ناز -پسر

.بچه جون، مزاحم نشو برو -

.برگرد نگاهم کن. که ستمیو دو سالمه، بچه ن یخانوم جون من س ،يوا يا -پسر

!ها هیعجب آدم -

.خوام نگاهت کنم یبرگرد خب، م -پسر

 ریبهت گ دایپسرخوب م هیاالن . برو خواهر، برو مزاحم نشو! زنن یلوس که با ناز حرف م ياوا خواهر يپسرا نیاز ا ادیقدر بدم م نیا -

.يایدرم یدگیده تو هم از ترش یم

که  يسمت خودش، جور دیمنو کش! داره میبودنش چه زور یمامان شیتیو ت يبا اون اوا خواهر ،یاوه لعنت. رو محکم از پشت گرفت دستم

ن؟یا ،يوا. افتادم تو بغلش د

.خوام یخوام، دختر م ینم هان؟ من پسر ؟یزن یبه من م هیچه حرف نیا. يایدرم یدگیخودت از ترش - سورن

!يزد یهم حرف م يچه نازناز! تو یهست يگریبه خدا، عجب باز يدار ولیبابا ا -

.گهید مینیما ا - سورن

؟يخورد يزیچ -

.آره صبحونه خوردم - سورن

...نه منظورم  -

چطور؟. نه بابا وونه،یاَه د - سورن

.يمهربون شد نیآخه همچ -

:رو فرو برد دم گوشم گفت سرش

.میکن فکر کنه ما عاشق هم يباز لمیکم جلوش ف هی. ادیاصال ازش خوشم نم. یداده حساب ریاون دختره بازم بهم گ -

.بوسه  یکرد داره منو م یفکر م دیدیم یصورتم شد که هر ک کینقدرنزدیهم ا بعدش

!سورن -

!که هیچه کنه ا یدون ینم. آخه مجبورم د،یببخش - سورن

.چه ناز و ملوس بود خدا. د و سرش رو کج کرده بودبو زونیو لوچش آو لب
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.زشته آخه یباشه، ول -

.تو اتاق میبر. هیعاد زهایچ نیجا، ا نیا ستین رانیا - سورن

.امیتو برو من بعدا م يخوا یم. کم بگردم هیمن اومدم تازه  -

.مزاحمت شه یترسم کس یمونم باهات، م ینه م - سورن

.کوچولو یمصنوع ي اچهیدر هیکنار  میرو گرفت و رفت دستم

سورن؟ -

هوم؟ - سورن

شه؟ یم یچ هیقض نیبه نظرت آخر ا -

ه؟یکدوم قض - سورن

مسائل نیو ا غهیص هیقض.مونیدوست ي هیقض -

.کشم یمن تو رو م ه،ینه نه، همون اول... تو  ایکشم  یمن تو رو م ایآخرشم . میساز یمن و تو که با هم نم - سورن

:اخم گفتم با

!منظورم موضوع پرونده س خوش مزه -

!ینره؟ البته اگه تو گند نزن شیباشم و آخرش خوب پ يمن تو پرونده ا شهیمگه م - سورن

.از دستم درنرفته يپرونده ا چیمنم تا االن ه -

.ره یپرونده درنم گه؟یمنظورت متهمه د - سورن

.کنه ینم یفرق -

.کنه یفرق م - سورن

.يکن احترام منو نگه دار یپس سع نشون،یدختر اداره ام و باهوش تر نینره که من بهتر ادتیاشه، که ب یبه هر حال هر کوفت -

.تو هم حواست رو جمع کن دختر خانوم. ندارم یناتمام يپرونده  چیه. خورن یرؤسا رو سر من قسم م يهمه . مامورم نیمنم بهتر - سورن

.عشقت اومد، من برم بهتره. چشم -

عشقم؟ - سورن

.سورن برگشت و نگاهش کرد و براش پشت چشم نازك کرد و برگشت سمت من. ابرو به دختر کنه هه اشاره کردم با

!کنه اومد که نیباز ا - سورن

مگه نه؟. خوشتون اومده یلیفکر کنم شما از برادر من خ د،یببخش. سالم خانوم -

:گفت یسیبه انگل ییپنج متر باز شد و با کمال پررو ششیگفتم برادرم ن دیتا شن دختره

.ازشون خوشم اومده یلیمن خ. و جذاب هستند بایبرادر شما فوق العاده ز. طوره نیبله هم -پررو دختر

مگه نه سورن؟. ارهیخودش نم يکم مغروره به رو هیبرادر من هم ازتون خوشش اومده، فقط  -

؟یگ یم يدار یچ - سورن
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.يبا من کل ننداز گهید یتا تو باش -

ن؟یهست یرانیا د؟یزن یحرف م یشما فارس -وپرر دختر

.دیذارم تا راحت تر باش یمن تنهاتون م ه،یکم خجالت هیداداشم . میهست یرانیما ا زم،یبله عز -

.بود یچشماش پر از التماس و درموندگ. کرد یداشت با اخم نگاهم م. سورن رد شدم ياز جلو شخندیو ن يکمال خونسرد با

!نم ازتک یعسل خواهش م - سورن

!زمیکنم سورن، خواهش نکن عز یخواهش م -

!عسل اگه دستم بهت نرسه - سورن

!فعال به دوست دختر خوشگلت برس فدات شم -

!کنم یعسل خفت م - سورن

!ــهمن، نــ يخدا يوا. ساعت ساعت برگشتم تو اتاق کیبعد از . باز چندتا ابرو باال انداختم واسش و رفتم کنار ساحل شیو با ن برگشتم

 وانیسورن با دو ل. کنم یده تا انگشت خودم خفه ات م نیبه خدا با هم! کنم یخفه ات م یکنه؟ سورن عوض یکار م یجا چ نیا نیا نــه،

:خندون رو به من گفت يبعد هم با تعجب و لب ها. باز رفت سمت دختره و شربت تعارف کرد شین هیبا . رونیشربت از آشپزخونه اومد ب

تو اتاق؟ یو برگشتت یا آبج -

...... یلیخ یلیخ. هیدوست داشتن یلیبرادر شما خ -دخترپررو

.رو مبل نشستم و پام رو انداختم رو پام. خودم رو حفظ کنم يکردم خونسرد یسع

شما متاسفم يبرا یول نهیاز دخترها هم یلیآره نظره خ خوب

.شد یم تابهیماه هی يسورن داشت از تعجب اندازه  يچشما

چرا؟ تیبا عصبان: پررو دختر

.زمیواسه شما نداره عز یاست وقت گهیآخه با هزارتا دختره د -

هزارتا دختر؟ -دخترپررو

 میینجایتازشم االنم که ا. گهیهمه دوست دختر داشته باشه د نیا دمیخب با ه،یبرادرمن جذاب و دوست داشتن یخودت گفت. زمیآره عز -

.رانیا میو برگرد فتهیب ابیجا تا آب ها از آس نیا میدختره اومد يداده از ترس خانواده به آب  يدیکه دست گل جد نهیواسه ا

رو  فشیپاشد و ک تیدختره با عصبان. وضع سورن هم از اون بهتر نبود. کرد یاز جا دراومدش بهم نگاه م يبا دهن باز و چشما دختره

.برداشت

معلوم نبود داداش پست  ياومد یم رتریاگه د زم،یممنون عز! حقه باز يت اومده، او ازم خوش یستیکس ن چیبا ه یتو بهم گفت -دخترپررو

.ارهیسر من ب ییفطرتت چه بال

کردم و ابروهام رو واسش  ینگاهش م شخندیمنم با ن. شد رهیهاج و واج بهم خ هیسورن چند ثان. دیرفت و در رو کوب تیهم با عصبان بعد

.انداختم باال یم
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به  دمیخدا رو شکر زودتر از اون رس. دیسمت اتاق، اونم دنبالم دو دمیتازه متوجه وخامت اوضاع شدم و دو. کرد رییرنگ چهرش تغ دمید

.دیکوب یبود و با مشت به در م ستادهیپشت در ا. اتاق و در رو بستم و از پشت قفلش کردم

!وونهیاَه، د. فکر دستت باش یستیفکر در ن -

.تا نشکستمشاون در رو باز کن عسل  - سورن

.نیگناه رو نجات دادم، هم یدختر ب هینکردم که، فقط جون  يالبته من کار ،یباز کنم ممکنه منو بکش. کنم یخوام، باز نم ینم -

!یباز کن که نشونت بدم عوض ؟یآره المصب؟ من دوست دست گل به آب دادم و در رفتم اومدم دب ن،یکه هم - سورن

؟یخواست یرو نم نیمگه هم. باز کردمادب خب دختره رو از سرت  یب -

من؟ تیثیبا بردن آبرو و ح ؟يجور نیا - سورن

هان؟ هان؟ ت؟یتو سوئ يتو چرا دختره رو آورد نم،یبب -

.نندازم نیدختره باشم، روت رو زم نیبا ا يدوست دار یلیگفتم تو خ - سورن

.دیبلند بلند خند بعد

!وونهید يرو آب بخند -

؟يشد سیپل يشجاعتت چطور نیتو با ا. تو محشره ییبه ترسو سیپل - سورن

پام . تو اتاق دمیاول آروم دو قدم اومد جلو و بعد دوباره دنبالم کرد و منم دو. شد رهیدر رو باز کردم و بر و بر تو چشمام خ. برخورد بهم

.خورد و افتادم رو تخت زیل

.شدم یداشتم خفه م. ام رو با دوتا دستاش گرفت قهیرو تخت و نشست و  دیپر اونم

!کشمت دختر یمربا؟ م يذار یکه سر به سر من م - سورن

!حقته... حقته ... حقته ...  يکرد... خفه ام ... کن ... ولم  -

من کجا دوست دختر داشتم بعدش ندونسته دست گل به آب دادم ؟ خوبه منم بگم من با هزارتا دخترم . يمنو برد تیثیآبرو و ح - سورن

...ارتا تو با هز ای

؟یچ -

!الیخ یشد مقابله به مثل کرد،گس ب یمثالش خوب نبود نم یحت نیبب ،یچیه - سورن

.پاشو از رو من. کردم یوگرنه خفه ات م ،يدیخوب شد خودت فهم -

.مونده هتیهنوز تنب ستا،یوا - سورن

.زد تو گوش من یشوخ یشوخ چندتا

تا  ستین یطفل. یکارش کن یچ یخواست یزد انگار م یحرف م نیهمچ! کرد یم یغیج غیچه ج ؟يدیدختره رو د ي افهیق! وونهینکن د -

.میاریبال سرش ب دیترس ینبوده، م يپسر چیحاال با ه

.مرده بود از خنده سورن

.گناه یپاك و معصوم بود و ب چارهیآره، ب - سورن
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......خنده ریز میزد بعد

.دیسانسورش کن نیپاش ،نمیبب دیجا چه خبره؟ خجالت بکش نیخدا ا ای -نیمت

سورن با . از بشقاب ماهواره نداشت یاغراق دست کم یب یعنی! بشقاب ماهواره شده بود نیکه چشماش ع دیرو د نیبرگشت و مت سورن

.خنده بغل دست من ولو شد

تو؟ ياومد يتو چطور ه؟یسانسور چ وانه؟ید یگ یم یچ - سورن

 يجلو. که مچتون رو گرفتم نهیاومدم تو؟ مهم ا يبه تو چه چطور. کارتون ساخته س متون،دیخودم د ن،یکتمان کن نیتون ینم گهید -نیمت

...حاال خودتون  نیکش یرو م گهیمن همد

!یروان میکرد یدعوا م میما داشت - سورن

.زده قرمز شدم یلیگه به خدا، نگاه کن صورتم رو، از بس س یراست م -

!یشمنو نگاه تو چنگولش، ببر وح يموها - سورن

؟ياومد يچطور ینگفت -

ن؟یکرد یمثال به قول خودتون دعوا، که من عمرا اسمش رو بذارم دعوا، م یحاال واسه چ. ما که باورمون نشد. گرفتم دكی دیکل -نیمت

 يچشم غره ا دیهر بار ما رو د م،یدیهم دختره رو تو راهرو د گهیدو سه بار د. روده بر شده بود از خنده. میداد حیرو براش توض ماجرا

.رو بزنه گهید یکیبود تو راهرو مخ  ستادهیالبد وا. رفت و رفت تو اتاقش

 ینکنه ب. ما رو ببره آپارتمان خودش نیبچه پررو، مت نیبار ا هیدوست دارم  یلیخ. خودش يهم رفته بود خونه  نیمت. شب شد باالخره

. به خودم میبپرداز الیخ یب. روش ادیمشت ب يصاف کار هیدم سردار  ین متهرا میدیرس م؟یخواد ما با خبر ش یجا زن گرفته نم نیشعور ا

 یهم دنبالمون نم نیمت. سالن که اون جا لباساش رو بپوشه يرو برد تو لشیسورن هم وسا. شدم یخودم داشتم آماده م اقبنده هم تو ات

برانداز  نهییسر تا پام رو تو آ! يگریج ایشد یچه پرنسس اوه،! بابا خودت رو بچسب. لوین يعمو يرفت خونه  یجونش م لوفریاومد، با ن

کمشم کج  هی. سرم جمعشون کرده بودم يساده کرده بودم و باال ونیشن هی ممیمصنوع يموها. اومد یمبهم  یلیخ میلباس صورت. کردم

کرده  لیتکم لیرو تکم شمیراق هم آراب یکم رژگونه و رژلب صورت هی. بود يو نقراه ا یچشمام هم صورت شیآرا. بودم ختهیکنار صورتم ر

 یم فیکوفتت بشه سورن، من کنار تو ح! شده بودم ییچه هلو ،یوضع هیاصن  وپ،ت ست،یب. هم انداختم فیظر ينقره ا سیسرو هی. بود

!اعتماد به نفسم تو حلقم. شم

متشخصه؟ سیپل هیچه وضع حرف زدن  نیزشته ا - "

.وجدان ریتو هم خفه بم گه،ید الیخ یب ییوو -

.امشب يشد یادب یب یلیرم بخوابم، خ یمن م. باهات حرف زدم گهیادب، اگه د یب -

".سکته نکنه خوبه چارهیتولدشم هست ب ،یاله. ادیونوس درم يچشما پمیت نیبا ا. خوشحالم یلیآخه خ -

.خودم با خودم خندم گرفته بود يدعواها از

؟يخند یم يدار يبا خودت حال کرد فته؟یخودش هیچ - سورن

!یاگه گذاشت رم،یامشب با خودم عهد کردم حال تو رو نگ هی -
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.شهیفعال که تو همش حالت گرفته م - سورن

.پنبه دانه ندیسورن در خواب ب -

 یبا ب. دستاش رو دور م احساس کردم. کردم ینگاه م نهیهنوز داشتم خودم رو تو آ. شد یم کیکه بهم نزد دمیپاش رو شن يصدا

.اش رو کنار زدمدست یحوصلگ

.به من دست نزن سورن -

عسل؟ - سورن

بله؟ -

نپلک، باشه؟ یامشب دور و بر مان - سورن

 يمن که با اون کار. مییجا نیاونا ا يریرفته ما واسه دستگ ادتیکه  نیبعدشم مثل ا. پلکه، نه من دور و بر اون یاون دور و بر من م -

.ندارم، تازه دشمنشم

اشه؟ب ،یحاال هر چ - سورن

:گفتم یتفاوت یو با ب دمیخط چشم کش گهیکم د هی نهیزدم و تو آ يپوزخند

.شهیم شیپس بگو آقا حسود. باشه -

گه؟یاز بابتت راحت د المیخ. خوام دلهره داشته باشم ینم. دستم، بفهم عسل یتو امانت - سورن

فقط؟ یرو بگ نیهم ياومد. اوهوم -

...راستش  - سورن

زده  یدختر کش پیچه ت وهو،ی. نگاه بهش انداختم هی. توالتم زیدر خط چشمم رو بستم و گذاشتمش رو م. شدتموم  دنمیچشم کش خط

 يپوزخند. برام ببند یگفت ب یبشر انقدر مغرور بود نم نیا. انداخته بود نییپا یکرواتش تو دستش بود و سرش رو با درموندگ! المصب

.و براش بستم دمیکش رونیاز دستش ب فزدم و کروات رو بدون حر

.تموم شد ن،یاز ا نمیخب ا -

.ممنون - سورن

.خواهش -

پا و اون پا کرد و بعد از اتاق خارج شد نیا یکم

؟يدیفهم. یسرد باش یبا مان ينره ها عسل، بهم قول داد ادتی - سورن

.فقط بردار دستت رو دم،یآره فهم يوا -

 یآهنگ آرومم گذاشته بود که حس خوب هی. نیدر رو باز کردم و نشستم تو ماش .نییپا میرو برداشتم و رفت فمیک. رو برداشت دستش

رد و  یبا سورن کالم يرینص يدادم به پنجره و آروم چشمام رو بستم و تا خود خونه  هیسرم رو تک. کیکالم و کالس یآهنگ ب هیداشت، 

.بدل نکردم

.میدیپاشو مادمازل، رس - سورن
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! من يخدا. لبخند هم رو لباشه هیو  رهیورن در سمت منو برام باز کرده و دستشم آورده جلو تا دستم رو بگس دمیرو باز کردم که د چشمام

به زور لبام رو گاز . بره هوا غمیبود ج کیهم از رون پام گرفتم که نزد شگونین هی. نه ای دارمیب نمیچند بار چشمام رو باز و بسته کردم بب

:ون گفتنشن هیکه بق يکه سورن طور تمگرف

.يدارینترس ب. گهیشو د ادهیپ -

که اونا هم  دمیو سارا رو د یمان. کار رو کرده نیا یبله، آقا از حرص مان دمیتازه فهم. رو بست نیتعجب دستش رو گرفتم و اونم در ماش با

.اومدن سمت ما یبودن و داشتن م دهیتازه رس

.گل و گالب یمهندس صادق يبه به آقا - یمان

سرکار خانوم؟ دیجان؟ شما چطور یلت ماناحوا - سورن

.کوب هست یلیک یلیاوه ممنون سورن، من ک -سارا

!دلم گفتم منم دارکوب هست تو

.گهیتو د میبچه ها بر -

 يو دکتر ساجد يریآشناها مهندس نص نیاول. کرد یبود به من و دستم رو ول نم دهیکنه چسب نیسورنم ع نیا. باال میاز پله ها رفت آروم

.میجلو و باهاشون دست داد میبودن، رفت

ز؟یعز ياحوال شما جناب مهندس ها. سالم - سورن

!به چشممون به جمالتون روشن شد. عنبر آورد يبه به باد آمد و بو -يرینص مهندس

.ساله بشه ستیدخترخانومتون صد و ب شاالیآقا ناصر مبارك باشه، ا. قربان دییشرمنده نفرما - سورن

.خانوم ولوله تا ما رو نکشه حاال حاالها هستونوس  - یمان

!دخنر منه ها ،یگ یم یحواست باشه چ یمان يآ -يرینص مهندس

.گهیگفتم ولوله د نمیخب بخاطر هم - یمان

.یزد تو گوش مان یبه شوخ يریخنده و مهندس نص ریز میزد همه

.من رو نزد یِمان -سارا

.هیشوخ نایا ينترس سارا خانوم، همه  - يساجد

.گفتم يمن جد یول - یمان

.نمیب یمهندس ونوس جون رو نم يآقا -

.لوفرهیاونجاست دخترم، کنار ن -يرینص مهندس

.ششونیپس با اجازه، من برم پ -

.برو دخترم -يدکترساجد

تکون  دیتهد يونه نگاهش کردم که دستم رو ول کرد و انگشت اشارش رو به نش صالیبا است. سورنه يدستام تو دستا دمیبرم که د خواستم

.داد
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سارا از دور دستاش رو باز . طرف دخترا میزمزمه کردم و به همراه سارا رفت "يبا جازه ا". منظورش شدم و با حرکت سر باشه گفتم متوجه

.ونوس رو بغل کرد غوشیج غیج يکرد و با صدا

!یتولدت مبارك هان. ویتو  يبرث د یاوه ونوس جونم، هپ -سارا

.من رو برانداز کنه، از سارا تشکر کرد يداشت از سر تا پا یکرد و سع یکه با اخم به من نگاه م یدر حال ونوس

.یصد سال زنده باش شاالیا. ونوس جون تولدت مبارك -

.خورد یخون خونش رو م. کردم یباهاش روبوس بعدشم

!بابت اون شب متاسفم. نمتیب یخوشحالم که بازم م. زمیممنون عز -ونوس

.زهرمارم شه دیفقط تو رو خدا امشب بهم ند. گهید ستمیجنبه ن یاون قدرها هم ب. نداره اشکال -

.کردم یقدر نامزدت هول کرد که داشتم سکته م نیاون دفعه ا. راحت التیباشه، خ -ونوس

.بود یعصبان یلیواقعا آقا سورن خ -لوفرین

خانوم حساس؟ یسالم سالم، احوال عسل -مرسانا

؟يتو چطور. خوبم طون،یانوم شخ یمرس. سالم -

بلبل؟ يتو چطور. ممنون منم خوبم -مرسانا

.کوب هستم. ینگو بلبل مرس گهید الیخ یب -سارا

.گهیباز هم البد سورنه د. زد به سرشونم  یکس

.سورن نکن -

.دوش دالم -نیمت

؟ییتو. سالم -

.لهپ نه پ، روحمه اومده تو رو با خودش ببره خوشگ. یسالم عسل -نیمت

.دیدماغم رو آروم کش بعدم

.نکن زنم رو تیاذ نیمت - سورن

.خودمه یکنم، عسل تشیبه تو چه؟ دوست دارم اذ -نیمت

.خوشگله ایطرفدار دار یعسل خانوم کل - یمان

:گفتم یبا پوزخند به مان. بود شیشونیاخم رو پ. سورن نگاه کردم به

.حواست به زنت باشه ازت ندزدنش. باستیسارا هم ز -

:دستش رو دور کمر سارا حلقه کرد و گفت یمان

.باستیمن ز يخب اون که آره، سارا -

.بود  ستادهیپشت سرم ا نیهنوز مت. دیهم دست سارا رو گرفت و بوس بعد

گذره؟ یبهت خوش م نیمت - یمان
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.هیتو بغل یلیخ میآره خب، آبج -نیمت

.شهیم میکم کم داره حسود! اوه پس خوش به حالت - یمان

:با خنده ادامه داد بعدشم

ن؟یمت میجامون رو عوض کن يخوا یم -

.خودم يلوین شیدم برم پ یم حینه، من ترج! بچه پررو -نیمت

عسل؟ شیپ امیخب پس منم ب - یمان

اره که احترام رو نگه د نیدونستم به خاطر ا یم. تر شده بود ظیگرفت و اخمش غل یکردم که داشت لبش رو گاز م یسورن نگاه م به

خونم حالل  گهیخودم گفتم اون وقت د شیپ یول م،یحرص بخوره بخند یحرص بخوره، ه یه ادیبگم ب یبه مان گهیم طونهیش. گهینم يزیچ

.گولم نزنه گهیکه به دو بره خونشون که د طونهیزدم تو گوش ش یلیس هیبعدشم . شهیم

؟یچ گهیا؟ د -

:با خنده گفتم بعدشم

م؟مگه من خودم شوهر ندار -

آروم . تو چشماش جاش رو به آرامش داده بود تیاون عصبان. چشمک بهش زدم هیرفتم دستم و دور دست سورن حلقه کردم و  بعدشم

 امیامشبه با سورن راه ب هیگرفته بودم  میبا خودم تصم. موهام رو بوسه زد و من رو به خودش فشرد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد يرو

.هم حرصش دراومده بود یمان. بسوزونم یابحس رو یمان نیتا دماغ ا

هوم؟. ششونیپ میتا تولد کامال شروع نشده بر اطیرفتن تو ح نایا يریکه مهندس نص نیگم سورن جان مثل ا یم - یمان

؟یمون یجا م نیعسل جان شما ا. باشه باشه - سورن

.خودشون خوش باشن يبذار بمونن برا ؟يکار به خانوما دار یچ - یمان

.مونم یجا م نیمن با بچه ها ا د،یما برش -

هوم؟. مراقب خودت باش - سورن

:در گوشم گفت بعدم

 شیپ. باشه؟ از جات تکون نخور. جا هم بمون نیهم. يد یخوشمزه بهت ندن که کار دستمون م يها یدنیمواظب باش باز از اون نوش -

.میبچه ها باش تا ما برگرد

.اطیح ياونا هم با هم رفتن تو. برگردوندم هیجواب سرم رو به طرف بق یکنه؟ ب یم فیکلت نییبرام تع. اخم نگاهش کردم با

.رفت یلوس و مسخره سر م يدخترا نیا شیبودن، منم کم کم داشت حوصلم پ اطیتو ح هیشد که سورن و بق یم یساعت مین

سارا هم که با اون حرف زدنش رو . آوردن یا رو در مگرفتن و چشم پسر یم رادیو اون ا نیا ي افهیو ق پیو مرسانا که فقط از ت ونوس

برم  ال،یخ یب. روننیاون ب ایاصل کار. بخندم نایجا کرکر با ا نیا ستمیکه وا نینه ا ت،یبعدشم اومدم مامور. کرد یم یتات یمخم تات

.چه خبره نمیسر و گوش آب بدم بب هی ششونیپ

.میاریرو ب کیم ککم برقصن و بعدش هی انیکجان؟ ب نایبابا ا -ونوس
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.آوردنا ریهم وقت گ نایبابا ا نیا. کادوها هم مونده -مرسانا

.رو از دست دادن یتموم مهمون. کردن ریقدر د نیچرا ا نمیرم دنبالشون بب یبچه ها من م -

.باشه برو، اما زود برگرد -سارا

.امیباشه، زود م -

 دیسف راهنیو پ یو شلوار مشک یمشک ي قهیجل هیمرتب  یلیخدمتکار بود و خ که ییآقا هیاز . ییجدا شدم و رفتم سمت در جلو ازشون

:دمیدستش بود، پرس یدنیپر از نوش ینیس هیبود و  دهیپوش

کجا هستن؟ يریآقا، مهندس نص دیببخش -

.دارن فیته باغ کنار استخر تشر د،یاز اون در که بر. هستن یپشت اطیح يتو - خدمتکار

ممنونم -

.کنم خانوم یهش مخوا - خدمتکار

. روشن بود الیو يباغ به خاطر نورها و المپ ها لیاوا. ادیز يباغ نسبتا متوسط بود با درختا هی. حال رفتم و در رو باز کردم یسمت در عقب به

دلشوره  کم هی. کنار سنگ فرش هم خاموش بودن يچراغ ها ،یاَه لعنت. شد یم کیکم کم داشت تار. باغ جلو رفتم یاز قسمت سنگ فرش

 یو برگشتم، اما کس دمیاز پشت سرم شن زهیسنگ ر يصدا. سر سرگردا آورده باشن؟ کاش حداقل اسلحم همراهم بود ییبال نهنک. داشتم

کم جلوتر رفتم که بازم از  هی د؟یکار دار یآخه کله پوك ها اون ته چ. بود کیتار یلیباغ که خ يبودم به وسطا دهیرس گهید. دمیرو ند

چشماش دوتا . اومد یخورد و جلو م یتلو تلو م. باهام فاصله نداشت شتریکه چند قدم ب دمیرو د يمرد کهبرگشتم . دمیدا شنپشت سرم ص

.نوشیدنی هم دستش شهیش هیلباش بود و  يرو يلبخند مسخره ا. زد یخمار م یلیخون بود و خ يکاسه 

اَه عسل االن وقت برانداز کردن مردمه؟ -

کار کنم؟ یخب چ -

!الستیکه اگه دستش به تو برسه واو نیا یلعنت. گهید در رو د -

اومد  یاونم آروم آروم م. دامن لباسم رو گرفتم تو دستم و عقب عقب رفتم. اومد جلو یو م دیخند یکرد و مستانه م یآروم نگاهم م مرده

.کنمتا حرکت ن رهیکرد دستام رو بگ یم یسع. طرف خودش دیبازوهام رو گرفت و کش. جلو

 زایچ نیاز ا یلیکه خ نیبا ا م،یخودمون. اومد یکم م هیاشکام . حرکت جانانه زدم وسط پاش و در رفتم سمت ته باغ هیببوسه که با  خواست

که زدم هنوز  يالمصب با اون بدحالی و اون ضربه ا. کردم یبه پشتم نگاه م یو گاه دمیدو یم. دمیکم ترس هی یبودم، ول دهیتو عمرم د

که  دمیدو یتوجه به رو به روم م یکردم و ب یداشتم پشت سرم رو نگاه م. دیکم سرعتش کم بود و بهم نرس هیاومد، اما  یم مدنبالداشت 

.نگران سورن برخورد کردم يسرم رو بلند کردم با چشما یدرخته، اما وقت يفکر کردم تنه . يزیچ هیخوردم به  "بوم"

دستش رو دور کمرم  هیاونم . و محکم بغلش کردم نشیسرم رو گذاشتم رو س. داشتم اجیآغوشش احتفعال به . فکر کنه یمهم نبود چ واسم

.کرد یدستش موهام رو ناز م هیگذاشت و با 

دختر؟ یکن یم هیشده عسل؟ چرا گر یچ - سورن

.که تازه متوجه سر و صدا شده بودن، اومدن کنارمون هیبق
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جونم؟ یآجاشکت رو درآورده  یک ؟یشده عسل یچ -نیمت

.دوتا دستاش گرفت و با انگشتاش اشکام رو پاك کرد نیصورتم رو ب سورن

.مینترس ما کنارت شه،ینم یچیه. شده عسل؟ آروم باش و بگو یچ -

.اومد جلو شهیبا ش اروی دمیتونستم حرف بزنم که د یکردم و نم یم هیگر هنوز

ده؟یرسکه تازه بعد دو ساعت  ارویبه  يزد یاوه اوه، عسل چ - "

".به ناموس مردم حمله نکنه يجور نیخواست کمتر بخوره تا ا یم! الدنگ ي کهیحقشه مرت -

:زد یداد م بایتقر. بود یعصب یلیدفعه خ نیا. سورن با اخم برگشت طرفم. شدم میرفتم پشت سورن قا اروی دنید با

!یلعنت گهیشده عسل؟ د بگو د یکارت کرد؟ بگو چ یچ -

.گهیبگو د یعسل. سورن آروم -نیمت

:پراز خش گفتم ییصدا با

.افتاد دنبالم اروی نیهم خودم بخورم که ا ییهوا هیداخل و  میاومدم دنبالتون بر نیکرد رید -

.شد یم یعصب شتریسورن هر لحظه ب. شدت گرفت میگر

.يکارت کرد عسل؟ جون به لبم کرد یچ -

.ته باغ انیگفت ب یدستاش م ریو شرم زده با تلفن به ز یهم عصب يریمهندس نص. کرد یهنوز داشت ما رو نگاه م اروی

.خواست بغلم کنه و ببوستم که زدمش و فرار کردم -

منو بغل کرده  نمیمت. و سورن رو از مرده جدا کردن دنیمهندس رس يمهمون کرد که آدما یرو چندتا مشت حساب ارویرفت جلو و  سورن

نازم  دمید. نبودم هیمن اهل گر یها بود، ول یزامب هیشب ارویبودم و  دهیدرسته ترس. داد ها یحال م شییخدا. کرد یبود و اشکام رو پاك م

.دیشد د یروشن جذابش فقط خشم رو م يقهوه ا يتوچشما. سورن اومد سمتمون. داد یکردم و حال م یم هیگر شتریکشن ب یرو م

بزنم عسل؟ دیرو چند بار با حرف هیبچه ها باش؟ مگه نگفتم بهت؟  شیمگه نگفتم پ - سورن

.دعواش نکن گهیتو د ده،یهم ترس یلیخ چارهیب. که افتاده هیسورن جان ولش کن حاال بنده خدا رو، اتفاق - یمان

.تو تنم افتاده بود یبیلرز عج هیسردم بود، فقط  ایدونم ترس بود  ینم. دمیلرز یجمع کرده بودم و م نیتو بغل مت سرمو

دادم؟ یم یافتاد جواب خانوادش رو چ یبراش م یاتفاق هی! کنه که کله شق یحرف گوش نم ا،یفتم نآخه من بهش گ - سورن

!مرده شورت رو ببرن. فکر کردم به خاطر خودش نگران شده. پس بگو! خانواده، خانواده - "

".زنه یهمه جوش م نیهم که باشه واسه خاطر توئه که ا یعسل؟ حاال هر چ ادیدلت م! چارهیب -

.گوشمون گذشت داداش خیخدا رو شکر خطر از ب. گهیلرزه؟ ولش کن د یم يچه طور ینیب یبسه سورن، نم -نیمت

منم . جلوتر رفتن کهیهم با آدماش و اون مرت يریمهندس نص. رفت یجلوتر راه م یعصب. من يکتش رو درآورد و انداخت رو شونه  سورن

کرد که سورن برگشت و با خشم بهش نگاه  یم زیو زیمگس دم گوش من و نیهم ع یمان .میرفت یبود و راه م نیهم چنان سرم رو شونه مت

با تعجب به  نیمت. خودش شیسورن اومد و دست من رو گرفت و برد پ. زد یم دید يزبازیالبته اون متوجه نشد، چون من رو با ه. کرد

.فتر یسورن هم دست من رو محکم گرفته بود و تند راه م. کرد یسورن نگاه م
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.تر واشیکم  هیسورن  -

.ایدهنت رو ببند و راه ب. گما یم زیچ هیحوصله ندارم، . حرف نزن عسل - سورن

که  يریبه مهندس نص میدیبرد جلو تا رس یو م دیکش یشد؟ محکم دستم رو م یمگه م. خوب باشم خیکوه  نیخواستم با ا یامشب م هی ا،یب

.دیکش یم گاریداشت س

 یلیبنده خدا خ. ادیکم حالش سر جاش ب هیدوم تا  يطبقه  يمهمون ها تو ياز اتاق ها یکیل خانوم رو ببر توسورن جان، عس - يرینص

.دهیرنگش پر

.بهتره یلیخ يطور نیا م،یش یمرخص م گهیبا اجازتون ما د - سورن

.ادیببرش باال تا حال زنت جا ب. پسر؟ هنوز کل تولد مونده هیچه حرف نیا - يرینص

...خوام مهمونا  یآخه نم - سورن

.دیبر یخب، از در پشت یلیخ - يرینص

:از آدم هاش گفت یکیرو به  بعدم

.باال دیکن ییآقا و خانوم رو راهنما -

.تو اتاق ها میرفت یپشت يگفت و بدون حرف دنبالش از راه پله  یهم چشم مرده

دآقا؟یالزم ندار يزیچ -شخدمتیپ

.واسه خانوم، فشارشون افتاده دیاریب نیریشربت ش هی دیلطف کن - سورن

.با اجازه. چشم قربان -شخدمتیپ

.بود ولو شد رو تخت و سرش رو گرفت زونیکه پاهاش آو یسورنم درحال. تخت و زانوهام رو بغل کرده بودم يداده بودم به باال هیتک

:گفت یدرهم و عصب ي افهیبلند و ق يبا صدا سورن

بهت بگم آخه عسل؟ اگه  یچ. يطور نیدفعه که ا نیا ،يزهرمارمون کرد يعه نوشیدنی خورداون دف ؟يدردسر ي هیهمش ما ینیب یم -

.دادم یبه هزار نفر جواب پس م دیگرفتم؟ با یبه سرم م یآورد من چه گل یسرت م ییاون لندهور بال

.ستینبه تو  يازیتونم مواظب خودم باشم، ن یگفته من رو به تو سپردن؟ من خودم م یک. الزم نکرده -

اون دفعه . مونه تو کفش یآدم م. یکن یچه قشنگم از خودت مراقبت م نمیب یبله، م. ره رو اعصابم یزبون بلندته که م نید هم - سورن

کار کنم؟ همشم  یآخه من از دست تو چ. تو باغ ياومد ياجازه پاشد یدفعه هم که ب نیا م،یاومد مینصفه کاره ول کرد ينوشیدنی خورد

 افهیق نیبا ا. نییپا میبه دست و صورتت بزن بر یآب هیپاشو . کنه ریماجرا رو ختم به خ نیخدا آخر و عاقبت ما و ا. يریگ یکه آبغوره م

.کنن یهمه وحشت م

و خط چشمم با  ملینازم قرمز و باد کرده شده بودن و ر یعسل یطوس يچشما. نگاه به صورتم انداختم هی. ییو رفتم تو دستشو پاشدم

 گهیکم د هیها رو پاك کردم و  یاهیپاك کن س ریکم آب به صورتم زدم و با ش هی. سوخت یچشمام م. صورتم پخش شده بود اشکام تو

همه  يبغلم کنه جلو تیکه تو اون موقع نیا يبه جا. ازش دلخور بودم. بود دهیسورن هنوز کالفه دراز کش. رونیکردم و اومدم ب شیآرا
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 سیو پل يچشم باز کرد یکه از وقت نهیکنه واسه ا یکار رو م نیاگه ا نمیاون مت ؟يدار يارت چه انتظاراز همک وونهیعسل د".سرم داد زد

"کارا رو کنه؟ نیا شیشناس یکه فقط دو سه ماهه م اروی نیا يخوا یحاال م. يدار روخواهر  هیمافوقت بوده و براش حکم  ،يشد

.د شدفکر بودم که تازه متوجه من شد و از رو تخت بلن يتو

م؟یبر - سورن

.میبر -عسل

:گرفتم سمتم و گفت دیانگشت اشارش رو با تهد سورن

...دفعه از کنارم  نیبه خدا اگه ا -

:حرفش رو قطع کردم و گفتم دستپاچه

.رم ینم ییباشه جا گه،یخوب د یلیخ -

.نییپا میبا اخم دستم رو گرفت و رفت بعدشم

چند قدم اومد جلو و دستم رو  یبا نگران لوفرین. کرده بودن فیبچه ها تعر يماجرا رو برا ي همه یو مان نیمت. در حال رقص بودن همه

.گرفت

شد عسل؟ یچ -لوفرین

.ستین يزیچ -

؟ياالن بهتر. رو گفت یهمه چ یمان -مرسانا

.آره خوبم -

.کردم فیتعر تییبایقدر از ز نیچشمم کور که ا. زنن، نمونش خود من یهمه چشمت م یاز بس تو خوشگل - یمان

نشست . دستش رو پس زدم. دیمال یسورنم دستش رو شونم بود و شونه هام رو م. زینشستم و سرم رو گذاشتم رو م یصندل هیرو  کالفه

همه تولدت مبارك رو . دیبر یرو م کیونوس چاقو رو تو دستش گرفته بود و ک. بود کیک دنیموقع بر. بچه ها هم نشستن ي هیکنارم و بق

 یلیخ يدستبند نقره  هیمن و سورن . دینوبت کادوها رس. دمیفهم یاز دور و برم نم يزیزدم و چ یدست م قرم یب. خوندن یمبراش 

.بود، واال ادیاز سرش ز نمیهم. میخوشگل براش گرفته بود

. شدم و دوباره به خواب رفتم نیسوار ماش. اما سورن نذاشت اد،یخواست با ما ب یم نیمت. میکه بر میپاشد... و  وهیو م کیخوردن ک بعد

 یرفت و م یحوصلم سر م نمیتنها باشم، واسه هم خمکیسورن  نیکه قرار بود توش با ا ستیانگار قرص خواب آور بود، ن نهیماش نیاصال ا

.دمیخواب

زدم که سورن از پشت  یم جیکم گ هیباال رفتم، البته  يورود يتوجه به سورن از پله ها یشدم و ب داریکه به پنجره خورد ب يتقه ا يصدا با

.دیبازوم رو کش

.نور یبشه نور عل گهیتا د یفتیفقط کم مونده از پله ها ب. يدست خودتت نداد يکار هیصبر کن لجباز تا دوباره  - سورن
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تو اتاق و  دمیپر. باال میرو گرفت و رفت دیکل! گفت خرخره اش رو بجوما یم طونهیش. کرد یم میکفر یزد و حساب یرو با تمسخر م حرفاش

خدا من رو تخت بودم  ي شهیهم م،یکرد یهم عمل نم ونیشب درم هیاون  شییخدا. زدم رو تختم رجهیلباس عوض کردم و بعدش هم ش

!چارهیو اون رو کاناپه، ب

***

 شیبار مهمون نیخوشبختانه ا! یونمهم ای تیمامور میمعلوم نبود اومد. خورد یداشت به هم م گهید یهمه مهمون نیحالم از ا! یهم مهمون باز

جمع بودن و قرار  یمهمون نیشرکت تو ا يخورد، چون تمام کله گنده ها یهم به درد ما م شتریتر و جمع و جورتر بود و البته ب یخودمون

.هم صحبت کنن يمسائل کار وردبود در م

.به هم خوردحالم  ،یو چهار ساعته و هر روز هر روز مهمون ستیچه خبره؟ ب نیاه، مت -

خوره؟ یشد؟ حاال حالت به هم م یچ. نییها یمهمون نیشما دخترا که عاشق ا. کم نق بزن دختر - سورن

.خوره یآره حاال حالم به هم م. یرم مهمون یداره که باهاشون م يبه افراد یآخه بستگ -

م؟یعسل خانوم، حاال حال به هم زن هم شد گهیدستت درد نکنه د -نیمت

.یستیمنظورم تو ن یدون یم خوب نیمت -

:گفت يکامال جد ي افهیبا اخم و ق سورن

.نشده رتونیتا د دیبر دیپاش. منظورش منم ،یستیجان، منظورش تو ن نیبله مت -

 یم یبلند پوف ياوقات هم با صدا یکرد و گاه یکنترل به دست کالفه کانال عوض م. مبل و ولو شد رو مبل يرو پرت کرد رو دسته  کتش

.میتفاوت بهش مشغول حاضر شدن شد یب. کرد یو دستش رو تو موهاش فرو م دیکش

!ها ارهیپدرمون رو در م يریاالن نص ؟یچرا نشست. گهیسورن بدو د -نیمت

.حوصله ندارم. امیمن نم. دیشما بر - سورن

خره پاشو . واسمون مهمه یلیمشب خامشب چه خبره؟ ا یدون یم. پاشو وونهید ؟يحرف عسل قهر کرد هیبا  ؟يپاشو مگه بچه ا -نیمت

!ارایدرن يواسه من لوس باز. مینیب

.گفتم ك، حوصله ندارم. امینم - سورن

!پاشو االید . هستما یقاط یکاف يمن به اندازه  -نیمت

محکم . شده بود بهش گفته بود که اون قدر بد اخالق یچ یک ستیمعلوم ن. قرمز شده بود یلیخ یدونم چرا، ول ینم. بود یعصب یلیخ نیمت

.دیبغل و دستش رو مال ریبا دست ز یبغل سورن رو گرفت که بلندش کنه، اما اون بازم بلند نشد و کم ریز

:گفت تیبا عصبان سورن

خانوم حالت تهوعش  دیشا ام،یمن نم. نیزن یبه سر خودتون م یچه گل نمیبب دیخودتون بر. امینم ؟يشد یوحش ؟يریگ یچته پاچه م -

.بهتر شه

.عسل میبه درك، بر -نیمت
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.میو بدون حرف سوار آسانسور شد دیمن رو محکم کش دست

 میرفت. کنه یکوچولوها قهر م ین ین نیاونم از سورن که ع ره،یگ یبه قول سورن پاچه م ،يجد يکه جد نیاز مت نیدوتا چشونه؟ ا نیا ایخدا

که انگار  ییبا صدا. آروم شده بود یکم. ش رو هم رو دستاش گذاشتدوتا دستاش رو گذاشت رو فرمون و سر نیمت. مینشست نیو تو ماش

:گفت ادیب رونیاز ته چاه ب

عسل؟ -

بله؟ -

!گهیبرو د ن،یآفر. میباهاش بدحرف زد یلیگناه داره، خ ؟ياریسورن رو ب ير یم -نیمت

.بگو تا برم ؟یهست یقدر عصبان نیتو چرا امشب ا -

قراره بره و  یکه ک میدون یچطور بگم؟ هم نم یعنی. میهم ازش ندار یاطالع چیه شه،یم رانیوارد ا محموله هی گهیتا چند روز د -نیمت

 یچ دیدونم با یمحموله، به خدا عسل نم نیا یورم گنگ نیسردار از ا ياز اون ور فشارها. ستنیکدوم آماده ن چیکه بچه ها ه نیچطور، هم ا

.کار کنم

دونه؟ یسورن م -

.رهیبگ میتو آرامش بهتر بتونه تصم دیخوام امشب فکرش مشغول نباشه، شا یم. هشنه نگفتم ب -نیمت

.لوس و ننر يپسره  نیرم دنبال ا یمن م. شهیدرست م زیهمه چ ،ینگران نباش داداش -

:زد و گفت یلبخند تلخ نیمت

.باشه -

ناراحت باشم،  نیمت يکه پا به پا نیا يخواستم به جا یبود، اما من م يبد تیموقع یلیگفت، خ یراست م. دیبار یاز سر و روش م یخستگ

 يباهاش اون طور دیکردم که نبا یتو راه با خودم فکر م. سوار آسانسور شدم. شدم و رفتم سمت هتل ادهیپ نیاز ماش. بدم هیبهش روح

هنوز رو مبل . تیتو در و رفتم تو سوئرو انداختم  دیکل. به هر حال گهیخوره د یبهش برم یبد اخالق و عنق بود، ول هدرست. زدم یحرف م

.زونیآو يبه هم گره خورده و لب و لوچه  يلم داده بود، با ابروها

.ها شهیم رید م،یسورن؟ سورن پاشو بر -

:هر چه تمام تر گفت تیبلند و جد يبا صدا سورن

.امیمن نم ،يخود یخودت رو معطل نکن ب. امیگفتم نم -

!دیببخش گه،یسورن لوس نشو د -

.شهیم رتونیبرو، د - سورن

.گهیپاشو د! یلوس یلیاَه سورن خ -

.گفتم که، حوصله ندارم. که هست ینیهم - سورن

.دیگفتم که ببخش. گهید ایسورن لوس نشو، ب -

.برو تا حالت به هم نخورده - سورن
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حرف  نیا شییخدا یعنی. ترسناك بود یلیخ افشیق. زد یم تیابروهاش تو هم گره خورده بود و تمام حرفاش رو با جد. بود يجد هنوز

!به هم، واال زهیصورتم رو بر ونیهر آن ممکن بود بزنه دکوراس. گفتم یزدم تمام جرأتم رو جمع کرده بودم و م یرو که م ییها

:عزمم رو جزم کردم و گفتم دوباره

!ياز بچه ها هم لوس تر -

.یتحمل کن یستیمجبور ن - سورن

دست به منت  یخجالت آوره ها، ول یلیدونم خ یراستش م. ازم دلخور باشه و بخواد باهام قهر باشه رو نداشتم یکیکه  نیطاقت ا یبچگ از

 يوا. گهید ینداشتم جز همون منت کش يگند دماغ بد حرف زدم، پس چاره ا نیاالنم قبول داشتم واقعا با ا. از همون اولم خوب بود میکش

!االن نمیاقعا شرمگمن و. کار نیا يبرا یبخشمنو ب ا،یخدا

دستام رو گذاشتم رو شونه هاش و از پشت خم شدم رو صورتش و گونش رو . ستادمیو آروم رفتم پشت مبل و پشت سرش ا دمیکش ینفس

  .دمیبوس

.::نتشر شده استساخته و م)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

!دیسورن جونم ببخش -

.باشمش دهیشد بوس یباورش نم. متعجب تو چشمام زل زده بود يچشما با

.هست تونیزیچ هیکه امشب همه  نینه، مثل ا - سورن

م گه بزن یم طونهیش. کنه یم يطور نیشجاعت ازش معذرت خواستم، حاال ا یبه خودم زحمت دادم و با کل. پررو رو نگاه کن بچه

.صورتش فهیزنه، ح یم ادیحرف مفت ز طونهیش. الیخ یب یول نا،ییپا ارمیصورتش رو ب ونیدکوراس

:رو زدم به کمرم و گفتم دستام

؟ینیبب یتون ینم ممیمهربون ه؟یچ -

باور کنم؟ یگ یم یعنی - سورن

.ایکنم، پس لوس نشو و پاشو ب ینم یعذرخواه گهیبه هر حال من د. یبه نفعته باور کن -

:حق به جانب و نسبتا مظلوم گفت ي افهیق هیبا  سورن

کارت کردم؟ یمگه من چ. یزن یباهام بد حرف م یلیخ -

؟يکرد یو رو نم يهم بلد بود يآخ، تو مظلوم باز -

.نگاهم کرد کیلبخند کوچ هیاخم و  با

 یتو قهر ناز م میدیکه ما د ییتا جا ه؟یچه قهر نیا! وونهیزنه، د یقهر بوده داد م. آخه ستیقهرشم مثل آدم ها ن. بچه ام قهر بوده یآخ

.و دستم رو سمتش دراز کردم ستادمیرفتم جلوش ا. ستیقهر کردن هم بلد ن. کنه یدعوا م نیکنن، ا

.سورن گهیپاشو د -
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 یم دهید شیشونیو پر کیاخم کوچ هیهنوز . تو آسانسور میرفت. رو خاموش کرد و دستم رو گرفت و بلند شد ونیزیتکون داد و تلو يسر

سورن رفت . زد یما لبخند تلخ دنیبا د. سرش رو گذاشته بود رو فرمون نیمت. میشد نیسوار ماش میرفت. دلخور بود نمیشد، البد ازدست مت

.منم جلو نشستم. کرد و نشست ازدر سمت عقب رو ب

!موقع ها نیغلط کردم رو گذاشتن واسه هم. دیجونم ببخش یداداش -نیمت

که،  ستیکم ناز توش ن هیآخه . قهرشم ترسناکه شییخدا. نشسته بود و با اخم سرش رو برگردونده بود سمت پنجره نهیست به سد سورن

!هیو بداخالق تیسراسر جد

سورن؟ ســــورن؟ سورن جونم؟! گهید دیببخش ،یکن یناز م شتریآخ قربون ناز کردنت برم که از هزارتا دختر ب -نیمت

.ت پنجره بودهنوز سرش سم سورن

.شد رمونید فتیراه ب - سورن

.زد يسورن هم لبخند. دیبرگشت سمت سورن و گونش رو بوس یحرکت ناگهان هیتو  نیمت

.گهید فتیراه ب. پوستم خراب شد يکرد میاه تف مال - سورن

خوبه من بوسش کردم ! بچه پرروسورن  نیاز دست ا. شدم یداشتم از خنده روده بر م. کرد یرو پاك م نیبوسه مت يهم با دستش جا یه

.بوسم پاك شه يخوابوندم تو گوشش که قشنگ جا یم یلیس هیکارا رو نکرد، وگرنه  نیا

!دییبه چشم فرمانده، شما امر بفرما يا -نیمت

.بزرگ، منظورم آقا نادره يریمهندس نص يخونه  میدیتا باالخره رس میسر کرد نیمت يها یراه با شوخ يتو

تو  میکرد و ما هم رفت ییمهمون ها راهنما یخدمتکار ما رو به سمت باق. داخل میو رفت میزنگ رو زد. بود يو کار یدمونشب جمع خو اون

.میشد هیبا بق کیو مشغول سالم و عل ییرایسالن پذ

...که جمعتون جمعه فقط گل  نمیب یم. سالم -نیمت

:و با خنده گفت نیوسط حرف مت دیپر یمان

.جسارت خدمت شما نباشه ها سرکار خانوم. دنیهامون کم بود که اونا هم رسفقط گل خرزهره  -

.کاکتوسه ست،ینه بابا، عسل که خرزهره ن -نیمت

.داره ییها غیبد ت! یاوه اوه، اونم چه کاکتوس - سورن

!غایت نیتا باشه از ا - یمان

د؟یعسل کجا هست؟ پس من چرا ند يها غیت -سارا

.دنیو سورن کردم و همه خند نیمت يوهاباز یمشت خوشگل حوال دوتا

؟یکن یتو چرا باور م. کنن یم تمیساراجون دارن اذ -

.نکرد تشیعسل گناه داشت، اذ -

!یاله رمیمظلوم، بم یآخ. نمتیگناه داره؟ بب نیا - سورن

.باال برد میتسل يرو آوردم که بزنمش که دستاش رو به نشونه  دستم
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.مسال عایجم ،یدور از شوخ - سورن

.دییکنم بفرما یخواهش م! بچه ها دیخوش اومد. سالم -نادرخان

.ممنون جناب مهندس -

.شد رید م،یدیخر یناز م لویچند ک هی میشد، داشت رید دیببخش -نیمت

.رو یناز ک - یمان

شما؟ نیخوب ال،یخ یب یچیه - سورن

.به لطف شما -ناصرخان

ن؟یشما چطور. میستیبد ن ،یه -نادرخان

.توپ ست،یب ،یب، عالخو -نیمت

!یاوه، چه عال - يساجد دکتر

.سر اصل مطلب میرفت... و  ینیریو ش وهیخوش و بش کردن و خوردن م هکمیاز  بعد

:هم انداخته بود گفت يکند و پاهاش رو رو یرو با دقت پوست م بیس هیکه  یدر حال یمان

.دو هفته بعد دمیشا ایهفته  هیواسه  میدازرو بن گهیقرار سه روز د دیبا. ستیمهندس بارها هنوز حاضر ن -

:گفت ينادرخان رو به دکتر ساجد. سورن و نادرخان با هم گره خوردن يها اخم

ست؟یچرا؟ مگه داروها حاضر ن -

.هنوز همشون حاضر نشدن -دکتر

.منظورش روانگردان ها بود. با چشم و ابرو اشاره کرد و

که قراره بارها رو  دیداد یبهم اطالع م دیخبر هم نبا هیکردما، در حد  يگذار هیم سرماک هیکه منم  نیجناب مهندس مثل ا - سورن

بفهمم؟ دیتازه با ران؟یا دیبفرست

شما؟ دیمگه به مهندس نگفت ایمهندس پو. جان گفته بودم مهندس نیمن به مت -نادرخان

.به من خبر داده شیزه چند ساعت پهم تا یمان د،یینفرما هیگال گهیآقا شما د. رفته بود ادمیآخ آخ  -نیمت

.نگفت يزیچ گهیاشاره کرد و سورن د نیمت. نگاه کرد نیبا اخم به مت سورن

که بشه صادرش کرد؟ ستین يبه اندازه ا دیمگه تول ست؟یخب چرا حاضر ن - سورن

.کم مونده هینه مهندس، هنوز  -دکتر

ست؟ین یهم عمل گهیتا دو روز د یعنیخب  -نیمت

.کنه یم ستشیداره راست و ر لمونیکه وک رهیگ رانیکارمون تو ا کممی. بارها رو فرستاد يزود نیبه ا شهیجان، نم نینه مت -خان ناصر

.قرارمون نبود نیا ا،ینگفته بود يزیمشکالت چ نیجان شما به من در مورد ا یمان - سورن

.یفهم یم يترش نکن مهندس، خب حاال االن دار - یمان

.نیدون یم بهیکه شما ما رو غر نیعقب، واسه ا میکرده بکش دایکه کار مشکل پ نینه واسه ا. دیگفت یه ما مب دیاما شما با -
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.من خودمم تازه باخبر شدم د،یدیخودتونم که د. دخترم ستیطور ن نیا -نادرخان

تونم بکنم؟ یم یخواهش هی - سورن

؟یمهندس صادق دییبفرما -نادرخان

.گهید میشرکت نیا ياز سهام دارا یکیبه هر حال ما هم . دیافته به ما هم خبر بد یم یتفاقبه بعد اگه ا نیاز ا - سورن

.باشه، باشه -نادرخان

د؟یهم هست که به ما نگفته باش يا گهید زیچ دیببخش -

.نه نه، دخترم -ناصرخان

 هیو استراحت بود،  یهر شب مهمون میجا بود نیاهم که  یچند مدت نیتو ا. کارخونه امیخوام ب ینداشته باشه فردا م یاگه اشکال - سورن

.نداشته باشه از نظر شما یالبته اگه اشکال. خوام به کارها برسم یکمم م

:دلهره و تته پته جواب داد هیبا  نادرخان

.منتظرت باشه ،ير یم یکه چه ساعت یهماهنگ کن با مان. نداره ینه پسرم، اشکال... نه  -

.باشه باشه، ممنون - سورن

.هفته طول نکشه هیاز  شتریب دیکن یشما هم سع ،یانیدکتر و مهندس ک. شام حاضره گه،یخب بسه د -نادرخان

.دم یکنم، اما قول نم یخودم رو م یباشه سع -دکتر

.نادرخان ستیواسه قلبتون خوب ن د،یچشم، شما حرص نخور - یمان

.شام دییخب، بفرما یلیخ -نادرخان

.هتل میاومد ییرد و بدل شد و بعد شام هم سه تا یولمعم يشام هم حرفا هنگام

انگار تا حاال  تیگم با عصبان یم نیهمچ. کرد یصحبت م تیسورن هم جلو کنارش نشسته بود و با عصبان. کرد یم یداشت رانندگ نیمت

و  شهیتن صداش هم کلفت م شه،یگره ابروهاش محکم تر م ادیتا بحث کار م یزنه ها، ول یحرف م یعنی. هم حرف زده یدرست و حساب

! مونه المصب یم لیاو دنتیرز نیع. میکرد یحال م میدیترس یبا هم م دیکاش بود. یکه جاتون خال شهیم ییوالیه هیکال . ره یباالتر م

.کردم یماونا نشسته بودم و به حرفاشون گوش  یدوتا صندل نیمنم پشت، ب. گفتم یخب، داشتم م یلیخ. دنشیتوام با ترس داره د جانیه

آخه؟ یعقل، چرا جلوتر بهم نگفت یب يپسره  - سورن

اعصابم خرد بود وسرت داد زدم  نیهم ياصال سر شب واسه . بهم زنگ زد و گفت یچند ساعت قبل مهمون یبه جان سورن مان -نیمت

.میبه سردار بگ دیبا. خدا رو شکر که افتاد عقب. گهید

.احمقا نشسته بودم جلوشون نیع. یم نگفتکه چرا به رهیگ یحرصم م نیمن از ا - سورن

...قدر حرص نخور  نیحاال ا. دور از جونت -نیمت

:زد تو پهلوش و آروم تر گفت یشوخ به

.شهیخشک م رتیش -

.نیمت يزد پس کله  یپس گردن هیکرد خندش رو کنترل کنه و هنوز اخمو جلوه کنه،  یم یکه سع یهم در حال سورن



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٩

.فهموندم جوجه ینبود بهت م نیاگه دختر تو ماش ادب، یساکت شو ب - سورن

:خنده گفتم با

.دیراحت باش. ستمین یبه خدا من راض دا،یمالحظه منو نکن -

.اوردهیکم ن میرو گفت که فکر کن نیا. تونه بکنه که ینم يکار -نیمت

من؟ ؟یک - سورن

.پ نه پ، من -نیمت

.ياریم مک شهیدونن تو هم یتو که آره، عالم و آدم م - سورن

.سرم رفت. دیبچه ها، کل کل نکن گهیبسه د-

.خودم يخوام برم خونه  یم. نییپا دیبپر گه،یخب د یلیخ -نیمت

؟يایمگه تو باال نم - سورن

.خودم راحت ترم ينه، خونه  -نیمت

خودت؟ يخونه  يبر یتو چرا ما رو نم نمیبب -

.نیردار لوم بدبه س دیبر د،ینیترسم زن و بچه ام رو بب یآخه م -نیمت

مگه؟ يبچه هم دار ،یاوه اوه چه سرعت عمل - سورن

.خنده ریز میخاك تو سرت با دست نشونش داد و با هم زد هیشد،  یم ادهیپ نیسورن هم که داشت از ماش. به شکمش اشاره کرد نیمت

.البته دیباش یخوب يبرمتون، اگه بچه ها یروز م هی. وقت نشد ،یدور از شوخ -نیمت

.یگ یم ادیز ونیشب شده هذ. خوشحالمون کن یبا خداحافظ. برو شر رو کم کن - سورن

.ریزهر مار، شب به خ -نیمت

.نیمت ریشب به خ -

.شب خوش - سورن

 به. میبا هم مسابقه گذاشته بود. نه يا نهیخدا رو شکر بداخالق هست، اما ک. دیخند یسورن باز شده بود و م ياخما. باال تو اتاق میرفت بدو

سورن غول تشن هم به من تنه زد و . دیخواب یذاشت تو خونه رو تخت م یزودتر پاش رو م یامشب هرک. تو میکه از در بر میزد یهم تنه م

.تیتو سوئ دیزود پر

:و گفت دیکش يا ازهیبا حالت مسخره خم سورن

.شب خوش. رم رو تختم بخوابم یم! آخ چقدر خستم -

؟يتو مرد! واقعا که -

.يهم عمل نکرد ونتیشب در م هیخوابم و تو به همون به  یعسل خوبه حاال من هرشب رو کاناپه م. وت رو کم کنر - سورن

.ریشب به خ. ادیمن فعال خوابم نم. خب باشه یلیخ -

م؟ینیبب لمیف. ادیمنم خوابم نم - سورن
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.امیو لباسام رو عوض کنم و ب رمیدوش بگ هیکن تا من برم  دایخوب پ لمیف هیباشه  -

.باشه - سورن

موهامم . يریش یشلوار کتان کش هیبا  دمیباسنم پوش ریکوتاه تا ز دیسارافون سف هی. رونیتو حموم و سه سوته اومدم ب دمیپر. تو اتاق رفتم

د و تموم ش یامشب زود مهمون. کردم شیکوچولو هم آرا هیکم رنگ زدم و  یرژ صورت هیکم حالتشون دادم،  هیبا سشوار خشک کردم و 

.اومد ینم رممنم خواب به س

رو  شیعضله ا يکه بدجور بازوها دهیپوش دیجذب سف شرتیت هیو  دیسف يبا خط ها  یشلوار گرم کن مشک هیسورن  دمیتو حال که د رفتم

 توریمانبه  کیاخم کوچ هیرو زده بود و با  شیدور مشک يمطالعه  نکیع. کرد یم پیداشت با لپ تاپش گزارش تا. رونیانداخت ب یم

.شده بود رهیخ

.شد پیو دوباره مشغول تا نییمن رو نگاه کرد و سرش رو انداخت پا عیدوباره سر. رو نگاه کرد توریرو بلند کرد و دوباره مان سرش

:همون حالت بهم گفت تو

؟یمنو نگاه کن یستیاون جا وا يخوا یتا فراد هم م -

.رفتم رو کاناپه نشستم یتفاوت یبا ب. ار عصا قورت دادهانگ. باز اون اخالق گندش برگشت سرجاش نیا اَه،

شد؟ یچ لمیپس ف -

.نکردم دایپ يزیچ - سورن

 ستیب مونیسیداره خب؟ ما زبان انگل یبود، اما چه مشکل یسیالبته به زبان انگل. کردم دایاکشن پ لمیف هیکم کانال ها رو عوض کردم تا  هی

.بود ستیب

خوبه؟ لمهیف نیسورن ا -

:از پشت سرم گفت رنسو

.آره -

.آورد و نشست کنارم یدست شیپ هیکاسه تخمه و  هیلپ تاپش رو بست و رفت تو آشپزخونه و  و

.شد یم يو کمد یجاهاشم عشق یبود و بعض یسیاکشن و پل یلیخ لمشیف

.بود دنیخر بوسآ يصحنه  یخارج يلمایبودن و طبق تموم ف ستادهیمرد و زن کنارهم ا ي شهیبود و هنرپ لمیف آخر

.رو خاموش کرد ونیزیتلو عینگاه چپ بهم انداخت و سر هی. دمیخند یم زیر زیکم سرش رو خاروند و منم ر هی سورن

.که تموم شد نمیخب ا - سورن

.که تموم نشده بود نیا، ا -

.گذشته یلیخ پاشو خانوم کوچولو، بخواب که از ساعت خوابت ؟ینیبب يخوا یم تراژشمیت. گهیتموم شد د - سورن

.نگاه کنم ونیزیتلو گهیکم د هیخوام  یکنترل رو بده بهم م. ادیمن خوابم نم -

.ستیآخر شب واست خوب ن يبرنامه ها گه،ینه د - سورن

.روم دیبا فشار دستاش منو خوابوند رو کاناپه و پتو رو کش بعدشم
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:گفتم زونیآو يلب و لوچه  با

.ادیمن خوابم نم -

به دماغم  يزیچ هیصبح با احساس برخورد . دمیرف تخمه رو برداشت و رفت تو آشپزخونه، منم با حالت قهر گرفتم خوابتوجه به من ظ یب

.شدم داریب

.اومدجلو یزدم و دوباره م یبا دستم پسش م یه

.گهیاَه، ولم کن د -

؟یخواب یعسل، چقدر م گهیبلند شو د -نیمت

.نگاه کردم و سرم رو خاروندم نیخواب آلود به مت يشدم و با چشما بلند

بچه؟ يندار یتو مگه خونه زندگ -

.میکار دار یتو هم برو بخور که کل. میمن و سورن صبحونه خورد. ده یحال م شتریهتل شما ب یچرا، ول -نیمت

؟يچه کار -

؟يرینص يکارخونه  میبر میخوا یرفته م ادتیمگه  -نیمت

 ي نهییتو آ. اون جا میرفت یم دیاصال حواسم به کارخونه نبود، با. ییسمت دستشو دمیجت بلند شدم و دو نیحرف ع نیا دنیشن با

.نگاه به خودم انداختم هی ییدستشو

.رونیدست و روم رو شستم و رفتم ب. پف کرده بود رشیکمم ز هیبود و چشمام هم خواب آلود و  دهیو ژول ختهیبه هم ر موهام

رو؟ زایچ نیرفته ا ادتی يجا موند نیمدت ا هی. ها ینامحرم یسر من؟ ناسالمت يباال يایم يجور نیهم یکش یتو خجالت نم نیمت -

.میحرفا رو ندار نیخانوم کوچولو، ما که با هم ا گهیقدر ترش نکن د نیا -نیمت

.کردم و نشستم صبحونه بخورم یاخم هی

کو؟ ریپس ش. خوام یم ریمن ش -

کار؟ یچ گهید يخوا یم ریش سالته، شیو پنج ش ستیاوا عسل؟ ب -نیمت

کو؟ ریش! هه هه هه خوشمزه -

.تو جنگله - سورن

ن؟یکن یم یاحساس بامزگ د؟یدیخواب هیاروم اچهیتو در شبیشما مگه د -

مگه نه سورن؟. گهید میخواد، خب هست یاحساس نم -نیمت

.اوهوم - سورن

.آره، مخصوصا تو سورن -

:با اخم گفت سورن

مگه من چمه؟ -

.يفقط عصا قورت داد ،یچیه -
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.وانیتو ل ختمیرو برداشتم و ر ریش خچالیرفتم از  بعدم

.زنمت ینم يشانس آورد. هیادیهم از سرت ز نیهم - سورن

.بزن اینه تو رو خدا، ب -عسل

.نیش الیخ یها، ب شهیبچه ها دعوا م -نیمت

به من چه؟. اون شروع کرد - سورن

 یرو دم اسب سمیکاله گ يو موها دمیپوش یمشک نیرو با شلوار ج میکت بلند طوس. رفتم تو اتاقرو جمع کردم و  زیم. رو خوردم صبحونم

.بستم و رفتم تو هال

 نیمت شتریذاشتن، البته ب یکردن و سر به سر هم م یم یو سورن شوخ نیمت. به کارخونه حرف نزدم دنیعقب و تا رس یصندل نشستم

بگو و  یلیخ نایا يرینص يالبته جلو. موقع خنده هم اخم داشت. نبود یه کال سورن اهل شوخآخ. زد تو برجکش یکرد و سورن م یم یشوخ

.هامون بود ییتو تنها شمیاصل تیبود و صد البته شخص يطور نیا ونهام ییتو تنها. بخند بود

.نییپا نیخب بپر -نیمت

.کارخونه يتو میرفت یبا مان یو بعد از سالم و احوالپرس میشد ادهیپ

:دستپاچه بود گفت یلیکه خ یمان

.نیایظهر م نیقدر سر زده؟ شما که گفت نیچرا ا -

.دیکن یو شتر قربون دیفتیتو زحمت ب میخواست یآخه نم. میفردا، صبح و ظهرش رو مشخص نکرد مینه ما گفت -نیمت

.یمن بیممنون که به فکر ج - یمان

.مییعوضش ناهار مهمون تو. کنم یخواهش م -نیمت

!قلبم يآ - یمان

.دونم، واال یتو دل خوش کرده من نم یسارا به چ ؟يد یناهارم به ما نم هی ل،یبخ يا -نیمت

من و . دیپرس یاوقات سوال م ینوشت و گاه یرو م ییزایچ هیسورن . میزد یو به دستگاه ها و قرص ها سر م میزد یکارخونه قدم م يتو

.دیپر یجفتشون خوشحالن، اما رنگه مان دمیبرگشتم که د. ستادنیا نیسورن و مت دمیکه د میرفت یجلوتر م میداشت یمان

ن؟یستادیچرا اون جا وا... چ  - یمان

.میایاالن م ز،یعز یچیه -نیمت

.میهم اومدن سمتمون و دوباره راه افتاد بعد

:گفتم نیدم گوش مت آروم

شده؟ یچ -

میکرد دایپ -نیمت

رو؟ یچ -

.هکن یشک م ن،یراه بر! ـــسیه- سورن



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٣

 میرفت میکرد یکه تموم کارخونه رو بازرس نیبعد ا. و مشغول حرف زدن باهاش شدم یمان شیچشم غره به سورن رفتم و رفتم جلو پ هی

.سهام دارا بود يساعت بعد جلسه  میکه تا ن تیریتو دفتر مد

 ،یمن، سورن، مان ،يریناصرخان، نص ،ير ساجدجلسه متشکل از دکت. باال نشسته بود يریمهندس نص. تو میو بعد رفت میکم منتظر موند هی

.بود نیسارا و مت

شد؟ بارها حاضره دکتر؟ یخب چ -نادرخان

.شهیحاضر م گهیتا پنج روز د -دکتر

.فتادین ریبه تاخ یلیخوبه خ -نادرخان

:دیمتفکرانه پرس ي افهیبه هم قالب کرد و با ق زیم يزد و دست هاش رو رو یچشمک نیبه مت سورن

توشونه؟ یچ دیگ یکه شما م ییبارها نیا دیشببخ -

.شد تو نگاه هاشون خوند یکم اضطراب رو م هی

؟یگرفت مریمهندس آلزا. گهید هیالغر يخب قرص ها - یمان

.باشه يالغر يقرص ها نایکنم ا ینه، اما من فکر نم - سورن

.شد رهیو با اخم بهشون خ زیم يرو ختیچندتا قرص رو ر يدستمال کاغذ هی ونیو از م بشیدست کرد تو ج بعدش

 یحساب دید یداشتم تو دانشگاه که وقت یدوست هی. افسرده شده بودم یلیکرد خ انتیکه دوست دختر سابقم بهم خ نیمن بعد ا - سورن

شد همه  از اون روز به بعد اون قرص ها. ارهیغم و غصه درت م نیشم دوتا قرص انداخت کف دستم و گفت بزن، از ا یدارم از غصه آب م

قرص ها  یهم قاط یو اشتباه ستین يقرص الغر نیدونم ا یمن خوب م د،یبهم دروغ نگ. شناسم یم یدو فرسخ زبوش رو هم ا م،یزندگ ي

.نشده

نگاه کردم که  نیبا دلهره به مت. مطمئنه يادیکنه ز یکه م يداشت که انگار به کار یآرامش خاص هیاما سورن تو لحنش  دم،یترس یکم م هی

.بود، همه قرمز و پر استرس یدنیهاشون د افهیق. کم آروم شدم هیبهم زد و دستم رو تو دستش گرفت و  یخند آرامش بخشلب

:فشرد گفت یکه دندوناش رو به هم م یخان در حال نادر

؟يما رو لو بد ای یشراکتت رو به هم بزن يخوا یم ؟یخب حاال که چ -

هم  يسند چیافتم، ه یم ریمنم گ دیفتیب ریاگه شما گ م،یکیما با هم شر. شم کیرص ها شرق نیخوام تو حمل ا یم. کدوم چیه - سورن

چرا حاال آش نخورده و دهن سوخته بشم؟. رهیخودمم گ يپس پا. خبر نداشتم زایچ نیندارم که بگم من از ا

.اما مهندس، شراکت خرج داره -ناصرخان

ها  شیوقت پ یلیمن همون خ دیقرص ها نبود شا نیکشه، اما اگه ا یآدم رو م گهیو مقرص ها رو قبول نداره  نیکس ا چیه. درسته - سورن

.دمیرس یکشتم و امروز به عسل نم یخودم رو م

:لبخند دخترکش زد و ادامه داد هیدست من رو گرفت و  بعدهم

.يو دغل باز انتیخ یب ک،یوسط، فقط منم شر ارمیم نیاشکال نداره، هر چقدر بخوا -

م؟یما دغل باز - يدساج دکتر
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.خوام همه جوره باشم یم دیجسارت نکرم، فقط گفتم که بدون - سورن

.رانیجنس ها رو بفرستم ا نیدارم که ا اجیکم پول احت هیمن به . باشه -نادرخان

.میکن یپرداخت م نیاون پول رو من و مت - سورن

گه؟ید دینادرخان من رو هم که به شراکت قبول دار -نیمت

.آره، آره -نادرخان

.شد رهیخ رونیفرو کرد و کالفه بلند شد و از پنجره به ب شیجوگندم يتو موها یدست بعد

ها، خب  یوونیح یآخ. بودن یمظلوم يها یقاچاقچ نایبودن، اما ا يکه من باهاشون سر و کله زده بودم اند خشن باز ییاکثرخالفکارها

البته االنم که قبول کرده به ضررشه، چون . کرد به ضررش بود یاگر قبول نم. یپول شدن و خوردن به خنس یب يمجبورم هستن، بد جور

.افته تو زندان یم

.هتل يبه سو شیبعدش پ. میرو کاله نذار گهیکه سر هم د میسند محرمانه امضا کرد هیو در آخر  میبحث کرد گهیکم د هی

***

!باحال بود سورن یلیبه خدا، داستانت خ نیدار ولیبابا ا -

.گهید مینیما ا. کنم یخواهش م - سورن

.دمیکوتاه کرد و من خوشحال خند میتعظ هیهم  بعد

م؟یجا شام رو بخور نیهم ایباال  میبر - سورن

.گهید میجا بخور نیهم -نیمت

.دینیخب، پس بش یلیخ - سورن

ست؟یمشکوك ن نیا. میش کیزود قبول کرد که باهاش شر یلیخ يریگم مهندس نص یم -

کنن که قرص ها رو  یپول کم دارن که آدماشون رو راض. کرده ریخرشون تو گل گ يبدجور. دمیچرا، اما من تمام مدارکشون رو د - سورن

.وارد کنن

.ستین یمبلغ کم ؟یکن یکار م یسورن حاال پول رو چ. آره، مجبور بود قبول کنه -نیمت

.نداره یکه مشکل نیگم برام بفرسته، ا یجون م يزنم به دد یزنگ م هیخب  - سورن

.میدیچشمک زد و خند هی بعدش

قربان؟ نیدار لیم یچ - گارسون

.خوام یم یمن اسپاگت! ولیا ولیا ،یهست یرانیتو هم که ا ول،یا -نیمت

.کردم تزایمنم هوس پ -

.خورم یم کیمنم است. گهید ییایتالیرستوران ا هی میرفت یاز اون اول م نیگفت یخب م - سورن
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ن؟یندار لیم يا گهید زیچ. قربانبله  - گارسون

.میو سر تکون داد مینگاه کرد گهیهم د به

.نه ممنون - سورن

.شده بودم رهیخ زیو قرمز گلدون وسط م دیرز سف يچونم و به گل ها ریدستم رو گذاشته بودم ز. ارنیکه غذاهامون رو ب میبود منتظر

.خونوادم تنگ شده يدلم برا -

.پاکش کرد نیگونم که مت يمام افتاد روقطره اشک مزاحم از چش هی

براشون  یلیپس؟ تازه خونوادم که دلم خ يکرد یکار م یچ يمن بود يجا. جام نیمن رو نگاه کن، چند ماهه ا. ینکن خانوم هیگر -نیمت

.دیدوست دختر داشتم پر یتنگ شده به کنار، هرچ

.دونه خوابوندم تو کمرش هی. نییخته بود پاسرش رو اندا یبا ناراحت. گرد شده بهش نگاه کردم يچشم ها با

چته؟ یه -نیمت

بچه پررو؟ یدوست دختر؟ مگه چندتا داشت -

.دنیرس یم ییبه چهارده پونزده تا یچندتا بودن، ول قیدق ادینم ادمی نیبه جان مت -نیمت

؟یهمه رو با هم داشت -

من که دل هر  یو جذاب یپیبه خوشت ياونم پسر. میاسه ما کم داشته باشافت داره و. با هم انگار من گفتم صدتا گهیم نیاُو، همچ -نیمت

.بره یرو م يدختر

.جز من -

.ادیخوشش ب یکیعسل از  دمیتا حاال ند! سنگ دل يتوکه دل ندار -نیمت

.اتفاقا من تو رو دوست دارم -

جدا؟ -نیمت

.یآره داداش -عسل

.که غذاهامون رو آوردن دمیرو کش شینیب بعدشم

؟یرو دوست داشت ینه جدا عسل، تا حاال کس -نیمت

.خوشم اومده باشه، اما دوست داشتن نه فکر نکنم یاز کس دیاوم، شا -

.ستین نتونیتو و سورن قلب که تو س -نیمت

آقا سورن؟ یشما چ -

.اومداخم تو ابروهاش به وجود  هیلباش بود خشک شد و جاش  يکه رو یلبخند کمرنگ. رنگ نگاهش عوض شد سورن

:جواب داد تیقاطع با

.شهیسرد م دینه، غذاتون رو بخور-
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 نییافتاد که داشت مهربون سورن رو که سرش پا نیباال انداختم و مشغول خوردن غذام شدم که نگاهم به مت يکم تعجب کردم و شونه ا هی

و  میساکت بود بایتا آخر غذا تقر. غذا خوردن شدتکون داد و مشغول  يمتوجه نگاهم شد که سر. کرد یخورد نگاه م یبود و با اخم غذا م

 نلندیگر رهیجز نیعاشق ا یکیفکر کن،  ییوا. دونه یهم م نیرو دوست داشته و مت یکیکه سورن  دمیفهم. رد و بدل نشد یحرف مهم

از فسقل  غیجذابه، اما در یلیخ يورزشکار کلینکنم خوشگله و با اون ه یانصاف یب شییآخه؟ خدا شهیم نیعاشق ا یک! احساس یب خیبشه، 

!داد یآخ چه حال. منم رو تختم دنیخواب نیو سورن تو سالن و رو زم نیمت. باال میشد رفت تمومغذامون که . بشر نیاحساس تو وجود ا

 دمیعد دپاشده آب بخوره، اما ب شونیکی ای دارنیب ایالبد پسران  الیخ یاولش گفتم ب. ادیسالن صدا م يشب احساس کردم از تو مهین

هم که دستش رو  یکیاون  نه،یمت دهیدست سورن خواب يکه رو نیخب ا. و رفتم تو هال دمیپوش زیبول هیپاشدم . ادیم يتر بیعج يصداها

.از سورن حامله شه نیترسم مت یم! دنیها چه عاشقونه هم خواب شرفیبله، اوه ب لهب. سورنه نهیشکم مت

!ذهن منحرفت نیخاك تو سرت عسل با ا - "

من جواب . يبه سورن بگه تو منو اغفال کرد غویج غیج يبا صدا نیبعد مت. از سورن حامله شه نیتو رو خدا وجدان جون فکر کن مت یول -

!چه خنده دار ،ییبدم؟ وا یخانوادم رو چ

ه؟یک هگید نیخدا ا ای. از پشت سر دهنم رو گرفت یکیکردم که  یفکرا بودم و داشتم به اون دوتا نگاه م نیهم تو

دندونام رو آماده کردم و دستش رو گاز . سرش آوردم دمیبار که سورن رو د نیافتادم که اول ییبال ادی. زدم که ولم کنه یبال بال م یه

.از درد دلش رو گرفته بود. دونه هم با آرنج زدم تو شکمش هی. گرفتم

.گهید دیسورن؟ پاش ن؟یمت ن؟یمت -

.اونا خوابنساکت خانوم کوچولو،  ــسیه -مرد

؟یعوض يکارشون کرد یچ -

.هوشنیکم ب هیفقط  ،یچیه -مرد

افتاد  هوشیب اروی. کوبوندم تو سرش "بوم"بود و  زیم يکه رو یدستم خورد به گلدون. اومد جلو یرفتم عقب و اون کم کم م یکم کم م من

.کرده بود هوششونیبا دستمال ب ،یلعنت. رو صدا کردم بلند نشدن نیهرچقدر سورن و مت. نیرو زم

.که گذشت جفتشون کم کم به هوش اومدن یساعت هی

ره؟ یم جیجا چه خبره؟ من چرا سرم گ نیا -نیمت

شده؟ یچ. خوره یحالم داره به هم م. دارم جهیمنم سر گ - سورن

 ییرایخودم خوب ازش پذ د،یباشنگران ن. میفقط بنده خدا نصفه شب اومد که ما همه خواب بود. یجا مهمون نیآقاهه اومده ا نیا ،یچیه -

.کردم

.نشست نیزم يرفت، رفت کنار مرده رو یکه منگ راه م یدر حال سورن

ش؟یکشت - سورن

.کردم هوششینه، فقط ب -

؟یبا چ -نیمت
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.بود یگلدون قشنگ ف،یح. با گلدون -

.ارویزد دم گوش  یلیسه تا س سورن

.بدو. ادیبه هوش ب دیبا ه؟یک یلعنت نیا مینیبب اریعسل برو آب ب - سورن

.بنده خدا سرما نخوره خوبه. آوردم خیآب  وانیل هیاز آشپزخونه  رفتم

.سورن ایب -

.مرده کم کم به هوش اومد. بهش زد یلیچندتا هم س. ارویرو صورت  دیتو مشتش و پاش ختیآب رو ر سورن

.آقا به هوش اومدن ن،یبه به مت - سورن

.دیولم کن -مرد

پات  يجلو يداد یکاش از قبل خبر م. يبر مینکرده بذار ییرایزشته پذ ،یمهمون ياومد ینصفه شب م؟یولت کن ی؟ واسه چاوا؟ چرا -نیمت

.میکشت یگوسفند م

؟يکرد یم یلباسا و اون نقاب تو اتاق ما چه غلط نینصفه شب با ا ؟یهست یتو ک - سورن

.ایبرم لعنت دیبذار. دیولم کن ،یچیه یچیه -مرد

؟یهست یتو ک ؟يد یفحشم م يمهمون ناخونده شد. ادب نباش یب. گهینوچ، نشد دنوچ  -نیمت

از  یکی. دمشید يریمهندس نص يآها آها، اون روز تو خونه . اومد یبرام آشنا م افشیکه نقاب رو از صورتش برداشته بود به نظرم ق حاال

.بود گارداشیباد

.ایلحظه ب هی زم،یسورن جان عز -

.رفتم تو آشپزخونه و اونم دنبال من اومد. باال انداخت و پاشد ییسورن ابرو. هاشون اندازه تخم مرغ شده بودچشم  نیو مت سورن

؟يکارم دار یچ ه؟یچ - سورن

.شناسم یتر، من اون رو م واشی سیه -

هست حاال؟ یجدا؟ ک - سورن

ما  نهیالبد فرستادنش که بب. برد تو اتاق یپشت يا رو از پله هاکه م ادته؟همونیاون روز که اومدم تو باغ رو . ناصرخان يگاردایاز باد یکی -

.نه ایتو کارمون هست  یکلک ملک

عسل؟ یمطمئن - سورن

.يبود دهیتو هم که اون رو د ادش؟ینم ادتیتو . اوهوم -

بودم؟ یچقدر عصب ستین ادتیدر ضمن، . ستین ادمیبودم که  دهیقدر آدم د نیاون روز ا - سورن

.ستیحرفا ن نیاال وقت اخب، ح یلیخ -

.يند یتو، فقط تو ساکت باش و مواظب باش سوت میبر ایب - سورن

.گفتم و رفتم تو اتاق یشیا

ه؟یک يدینفهم نیمت - سورن
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.که گهینم يزینه، چ -نیمت

.گهیالبد دزده د م،یشناس ینم یرو درست حساب یشهر کس نیما که توا. سیزنگ بزن به پل - سورن

.نیزنگ نزن سیلنه نه، به پ -مرد

 م؟یزنگ نزن سیبه پل یگ یبعد م ،یکن یکار م یجا چ نیو ا یهست یک یگ یفرستادتت، نم یک یگ یتو اتاق ما نم ياومد کهیمرت - سورن

.بزن ن،یبزن مت

بزنم؟ يجد -نیمت

.خب آره - سورن

...کنه که  قیبخواد تحق سیخب اگه پل -نیمت

نه؟مگه  رهیجا گ هیخودتونم  يپا ه؟یچ -مرد

.ترن، بزن اون جا نانیاونا قابل اطم ،يریمهندس نص ای یدونم؟ پس زنگ بزن به مان یچه م. خفه شو یکیتو  - سورن

وقت شب؟ نیا -نیمت

پس؟ میکار کن یچ یگ یم - سورن

باشه؟. میصبح زنگ بزن م،یبمون داریتا صبح باال سرش ب -

.رو بگه یهمه چ دیباشه، اما تا صبح با - سورن

.ندارم یحرف من -مرد

.و از درد به خودش مچاله شد نیلگد خوابوند تو پهلوش که مرد دوباره افتاد رو زم هی سورن

؟یلهت کنم عوض ای یزن یزر م - سورن

.گم ینم یچیمن ه -مرد

.کنم یم تیپس حال - سورن

سورن له و لورده  يمشت و لگدها ریز. وردایطاقت ن گهید چارهیکتکش زد که مرد ب یساعت هی. هاش رو زد باال و شروع کرد نیآست اروم

.اومد نگاهش کنم یمنم دلم نم. کرد یکه رو مبل نشسته بود و با پوزخند به اونا نگاه م نمیمت. شده بود

تو قاچاق قرص ها  نیبخوا ستیکه ن یتو کفشتون نباشه، آخه الک یگیر نمیفرستاد بب يریبسه، منو مهندس نص... خب، بسه  یلیخ -مرده

.دیش کیاش شرباه

:تو موهاش فرو کرد یکالفه دست سورن

.فرستادنش ونیمن خر رو بگو که گفتم به اونا زنگ بزنه، نگو خود آقا -

اومد؟ رتیهم گ يزیخب حاال چ -نیمت

.جا فقط اسناد شراکت با مهندس بود نیا ،یچیه -مرد

جا باشه؟ نیا يآ یاف ب ينقشه ها یخواست یپس م - سورن
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اون قدرا هم . هیریهست مال شرکت نص یجا هرچ نیا. میکن مشونیتو هتل قا میکه بخوا میندار يزیما چ ،يبال پوچ بودمردك خر دن -

.جا نیا میاریب میبا خودمون بار کن میسند دار یکه هرچ میستیگاگول ن

. هیریش هست مال شرکت نصتو هارد یو هرچ ستیتوش دم دست ن يو سر یمخف يزایدونستم چ یرفتم سراغ لپ تاپ سورن که م بعد

.مرده يبرش داشتم و گذاشتم جلو

؟یکن یمنو نگاه م یواسه چ ،یبگردش، د بگردش لعنت -

:رو گرفتم و گفتم موهاش

.بگرد -

.آروم موس رو برداشت و تموم پوشه ها رو گشت اونم

؟يکرد دایپ يزیخب، حاال چ -

.نه، نه -مرد

کارش داشته  نیا يبرا یدرست هیتوج دوارمیام. قدر شکاك باشه نیرفت که ا یاز مهندس انتظار نم. بگو ستیرو برو به رئ نایخب حاال هم -

.باشه

.يریدفتر نص میر یو صبحم م میمون یم داریآقا ب شیصبحه، تا صبح پ گهیخب، دو سه ساعت د یلیخ - سورن

 يزیچ هی يو سرسر میکوفت کرد يزیچ هی عیصبح سر. دمنم رو کاناپه نشسته خوابم بر. موندن داریو سورن ب نیصبح به نوبت مت تا

!یالبته به همراه گروگان دوست داشتن ،يریدفتر نص میو رفت میدیپوش

.کرد ادشیشد و دست مرد رو گرفت پ ادهیرو صورتش پ ظیاخم غل هی يخودش به عالوه  يجد شهیبا ژست هم سورن

سه . شد ادهیپ يدیپوزخند و اخم نسبتا شد هیبا  نمیمت. شدم ادهیدم سراغ نداشتم پکه از خو یخاص يافاده  هیکه جلو نشسته بودم با  منم

 ستادهیکنار هم ا يریدر شرکت نص يخدا، جلو يشد بنده  یحساب نم زادیبا گروگانه منظورمه که البته جزء آدم ،ییالبته چهارتا ،ییتا

.باال میبا اخم رفت. جون شما میسه تفنگدار شده بود نیع. میبود شده رهیشرکت خ يباال و به تابلو میرو گرفته بود مونو سر میبود

هستن؟ يریمهندس نص - سورن

...بله، اما  -یمنش

.دوتا تقه به در زد و رفت تو هیرفت به سمت در اتاق مهندس و  سورن

:که سورن حرف بزنه گفت نیتو و قبل از ا دیاز پشت سر دو یمنش

.ن تواومد یهماهنگ یقربان، ب دیببخش -

خبر؟ یچه ب ز؟یعز یمنهدس صادق يچطور. شما دیینداره خانوم، بفرما یاشکال - يرینص

.بود ستادهیسورن هم وسط اتاق ا. در اتاق مهندس باز بود. نشسته بودن یرو صندل رونیو مرده هم ب نیمت. بودم ستادهیدر ا يجلو من

چه  گهید نیا. دادم یبهتون م دیگفت یبه خودم م دیخواست یم يزیگه چا. بود رسمش مهندس؟ واقعا ازتون انتظار نداشتم نیا - سورن

وضعش بود؟

:شد گفت یم دیسرخ و سف يتام و جر نیدستپاچه شده بود و رنگش ع یکه کل مهندس
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!ارمیشما سر درنم ياز حرفا یچیمهندس؟ من که ه یزن یحرف م یاز چ... از  -

. نه ای میکن یم یازتون مخف يزینه و چ ای میدار يزیکه بفهمه چ نیواسه ا ،یما واسه جاسوس تیتو سوئ دیکه فرستاده بود یاز همون - سورن

ن؟یثابت کن دیخواست یرو م یکارتون چ نیواقعا با ا. کرد هوشیرو ب نیمن و مت. بود زن من سکته کنه کینزد ینصفه شب

:بود گفت دهیکه حاال رنگش به شدت پر مهندس

کار رو کردم؟ نیگفته من ا یک...  یک -

.بهتره بگم آقا جاسوسه ایآقا دزده،  ارو،یخود  - سورن

.ســورن جون نمیالبد برام پاپوش دوختن، چشم نداشتن شراکت ما رو با هم بب - يرینص

.اریآقا رو ب ـــن؟یمتـ ن؟یمت. کنم یطور فکر نم نیاما من ا - سورن

.فتیراه ب. به چشم يا -نیمت

کم کم داشت . هزارتا رنگ عوض کرده بود قهیچند دق نیآفتاب پرست تو ا نیع. دیاز رنگ مهندس بنده خدا پرو مرده اومدن تو ب نیمت تا

.کرد یشد و استتار م یرنگ م کی واریبا گچ د

:با پوزخند گفت سورن

من دووم  يشت و لگدهام ریبعدشم بنده خدا ز م،یکرده بود ارتیناصرخان آقا رو ز یاون شب تو مهمون د؟یشناس یرو نم شونیالبد ا -

.و اعتراف کرد اوردین

اگرم . نیکرد یشراکت رو قبول نم شنهادیپ نیاعتماد نداشت. کارا نیبود ا دیواقعا از شما بع! یخوش مزگ نیبه هم ،یسادگ نیبه هم -نیمت

.که دستتون رو برامون رو کنه عیراه ضا نیراه بهتر، نه ا هی ن،یمطمئن ش نیخواست یم

.از پشت سر وارد شد یکه مان رهیکرد اون ابهت سابق رو بگ یصداش رو صاف کرد و سعکم  هی مهندس

مهندس که انگار . میبود چشم دوخت ستادهیدر ا يو به اون که جلو میهمه به عقب برگشت یمان يبا صدا. بود دهیرو شن زیکه همه چ نیا مثل

.زد یزورک لبخند هینجاتش اومده باشه، آب دهنش رو قورت داد و  يفرشته 

هـــان؟ ؟یقاتیتحق چیه یاونم ب دیش کیبزرگ قاچاق باهامون شر يمحموله  هیکه تو  دیانتظار ندار. اون کار من بود - یمان

.که میدلمون رو خوش کن ستیکردنت هم مثل آدم ن قیتحق ؟یمان قاتهیچه وضع تحق نیا -نیمت

.متاسفم به هر حال. شناختم ینم يا گهیمجبور بودم، راه د - یمان

.گهید ستیکارساز ن یاوهوم، تاسف خوبه، ول - سورن

؟یچ یعنی - یمان

...محموله  يهم تو میما از شراکت با شما منصرف شد یعنی -نیمت

.و هم تو واردات قرص ها - سورن

:کرد گفت یرو تو دستش جا به جا م فشیکه ک یدرحال

.دیرو بهمون برگردون میو خانومم به شرکتتون داد این و مهندس پورو که م يا هیتمام سرما دیهفته فرصت دار نیتا آخر ا -
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پول رو به شما  نیا میتون یواقعا ما نم یخوام، ول یمن از شما عذرم. دیقدر لجباز نباش نیا. دیدون یمهندس شما که وضع ما رو م - يرینص

.میدار اجیکنم، ما به شراکتتون احت یش مخواه. شن یم رانیوارد ا گهیدر حال حاضر محموله ها تا سه روز د. میبرگردون

.میخودمون رو گرفت میاما ما تصم -نیمت

.مینکرد دایپ يزیما که چ ن؟یترس یم یطال که پاکه چه منتش به خاکه؟ از چ - یمان

 یمرس. تر بود یکلیسر از اون بلندتر و ه هیهم بلند بود، اما خب سورن  یقد مان. ستادیپوزخند بزرگ درست رو به روش ا هیبا  سورن

!کلیه

فرار از دستتون، پس  يبرا میگرفت یم طیبل دیبا میجا باش نیکه ا نیا ياالن به جا م،یواهمه داشت يزیو از چ میدیترس یاگه م - سورن

!زیعز یانیمهندس ک ستیتو کفشمون ن یگیر چیکه ما ه هیمعن نیجا به ا نیحضور ما تو ا

.رو برگردوند سمت مهندس روش

.میمونیقعا متاسفم، اما از شراکت با شما فوق العاده پشوا - سورن

؟يریمهندس نص ستیطور ن نیا. میپنج درصد به سودتون اضافه کن یواسه معذرت خواه میتون یما م - یمان

ما سوء  یبد مال تیعاز موق دیشما دار. دیاریها رو درن يباز نیا رانیقراره محموله ها برسه به ا گهیمهندس لطفا االن که د. بله بله - يرینص

.دیکار رو نکن نیا. دیکن یاستفاده م

.شرط هیباشه، اما به  - سورن

؟یچه شرط - یمان

و از هم جدا  دیسهم ما رو بد دیبا د،یکه سودتون رو به دست آورد یوقت. میکیبعد باهاتون شر يهفته  يمحموله  نیما فقط تو ا - سورن

.میش

:گفت و متفکرانه دیبه چونش کش یدست يرینص

.قبوله -

.کنه دایپ یعقب تر بره و ابهت خاص دشیکت سف يشلوارش که باعث شد لبه ها بیدست هاش رو فرو برد تو ج و

بچه پررو رو هم  یمان نیاگر هم. زنه یشوت م يادیکم ز هی. ستین یاصال خالفکار خوب يریکنم نص یمن احساس م د؟یدون یم راستش

کن بره  شیزندون رشیخب بگ. دهیجور واجور کش يهمه نقشه ها نیا یِدونم سردار واسه چ ینم. نداشت، االن کالهش پس معرکه بود

.گهید

اون روز . کنه و هنوز هم دم به تله نداده یجوون رو داره بدبخت م یآدم شوت االن کل نیهم یباشه، ول یآدم شوت دیجناب سروان، شا - "

.ریدست کم نگ رو فیحر يادیز. شد دستش جلوتون رو شد ییهم خدا

.یشرت رو کم کن یتون یم گهیممنونم از تذکرت وجدان جان، حاال د -

".ادب یب -

.میکرد ییرایازش پذ يادیز مارستان،یب نیبنده خدا رو ببر نیفقط ا. میر یم گهیخب با اجازه، ما د - سورن
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دستاشون رو زدن  نیسورن باز شد و با مت ياخما. نیشتو ما میو نشست رونیب میدراومد یخشک و خال یخداحافظ هیزد و بعد از  يپوزخند

.به هم

!سورن یچه خوب حالشون رو گرفت! ـــنهیا -نیمت

عسل؟ نکنه زبونت رو موش خورده؟ يقدر ساکت بود نیتو چرا ا. یگن سورن صادق یبه من م ؟يفکر کرد یپس چ - سورن

.گوش کنم شتریشتم، دوست داشتم بحرف زدن ندا يحوصله . نه خدا رو شکر هنوز دومترش سر جاشه -

.يکرد یرو خراب م زیهمه چ يزد یحرف م ،يهمون بهتر که حرف نزد - سورن

.شروع شده، تازه اوج ماجراست يزوریپ يمهندسا نیهامون با ا يریتازه درگ. به خودت نناز سورن خان ادیز -

.کنم یم یمن رانندگ. نیور بش نیا ایخب سورن، پاشو ب یلیخ -نیمت

چرا؟ - ورنس

.نپرس یسوال ستیب گه،یور د نیا ایپاشو ب -نیمت

.ستیهتل ن ریراه، مس نیا میدید قهیبعد ده دق. عوض کرد نیشد و جاش رو با مت ادهیپ نیبا اکراه از ماش سورن

.ستیکه راه هتل ن نیا ؟ير یکجا م نیمت -

آره، مگه قراره راه هتل باشه؟ -نیمت

م؟یر یپس کجا م -

.یفهم یخودت م میرس یبذار، م گریکم دندون رو ج هی -نیمت

.از من نداشت، عالمت تعجب شده بود یسورنم دست کم! کنه ها یم تمیکنجکاوم، از قصد اذ یلیدونه من خ یم

. به ساحل خورد یم ابونیخ يبود و انتها ییالیو يکه پر از خونه ها کیش ابونیخ هیتو  ینقل ییالیو يخونه  هیبه  دمیرس قهیدق ستیب بعد

.دیرو د ایشد در یم شیکنار يخونه بود و از پنجره ها نیخونه هم درست آخر

.نییپا دیخوش گذشته باشه بهتون، لطفا بپر دوارمیام زیعز نیخب مسافر -نیمت

جا کجاست؟ نیا! جا قشنگه نیچقدر ا -

؟يما رو کجا آورد گهیراست م - سورن

د؟ینیخونم رو بب دیخواست یخب مگه نم. ون رو بکشم باالغرقتون کنم سهمت ایآوردمتون لب در -نیمت

توئه؟ يخونه  نیا - سورن

درست و  يصبحونه . گشنمه یلیتو که خ دییخب بدو. مادربزرگه س، اون سگه هم که اون جا نشسته هاپوکوماره يپ ن پ، خونه  -نیمت

.تو دییبفرما. میناهار خوب بخور هیحداقل  م،یبخور دیکه نذاشت یحساب

 یت يرو به رو يسرمه ا يکاناپه  هی. بود يو سرمه ا دیسف يو ساده  کیش ونیکوچولو با دکوراس ینقل يخونه  هی. تو میرو باز کرد و رفت در

و  دیسف واراید. روش جا خوش کرده بودن يو سرمه ا دیمختلف سف يطرح دار با طرح ها يبود که چندتا کوسن کوچولو با پارچه ها يو

 زونیکوتاه و بلند هم از سقف آو يو سرمه ا دیچندتا لوستر سف. يبود و فرش وسط هال سرمه ا دیپارکت هم سف. بود يا پرده ها سرمه

.دیها سف لهیوس ي هیو بق خچالیبود و  يها سرمه ا نتیبه آشپزخونه نگاه کردم، کاب. بودن
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زدنت تموم شد؟ دید - سورن

!جا نیو نازه ا کیچه ش -

.ردممبله اجارش ک -نیمت

:داد گفت یکاناپه لم م هیکه رو  یدر حال سورن

نداره یفیتعر چیه قتیدونستم سل یم -

.داداشم یستیها شلخته ن یاما در عوض خوبه مثل بعض -

:ذاشت گفت یم زیم يرو رو وهیکه ظرف م یبا خنده و در حال نیمت

مگه نه؟ گه،یها سورنه د یمنظورت از بعض -

.قایدق -

.نیخوره زم یحتما فکت م ینیاون رو بب. ینیمنو بب يخونه  یستیپس ن - سورن

!نه بابا؟ اعتماد به نفس -

.خونش قشنگه. خوبه قشیسل گه،یسورن راست م یدور از شوخ یفراتر از اعتماد به نفسه، ول زیچ هی ستیاون که اعتماد به نفس ن -نیمت

.بفرما عسل خانوم - سورن

.شهیرم نمباو نمیمن که تا با چشم خودم نب -

سفارش بدم؟ نیخور یم یبچه ها ناهار چ -نیمت

.ــتزایپ... اوم  -

.تزایمنم همون پ - سورن

.ارنیزنم ب یاالن زنگ م. با سس و نوشابه تزایباشه، پس سه تا پ -نیمت

.میچرت زد هیو  میپر کرد یشکم یها حساب تزایاومدن پ با

!خوابه، خوش شانس کثافت یم يطور نیکه هر روز ا نیش به حال متخو. لذت بخشه یلیخ ایدر يبا صدا دنیخواب واقعا

***

 که؟یقدر تار نیپس چرا ا. نهیمت يجا که خونه  نیبابا، ا يا دن؟یمن کجام؟ نکنه منو دزد که؟یجا چقدر تار نیا يوا! دمیخدا چقدر خواب آخ

نکنه بهمون  ا،یخدا يکجان؟ نکنه کشتنشون؟ وا نایا. کهیرهالم که تا ،يجا؟ وا نیگذاشته ا یرو ک زیم نیدر اتاق کجاست؟ آخ آخ ا

زدن؟ خونیشب

!بگرد یدنبال در خروج ایبابا، حاال ب يا ست؟یجا ن نیا یشکیخدا چرا ه ن؟ییسـورن؟ کـجا ــن؟یمت -

...آخ! ها شهیها چرا سر راهن؟ خــــــدا اعصابم خرد م لهیوس نیا اُه

زدم  یحدس م یول دمید یکه نم يزیچ "یــــیآ". مبل يخورد به دسته  ممیشونیو پ نیافتادم زمفرش و با مخ  يکرد به لبه  ریگ پام

.خون اومده میشونیپ
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. رفتم یکورا راه م نیع. مبل رو گرفتم و بلند شدم يدسته  واشیجا با من لجن؟  نیفرش ها تو ا يکردم که همه  یمن چه گناه مامـــــان،

که کل منطقه برقش  نیا، مثل ا. در رو باز کردم. گردم یخود نامردشه، کثافت دو ساعته دارم دنبالش م. شهبا رهیفکر کنم دستگ نیآها، ا

.لرزم یچقدر زشته که من دارم م نیا! ترسم یمن چقدر م که،یجا تار همه. رفته

آخه؟ نییسـورن کجــا ن؟یمتــ -

با  ،يوا. دمیمن تا حاال آدمخور ند. خودت هوام رو داشته باش. خدا، منو نخوره ای .یکیمونه تو تار یشبح م نیع. ور نیا ادینفر داره م هی اوه،

.معلومه چند نفر رو خورده کلشیاون ه

.ایجلو ن -

.قدم به سمتم برداشت دو

.گهید ایگم جلو ن یم ید لعنت -

.آروم باش منم - سورن

.، از جلو هم خود اونااونا بود هیشب کلتیاز دور ه. من فکر کردم آدمخواره ؟ییا تو -

- سورن

برقا چرا رفت؟. کم حرف بزن -

ها؟ ها؟  ن؟یکجا رفت کیتار يخونه  نیتو ا نیمنو تنها گذاشت ن؟یشما کجا بود. اعتصاب کرده برق رو برده سونیمن چه بدونم؟ البد اد -

ها؟

.ها دهیما بعخانوم شجاع، از ش ؟يدینکنه ترس ه؟یچ. ایلب در میرفت نیبا مت يخواب بود - سورن

.گهید يدیترس یم يمن بود يتو هم جا. کیتار يتو خونه  نینبود منو تنها گذاشت یاصال کار درست یول ر،ینخ -

مگه بچه ام؟. من عمرا بترسم - سورن

.یترس ینم یچیغول تشن از ه يحواسم نبود تو ،یگ یراست م -

.رو گاهتیرفته جا ادتیکه  نیمثل ا! ها يگم پررو شد یبهت نم یچیدرست صحبت کنا، ه - سورن

:آروم لباش رو آورد دم گوشم و گفت بعد

.سروان کوچولو -

.خورد به گوشم و با دست صورتش رو پس زدم نفسش

کن،  سهینه، جان من خودت رو با من مقا. يتو سن پدر بزرگ من رو دار ست،ین يزیدرجه که چ هیحاال . کم درجت رو به رخ من بکش -

!بچه پررو

چه خبرتونه؟ برقا رفته؟ -نیمت

.یخوشحال ش میجلوت بادکنک بترکون میبپر هوی میکن زتیسورپرا میکرد یکیها دست به  هیپ نه پ، تولدته با همسا -

:خنده داشت گفت يکه صداش رگه ها نیمت

.میتو چندتا شمع بردار میبر ایب -
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؟یواسه چ -

تونه  یخودشم نم يآدم دست و پا یکیتار نیتو ا. میاریشمع ب مینکنم، گفتم برشمع فوت  فهیواسم ح نیتولد گرفت یگفت ،یچیه -نیمت

.بده صیتشخ

.تو ها، خودت برو امیمن نم -

.امیتا ب نیستیجا با نیباشه، پس شما هم -نیمت

.باشه - سورن

بسته رو . هم تو بسته بودن هیود و بقدونه تو دستش روشن کرده ب هی. فندك برگشت هیبسته شمع و  هیبا  قهیرفت تو و بعد از چند دق نیمت

.داد به من

.دیروشن کن یکی ينفر ریبگ -نیمت

 رهیسورن خ دمید قهیبعد دو دق. دور شمع ها مینشست. سورن نشست و با فندك روشنشون کرد. نیشمع درآوردم و گذاشتم رو زم دوتا

.شده بهم

؟يدیخوشگل ند ه؟یچ -

.بهتره بگم خون آشام اونم از نوع مادش رو ای دمیراکوال ندد دم،یخوشگل که تا دلت بخواد د - سورن

تا به حاال؟ يدید نهیخودت رو تو آ -

.کرده یمنو نقاش بایبردم که چه ز یو به قدرت خدا پ دمیآره د - سورن

.يشد یشکل نیا نیرو صورتت همچ ختهیآبرنگ بوده ر یآره، فقط فکر کنم دست خدا خورده هرچ -

:روم گرفت يو جلو میشونیرو پ دیدرآورد و کش بشیاز ج یسورن دستمال. کرد یم يو با شمع باز دیخند یفقط م نیمت

با خودت؟ يکار کرد یچ. گم خون آشام یم نیواسه ا -

.مبل يفرش و با سر خوردم به دسته  يکرد به لبه  ریپام گ یکیتو اون تار ،یچیه اد؟یا، داره خون م -

نشد؟ یمبلم که خون -نیمت

مبلتون؟ ایجان من مهم ترم  نیتم -

.مبلمون -نیمت

.کردم نیمت يدوتا مشت نثار بازو. خوردم یحرص م یمنم ه. دیخند یداشت کرکر م سورن

ن؟یکن یوقته با هم کار م یلیشما خ - سورن

موقع عسل ستوان بود،  اون. بود فکر کنم، حدود چهار سال قبل میسروان يدوره . شدم يکه من وارد بخش سرهنگ محمد یاز وقت -نیمت

.داد یدسته گل به آب م یستوان تازه وارد که کل هی

.تونه کار کنه یدسته گل به آب دادنم نم یکنه، ب یتونه زندگ یدختر بدون شر نم نیمعلومه، ا - سورن

گه؟ید نیاومد اینه؟ از شکم مادر سرگرد به دن دیوقت تازه کار نبود چیشما ه نیبگ نیخوا یم یعنی -

.شهیزبونش نم نیا فیحر یشکیها، ه دهیجا رس نیزبونش تا هم نیعسل با هم -نیمت
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:زد و گفت یچشمک سورن

.جز من یشکیه -

.يببر یتون یجمع که منو نم التیخ. زبون من نشدن فیگنده تر از تو هم حر ر،ینگ لیخودت رو تحو ادیز. اوه، اعتماد به نفست رو برم -

.شمارن جناب سروان یم زییجوجه رو آخر پا - سورن

.داستیکه نکوست از بهارش پ یسال. یمن بش فیحر یعمرا بتون -

:کرد گفت یقالب م نهیس يکه دستاش رو رو یدر حال سورن

.گهیسال د یینکو نیبرم واسه هم یمن تو رو م. گم یم نیمنم واسه هم -

.اومدم جوابش رو بدم و دهنم رو باز کنم برقا اومد و پاشد رفت تا

:گفتم لبریز

.ریجوابت رو بگ سایالاقل وا -

بود که ازش  میشونیرو پ یدگیخراش هی. دمیهال خودم رو د ي نهیتو آ. منم شمع ها رو خاموش کردم و رفتم تو هال. پاشد و رفت تو نمیمت

.رو باز کرد خچالیسورن رفت در . اومد یکم خون م هی

.جا نیا ایعسل ب - سورن

دستمال  هیبا . از حرکتش چشمام چهارتا شده بود. بغلمو بلندم کرد و منو گذاشت رو اپن ریش رو گذاشت زدستا. اکراه رفتم سمتش با

.میشونیرو که دستش بود زد رو پ یبعد چسب. رو پاك کرد میشونیخون پ يکاغذ

.یکن یم یخودت رو زخم يدار يادیمراقب خودت باش، ز - سورن

!مهربون شده باز خیوه هه، ک. مینیزد رو ب کیکوچ يضربه  هی بعد

.ستیمن که ن ریکار کنم؟ تقص یآخه چ -

کوچولو پاهام  يدختر بچه ها نیمنم که اون باال رو تازه کشف کرده بودم ع. که دستاش رو بشوره، البته فکر کنم ییرفت تو دستشو سورن

.دادم یرو تکون م

؟يد ینکن دختر، چقدر پاهات رو تکون م -نیمت

.دکتر برو هی رانیا میرفت ن،یمت ها ياعصاب شد یب -

 نیخانوادم تنگ شده؟ چند ماهه ا يچقدر دلم برا یدون یم. يشد یاعصاب م یب يکرد یهمه رنج رو تحمل م نیمن ا يتو هم جا -نیمت

.خسته شدم گهیجام، د

؟يشد وونهید جا نیا يتو اومد. ده یحال م شتریکنن بهتره و ب یکنن، فکر م یخارج زندگ انیهمه دوست دارن ب -

خب چهارتا،  یهم نه، ول یلیخ دیشا. از کشورها رو رفتم یلیخ. ستمیوقت عشق خارج نبودم و ن چیمن ه. عسل ستمیمن آدمش ن -نیمت

.مامان بابام تنگ شده يدلم برا. شه یجا وطن خود آدم نم چیه. نشد رانیجا برام ا چیه یپنج تا کشور رو گشتم، ول دمیشا

.داد هیو آرنجاش رو به اپن تک ستادیکرد، اومد پشت من ا یا حوله دستاش رو خشک مکه ب یدرحال سورن

.بچم دلتنگه ،یآخ - سورن
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شماها دلتون تنگ نشده؟ -نیمت

.صحبت کنم یباهاشون تلفن یحت شهیمخصوصا وقت نم. خانوادم تنگ شده يدلم برا یلیمن که خ -

.خود دارم يمن که جا ن،یتنگو دل نیتازه شماها بعد از من اومد. بفرما -نیمت

.شهیبرطرف م مونیو دلتنگ یخستگ ران،یا میگرد یموفق برم شاالیا - سورن

.خدا کنه -

.ره یم شیخوب پ یفعال که همه چ -نیمت

.بره شیتا آخرش هم خوب پ دوارمیام -

سورن؟ میکن یکار م یفردا چ -نیمت

 میبر دیبعدشم با. مید یم صیروانگردانش رو تشخ يهم نوع قرص ها م،ینیب یهم قرص ها رو م کیشرکت و از نزد میر یفردا م - سورن

.مینیکنن بب یرو که قرص ها رو وارد م ییها نیماش

برن؟ یم نیمگه قرص ها رو با ماش -

.میبر یو م میکن یبعد سوار لنج م. ایاز کارخونه تا لب در م،یبرس ایفقط قسمت اولش رو تا به در - سورن

ران؟یا میر یون مما هم باهاش -

 یو محترمانه که کس یکامال رسم. مایچندتامونم با هواپ م،یر یچندتامون همراه محموله م. يرینص يآره، هم ما و هم دار و دسته  - سورن

.شک نکنه

ها؟ یلنج ایها  ییمایهواپ م؟یما جزء کدوم دسته ا -

اگه وقت شد در  میر یحاال فردا م. ادیاز راه هوا م يریبا نص میمت م،یر یمن و تو با محموله م ادیبه احتمال ز. ستیهنوز معلوم ن - سورن

.مییجا نیپس ما فقط فردا و پس فردا ا شه،یم یراه گهیمحموله تا سه روز د. میزن یهم حرف م نایمورد ا

.فردا میکار دار یکه کل الال میتو رگ، بعدم بر میاملت رو بزن نیا نیایفعال ب. شرمنده بچه ها، نتونستم غذا درست کنم -نیمت

م؟یبخواب يچه جور - سورن

حتما  ،يشمر یاگرم خوابت نبرد، گوسفندا رو م. خوابت ببره یکن یم یو سع يبند یسرجات و آروم چشمات رو م ير یاول م -نیمت

.بره یخوابت م

م؟یبخواب میواخ یجا چطورم نیا ،يندار شتریاتاق ب هیکه کجا؟ تو که  نهیمنظورم ا! دمیهه هه خند - سورن

.یمیخب، دوستانه و صم میخواب یرو تخت م ییسه تا -نیمت

نه؟ ن،ییپا میهم هر کدوممون از تخت پرت ش قهیبچه پررو؟ البد هر ده دق یچ گهید -

.تو حرص نخور. میافت یمن و سورن م ،یوقت اوف بش هی یفتیوسط که ن میذار یتو رو م زم،ینه عز -نیمت

.شرف یسورن ب يتو گلو دیخنده که غذا پر ریزدن زبلند  يبا صدا جفتشون

.ثیبره رو سپردن دست دوتا گرگ خب هیها فرستاده؟ نگاه کن تو رو خدا،  یمن رو با ک. واقعا که دل سردار خوشه! ادبا یزهرمار، ب -

:دندوناش و بهم نشون داد و گفت نیمت
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!ایتخوشمزه هم هس یلیکه خ نیمثل ا. بره کوچولو متیبپا نخور -

نه . کرد یم یبلبل زبون نیاما مت د،یخند یم شتریسورن ب. طرز حرف زدنشون واقعا زشت بود. تمام بود ییپررو. دفعه اخم کردم واقعا نیا

 یاداره که چادر و مقنعه م يمحجبه  يبود به خواهرا رانیتو ا یوقت نیمت نیا. نه دیگ یخواد م یگن خارج اومدن جنبه م یم ش،ییخدا

حاال . شد یم دیسرخ و سف یکل يو واسه گفتن چهار تا جمله ادار نییانداخت پا یسرش رو م ایکرد و از حجب و ح ینم اههم نگ دنیپوش

دونم  ینم. کرده یجا چه کارا که نم نیا میدونه ما نبود یخدا م. زنه یحرف م يجور نیکنه و با من ا یو سارا رو بغل م لوفریپررو پررو ن

.دستش رو جلو صورتم تکون داد نه سورچقدر تو فکر بودم ک

.مثه تو رو بخوره یکه گوشت تلخ ستین وونهیقدر هم د نیا. کرد یشوخ نیعسل؟ نترس بابا، مت ییکجا - سورن

:گفتم نیرو به مت تیبا جد. بسته شد ششیخوند که ن یدونم تو چشمام چ یم نم.توچشماش زل زد ظیاخم غل با

؟ینگفت -

خورمت رو؟ یچطور مکه  نیرو؟ ا یچ -نیمت

.گهیداره د يهم حد یشوخ. دمیبه روت خند یبسه هر چ. ایروت رو کم کن سرگرد پو -عسل

جونم؟ باشه؟ یعسل دیببشخ. یکردم ناراحت ش یفکر نم ،يخواهر دیببخش -نیمت

بخوابم؟ دیکجا با ینگفت -

.تاش بازوهام رو گرفت و سرش رو مثل بچه ها کج کردبادس. سر و گردن ازم بلندتر بود هی. ستادیبلند شد و اومد جلوم ا نیمت

.یبخواب دیگم کجا با ینم ینکن یتا باهام آشت -نیمت

:بار محکم تر بازوهام رو گرفت و سرش رو آورد دم گوشم و زمزمه کرد نیکردم خودم رو از حصار دستاش آزاد کنم که ا یسع

.ق خواب رو تخت بخواباول منو ببخش، دوم شامت رو بخور، سومم برو تو اتا -

 يهم حد یخوش شانس. ما رو اشغال کرده يخوابن، از بس خانوم جا یرفته چطور رو تخت م ادمیماه اصال  هی نیبه جان سورن تو ا - سورن

!داره ها

.وقت هی یخب برو رو تخت بخواب که آرزو به دل نمون -

.نداره تیعسل دختره خوب یول م،یتو هال بخواب میتون یم میزشته سورن جون، من و تو پسر -نیمت

.خوابم یخواد، من امشب رو کاناپه م ینم -

...عسل  -نیمت

.کرد، اَه خیحرف نزن، غذام  گهید نیمت. که گفتم نیهم -

.داغش کنم نیبش -نیمت

.بدو فقط -

.خوردن یتخمه م يباز نیبودن و در ح يمشغول ورق باز نیسورن و مت. میشام همه تو هال نشسته بود بعد

.کردم ینگاه م لمیخوردم و ف یم یتخمه هم گذاشته بودم جلوم و ه یدست شیپ هیکرده بودم و  دایتوپ پ لمیف هی منم
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رو  لمشیتونستم هر ف یاگه م. ها بگذرم لمیف نیتونستم از ا یوقت نم چیه. ها لمیجور ف نیبود، منم که عاشق ا يکمد یسیپل لمشیف ژانر

.یفارس سینو ریبود با ز یزبان اصل. مکرد یهم چندبار نگاه م

بساط لهو و لعبتون  نیواقعا که، جمع کن. کنن یم يسرگرداش نشستن در کمال وقاحت ورق باز نهیکه بب یخال یسردار کاشان يگم جا یم -

!رو

.میکن یبابا، قمار که نم الیخ یب ؟يد یم ریجاش گ يتو دار ستین یسردار کاشان -نیمت

.هباشه گناه یهرچ -

گناه نداره، نه؟ یکن ینگاه م يکه شما دار یلمیآها اون ف - سورن

.گهید هیسیهم پل لمشیداره؟ تازه ف یچه گناه گه،ید لمهیف لمیف -

نه؟ ،ینیب یهاشم که اصال نم کهیآها، اون ت - سورن

وسط وسطاش چندتا  ینبود ها، ول يبد ملیکرد؟ ف یرو هم نگاه م لمیکرد، مگه ف یرو م شیبچه پررو اون که داشت باز. شدم دیو سف سرخ

. ننیرو بب يو یبشم و نتونن ت دشونیکه مانع د نمیبش يطور ایکردم کانال رو موقتا عوض کنم  یم یسع. بد داشت که فراتر بود يصحنه 

.هم چشم داره شبچه پررو همه جا

.محاالتهتو و خجالت؟ ! زدم يهه، چه حرف خنده دار دن؟یشد؟ خانوم خجالت کش یچ - سورن

منه؟ لمیحواست به ف ای یکن یم يباز یجنابعال -

.کنم هم حواسم به توئه یم يهر دوتاش، هم باز - سورن

!یاز بس فضول -

.رمیکار از تو اجازه بگ نیا يکنم الزم باشه برا یفکر نم - سورن

گه؟یمنظورته د یفضول يبرا -

... يبرا - سورن

.نگاه کنم رو لممیرو بکن بذار ف تیباز ــــسیه -

 یتو برجک ما، ول نیبزن نیاز منکرتون فعال شد و خواست یشما بخش امر به معروف و نه م،یکرد یرو م مونیباز میما که داشت - سورن

.به خودت برگشت ریخوشبختانه ت

.ستیطور ن نیاصال هم ا -

:آروم به سورن گفت نیمت

.رو بکن تیباز. ارهیکم نم ،يندازباهاش کل ب يتا فردا هم بخوا. بذار نیکم سر به سر ا -

.نیآقا مت ارمیمعلومه کم نم -

!آروم گفتم ها یلیمن خ ؟یعنی هیقدر قو نیدختر تو گوشت ا -نیمت

.گهید ادیبرب يزیباشه تا بتونه از پس هر چ يقو زشیهمه چ دیخوب با سیپل هی ؟يفکر کرد یپس چ -
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خوندن و  یم يهم کر ياوقات برا یبعض. میبه کار هم نداشت يکار گهیدونم د یا مدونم چقدر از کل کل من و سورن گذشته بود، ام ینم

 لمیاوه اوه، ف. لمیرفته بودم تو بحر ف بیمن عج. رفت رو هوا یخنده هاشون م ياوقات هم صدا یبعض. دونستن یرو بازنده م گریکدی

شد که  یافزوده م تیکم کم به شدت حساس. رهیگ یم دست مباشه، وگرنه دوباره سورن برا ينا حواسشون به بازیخدا کنه ا. حساس شد

.شد زونیتلو يصفحه  دنیشد و مانع از د لیصورتم حا يجلو یدست

.دمیخودم رو کنار کش. سرش رو آورد دم گوشم آروم

!ستایدوتا پسر مجرد خوب ن يحداقل جلو. خانوم، نگاه نکن زایچ نیزشته ا - سورن

سورن  يآروم و پر از خجالت که تا حاال جلو يبا صدا. بود به گردنم دهیکه چسب يطور ن،یینداختم پاو سرم رو ا دمیکم خجالت کش هی

:سابقه نداشت گفتم

.گهیبود د يطور نینبود، چندتا سکانسش ا يطور نیخب همش که ا -

به من چه که دوتا پسر . ریچشمات رو بگخب تو جلو "گفتم  یانداختم و م یاگر سورن از اول با لحن آروم بهم نگفته بود باهاش کل م قطعا

شدن و  دیجز سرخ و سف ياما در مقابل اون لحن گرم و آروم چاره ا "نم؟یکه دوستش دارم رو بب یلمیف دیمجرد تو خونه س ومن نبا

 یرو که عصب زانوهام. کردم یتنش رو حس م یکه بدنمون با هم تماس داشت و گرم کینشسته بود، اون قدر نزد ارمکن. خجالت نداشتم

.شدم یم يطور هیخورد به زانوهاش و  یدادم م یتکون م

و  یکه حاال کارامل رهیت یعسل يزل زدم تو اون چشما اریاخت یب. تو چشمام نگاه کرد. چونم و صورتم رو آورد باال ریرو گذاشت ز دستش

هم که باشه  ینه نه، سورن هرچ... باشه و رگذاشتهیاثروش ت لمینکنه ف. دمیازش ترس.. کرد ینگاهم م یخاص طنتیشده بود و با ش نیریش

هر وقت هم . ستیبشه ن دایسر و کله اش پ دیکجا رفت؟ هان؟ هر وقت با نیمت نیا. گفت دستش امانتم یخودش م. ستینکارا  نیاهل ا

.شهیمحل جلو رومون سبز م یخروس ب نینباشه ع دیکه با

:زد گفت یموج م طنتیش يکه توش رگه ها ییبا صدا سورن

؟یبخواب يخوا ینم -

.تموم شه لممیچرا چرا، بذار ف -

.تراژهیت دمیکه د ونیزیرو کردم سمت تلو روم

.توئه ریهمش تقص. شد یآخرش چ دمیتموم شد؟ نفهم یک نیا، ا -

ت قهر کوسن رو بغل با حال. اومده بود جلو يادیرو هل دادم عقب، آخه ز نشیو با کف دستم س رونیب دمیرو از دست سورن کش چونم

.شد زونیکردم و اخمام رفت تو هم و لبام آو

!محل یاَه، خروس ب. شد آخرش یچ نمیبب ینذاشت -

؟یبخواب يخوا یحاال نم. آخرش همون صحنه خوشگله اتفاق افتاد و تموم شد - سورن

آخه؟ يمن داد دنیبه خواب يریتو چه گ -

:گفت یمظلوم ي افهیبا ق سورن

؟یخواب ینم .روقتهیآخه د -
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:گفتم یتکون دادم و با کالفگ يسر

؟ياریبرام پتو و بالش م. چرا -

.بخواب ریبرو تو اتاق بگ. رینگ يگفتم، تو جد يزیچ هیمن  - سورن

.بره ینگاه کنم، خوابم نم ونیزیخوام تلو یم. خوابم یجا م نینرمه، هم یلینه کاناپش خ -

:گفت یطونیو لبخند ش یبا اخم ساختگ سورن

!یبش يکشم دختر بد یوگرنه گوشت رو م. بد ممنوعه ها، گفته باشم يزایباشه، فقط چ -

.دیسرم و اونم پتو رو روم کش ریبالش رو گذاشتم ز. پتو و بالش برام آورد هیرفت تو اتاق و  یحرف چیه یب بعدهم

:و گفت مینینوك انگشتش زد رو ب با

.یفها خوشگله، وگرنه با بنده طر ینکن یطونیش -

؟یچ یعنی -

:زد و گفت یثیلبخند خب سورن

.وروجک ریشب بخ! حاال -

.ریشب بخ. یوروجک خودت -

.خوابم برد یدونم ک یکردم که آخر سر نم يکم کانال گرد هی منم

سره  هیهم  نیتم. پتو که آفتاب چشمم رو نزنه ریباالتر و سرم رو کردم ز دمیپتو رو کش. دمیاز خواب پر نیمت يغر غر ها يبا صدا صبح

.زد یداشت حرف م

پاشو عسل، چقدر . دلت بسوزه که ستیخودت ن يخونه  ؟یکن یرو خاموش نم ونیزیتلو نیچرا ا یبخواب يخوا یخب دختر خوب م -نیمت

.پاشو ،يداریدونم ب یم. يریشرکت نص میبر دیبا م،یدار یپاشو کار و زندگ ؟یخواب یم

.ابم نبردخو یشب تا ک. بذار بخوابم نیاه مت -

زود  دیبا. شرکت میبر ریدوش بگ هیپاشو دختر، پاشو . میحداقل ما بخواب یمعلوم بود که خوابت نبرد و نذاشت ونیزیتلو يبله از صدا -نیمت

.ندن که سرمون کاله بره رییرو تغ يزیوقت چ هی میبر

.نیمت ستیشدن ن داریبذار بخوابم، به جون تو اصال حال ب گهیساعت د مین هی -

.پاشو یعنیگفتم پاشو، . هیثان میها، تو بگو ن ارمیم خیپارچ آب  -نیمت

 ختهیر شیشونیرو پ سشیو خ رهیت يقهوه ا يموها. کردم یپتو داشتم نگاهش م ياز ال. رونیاومد ب سیخ ياز اتاق خواب با موها سورن

!چه خوشگل شده ،يناز یآخ. بچه ها شده بود نیبود و ع

.صداتون خونه رو برداشته یسر صبح ن؟یچه خبرته مت - سورن

 ونیزیرفته خاموش کنه و تا صبح تلو ادشمیبلند،  ينگاه کرده، اونم با صدا ونیزیتا نصف شب نشسته تلو. خانوم بپرس نیاز ا -نیمت

.شهیکنم، پانم دارشیب دیاالنم که با کتک با. روشن بوده
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 دیمتر پر مین نیوحشتناك شده که مت افمیبودم، اما مطمئن بودم ق دهیخودم رو ند نهیهنوز تو آ. دهیژول ينشستم، با موها خیشدم و س بلند

:دخترونه گفت يو با ادا نشیعقب و دستش رو گذاشت رو س

!باشه خوبه فتادهیبچه ام ن. افتیق نیبا ا دمیترس! دختر خدا مرگت بده ـــش،یا -

.شبالش رو پرت کردم سمتش که رو هوا گرفت تیخنده و عصبان با

.دلت بخواد میلیزهرمار، خ -

.صبحونه ایبپر برو حاضر شو ب. بعد بگو دلت بخواد ن،یو سر و وضعت رو بب افهیبه خودت بنداز، ق نهیینگاه تو آ هیپاشو  -نیمت

 ياوه، بو. حموم تو دمیچپ یگیم گیحرکت م هیفرستادم رفتم تو اتاق و با  یو آباد و اجدادش درود م نیلب به مت ریکه ز یاخم، در حال با

تو  شهیخوشجلم رو که هم ينکردم، شامپوها يمنم نامرد! سورن يچه کرد. شده تو حموم یو انواع شامپو قاط ویعطر و ادکلن و افترش

جلوت کم  يآقا سورن فکر کرد... خوش بوم شستم بعد هم شامپو بدن و  ياول چند دست موهام رو با شامپوها. آوردمبا خودم  فمهیک

!اوه، اعتماد به نفسم تو حلقم. ییبایگن عسل آرمان، پرنسس ز یبه من م! عمرا ارم؟یم

از گوشاش انگار . شهیبامزه م بیخوره عج یحرص م یوقت. کردم طولش بدم یسع نیشد که تو حموم بودم، البته از لج مت یم یساعت مین

و دستاش رو مشت  شهیو بخوره و قرمز م رهیرو بگ يتونه جر یکه تام نم یآها آها، مثل وقت. یکارتون يها تیشخص نیع رون،یب ادیدود م

اگه بفهمه تو دلم بهش گفتم تام سرم رو از  نیمت. شهیشکل تام م قایخوره دق یحرص م یوقت نمیمت رون،یزنه ب یکنه و از گوشاش دود م یم

.کنه یتنم جدا م

.اومد یم رونیاز ب نیمت يصدا

.شد رمونید گه،ید رونیب ایب. ها یخوبه هر روز حموم. تو حموم یساعته رفت میعسل، ن گهیبدو د -نیمت

.رونیب امیدر اتاقم رو ببند تا ب رونیبرو ب. یزن یآه چقدر تو امروز نق م -

.باشه فقط بجنب دختر -نیمت

.ره که یجونت در نم لوینترس ن -

.باش عیکم سر هیحرف زدن  يجا -نیمت

 ارمیحوصله نداشتم حوله تن پوشم رو از هتل با خودم بار کنم ب. دور خودم دمیچیکوتاه پ يحوله  هیمنم . و در رو بست رونیرفت ب بعدم

آخه . داشتم ییخدا نمیهم. دیقدر ما رو شگفت زده کرد که وقت به حوله آوردن نرس نیا نیآقا مت نیالبته اگه حوصله هم داشتم ا. جا نیا

لباس دکلته  نیکه ع یکم رنگ یصورت يبه حوله . لباس اضافه همراهم باشه يسر هی شهیهم دیبهم ثابت شده با تیمامور نیتو ا د،یدون یم

 نیاتاق مت ي نهیزدن خودم تو آ دیکم د هیشه ها، نه؟ بعد از  یجالب م ؟یتونه برم مهمون یهم م يطور نیآدم ا. تنم کرده بودم نگاه کردم

و با  دمیموهام رو سشوار کش. تخت يفرم رو برداشتم و انداختمشون رو يموها سیکرم و کاله گ یدامن رسم زیبل هیرفتم سراغ ساکم و 

تو  دیاجازه و در زدن پر یسورن که رو تخت افتاده بود زنگ خورد و اونم ب یدفعه گوش هیکه  رونینزنه ب سمیدقت بستمشون که از کاله گ

.شه ینم نیا از شتریمن، فاجعه ب يخدا يوا. اتاق

بعد انگار که تازه متوجه اوضاع شده باشه، رفت سمت . لختم سر خورد ينگاهش از چشمام به سرشونه ها. میکرد یم نگاه گهیبه همد مات

.رونیرفت ب عیو از اتاق سر لشیموبا
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 رهیخ يبودم که سورن اون جور یچه شکل نمینگاه کردم که بب نهیبه آ. ادیکم نفسم جا ب هیتا  ینشستم رو صندل. نفس گرفته بودم یتنگ

سورن  يشل شده بود و خدا رو شکر جلو یلباس دکلته کوتاه بدنم رو در خودش گرفته بود کم هیحولم که هنوز به حالت . مونده بود

اه دختر ". ها یوگرنه گناه کرده بودم االن حساب م،یبخون تیمحرم غهیص هیدم سردار گرم که گفت . تماما بره تمیثیبود که آبرو و ح فتادهین

.گهیخب بابا، پاشدم د یلیخ ".ببره یضیف هینشده و اونم  دایپ نیمت يپاشو لباست رو بپوش تا سر و کله  ؟یزن یحرف م قدر نیچرا ا

عسل، باز با اون "که باز داد بزنه  یمامان خال يجا. رو گذاشتم و با عطرم طبق معمول دوش گرفتم سمیو کاله گ دمیو دامنم رو پوش کت

گفتم مامان، . گرفت یسردرد م عیداشت و سر تیادکلن حساس يآخه مامانم به بو "؟یستیفکر سر من نچرا به  ؟یعطر تو دوش گرفت

 م،یباهاشون ارتباط نداشته باش ادیسردار گفته ز فیح. خانوادم تنگ شده بود يچقدر دلم برا. صحبت نکردم اهاشافتاد چند روزه ب ادمی

 چیعسل به سورن نگاه نکن، باشه؟ انگار ه". زنم یبهشون م یزنگ هی میشب اومد! دونم واال یچه م. هممون بهتره يبرا يطور نیگفته ا

 یلیباال و خ ریکم سرت رو بگ هیآره فقط " رون؟یبرم ب يد یوجدان جان حاال اجازه م. کنم یفکر نم گهیباشه د "خب؟ افتاده،ین یاتفاق

 يکه باز غرغرها رونیرفتم ب. دهید ينگار که سورن منو اون طورمنم به حرف وجدان جونم گوش کردم، انگار نه ا ".رونیبرو ب لکسیر

پسره فکش در نرفت از بس که غر زد؟ نیا. شروع شد نیمت

 دیبا میما اومد. ها يزود بخور. میلباسمون رو عوض کن میصبحونت رو بخور و ما هم بر ایب. رونیچه عجب سرکار خانوم اومدن ب -نیمت

.یتموم کرده باش

من هنوز دم در . رفت تو اتاق نیمت! چقدر بامزه شده بود، هه هه. تام شده بود هیشب تیاز عصبان نیه فکرش رو کرده بودم متطور ک همون

.کردم و اداش رو در آوردم یکم دهن کج هی نیبودم و بعد رفتن مت ستادهیاتاق ا

!يا يا يا! یتموم کرده باش -

بهم بفهمونه مسخره  نیمونده ا نمیهم. تاسف برام تکون داد و رفت تو ياز رو يرچشم دوخت تو چشمام و س. از کنارم رد شد سورن

!زشته، بابابزرگ گرانیکردن د

سفره رو جمع  عیسر. و سرم داد بزنه ادیباز ن نه،یننه غرغرو، منظورم مت نیکه ا یصبحونه خوردم، البته هول هولک ریدل س هیرفتم  منم

قهوه  نکیو ع يقهوه ا يجذب ساده  شرتیت هی هیبود با  دهین کت و شلوار اسپرت کتان کرم پوشسور. رونیکردم که اونا هم اومدن ب

سبز  رهنیاسپرت با پ یکت و شوار مشک هیهم  نیمت! با من ست کنه انگار دیکنه با یم ينگاه، هر کار. به چشماش درو هم زده بو شیا

!بودنا پیشرف ها خوب خوش ت یب. بود دهیرنگ چشماش پوش

عسل؟ گهید يحاضر -نیتم

.رو بردارم نکمیو ع فیک ستایفقط وا -

 عیسر. پاك شده بود کمیچون صبحونه خورده بودم، رژ لبم . دمیستش رو پوش یرو برداشتم و کفش پاشنه سه سانت میقهوه ا یدست فیک

کم تکون دادم،  هیو  سیکاله گ يو کردم تو موهادستم ر. نازکم يرو لبا دمیرو برداشتم و با دقت، اما تند کش میرژ لب براق گلبه فمیاز ک

.رونیتوالت برداشتم و اومدم ب زیم ورو از ر نکمیع

.میمن حاضرم، بر -
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کردن و من  یو سورن در مورد پرونده و دستورات سردار صحبت م نیتو کل راه مت. میحرکت کرد يریبه سمت شرکت نص نیمت نیماش با

زدن که انگار من گاگول  یباهام حرف م يجور هیکردن و  یرو ده بار تکرار م یآخه هر حرف. دمکر یحوصله به حرف هاشون گوش م یب

!دارم، دور از جونم فیتشر

.رونیب نیمن زودتر از همه خودم رو پرت کردم از ماش. میدیرس باالخره

.يقدر عجله دار نیدن که ا ینترس، ناهار نم. یچه خبرته؟ چقدر هول - سورن

.رو ندارم شیطاقت دور گهیجونم تنگ شده، د یمان يبراراستش دلم  -

حال  نیخدا ا. ده حال گرفتن یم یچه حال يوا. دمید یبدنش م يرو تو تک تک سلول ها تیعصبان. لبخند از خباثت زدم و راه افتادم هی

.شه یکساد م مونیکار و کاسب رهیکه اگه بگ رهیگرفتن رو از ما نگ

:گفتم الیخ یمنم ب. نگاهم کرد تیسوم دستم رو محکم از پشت گرفت و با عصبان يتم که سر پله رف یخودم راه م يبرا داشتم

.چته؟ ولم کن دستم درد گرفت -

 یخودت م ياز کنار من جنب بخور یبهت نشون بدم که خودت حظ کن یدلتنگ هی گه؟یجونت تنگ شده د یکه دلت واسه مان - سورن

.امروز مثه آدم رفتار کن هی. یدون

.نوش کن یضربت ،یضربت يزد. کنم یمثه خودش رفتار م یمن با هر کس. دستم رو ول کن -

!دارم برات - سورن

!ارمیکه من کم م ستین. داشته باش -

.نایزشته جلو مهندس ا. دیبس کن يتام و جر -نیمت

اوم، بزار فکر کنم ...  کلیه نیخدا، با ا ای. کردمبه سورن نگاه . دونه اسمش رو گذاشتم تام یخودشم نم یطفلک. جون نیمت ییتام که تو هه،

 نیهه، فکر کن سورن با ا. مونه یغول چراغ جادو م نیخب نشد؟ ع. نیا هینه بابا، توام ها، تکرار! آها، غول تشن. خوره یبهش م یچ

خوام  یم یخونه شکالت هینم بهش بگم م. کنم یبرآوردم م دیداشته باش ییسرورم، هر آرزو دییمن زانو بزنه و بگه امر بفرما يجلو کلشیه

به هانسل و  یکل ،یشکالت يکتاب داستان داشتم، خانه  هیبچه که بودم  د،یدون یآخه م. وقت تموم نشه چیو شکالت که ه ینیریش یبا کل

. ده یپز م یه ادیم شیخارج نیکه با ماش رمیبخوام که حال پسرخالم رو بگ زدهیدو هزار و س ینیالمبورگ هی دشمبع. شد یم میگرتل حسود

کار کنم؟  یچ. یرو کم کن ای هیاز رو حسود ایآرزوهام رو نگاه، . تمیسروان با شخص هیو شش سالمه و  ستینگاه نگاه، انگار نه انگار ب

 يادار يرااز کا. راست باال رفت واریمصرف کرد، از د يانرژ یشد کل یبود که م نیس شدم به خاطر ایپل یوقت. فعاله یکودك درونم حساب

.زدم یخودم رو دار م س،یپل رهیدا يفرستادن بخش ادار یاگه منو م. متنفرم یکن یم پیو چهار تا نامه تا ینیش یم زیم هیکه پشت 

؟يچته؟ چرا تو فکر. از دست رفت. شد وانهیپاك د - سورن

.تر نشده وانهیدکتر تا د مشیبعدش ببر م،یزود کارامون رو انجام بد میبر -نیمت

!شماها هم. کردم یهرمار، داشتم فکر مز -
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 یم يرم تو فکر انگار اون طور یمنم م. رو ثابت نگه داره ایتونست دن یپسره بود م هیداد قبال  یکارتون م هی. تندتر پله ها رو رفتم باال بعد

.نکردم دایکنگ پ نگیک نیاسم واسه ا هیهمه فکر کردم آخرشم  نیشد؟ ا یچ يدید. شه به خدا

!هورا! یجونمآخ  -

؟يدیرو ند يریمگه تا حاال شرکت نص ؟یکش یدختر چرا هورا م. نشانه هاش نمیبفرما، ا -نیمت

.نه تازه کشفش کرده خوشحاله - سورن

به شما چه اصال؟ ـــش،یا -

.ود جناب سرگردهبرازنده خ. ساختن نیاسم رو واسه ا نیاصال انگار از اولش ا. ادیبهش م یلیخ. شه ینم نیبهتر از ا! کنگ نگیک

.رونیبار از افکارم پرت شدم ب نیهزارم يبرا یمان يصدا با

عسل خانوم؟ نیخوب. جذاب ما شهیسالم پرنسس هم - یمان

چه خبرا؟ ن؟یشما خوب. یممنون آقا مان -

.داخل دییبفرما. ادهیخبر که ز ،یسالمت م؟یو خوب نباش مینیشه شما رو بب یمگه م - یمان

.ممنونم مهندس -

.میاستقبال از ما جلو اومده بود گذشت يکه برا یو از کنار مان میشد يریدفتر نص اردو

.ياوه، عسل خوش اومد -سارا

و سورن  نیهم دست دادم مت يریبا مهندس نص. رو باز کرد و منم خانومانه بغلش کردم و رو هوا بوسش کردم که رژم پاك نشه دستاش

.سر اصل مطلب میو رفت مینشست یمعمول و تعارفات الک يها یدن و بعد از احوال پرسهم پشت سر من با سارا و مهندس دست دا

.میبار کردن رو انجام بد يو کارها مینیداروها رو بب دیبا م،یش یمزاحمتون نم ادیمهندس امروز ز - سورن

.مینشست شدباز گهیما که د ن،یکن یدگیبا هم به کارها رس یانیشما و مهندس ک. ستین يباشه مورد - يرینص

.بزنم به تخته تازه چهل سالتونم نشده... مهندس؟ ماشاا هیحرف ها چ نیا -نیمت

.پنجاه و پنج رو شاخش بود یگه کوچولو چند سالته؟ البته تا اون حدم نبودها، ول یهم م لیبه فس نمیب یکه من م ینیجون خودت، ا آره

ستن؟یناصر خان ن - سورن

.رانیرفت ا شبیناصر د - يرینص

ران؟یا -

.میدار رانیکارم تو ا يسر هیآخه . آره رفت که مقدمات کارها رو انجام بده - يرینص

در مورد روانگردان ها؟ - سورن

 نیحاضره سود به ا یک. نبود یاصال از شراکتمون درمورد روانگردان ها راض. لب گفت ریز يآره ا هیجمع تر شد و با اخم  افشیق يرینص

بشه؟ کیشر يا گهیس درو با ک یفیو کث يادیز

ه؟یالغر يمنظورم داروها ن؟یکن یکار م یقرص ها رو چ - سورن
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لنچ  دنیبه محض رس. میفروش یرو به اونا م هیالغر يداروها. کنه یم يشرکت هست که سال هاست باهامون همکار هی رانیتو ا - يرینص

.کنن یهاشون م ونیبار کام ران،یها به ا

ها رو؟ يرص ها رو؟ هم روانگردان ها رو، هم الغرق يهمه  یعنیهمه رو؟  -نیمت

 هیاون جا بق. لواسونمون يالیو نیبر یم اطیو با احت دیکن یم کیتهران قرص ها رو تفک نیدیرس. موضوع خبر دارن نیآره اونا از ا - يرینص

 گهید يانرژ هیقرص ها به جوونا  نیا. رآو يشاد میگ یروانگردان، م میگ یقرص ها نم نیبعدش هم ما به ا. ده یکارها رو ناصر انجام م

.شنوم یاسم رو از زبون شماها م نیباشه که ا يبار آخر. خوب و لذت خوش يشاد هیده؛  یم

.قدر ناراحتتون کنه نیاسم ا هیکردم  یمهندس، فکر نم دیببخش -نیمت

آخرش  ایاون دن یفرست یهمه جوون رو م نیا. قرص هات بخوره تو سرت يا هیثان هی يشاد ،يریمحترمتون جناب نص يجون عمه  آره

. یضیواقعا تو مر". ره یلو م یشنون همه چ یزهرمار، نگو سروان االن م ".ا، مودب باش سروان"! کتیآوره؟ ارواح خ يشاد یگ یهم م

که بار  یله داشتحوص یک". حاال ساکت شو فعال حوصله تو رو ندارم "رو بشنوه؟ یوجدان کس يصدا یکس يدیشنوه؟ تا حاال د یم یک

"دومت باشه؟

.پاشدم یاز صندل عیسر. بلند شده بود به خودم اومدم یکرد و از صندل یم یسورن که داشت خداحافظ يصدا با

.میبه کارها برس میر یفعال مهندس، ما م - سورن

.دیامشب رو فراموش نکن یباشه فقط مهمون - يرینص

.شه یراحت، فراموش نم التونیخ - سورن

رفتم  رونیب میاز اتاق که اومد. بپرسم نیاز مت رونیب میباشه رفت ادمی. هیچ شیقض یمهمون دمیوجدانه حرف زد نفهم نیقدر ا نیا ؟یمهمون

که  يکرد یفکر م یبه چ یو باز داشت يکنه که مگه تو تو اون اتاق نبود یم عمیضا یاگه از سورن بپرسم حساب. تا ازش بپرسم نیکنار مت

:گفتم نیآروم کنار گوش مت. احرف نیاو  يدینشن

ه؟یچ یمهمون نیا هیقض نیمت -

باز حواست نبود، نه؟ طونیش يا -نیمت

نه؟ ای هیچ یمهمون نیا یگ یحاال م. نه نبود -

.نسبتا شلوغ یدورهم هی رن،یگ یم یو کال بردن محموله دارن مهمون رانیبه خاطر برگشت ما به ا. گم یخب، نزن م یلیخ -نیمت

رن؟یبگ یبه خاطر ما مهمون میقدر مهم شد نیا یعنیآها،  -

:دستش رو انداخت دور شونم و با لبخند گفت نیمت

.گهید میدونم البد شد یچه م -

م؟یر یم میفردا دار يجد يجد یعنی -

؟يایب يخوا یجا؟ نم نیشه واسه ا ینکنه دلت تنگ م هیچ. گهیآره د -نیمت

.تنگ شده رانیا يدلم برا. دمیپرس يطور نینه نه، هم -

.شه یتموم نم هیقض نیو ا میباش نایبا ا دیبا یبازم کل میبگم؟ هان؟ تازه اگه بر یپس من چ -نیمت



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٧

.شه یهامون تازه شروع م یبدبخت. اون جا میکار دار یتازه اولشه، کل - سورن

.برگشت عقب یمان

شماها؟ نیگ یم یچ -

ذهنشون  ادیم یجون؟ تا اسم مهمون یمان یشناس یخانوم ها رو که م. زد یحرف م امشب یعسل جون داشت در مورد مهمون ،یچیه -نیمت

.بپوشن یشه که چ یمشغول م

.داشته باشن ینگران دینبا گهید اد،یبپوشن بهشون م یماشاال عسل خانوم هر چ - یمان

:گفتم نیجانانه به مت يسقلمه  هیلب با حرص بعد از زدن  ریزدم ز یمصنوع لبخند

بچه پررو؟ گهیلباسم دمن فکر -

م؟یریحالتون رو بگ يکه چه جور میزد یحرف م اتمونیدر مورد عمل میگفتم داشت یم یپ نه پ، انتظار داشت -نیمت

.شنون یتر، م واشی ـــس،یه -

:بهمون نگاه کرد و با حرص گفت یظیبا اخم غل سورن

!تندتر م،یکار دار یکل نیکم حرف بزن -

!کنگ نگیک -

.ابروش رو داد باال هیه با اخم برگشت سمتم و دوبار سورن

؟یگفت يزیچ -

.نـــه نـــه، گفتم باشه باشه -

.معروف رو قورت داده، عنق يباز عصا. تکون داد و دوباره جلو رفت يسر

رو که  کیکوچ يها از بسته یکیرفت جلو و  یمان. شده بودن يدو دسته دارو قرص به صورت جداگانه بسته بند. به سالن کارخونه میدیرس

.شده بودن برداشت يبسته بند یکیبسته پالست هیتوش حدودا ده تا قرص تو 

.هاست ياصل کار نایا - یمان

.شد رهیزد و بسته رو از دستش گرفت و به قرص ها خ یبه مان يپوزخند سورن

.ره ینم ادمیوقت  چیتنها همدمم، هکردم، شده بودن  يرو باهاشون سپر میدوران از زندگ هی. شناسمشون یآره، خوب م - سورن

؟یهنوزم اهلش هست - یمان

.یباشه، نه مصنوع یعیطب دیداشته باشم با ياگه قراره شاد. نه، نه - سورن

؟یبش کیبا ما تو قاچاقشون شر یپس چرا خواست - یمان

:انداخت و با لبخند گفت زیم يبسته ها رو هیبق يبسته رو رو سورن

.میشاد نیمنم که عاشق ا اره،یرو برام م یعیطب يقرص ها همون شاد نیکه سود ا نیبه خاطر ا -

.هم زد پشت سورن یمان. خنده ریزدن ز همه

ن؟ینیبب نیخوا یهم م يالغر يخب قرص ها! کلک يا - یمان
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.مینیاونا رو هم بب ادیآره بدمون نم -نیمت

 نیهم. بودن شونیمشغول بسته بند یکیپالست يوش و دستکش هاکه اون طرف سالن کارخونه بود و چند نفر با روپ ییزهایسمت م میرفت

.کرد یبرامون صحبت م یمان م،یکرد ینگاه م يدر حال بسته بند يو به داروها میرفت یراه م زیطور که از کنار م

سخته و  شینگه داردردسر و . خوره یبه درد صادر کردن نم ادیز یول میشربتش رو هم، دار. هیالغر يقرص ها يسر هیهم  نایا - یمان

.کرد میاکس ها رو توش قا شهینم

شه؟یقرص ها م نیتوا یعنی -

.یراحت نیبه هم م،ید یرو قرار م کیکوچ يشن اون بسته ها یم دهیچ ونیها که ته کام نیاز ا يسر هیآره تو  - یمان

م؟یافت یفردا صبح راه م - سورن

.میافت یغروب راه م يدم دما میزن ینه فردا صبح بار م - یمان

که؟ میندار یمشکل گمرک ران؟یا میرس یپس شب م -نیمت

.میزن یبار م یمهندس سلطان يها ونیدوباره جنس ها رو از تو لنچ تو کام رانیبه ا دنمونیبه محض رس مینه، هماهنگ کرد - یمان

؟یمهندس سلطان -نیمت

و قرص  میدار یخودمون رو برم يلواسون قرص ها يالیو میر یبعد بار زدن با مهندس م. رانیشرکت همکارمون تو ا گه،یآره د - یمان

.بهش مید یمهندس رو م يها

؟یبعدش چ - سورن

.مونه واسه بعد یم شیبق م،یبر شیجاش رو حاال پ نیتا هم. دونم ینم يزیچ ادیمن ز. با ناصر خانه گهیبعدش د - یمان

.مینیبار زدن رو بب میاما ما اومده بود - سورن

ن؟یخور یناهار رو با ما م. امشب باش یفعال فکر مهمون. ینیب یفردا بار زدن رو هم م ،یمهندس صادقعجله نکن  - یمان

.اگه اشکال نداشته باشه آره -نیمت

.دفتر من ناهار سفارش بدم میپس بر ؟یچه اشکال - یمان

.هم رفت خونه خودش نیهتل و مت میناهار ما اومد بعداز

سورن؟ -

هوم؟ - سورن

زنگ به خانوادم بزنم؟ هیشه  یم -

.تلفن هامون رو شنود کنن دینشه ها، در مورد پرونده هم صحبت نکن، شا یبزن فقط طوالن - سورن

امکانش هست؟ یعنی -عسل

.ستین يزیکار که براشون چ نیا گهید تمونییفرستن تو سو یآدم م ینصف شب یوقت - سورن

.باشه باشه -

.رو برداشتن یبعد سه تا بوق گوش. دل تو دلم نبود. خونه رو گرفتم يشماره  رو گرفتم دستم، میتخت و گوش يرو نشستم
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د؟ییبله بفرما - ایعرش

؟يچطور. یسالم داداش -عسل

نه؟ چه  ،يپاك ما رو فراموش کرد يدید یاون جا چهار تا اجنب یخانوم؟ رفت ياز ما کرد يادیچه عجب ! بـــه، عسل خانوم گل - ایعرش

ره؟ یم شیخوب پ یهمه چ ؟یگرفت یبرامون چ یسوغات ؟يایم یخبر؟ ک

کدومش رو جواب بدم حاال؟! بابا واشی -

.همش رو خب - ایعرش

 دیذارن برم خر ینم ال،یخ یرو که تو رو خدا ب یسوغات. شما شیپ امیب یک ستیمعلوم ن یول ران،یا میایفردا پس فردا م. یخبر که سالمت -

واسه  یباش رازیش دیمگه االن نبا ؟یکن یم کاریتو خونه چ نمیحاال بگو بب ؟یاب سواالت رو گرفتجو. ره ینم شیبدم پ نیهمچ ،یه. جا نیا

وتر؟یجناب مهندس کامپ تدانشگاه

.گفته باشم ،يذار یپات رو تو خونه نم یسوغات یب. یوسط ترم اومدم مرخص - ایعرش

.نه ای دیبره خر یشوهرم منو م نیا نمیباشه، بذار بب -

!برات نپختم یآش هیاگه بهش نگفتم،  اد،یمامان ب سایوا! کنه یچه شوهرم شوهرم م ه،یزیم خوب چخجالت - ایعرش

ست؟یمگه مامان خونه ن -

.دینچ، رفته خر - ایعرش

.بابا دلم براش تنگ شده بود خواستم صداش رو بشنوم يا -

؟يندار يکار. يپس بگو واس خاطر ما زنگ نزد - ایعرش

.ها ستین يخبر یوگرنه از سوغات گه،یهر نکن دجونم، ق یخب عرش یلیخ -

.يواسه ما بخر يزیخوره تو چ یمن که چشمام آب نم. یگوشام مخمل ایباشه بابا، ب - ایعرش

ست؟یغزل خونه ن ؟یغزل چ -

.قدر هوله نیاوه اوه، عسل دختره رو انگار بهش گفتم تام کروزه ا. عسله ایغــزل؟ غــزل؟ ب. چرا تو اتاقشه - ایعرش

دورت بگردم؟ یاله یخوب. جونم یسالم آج. رو کم چرت بگو یبده من گوش -غزل

:گفتم دمیخند یکه م يجور نیهم

نکرد باز؟ ریپات گ ریسمت تلفن؟ فرش ز يدیدو يتو باز اون طور. آره فدات شم -

کو گوش شنوا؟  م،یریبگ یمیس یلفن بت هیصد دفعه گفتم . جا برداشت نیفرش رو از ا نینه مامان بنده خدا از بس که خوردم زم -غزل

گذره؟ از آقاتون چه خبر؟ یخوش م ؟یخوب ،یعسل ینگفت

ذره  هی. يدومتر يآقامون هم که هم چنان عصا قورت داده، اونم عصا. یجات خال میهست یآنچنان يها یاوقات مهمون شتریب. ستیبد ن -

.ستیبشر ن نیانعطاف تو وجود ا

نه؟ ،يالغر شد یلیالبد خ. یکش یم یچ ،یآج یاله رمیبم یآخ -غزل

؟یما رو درمان کن يایعرش نیا یچه خبر از تو خانوم روانشناس؟ تونست. چاق تر هم شده باشم دیهمونه، شا کلمینه اتفاقا ه -
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.انیپسره برنم نیهمه استادام هم جمع بشن از پس ا چ،یمن که ه. اون که از محاالته -غزل

.نینکم پشت سر من حرف بز - ایعرش

.گم یجلو روت دارم م ه؟یپشت سر چ -غزل

.زنگ بهم بزنن حتما هیتونم صحبت کنم، به مامان و بابا سالم برسون بهشون بگو  ینم یلیمن خ. نیدعوا نکن یغزل آج -

.احافظبوسمت، خد یم. هم مراقب خودت باش یباشه تو هم به آقاتون سالم برسون، حساب. میبابا، ما که اصال حرف نزد يا -غزل

.خداحافظ یداداش ایعرش. خدانگهدارت. تو هم مراقب خودت باش زم،یقربونت برم عز -

.خداحافظ گلم، خداحافظ - ایعرش

 یکاش زنگ نم. طونمیو ش کیچقدر دلم براشون تنگ شده بود؛ واسه خواهر و برادر کوچ. نمیرو قطع کردم و چسبوندمش به س یگوش

.قرارتر شدم یزدم، حاال ب

و مامان چقدر حرص  میگشت یو غزل دور تا دور استخر م ایکه من و عرش یکردم، به وقت یهامون فکر م یو به بچگ دمیت دراز کشتخ يرو

و چهار سالش بود و فوق  ستیب ایعرش. میاومده بود ایدو سال از هم به دن يما سه تا به فاصله . نیگفت مراقب باش یخورد و همش م یم

فتا براش کار  سیبعد تموم شدن درسش تو پل ییقرار بود دا. بود یحساب وتریمغز کامپ هی. خوند یم رازیشگاه شدان تو وتریکامپ یمهندس

. خوند یم یو دو سالش بود و روانشناس ستیغزل خواهرم ب. یو دوست داشتن نیریپسر ش هیتر بود،  طونیداداشم از منم شر و ش. جور کنه

رو  نایموندم مامان ا. زدن یهم م يتو سر و کله  ایرو نداشت، اما تا دلت بخواد با عرش ایو عرش من يها طنتیاز ما دوتا آروم تر بود ش

هر کدومشون . گهیباالخره خواهر بزرگه بودم د. ساختن، اما با من خوب بودن یوقت خدا با هم نم چیه. با هم تو خونه تنها گذاشته يچطور

.رو کم کنن گهیهمد يکردن که رو یم یزبون نیریش یلکه خودشون رو تو دل من جا کنن ک نیا يهم برا

.در افکارم رو پاره کرد يصدا

بله؟ -

تو؟ امیب شهیم - سورن

.تخت نشستم يرو پاشدم

.دییبفرما -

.تنمون بود رونیب يهنوز لباس ها. اومد تو سورن

؟يزنگت رو زد - سورن

.شدخواستم باهاش حرف بزنم که ن یم. مادرم خونه نبود یآره ول -

؟يواسه امشب لباس دار. یزن یاشکال نداره، بعدا زنگ م - سورن

اره؟یبرام نم نیمگه مت -

.ارهیتونه برات لباس ب ینم. دیخر نینه، زنگ زد گفت خودتون بر - سورن

م؟یکار کن یخب پس امشب چ -

.دیخر میآماده شو بر - سورن
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ن؟یریلباس بگ نیخوا یشما هم م -

حوصله لباس عوض کردن  گهیمن د. دیخر میر یکنم؟ واسه تو م دیخر یواسه چ گهیلوار بپوشم که دارم، دکت و ش دینه من با - سورن

.زود باش یلباس عوض کن يخوا یندارم، اگه م

.کم صبر کن حاضر شم هی. باشه -

کار شده بود رو  يضربدر يم قهوه ابند چر نییمدل دار که کنارش از باال تا پا نیشلوار ج هی. و من موندم و کمد لباسام رونیرفت ب سورن

 یمس شیکم آرا هی. خورد یم يکمر بند چرم قهوه ا هیباسنم که وسطش  ریتا ز يسه ربع قهوه ا نیدکمه دار آست راهنیپ هیبا  دم،یپوش

اسلحه . ها شده بود یکیمکز هیشب پمیت. هم بخرم يکاله کابو هیباشه  ادمی. دمیجلو بازم رو پوش يقهوه ا یپاشنه ده سانت يکردم و کفشا

.کرد یم یمنو بررس يسورن از سر تا پا. رونیبه مو رفتم ب نکیبا ادکلنم دوش گرفتم و ع! هم که داشتم، بنگ بنگ

؟یعروس يبر يخوا یم - سورن

باشم؟ شیکه من دوم یاسپرت رفته عروس پیبا ت یک -

.حوصله مزاحم ندارم ها عسل - سورن

.ستیخودم ن ریتقص وا مگه من چمه؟ من خوشگلم که -

.هیاعتماد به نفست ستودن - سورن

.زود باش اعتراف کن ؟يحوصله مزاحم ندار یپس چرا گفت ستمیاگه من خوشگل ن -

.افته یچال رو گونه چپش م هیخنده  یم یدختر کش زد که تازه کشف کردم اونم وقت نیریلبخند ش هی

.ها رمیخوب بلدم اعتراف بگ هیمن بابام قاض. زود باش اعتراف کن ؟يخند یم هیچ -

.رتتیبگ یدونم کس یم دیبع يکه تو دار یزبون نیبا ا یول ،یستیکم بد ن هیخب خوشگل که نه،  یلیخ - سورن

.خودمون بود ياز همکارها یکیهم  شیآخر. کنم یچندتا چندتا خواستگار رد م يپس خبر ندار -

:دیپرس باال داده و لحن موشکافانه يعوض شد با ابروها افشیق

شناسمش؟ یبود حاال؟ من م یک -

حاال؟ شیشناس یم. نه، سرگرد کاوه معاون بخش فتا ای شیشناس یدونم م ینم -

شهاب کاوه؟ - سورن

.آره خود خودشه ش؟یشناس یپس م -

.کفش هاش شد دنیباال انداخت و روش رو برگردوند و مشغول پوش ياخم شونه ا با

.تر بود قهیشدم، قبلنا خوش سل دیازش ناام. ازدواج بده شنهادیباشه که به تو پ قهیدر بد سلق نیکردم شهاب ا یفکر نم - سورن

.یاون باش يخواست جا ینگو که دلت نم -

مگه جونم رو از سر راه آوردم؟. دلم بخواد يزیچ نیکه دلم بخواد جاش باشم؟ دوما من عمرا هم ياوال مگه جواب مثبت داد - سورن

!گهیگوشت و گربه س د هیقض گه،یخب آره د -

.یمتاسفانه زن من یفعال که جنابعال -
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.شم یآزاد م یشه و منم از بند جنابعال یزود تموم م اتمونیخب خدا رو شکر که عمل -

.جواب بده؟ زود باش یرو ک نیمت يغرغرها یمهمون میبر رید. حرفا رو بشنوم نیبدو که حوصله ندارم ا - سورن

بلند و  يها نیرنگ بلند رو گرفته بود که آست يازیلباس پوست پ هیچشمم . میستادیا کیفوق العاده ش يمغازه  هیپشت  میکم که گشت هی

 يقشنگ نور رو به باز یلیخورد خ ینور به سنگ ها م یشده بود که وقت يزانوم تنگ و سنگدوز يتا باال نمیس ياز رو. مانند داشت ریحر

خوشگل و تو چشم  یلیموند لباسه، خ یم یدرست مثه ماه. بود ییبود که نسبتا گشادتر از قسمت باال ریهم حر نییبه پا زانواز . آورد یدرم

.بود

چشمت رو گرفته، نه؟ - سورن

.به هم و تو چشماش نگاه کردم دمیذوق دستام رو کوب با

قشنگه، نه؟ یلیآره خ -

تو؟ میبر! اوهوم - سورن

حواسم فقط به لباسه بود که هر چه زودتر . نگاهم کرد که من اصال حواسم بهش نبودکم متعجب  هی. رو دور بازوش حلقه کردم دستم

وجدان، نزن تو  الیخ یب "تو کار اعتماد بنفس، نه؟ یباز رفت". قشنگم کلیه نیبا ا ادیمطمئنن که بهم م. نه ای ادیبهم م نمیامتحانش کنم و بب

"باشه فعال! یاله". گهیذوقم د

د؟یاریبرامون ب نیگذاشت نیتریرو که تو و یاون لباس شهیم. سالم آقا - سورن

.مثه همون لباس رو برامون آورد قایلباس دق هیبه لباس مورد نظر کرد و مرد رفت ته مغازه و  یکیبا دستش اشاره کوچ بعد

.ماست يلباس شب مغازه  نیباتریلباس ز نیا. دیا قهیواقعا خوش سل -فروشنده

.بود یخوشگل و خواستن یلیگفت، خ یراست م شییخدا یآخه؟ ول یبگ یچ یرو نگ نیا

.رو بده به من برو پرو کن فتیک - سورن

.باشه -

من، چه خوشگل  يخدا يوا. نهیو برگشتم سمت آ دمشیپوش. دل تو دلم نبود. رو دادم دستش و با ذوق رفتم تو اتاق پرو تا بپوشمش فمیک

 دمیتازه فهم. یبرق برق يزایزد، منم که عاشق چ یبرق م یلباس و حساب يها يزخورد به سنگ دو یاتاق م دیسف ينور المپ ها! شدم

 اریدرن يباز یکول یول اد،یدرسته بهت م". رم از ذوق خوبه یخدا نم يوا. دیدرخش یدار بود و م لیلباس اکل نییپاهاش و  نیآست يرهایحر

 هی دیگم بگم سروان شا یم" ه؟یچ گهیر ضمن سروان گفتنت دد ؟یزن یمن هر وقت خوشحالم به من ضد حال م قایتو چرا دق ".سروان

".یکم از خودت خجالت بکش

؟يدیعسل نپوش - سورن

.ستایوا قهیدق هی دمیچرا، چرا، پوش -

. کنار هم گذاشته بود يضربدر یبود و پاهاش رو به طور قشنگ ستادهیاتاق و کج ا واریسورن دستش رو گذاشته بود رو د. رو باز کردم در

.کرد یتو چشماش نگاهم م يزیآم نیبرق تحس هیشده بود بهم و با  رهیخ. بدنش گرفتم تازه متوجه صورتش شدم تیاهم رو که وضعنگ

چطوره؟ خوبه، نه؟ -
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تکون دادو  يسر. انگار که تازه به خودش اومده بود. صورتش تکون دادم يجلو یدست. انگار که مات من شده بود. نگفت یچیه بازم

:دیپرس

؟یگفت يزیچ -

نه؟ ایگم چطوره؟ خوبه  یسورن؟ حواست کجاست؟ م یخوب -

 یظیغل یسیبا انگل. کرد یبه من نگاه م رهیاومد و خ یداشت سمت ما م زشیبزنه متوجه فروشنده شدم که از پشت م یتا اومد حرف سورن

:گفت

.دیدرخش یمهتاب م نیع باست،یزلباس در تن شما واقعا  نیا. ادیدم که زبونش بند ب یمن به شوهر شما حق م -

.شل شد شمین ناخداگاه

.ممنونم -

:شده باشه گفت دایبا اخم به فروشنده نگاه کرد و انگار که دوباره اون سورن گند دماغ سر و کله اش پ سورن

.رم حساب کنم یمنم م رون،یب ایب اریدرش ب. آره خوبه -

. گه خوبه، اونم با اون لحن مسخرش یحاال م نیخوره به زم یکنه و فکش م یو نگاه م من رهیسه ساعت داره خ...  يپسره . بسته شد شمین

به  ادیخب خدا ب ".یپرم ها، فکر کنم در حال حاضر شما زن آقا سورن یهاتون م راهیوسط بد و ب دیببخش". واقعا که، خدا به داد زنش برسه

.گهید سهداد من بر

کرد و  يفروشنده هم لباس رو برام بسته بند. گذاشتم شخوانیپ يو لباس رو رو رونیرفتم ب زونیآو ي افهیرو از تنم درآوردم و با ق لباس

. رونیب میاومد دمیکه منم نشن یلب ریز یسورن هم که قبل اومدن من حساب کرده بود، دستم رو گرفت و بعد از خداحافظ. داد دستم

.زد یپاساژ قدم م هیبود و تو  تهمحکم دستم رو گرف

.دستم کبود شد ؟يریشه دستم رو آروم تر بگ یرن مسو -

.دستش رو کمتر کرد فشار

م؟یبر میخوا یحاال کجا م -

؟يخوا یکفش واسه لباست نم - سورن

شده؟ يزیچ. اخم ها نه نیچرا، اما با ا -

 يدختر روز یوشنده بود و کلکه فر نیا. دست من یتو امانت. نگات کنه زیهزارتا چشم ه یپوش یم یلباس هی یدوست ندارم وقت - سورن

...امشب که  یتو مهمون گهیآب از دهنش راه افتاده بود، د يجور نیکنه ا یهزار بار تو مغازش رفت و آمد م

تو؟ یلباس رو پس بدم که راحت باش يخوا یم -

.خونت حالله ها، گفته باشم يفقط از کنارم تکون بخور. فهیاومد، ح یبهت م الیخ یب - سورن

.خونم حالله شهیهم نمیب یکه من م يورط نیا -

.لبخند کمرنگ بهم زد هینگاه کرد و  بهم

.ادیاون سته فکر کنم به لباست ب ایب. هیکفش فروش هیاون جا  - سورن
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 هی. دمیاونم خر. خوشگل رنگ لباسم یو کفش برق برق فیست ک هیگفت،  یراست م. شدم رهیکرد خ یکه سورن اشاره م ییاون جا به

نسکافه خوش طعم به سمت هتل  وانیل هیبعد صرف . بود یشکالت يها هیکم تو ما هیکه  میردونه هم رنگ لباسم واسه سورن گرفتم زیبل

.میحرکت کرد

.مینر ریتو هم آماده شو که د رم،یرم دوش بگ یمن م - سورن

.آخه رمیخوام برم دوش بگ یمنم م -

.کشه یطول نم شتریب قهیچند دق هی ام،یمن زود م - سورن

طول  قهیاز ده دق شتریگفت حموم هاش ب یراست م شییخدا. کردم يسرگرم شدم و باز میکم با گوش هی. تو حموم دیرو گفت و پر نیا

.رونیاومد ب يحوله تن پوش سورمه ا هیبا . دیکش ینم

.برو، نوبت توئه ایب - سورن

چقدر شامپو داره آخه؟ نیا. راه انداخت حموم نیانواع بوها رو تو ا نیباز ا. تو حموم دمیسرعت باد پر به

خدا رو شکر حوله هامون تن پوش بود و از تمام اتفاقات . رونیو رفتم ب دمیتو حموم بودم و بعد تو رختکن حولم رو پوش یساعت مین هی

منم تند تند . رن تو اتاق نبودرفتم تو اتاق سو یوقت. که حولم رو نبرده بودم نیمت يبار تو خونه  هیکرد، جز اون  يریشد جلوگ یم ییهوی

. رفتم تو اتاق سورن. کرد یکردم که درخششم رو دو چندان م یگلبه يازیپوست پ شیآرا هیو  دمیلباس خوشگلم رو پوش. حاضر شدم

.کرد یو داشت اخبار نگاه م ونیزیتلو ينشسته بود رو به رو. حاضر بود

.میمن حاضرم بر -

.شد رهیخ ونیزیم کرد و دوباره به صفحه تلونگاه گذرا به هیرو برگردوند  سرش

.شهیاالن تموم م نم،یبذار اخبار رو بب - سورن

!یها، خود دان يد یرو خودت م نیجواب مت -

.زیرو گذاشتم رو م شیو بق دمیو نصفش رو سر کش ختمیخودم ر يآب برا وانیل هیباال انداختم و رفتم تو آشپزخونه و  يا شونه

:اخبارش تموم شده از پشت سرم گفتکه معلوم بود  سورن

.زیمن بر يآبم برا وانیل هی -

.چشم ازش گرفتم. شد تو چشمام رهیخ. و نگاهش کردم برگشتم

.زهیر یخودش م يخواد خودش برا یآب م یهر ک -

!اوه، چه بداخالق - سورن

.بود، آب خورد وانیل يرو رنگم یکه رد رژلب گلبه یو درست از قسمت زیم يمنو برداشت از رو وانیبرد و ل دست

.دیمن بود همش رو سر کش وانیخواستم بگم که نخور اون ل تا

بود؟ يچه کار نیا گهید ،یختیر یخودت آب م يخب برا. واقعا يا وونهیتو د -

.حوصله نداشتم خب - سورن

.زد و رفت تو حال یچشمک بعد
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.شه ها یم ریعسل، د گهیبدو د. منو نگاه نکن ياون جور - سورن

. دستم رو محکم گرفت تو دستش. ستادمیتو آسانسور کنارش ا. رونیرو برداشتم و دنبالش رفتم ب فمیکم از شوك کارش دراومدم و ک هی

خودت هوام رو  ایکنه؟ خدا يکار هیحالش رو نبرم بزارم بره؟ نکنه  فهیگفته ح يشد؟ نکنه شب آخر يجور نیچرا ا گهید نیخدا ا ای

تفاوت به  یرنگ نگاهش از اون سورن ب. که دستم رو محکم تر گرفت ارمیکه دستم رو از تو دستش درب کردم یکم سع هی. داشته باش

.خودت شفاش بده ایخدا. بشر نینداره ا یتعادل روح. شهیم يجد هوی شه،یمهربون م هوی. ستیآدم بشو ن نیا. بدل شد يسورن جد

.ره ها ینم نگیتر از پارک نییبه خدا آسانسور پا. گهید رونیب ایب ؟يبه من زل زد يچرا اون جور ه؟یچ - سورن

.هنوز دستم رو تو دستش گرفته بود. رونیبراش نازك کردم و از آسانسور اومدم ب یپشت چشم هی

؟یدستم رو ول کن شهیم -

:شده بود گفت يکه دوباره جد سورن

.شهینه نم -

بپرسم چرا؟ شهیم -

.بپرس شه،یاوهوم م - سورن

:گفتم يزیبهش انداختم و با لحن تمسخر آم یهیقل اندر سفنگاه عا هی

...جناب سر  دیکن یخب چرا دستم رو ول نم -

.کلمه سرگردم رو بخورم هیسورن باعث شده بق عیسر نگاه

.ها يها ند یسوت نیوقت اون جا از ا هی - سورن

.يجواب سوالم رو نداد. خب حاال یلیخ -

 یاالن تا آخر مهمون نیپس از هم فتم،یخوام با مزاحم جماعت در ب ینم يو قشنگ شد یتو چشم کمی ینگ یکه امشب بگ نیواسه ا - سورن

؟يدیفهم. یکن یدستت رو از دست من جدا نم

.شهیهست، نم یمشکل هیخب  -

شه؟یچرا نم ؟یچه مشکل - سورن

.که میت تو دست هم باشهمچنان دس شهیاون وقت نم ییدستشو میبر میکدوممون گالب به روتون بخوا هیخب اگه  -

.افتی رییتغ ينگاهش از اون حالت موشکافانه و پرسشگرانه به رنگ مهربون تر رنگ

 "!داینگاهتم خوب شده ها جد یرنگ شناس. وجدان هیکنم به عنوان  یحرفا؟ من واقعا به تو افتخار م نیو ا یتو کار مودب یاوه، جونم رفت"

.يشته کالمم رو پاره کردبابا، بذار حرفم رو بزنم وجدان، ر يا

:زد و گفت يپوزخند سورن

.مونم یخب اونم راه داره من پشت در منتظرت م -

.ستمیمن راحت ن يخب اون جور -

:تو موهاش فرو کرد وگفت یدست کالفه
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بابا با  یانداخت مونیزندگسوار شو از کار و . دور نشو نیمت ایفقط اون جا خواهشا از من . حاال واسش میکن یم يفکر هی. عسل بسته يوا -

... يحرفا نیا

.با من درست حرف بزن. او او او، حواست رو جمع کن ها -

!سرکار خانوم پرنسس دیببخش - سورن

 یلب با آهنگ همخون ریسرم رو کردم به سمت پنجره و ز. براش نازك کردم و دستم رو بردم سمت ظبط و روشنش کردم یچشم پشت

.کردم یم

م بند اومدنفس دمیرو د تو

شد یحال هیدفعه  کیمن  دل

بود نیدونم که هوا سهمگ ینم

شد یپاهام خال ریز نیزم ای

خودم شک کردم يبه چشما من

؟ییبایشه مگه ز یهمه م نیا

ستیتو خواب هامم ن یتو حت مثل

ییایبگم رو یحت شهینم

خودم اومدم و حس کردم به

بود ایدن نیبهشتم اما ا تو

هر لحظه زمان گم شدم و تو

خاطره از فردا بود هی مثل

هنوزم به چشمام شک دارم من

ییجا نیا یهنوزم با من تو

وونمیمن د هیداریب اگه

ییایخوابه که تو رو اگرم

خودم شک کردم يبه چشما من

؟ییبایشه مگه ز یهمه م نیا

ستیتوخواب هامم ن یتو حت مثل

ییایبگم رو یشه حت ینم

"يریخواجه ام -خاطره فردا "

من گذاشته؟ يآهنگ رو برا نیکردم نکنه سورن ا یخودم داشتم فکر م با
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آهنگ که  نیا ياز قصد گذاشته رو دمیخب شا. یگ یبابا راست م يا "!ها يتو فاز توهم؟ خوبه خودت ضبط رو روشن کرد یباز رفت"

.وجدان بد یش یآدم نمخودت ! ادب یب ".یش یتو آدم نم ،يوا"! ادیآهنگ ب نیمن ضبط رو روشن کردم ا یوقت

 يرو ادهیپ یباغ بزرگ بود که کم هی. میبود ومدهین الشونیو نیتا حاال تو ا. باغ خوشگل هیبه  میدیحال دعوا با وجدانم بودم که رس در

ال استخر به صورت  هی. میدیباغ رس يکم کم به وسط ها. شده بود و دو طرفش پر از درخت بود دهیپوش زهیداشت و راهش با سنگ ر

 یم يساختمون افتاده بود و به ساختمون جلوه قشنگ تر يتاللو نور آب رو. رنگ وجود داشت دیسف يمانند کنار ساختمون سه طبقه 

.هیانگار عروس یشلوغ نیا ه؟یدور هم نیا. آره جون خودتون ؟یدور هم. باغ کنار استخر بود هیتو  یاصل یمهمون. دیبخش

.ه واردمونتاز زیعز يدرود بر مهمونا - یمان

سورن  نیزبیزد که از نگاه ت یو چشمک دیدستم رو بوس. منم با اکراه دستم رو به سمتش دراز کردم. باهاش دست دادن نیو مت سورن

.نموند دهیپوش

...ستاره که نه البته . شد دایکه ستاره امشب پ نیمثل ا - یمان

:من کرد و ادامه داد ياز سر تا پا ینگاه

.بایپرنسس ز دیدرخش یواقعا فوق العاده م. دش دایماه امشب پ -

بزنم و در  یکردم لبخند مصنوع یکه تو دستم احساس م يتو دستش فشار داد و منم مجبور شدم با وجود درد شتریدستم رو ب سورن

:خورد بگم یداشت منو م زشیه يکه با اون چشما یجواب مان

سارا جون کجاست؟. دیممنون شما لطف دار -

:ش رفت تو هم وگفتاخما یمان

.دونم ینم -

.رفت گهیبه سمت چندتا مرد د یکوتاه دیباال انداخت و با ببخش يا شونه

چش بود؟ نیا -

به ما چه آخه؟ - سورن

.که با سارا بحثشون شده و با هم کات کردن نیمثل ا -نیمت

؟یحد؟ چرا آخه؟ سر چ نیتا ا یعنیبابا ! نه -

.دونم ینم نمم. شده يجور نیفعال که ا -نیمت

با اونم تموم کرده  گهیداشت، حاال که د یاون موقع که سارا تو بغلش بود چشم از عسل برنم. آراسته شد زیگل بود به سبزه ن ا،یب - سورن

.بپلکه نیخواد دور و بر ا یهمش م

.میمواضبش باش یحساب دیبا -نیمت

.ادیبابا اون قدرام خطرناك به نظر نم -

.رهیناپذ يریاون س زیه يچشما. دختر دور و برش بود یبا سارا هم بود کل یوقت. اون خبر دارم يمن از گندا. یهست خانوم -نیمت

.پس خوب شد گورش رو گم کرد و رفت -عسل
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.مهربون تر نگاهم کرد و دهنش رو آورد دم گوشم سورن

.کرده واست ها زیباش؟ اون گرگه دندونش رو ت شمیگفتم پ يدید - سورن

.طرفمون، بسته ادیداره م يرینص. دونم یخودم م -

 یکنار هم ه ختنیمشت آدم ر هی. شورش رو درآوردن گهید. آخرشون یمهمون نیحالم به هم خورد از ا یلعنت. ساعت گذاشت چند

 یکنن که فالن یمرو بر انداز  گهیهم با چشماشون هم د هیدن و بق یخندن و چهار نفر اون وسط قر م یم واریخورن و به در و د یم یدنینوش

 م،یبرگشت عیخوب شد سورن جوش آورد و سر. چرت و پرت یمهمون نیزهرمارم شد ا. فالن بود پالن بود يدیتنش بود، موهاش و د یچ

زل  یاز اول تا آخر مهمون زیهمه چ یب یکردما، مخصوصا اون مان یم یتو مغز پوکشون خال ریدونه ت هی یکیآوردم  یوگرنه اسلحم رو درم

رابطه  گهیبا سارا بوده با چند نفر د یمردك وقت. خوب شد سارا گذاشتش رفت. کرد یملبخند مسخره کج نگاهم  هیبود بهم و با زده 

آخر . آقا بو ببره انهیخواسته سارا رو از دست بده و نذاشته بود سارا از روابط مخف یکه سارا وضعش توپ بوده نم نیبه خاطر ا یول. داشته

هارو خودم  نیهمه ا. رو گذاشت کف دست سارا یشده بود اومد و همه چ رآقا که ازش باردا یخارج یچشم آب يقه هااز معشو یکیسرم 

دست  ریمدت ز هیخانوم مار پل هم ! گن سروان عسل آرمان یبه من م ن؟یفکر کرد یپس چ. ور و اون ور کشف کردم نیاز ا یتو مهمون

.گذاشتم بره تنها واسه خودش کار کنه تسیبدك ن نیهمچ ،یه دمید. کرد یخودم کار م

 یراست م شییاوه خدا"رو خفه کنه؟  یبود مان کیسورن نزد يدیند. وجدان نزن تو ذوقم اصال حوصله ندارما "!تو یزن یچقدر حرف م"

ومد درخواست خورد و ا یداشت منو م زشیه يبا اون چشم ها یمان یحال کردم وقت یلیخ شییخدا یگم؟ ول یکه راست م یپس چ ".یگ

نه  ".یرقصه آقا مان یخودش صاحب داره، اگه بخواد برقصه با خودم م"خشنش گفت  لیبا اون استا ورقص بده سورن حالش رو گرفت 

قدر بهم زل  نیا یتا آخر مهمون یپشت چشم نازك کرد و رفت اون ور، ول يلوس و افاده ا يدخترها نیا نیهم ع یحال کردم مان شییخدا

شم  یوقت؟ م هیکار دستم بده . خدا به دادم برسه. یدنینوس السیچند تا گ رفاونم بعد از ص. هتل میجوش آورد و گفت برزد که سورن 

 يتکرار شهیهم الوگیشه، بعد تخت خواب و بعدشم د یشروع م یمست هیاز  یهمه چ! وان یماهواره و فارس یآبک يها الیسر نیا نیع

".نه م،یاز هم جدا بش میتون یما نم. من از تو حاملم زمیاوه عز"

غزل؟  يغزل؟ آ يآ. آخر میشدم و زدم به س وونهیدرد دل نکردم که د یکیقدر تنها موندم و با  نیا. اونم بلند بلند دم،یافکار خودم خند به

تنگ  میو بخواب میکوبو آخرشم چندتا بالش تو سر هم ب میباهم درد دل کن یرو تختم و تا صبح کل میکه بپر نیا يدختر؟ دلم برا ییکجا

.کردم وانهیوجدانه هم حرف زدم اونم د نیقدر با ا نیا. شده

دو ساعت تو اتاق؟ یکن یکار م یتو؟ چ ییعسل کجا - سورن

:با ترس رفتم در رو باز کردم و آروم گفتم. کمکم کن عقلش سر جاش باشه ایخدا. اومد نیاوه ا اوه

شده؟ يزیبله؟ چ -

ها؟ ؟يزد یحرف م یبا ک ؟يدیخند یم یواسه چ. ياوردیهات رو درنتو که هنوز لباس  - سورن

.زدم به خدا یحرف نم یبا کس -

؟يزد یحرف م یداشت یگفتم با ک. یگفت یم یهم داشت ییزهایچ هی دم،یخنده هات رو شن يخودم صدا - سورن
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.زدم یداشتم با خودم حرف م. یشکیگفتم که ه -

.من نگاه کن يتو چشم ها - سورن

.دیمحکم گفت که چهار ستون بدنم لرز يرو بلندتر کرد و جور شصدا

.گفتم به من نگاه کن -

. بود ستادهیقدم کامل هم باهام فاصله نداشت و تو چهارچوب در ا کی. به خون نشستش نگاه کردم يسرم رو آوردم باال و به چشم ها آروم

...اشهد ان . ده یبد م يدهنشم بو ترسناك شده، مخصوصا که یلیخ شییخدا. آب دهنم رو قورت دادم

بود؟ یک - سورن

...به خدا  -

:تو موهاش فرو کرد و گفت یکالفه دست سورن

بود؟ یمان -

.داره یشه دور برم یپررو م ستمیکه آروم جلوش با نیفکر کرده با خودش؟ نه مثل ا یچ نیا ،يهو يهو يهو

اون وقت تو . تو زندون میکه اون آشغال ها رو بکن مییجا نیما ا م؟ییجا نیا یچ يرفته واسه  ادتیکه  نیهان؟ مثل ا ؟يفکر کرد یتو چ -

.زده به سرت يخورد يادیکه ز نیبود؟ مگه خرم با اون حرف بزنم؟ نه مثل ا یمان یگ یم

...اون دفعه  ستمیمثل تو که ن. ستمینترس بدحال ن. دونم یمن حد خودم رو م. چرت نگو - سورن

...که اونا به زور  يدیتم دخوبه خود. بس کن -

از بخت بد ما . رانیا میر یفردا ما بعد از بار زدن با لنچ م. زنم گوش کن یکه م ییحرفا نیفقط خوب به ا. خب، تمومش کن یلیخ - سورن

 دونیو بهش م یفکر کنافسر  هیبه عنوان  فتیدم فقط به وظ یکنم، دستور م یازت خواهش نم. ادیهم قراره با ما ب یو مان میبر دیمن و تو با

.يند

دادم آخه؟ دونیمن تا حاال به اون م -

و  زیو بخور و بر یمثل االن مهمون شه،یتر م نیبه بعد سنگ نیکارمون از ا. میما قراره چند روز باهم باش. وسط حرفم نپر! ـــسیه - سورن

از همه بابت راحت  المیخوام خ یم. و تنهات بزارم ادیب شیپ اوقات ممکنه برام کار یبعض. ادیب یک قایدق ستیهم معلوم ن نیمت. ستیبپاش ن

باشه؟. باشه

؟يبهم شک دار. سمتم ادیکنم که ب یم يدم نه کار یم دونیمن که به اون نه م -

 نیا. خوب دستم اومده یشناسم، مخصوصا جنس مان ینه بهت شک ندارم و نخواهم داشت، اما من مردم، همجنس هام رو خوب م - سورن

مواظب  یتون یدونم م یسروان، م هی ،يافسر هیتو . یخوام مراقب خودت باش یم. خرده س شهیپر ش ه،یچه ناجنس دمید وقته فهمچن

راحت تر باشه، باشه؟ المیکه خ يبد ولخوام بهم ق یاما م ،یخودت باش

رفتم،  ییتنها يادیز يها تیفرستادن؟ من مامورمامور بودم که باهات  نینرفته که من بهتر ادتی. مراقب خودم هستم. دم یباشه، قول م -

.آقا امیاز پس خودم برم
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نه خدا رو شکر حالش اون قدرها هم بد . رفت تو هال و خودش رو پرت کرد رو کاناپه. زد و گره کراواتش رو شل کرد یکیلبخند کوچ هی

کر کردم همه مثل منن با چند قطره کار دست ف. نخورده بود، من شلوغش کردم ادمیخب ز. زد یبچه آدم داشت حرف م نیع. نبود

. با همون لباس ها رو کاناپه خوابش برده بود. چه مظلوم خوابش برده! يناز! یآخ. و رفتم تو هال کردملباسام رو عوض . خودشون بدن

رو هم خاموش  ونیزیتلو. روش دمیبرش داشتمش و کش. کتش رو دسته مبل انداخته بود. بود ختهیر شیشونیکم رو پ هیصافش  يموها

 ياز رمان ها یکیموقع چمدون بستنم . برداشتم و رفتم تو اتاقم وهیخودم م يبرا مک هی. برد یاصال خوابم نم. کردم و رفتم تو آشپزخونه

تو  ارمیب گفتم. بودم و هنوز وقت نکرده بودم بخونمش دهیکتاب رو تازه خر نیا. مودب پور رو که از کتابخونم برداشته بودم، باز کردم.م

با حالش  يبه جاها. خوندم یدادم و م یپاهام رو تکون م. رو تخت دمیرمان گندم رو باز کردم و دمر دراز کش. سفر حوصلم سر رفت بخونم

 يرو گذاشتم ال میگوش. گرومپ از تو هال اومد يدفعه صدا هی دمیبهر داستان بودم که د يتو. دمیخند اریچقدر از دست کام. بودم دهیرس

!ایخدا ،يوا. اب و کتاب به دست بدو بدو رفتم تو هالکت

.بهم کمک کن ایب دنیخند يبه جا! کـوفت - سورن

کاناپه پرت شده بود  يسورن از باال. دمیخند یدلم رو گرفته بودم و م يطور نیهم. هم از جام تکون بخورم هیثان هیتونستم  یمن نم یول

خبر کنار کاناپه  یاز خدا ب. کاناپه بود يداشت و جلو یوسط سالن که ارتفاع نسبتا کوتاه زیافتادن سرش خورده بود به م نیو در ح نییپا

. دلم براش سوخت. که چقدر بامزه شده بود يوا. بود ختهیچشماش خمار خواب بود و موهاش به صورت شلخته تو صورتش ر. دنشسته بو

از بچه  یکیشب تو اردوگاه . جنوب میاردو رفته بود رستانمونیدب يبچه ها با ادمهیبار  هی. نییپا یپرت ش نیریضد حاله تو خواب ش یلیخ

سوژه خنده شده بود  "!ادینم ادمینه بابا؟ "گفت  م،یصبح بهش گفت یوقت. شدن داریو ب دنیهمه فهم. نییها از طبقه دوم تخت پرت شد پا

.ادینم ادشیاالنم اگه صبح به سورن بگم البد . خفن

آخه؟ یکن یمن رو نگاه مچرا بر و بر  - سورن

!دیببخش...  یببخش -

.رو به زور خوردم و رفتم کنارش نشستم و دستش رو گرفتم و نشوندمش رو کاناپه خندم

؟یگرفت یم یتو خواب کشت. ادیرو، داره خون م شیشونیپاشو، پاشو نگاه کن پ -

.شد یدونم چ ینه به خدا، اصال نم - سورن

.ارمیبرم برات چسب ب سایوا -

رفتم . گهیبود د دهیترس چارهیب. آب قند درست کردم وانمیل هیچسب زخم برداشتم و  هی ییو رفتم تو دستشو زیم يرو گذاشتم رو کتابم

 میو گوش زیرو گذاشتم رو م وانیاخمام رو کردم تو هم و ل. خونه یم يزیچ هیمن و داره با اخم  یسرش رو کرده تو گوش دمیتو هال که د

.شد رهیکه محکم تر گرفتش و با خشم بهم خ رونیدستش بکشم ب وترو خواستم از 

.نمیرو بده بهم بب میگوش د؟یافراد دخالت نکن یشخص میندادن تو حر ادیبهتون  -

؟يبشه؟ جواب آقا رو بد یبدم که چ - سورن

.زده به سرت ها یتو؟ نصفه شب یگ یم یچ ه؟یآقا ک -

.گم یم یچ نیبب ریبگ ایب - سورن
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اس ام اس داده بود، اونم چه اس  یمان. ستیتا منو بدبخت نکنه ول کن ن اروی نیبابا، ا يا. پرت کرد سمتم که تو هوا گرفتمش رو میگوش

!یام اس

:بود نیام اسش ا اس

رو سارا  نمیبه خاطر هم. عاشقت شدم دمتیکه د ياز اون روز. آورد یدلم طاقت نم یدونم بد موقع اس دادم، ول یم. سالم عسل جون"

بابت . باهات صحبت کنم دیفردا حتما با. ستین نتونیب یعشق چیدونم ه یشو، م الیخ یسورن رو ب. من واقعا دوستت دارم. گذاشتم کنار

".زمیعز ریبه خ بش. خوام یامشب عذر م

.سورن زل زدم ياس ام اس رو خوندم مستاصل تو چشم ها یوقت

...به خدا من ... من  -

. رو بگه اتیچرند نیطور به خودش اجازه داده ا نیا ارویکه  ينشون داد ارویبه  يچه در باغ سبز ستیوم نمعل. بس کن عسل - سورن

کارات به من ربط  گهیرو به عهده ندارم و د نیا تیمسئول گهیگم من د یمنم به سردار م. بکن یکن یکه م یهر غلط ست،یبرام مهم ن گهید

.نداره

گم آخه؟ یم یچ نیکن بب تو؟ ســورن؟ سورن صبر یگ یم یچ -

!فرهنگ، مثال هتله ها یب کهیمرت. به هم، انگار نه انگار نصفه شبه دیو در رو محکم کوب رونیب رفت

 خودیب اره؟یبده؟ نکنه پشت سرم حرف درب لینکنه بره به سردار چرت و پرت تحو. خود صبح نشستم رو کاناپه و منتظر سورن موندم تا

!یهـــ يبد بختمون کرد! یمان يریبگ گریجز ج ياصاحبم؟  یکرده، مگه من ب

ده . اتاق يسورنه که رفته تو دمیبرگشتم و د. شدم داریدر ب يساعت هم نشده بود که با صدا هی. بود که خوابم برد شیهوا گرگ و م گهید

کم خوابم برده بود سورن اومده بود و از  هیحاال هم که . بودم داریتمام شب رو ب. اومد یخوابم م یلیخ.رونیبعد با چمدونش اومد ب قهیدق

.خوابم کرده بود یخواب ب

.میر یم میرو جمع کن، دار التیزود باش وسا. يداریدونم ب یم - سورن

کجا؟ -

.زد يپوزخند مسخره ا سورن

.يزده به سرت حواس پرت شد یکه عاشق نیمثل ا. رانیا میر یم میدار! آقا شجاع يخونه  -سودن

...شه بار آخرت با -

.بودن برد باال میتسل يدستش رو به نشونه  سورن

خوبه؟. یگم که خجالت نکش یجلو روت نم گهید. یگم عاشق یخب بابا، بار آخرمه م - سورن

.میبچرخ تا بچرخ. باشه آقا سورن ،يخوا یم يجور نیحاال که خودت ا. ها ارهیرو داره درم حرصم

.باشه از تو سرتره یحداقل هرچ. اتفاقا باعث افتخاره. و جذاب و پولدار پی، هم خوشتهم مهندسه یچرا خجالت؟ مان. نه اتفاقا -

 ياز سوراخ ها. جلوشون رنیگ یشده بود که دستمال قرمز م ییگاوها نیا هیشب. اومد جلو و چونم رو گرفت تو دستش تیبا عصبان سورن

.رونیزد ب یو گوش هاش انگار دود م ینیب
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:گفت رونیداد ب یدندوناش م نیرو از بصداش  یکه عصب یحال در

؟يدیفهم. یزن یحرف ها رو م نیبار آخرت باشه جلو من ا -

شه؟ آره؟ یم تینکنه حسود ه؟یچ. يخوبه خودت شروع کرد. ول کن چونم رو -

 یلب بهش فحش م ریو ز دمیمال یبا دست چونم رو م. به عقب پرت شدم یهولم داد و کم بایکرد تقر یکه چونم رو ول م یدر حال سورن

.دادم

مغز خر  ؟یدون یاز من سرتر م يمجرم رو دار هی. آخه یستین يعدد. کنم يحسود یکیصد دفعه بهت گفتم من عمرا سر تو  - سورن

همون موقع هم . یکه دستم امانت نهینکن، فقط واسه ا ادیدم، روت رو ز یدارم بهت بها م ینیب یاگرم م. کرد شهینم شیکار گه،ید يخورد

از . جنس شما رو ندارم يحوصلت رو ندارم، حوصله  گهید. دردسر بزرگ هی ،يتو فقط دردسر. بهتره امیب تنهابه سردار گفتم  رانیتو ا

پات رو از . لمیو بابات قا ییکه واسه دا هیو احترام یکنم، اونم فقط به خاطر سردار کاشان یاالنم به زور دارم تحملت م. همتون متنفرم

به  نیپس از ا ،یش یخندم، پر رو م یشم به روت م یوقت ها مهربون م یبعض. بدم به خانوادت لتیوتر نکن که بتونم سالم تحدراز  متیگل

 عیسر يخرت و پرت دار یحاال هم برو و هرچ ؟يفهم شد ریش ستمیمن رئ. یگوش کن دیگفتم با یهر چ. ستین یاز مهربون يبعد خبر

.ستیوقت ن. میجمع کن بر

 يخواستم دهنم رو باز کنم و بهش بگم، اما چه کنم که اگه کار یدلم بود که م يحرف تو یکل. شدم رهیبغض و انزجار بهش خخشم و  با

.از دستورات مافوق یچیسرپ يذاشت پا یداد به سردار و م یکردم گزارش م یم

 یم دیکه مال خودم نبود رو با ییاونا. جمع کردمتمام لباسام رو . کنم که فکر کنه ضعف نشون دادم هیخواستم گر ینم. تو اتاقم دمیدو

.کارشون کنه یچ دیدونست با یخودش م نیمت. ذاشتم تو هتل

رو که  نیمن سروان آرمانم، ا. بودم ستادهیاخمام تو هم بود و محکم ا. سالن يرفتم تو یبا غرور خاص. برداشتم ییرو از تو دستشو مسواکم

طبق معمول رو کاناپه نشسته بود و داشت . خاص خودم رو داشته باشم و ضعف نشون بدم يجذبه  تونم اون یهنوز هم م. فراموش نکردم

.دم که منم عرضه دارم ینشونش م. دور از جونم جمیهو تیمامور نیانگار من تو ا ن،یریخود ش. کرد یم پیگزارش تا

.میتموم شد، بر سیخب رئ یلیخ -

چمدون  نیا يمن که دخترم چطور گهیمردك نم. در يم انداخت و چمدون خودش رو برد جلوبه ینگاه مین. رو با طعنه گفتم سیرئ کلمه

.تو آسانسور میچمدونم رو برداشتم و رفت. ضعف نشون بدم ستیرو بردارم؟ به هر حال قرار ن نیسنگ

سورن بعد . گذاشت یتا کس يتو اومد و چمدون هامون رو برد و شخدمتیدر آسانسور که باز شد پ. کردم یرو چک م المیآسانسور وسا تو

به  دنمونیبا رس. رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیها ه ونیبه محل کام دنیتا رس. منم به دنبالش رفتم رون،یرفت ب رشیاز سر زدن به پذ

.بار زده بودن گهید. ها ونیکام سمت میرفت عایشرکت سر

.يند وقت کار دستمون هیکه  یگ ینم يزیو چ يبند یدهنت رو م - سورن

.تونم قول بدم ینم -

کار رو بکنم، پس  نیتونم ا یکه م یدون یم. یکش یخط قرمز م هیدور شغلت رو  ،ياریحرف رو حرف من ب. یکن یم خودیتو ب - سورن

.ساکت شو
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.گهیخدا خر رو شناخت بهش شاخ نداد د. ادیهم از دستت برنم يخدا رو شکر کار. يکه بهش بناز يندار يدرجه ا -

.و محکم مچ دستم رو تو دستش گرفته بود دیجو یم تیبش رو با عصبانل پوست

.مراقب خودت باش. داده یخره بد شاخ نیدفعه خدا به ا نینه، ا - سورن

.سمتمون ادیجون داره م یمان ؟یدستم رو ول کن شهیم -

.شد نگاه کرد یم کیداشت بهمون نزد یاون طرف تر و به که مان یو به کم برگشت

!یمگس لعنت خر - سورن

:تر دم گوشم گفت آروم

... یبزن يادیزر ز -

!خونم حالله -

!يباهوش شد ن،یآفر - سورن

.شد رهیخ یلبش نشوند و به مان يگوشه  یکج پوزخند

 یسورن خون خونش رو م. کرد یاحوالپرس یبا سورن کرد و برحسب عادت دست داد، اما به من لبخند زد و کل یخشک کیسالم عل یمان

!شد مردك یم شیغلط کرده حسود یکه دستش امانتم، ول نهیگفت واسه ا یم. خورد

ها آمادن؟ ونیکام یانیمهندس ک - سورن

.ها آمادن، هم مجوزها ونیآره، هم کام - یمان

:با طعنه ادامه داد بعد

ه؟یکتچه شرا نیواقعا ا. دیکیشر يریاون وقت شما و جناب نص م،یکن یکارها رو م يما همه  گه،یخوبه د -

.گهید دیانجام بد نیریگ یو به خاطرش پول م نهیا فتونیشماها که وظ دیکاراش رو با گهیگذاشتم، د هیخب من سرما - سورن

خواسته مطمئن بشه  یالبد م. ها و خواست که چندتا جعبه رو براش باز کنن ونیرفت جلو و کنار کام رهیکه جوابش رو بگ نیهم بدون ا بعد

.گهید

کرد اخمش رو به لبخند بدل کنه  یبود، به من نگاه کرد و سع یکردنش داشت عصب ریدر تحق یسورن که سع يست حرف هاکه از د یمان

.کار رو کرد نیا یمصنوع یلیکه صد البته خ

چشه؟ نیا - یمان

.الیخ یولش کن بابا، ب. که گوشه سیچش ن -

.عقب دمیدم رو کشحرکتش جا خوردم و خو نیدستش رو انداخت دور شونم که از ا یمان

زم؟یعز يشد؟ ناراحت شد يزیچ - یمان

!حالم بد شد ياَ

.خودت ینیب یاخالقش رو که م. نهیها رو بب زیچ نینه، دوست ندارم سورن ا -

؟يدوستش دار - یمان
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.آقا سورن رمیگ یحالت رو م. حالم بد شد ـــشیا! براش رمیم یاصال م. دوستش دارم یلیجان عمه ام، خ آره

:بر لب گفتم ينگاه کردم و با پوزخند یمان يتو چشم ها مبرگشت

!یلیآره، خـ -

:کرد و گفت ینیریاخم ش یمان

؟یکن یمسخره م -

دوستش داشته باشم؟ دیبه نظرت با -

.يدوستش دار دیگفتم شا ن،یخب شما دوتا نامزد - یمان

.دوستش، نه ندارم یول م،یخب آره نامزد -

م؟یبا هم باش میتون یم ،يحاال که دوستش ندار - یمان

شما  دیپس لطف کن نم،یب یدوست م هیمن شما رو به عنوان . کنم، چه دوستش داشته باشم چه نداشته باشم انتیخوام بهش خ یمن نم -

باشه؟. دیحس رو نسبت به من داشته باش نیهم هم

.تونم ینم - یمان

.دیبتون دیبا -عسل

و هوس باز  زیمردك ه نیبا ا امیکه ب شهینم لیهر چقدر هم با اون لج باشم دل. رفتم سمت سورن بلند گفتم و يکم با صدا هیجمله رو  نیا

!که، واال ادیکنک درب نگیهم کالم بشم تا حرص اون ک

.خب خانوم مهندس، ناراحت نشو یلیخ - یمان

.خوام به سورن کمک کنم یاما من م د،یببخش -

.داد یندش آزارم مهمراه با پوزخ ینگاه عصب. کنار سورن رفتم

عاشقونتون تموم شد سرکار خانوم مرغ عشق؟ يها کیج کیج -

!خوش گذشت یلیهم خوب بود و خ یلیآره، خ -

.خوش باش، فعال خوش باش که خوش خوشونته - سورن

گه؟یرو به راهه د یگذار همه چ هیشماها به هم؟ جناب سرما دیگ یم یچ - یمان

.اوهوم - سورن

م؟یفتیپس راه ب - یمان

م؟یر یم یما با چ. حتما - سورن

.دییآماده س، بفرما نیماش - یمان

.میکرد حرکت کرد یاشاره م یکه مان ینیسمت ماش به

چمدون هامون؟ - سورن

.دینیبش دییبفرما ن،یگفتم بذارن تو ماش - یمان
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:رو به من ادامه داد بعد

.انریا میر یم میسرکار خانوم، چون دار دیشهر لذت ببر ییبایاز ز -

.رانیا میدم زودتر بر یم حیوجود داره، ترج رانیتو ا یاز دب باتریز -

شد  یپخش م نیبا آهنگ سلنا که از ضبط ماش. هم نشست جلو یمان. سورن هم از اون در نشست. عقب و در رو بستم ینشستم صندل بعد

.هیخودش واسم کل نیا. کشور خودمون میر یحداقل متموم نشده، اما  تمیدرسته که هنوز مامور. دل تو دلم نبود. کردم یم یهم خون

.میدیرس - سورن

کردم که اون طرف  یفکر م نیبه ا یوقت. و آب بودم ایعاشق در یاز بچگ. داد یمشامم رو نوازش م ایدر يبو. خورد تو صورتم یم میمال باد

به من چه؟ . اصال تو باغ نبودم. کار کنم یچ دیدونستم با یمکشه، از شوق ن یکه به من تعلق داره و داره انتظارم رو م هینیآب ها سرزم نیا

 امیخودم رو حرص بدم؟ منم م یتو دخالت نکن و حرف نزن، من واسه چ گهیخودش م یوقت. ده یکارها رو خودش انجام م يسورن همه 

که از  یکردم و به مردم ین نگاه مکه کنار ساحل کنار دست هم جا خوش کرده بود یکوچک يها یبه کشت. برم یلذت م عتیکنار و از طب

 یچیگشتم، اما ه یمشکوك م زیچ هیکردم و دنبال  ینگاه م يزیبه هرچ. دادن یخودشون رو انجام م ارگذشتن و هر کدوم ک یکنار هم م

 رانیمون برسه ادونم پا یم. میشد یمحسوب م یقاچاقچ گهیکه به قول خودمون حاال د ییما م،یمشکوك تر از همه ما بود. کردم ینم دایپ

فکر ! دوتا نیبرسه از دست ا یکیخدا به داد من . هوس باز یکنگ و اون مان نگیک نسور نیخصوصا در کنار ا شه،یتازه دردسرها شروع م

. خودش بکنه کیکه ما رو شر يریمهندس نص تیجلب اعتماد و رضا يفقط برا میجا اومده بود نیباشه، آخه ا ادتریکارمون ز رانیکنم تو ا

شونم رو  یدست دمیتو افکارم غرق بودم که د. کن ریما رو به خ عاقبتخودت  ایخدا. گهید يکارا یو کل میالبد پخش کن دیبا گهیاون جا د

.تو آب فتمیبود تعادلم رو از دست بدم و ب کیگرفت و به عقب هول داد، نزد

.وونهیتو آب د میبود بنداز کیچته تو؟ نزد -

.حنجرم درد گرفت. گهیجواب بده د هی ؟یتو هپروت. کنم یارم صدات مدو ساعته د! بهتر - سورن

؟يزد یبال بال م یبود دو ساعته داشت یحاال کارت چ! بهتر -

چه وضع صحبت کردنه؟ نیا - سورن

زنم مگه؟ یجرف م يچه جور. که هست هینیهم -

!یمون یم یببر وحش هی نیع. یستیزنونه بلد ن ين و لونداز ناز کرد یچیتوئه؟ تو که ه یدنبال چ یمن موندم مان. الت ها نیع - سورن

.کنم که ارزشش رو داشته باشه، نه واسه شما یناز م یواسه کس. یناز کن دیکه نبا یواسه هر کس -

:ادامه دادم يبالحن مودبانه ا بعد

.یصادق يآقا دییامرتون رو بفرما -

.دینیلنج بش يتو دیاریب فیتشر ستین یاگه زحمت. میدجنس ها رو سوار لنج کر.میرو آماده کرد یهمه چ - سورن

.امیباشه م یکه برام زحمته، ول نیاوم، با ا. بذار فکر کنم -

.و با لبخند راه افتادم سمت لنج دیحوالم کرد که من ککمم نگز یترسناک يچشم غره  هی سورن

:دستم رو از پشت گرفت سورن
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.میبا هم بر ستایوا واش،ی واشی -

.لنج ودست منو گرفت و کمکم کرد که برم باال يت رورف خودش

؟یچ نیپس مت -

.ادیب یک ستیمعلوم ن - سورن

:اشاره کرد و گفت يدستش به گوشه ا با

.امیتا من ب نیبرو اون جا بش -

م گوش من وز وز رو که د یسورن برگشت و مان یوقت. کنار من نشست قایهم سوار شد و دق یمان. که سورن گفته بود یینشستم جا رفتم

:گفت د،یکرد د یم

.منه يجا یکه شما نشست ییکنم اون جا یفکر م یجان، ول یمان دیببخش - سورن

.دینیکنار من بش دییجا و اون جا نداره که، بفرما نیخب سورن جان ا - یمان

:و گفت دیخند سورن

.رترکم برو اون و هی شهیاگه م. نمیخانومم بش شیخوام پ یمن م. نشد گهینه د -

بعدشم حالم داشت از . رو گرفت یمان نیحداقل حال ا ومد،یاز کارش بدم ن ادیراستش ز. جا داد یمن و مان نیبه زور خودش رو ب بعدشم

خودم و سورن رو به اون حرف ها  نیب يدعواها. خورد یداد به هم م یم يهوس باز يکه تماما بو یمان يبه اصطالح عاشقونه  يحرفا

؟یاون حرف ها چ یحداقل کل کل برام لذت داشت، ول. دادم یم حیترج

واسه . میشد یکوتاه بود که به زور سه تامون روش جا م يسکو هی. نشستن نداشت يبرا یخوب يبود، جا يکه لنجمون لنج بار ییاون جا از

چه عرض کنم، بعد از ظهر شده ظهر که  گهید. کنگ نگیبودم به سورن ک دهیکه من چسب يجور م،ینیمهربون بش یلیخ میمجبور شد نیهم

.میبود که حرکت کرد

کردن و جلو چشم ما  یخودشون رو م يکارها ییجورا هیهم تو لنج بودن که اون سه تا  گهیناخدا و دوتا کارگر د هی یمن و سورن و مان جز

. دادن یو جواب هم رو م دنیپرس یدر مورد محموله از هم م ییسوال ها یهم سورن و مان یگاه. وقتمون به سکوت گذشت شتریب. نبودن

بود و فشارم اومده بود  دهیرنگ پر افمیق. شده بودم فیخف یزدگ ایدچار در. شد یم کیهوا هم کم کم داشت تار. ودخوب نب ادیحالم ز

.نییپا

.لحظه دستش به دستم خورد و برگشت نگاهم کرد هیتو  سورن

تو؟ یخیقدر  نیچرا ا ؟یخوب - سورن

.خوبم، خوبم -

.یش یکم بخواب بهتر م هی. يزده شد ایحتما در - یمان

.سرده ها یلیدستت خ ؟یخوب یمطمئن - سورن

افتهو یمونم فشارم م یم یلیو خ ایدر امیهر وقت م. دونم ینم -
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.کتش رو درآورد و دور شونم انداخت یحرکت آن هیتو  سورن

.ارمیتونم برات آب قند ب یم نمیبرم بب سایوا - سورن

. باز شد و اومد کنارم نشست و دستم رو تو دستاش گرفت یبا رفتن سورن جا واسه مان. حرف بلند شد و رفت به سمت ناخدا نیا گفتن بعد

.که محکم تر گرفت ارمیکردم دستم رو از تو دستاش درب یسع یلیخ

تو دختر؟ يچقدر سرد - یمان

؟یدستم رو ول کن شهیم. خوبم -

؟یکن یم يچرا ازم دور - یمان

؟یچ یعنی یفهم ین شوهر دارم، مم -

.يکه تو دوستش ندار نهیمهم ا یخب آره، ول - یمان

.کنم یدست از سرم بردار، خواهش م -

مستاصل بهش  يبا چشم ها. دمیخودم د يکرد، درست رو به رو یزد و با اخم نگاهم م یآب قند رو به هم م وانیکه ل یرو در حال سورن

که از آب  یکم. نشست یمن و مان نیو با همون اخم ها ب ینرمش چیه یاونم ب. آب قند رو ازش گرفتم وانیل یشدم و با لبخند مهربون رهیخ

.هوس خواب کرده بودن بیچشم هام عج. کم بدنم گرم تر شد هیقند خوردم 

:داشت که گفت بیسورن انگار علم غ اروی نیا

.سرت رو بذار رو شونم بخواب ادیاگه خوابت م - سورن

.همون لحن مزخرفشهم  باز

.ادیممنون، خوابم نم -

:رو انداخت پشت کمرم و منو به خودش فشرد و آروم دم گوشم گفت دستش

.رهیتونه زر بزنه و مخت رو به کار بگ ینم اروی نیحداقل ا. من راحت تره الیخ یتو بخواب. بخواب -

منم که چشم هام خمار بود، راحت گرفتم . بورم کرد بخوابمبهش کردم که سرم رو گرفت و گذاشت رو شونش و با فشار دستش مج یاخم

.دمیخواب

.کرد دارمیدستش ب يکه سورن با تکون ها دمیدونم چقدر خواب ینم

.يایسر و شکل درب نیبه سر وصورتت بزن تا از ا یآب هیپاشو . میرس یم گهید قهیده دق. پاشو دختر، پاشو - سورن

شده؟ یچ -

.زد یم یبود و به روشن شیهوا گرگ و م. پلکم رو باز کردم یکم دمیمال یکه چشمام رو م یحال در

.بذار بخوابم بابا، هنوز که روز نشده -

.میدیپاشو، رس - سورن

کجا؟ -

!ها شهیم تیزیچ هینه تو واقعا  - سورن
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:گفت یکه با تمسخر داشت م دمیرو شن دیخند یکه داشت م یمان يصدا

.که رهیگ ینم مریآلزا يخودیآدم ب گه،یدشده  شیزیچ هیالبد بنده خدا  -

.چشم هام رو باز کردم شتریب یکم. مشت حوالش کنما هیکنه  یم يکار هی کهیمرت

!خوش به حالت ؟يدیخواب یاون وقت تو راحت گرفت م،یپلک رو هم نذاشت هیبابا؟ ما تا صبح  یخواب یچقدر م! ساعت خواب - سورن

خب . کردم یباهاش دعوا م یکرد بعدش کل یکار رو م نیهر وقت مامان ا. کنه دارمیصبح زود ب یکیاومد  یبدم م. خواب بودم جیگ هنوز

.چسبه که یمثل خواب صبح نم یچیه

...جناب سر  گهیبخواب منم اطاعت کردم د یخب شما گفت -

نوشیدنی به من بدن و مست  وانیل هی شییخدا. دادم یبه آب م یداشتم چه دسته گل دمیدهنم، تازه فهم يدست سورن رو عینشستن سر با

.دم یرو سه سوته لو م یبشم همه چ

.رو یخوشگل نیدختر به ا يخفه کرد. سورن؟ دستت رو بردار يکرد شیجور نیچرا ا - یمان

بود بزنم، درشت  کیکه نزد يکه از شدت گند میاندازه نعلبک يرفت و به من و چشم ها یچشم غره به مان هیو  دیدستش رو کش سورن

.بود گالب به روتون کار دست خودم و لباسام بدم کیکرد که نزد یاخم هیشده بودن نگاه کرد و 

:گفت ينسبتا بلند يبا صدا سورن

.کم خودت رو درست کن آدم بتونه بهت نگاه کنه هیآب بزن به اون صورتت و  هیبرو  یتوکه هنوز نشست -

.خودم کردم بیدونه هم نص هیاون و  بیچشم غره نص هی از جام بلند شدم و بعد هم اریاخت یدادش ب يصدا با

کنه  یدم و عادت م یکنه داد بزنه سرم دستوراتش رو انجام م یاالن فکر م. یروبات پاش نیزود ع دیزنه نبا یآدم عاقل، اون که داد م آخه

!اعصاب یبه داد زدن، منم که ب

 یکیانباره و  دمیرو که باز کردم د شیکی. به دوتا در دمیکردم و رس یط نییپا خورد یلنج و چندتا پله رو که م يداخل سکان کوچولو رفتم

که هول شده بود با لکنت زبان سالم  یخودش رو جمع وجور کرد و درحال عیبا باز شدن در سر. لنج مشغول کار کردن بود ياز کارگرها

داد که  صیشد تشخ یاز لهجش م. داشت یمشک يفرفر يوهاداد و م یخودم نشون م يچهره بود که هم سن و سال ها اهیپسر س هی. کرد

قدر هول بشه؟ دستام رو کردم تو  نیمن ا دنیکرد که با د یکار م یآخه تو انبار چ. کم بهش مشکوك شدم هی. جنوب کشوره یاز اهال

.جلو رفتم يو با نگاه موشکافانه ا زمیبول يها بیج

.سفر که سورن استعدادهام رو کور کرد و نذاشت شکوفاشون کنم نیتو ا. گهید میوشبا ه سیجا نشون بدم که پل هی دیهر حال با به

:دمیپرس يا يلحن جد با

؟يکرد یکار م یچ -

!به خدا خانوم یچیه...  یه -کارگر

؟يدیدزد یقرص ها رو م ینکنه داشت. یرفت یجعبه ها ور م نیبا ا یداشت دمیدروغ نگو، خودم د -

.دیباور کن. مستینه، من دزد ن -کارگر



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٩

جور موارد  نیهام به ا ییتو باز جو. خوردم که یها گول نم یآسون نیگناهه، اما من به ا یگفت ب یکرد و م یچشم هاش بهم التماس م با

.بر خورده بودم یلیخ

.یها راحت تر باش با اون دیبذار صداشون کنم، شا. گهید یگ یم یانیمهندس ک ای یبه مهندس صادق. یگ ینم يزیباشه، پس به من چ -

.نیمن رو از نون خوردن ننداز. دیکار رو نکن نینه، نه تو رو خدا ا -کارگر

؟يکرد یم یجا چه غلط نیپس بگو ا ید لعنت -

.بنده خدا ترسش دو برابر شد. با داد گفتم بایجمله رو تقر نیا

.هیبارمون چ نمیخواستم بب یفقط م -کارگر

ه؟یالغر يو قرص ها که دارو یدونست یتو نم یعنی -

.هیشیها لوازم آرا نیگفت ا یآخه ناخدا م -کارگر

آره؟ ؟یخودت آبشون کن يو برا یچندتا جعبه خودت رو مهمون کن یخواست یالبد تو هم م -

:گفت یآروم يبا صدا. کنه یکار رو م نیا يمعلوم بود از سر ناچار. نییرو انداخت پا سرش

دونستم داروئه به  ینم. ده یذره حقوقم که کفاف نم هی نیا. کار کنم دیکردن شکم خواهرام و مادرم با ریواسه س. به خدا مجبورم -کارگر

...کم  هیتونم  یدارم، م يباشه براش مشتر یشیگفتم اگر لوازم آرا. خدا

.برو باال. شهینم لیها دل نیا -

 یوضع خوب یلیاز سر و وضعش معلوم بود خ. سوخت یمدلم براش . شد از چشم هاش خوند یترس رو خوب م. چشم دوخت بهم کارگر

.کنه که ينداره دزد یخوب یوضع مال یهر ک میبذار شهینداره، اما نم

.کشن یمنو م. دینگ يزیچ یانیخانوم تو رو خدا به ناخدا و مهندس ک -کارگر

:بلند بهش گفتم يو با صدا تیرو به دندون گرفتم و با عصبان لبم

.برو باال -

:سرش داد زدم بایدفعه صدام رو بردم باالتر و تقر نیا. ستادهیا دمید باز

 ریحروم شکمشون س يتو هم بدون اون خواهرات با پول ها یگم، ول یبهشون نم يزیچ. کنه؟ ها؟ برو باال يدزد دینداشت با یمگه هر ک -

!نمتایجا نب نیا گهید. برو باال. شهینم

.ته بود که دوباره برگشت و نگاهم کردچندتا پله رو باال رف. رفت باال عیسر

.کنم یممنون خانوم، لطفتون رو فراموش نم -کارگر

اومدم از انبار . بود و دوباره به حالت اولشون برشون گردوندم ختهیکم به همشون ر هیکه  ییرفتم سراغ جعبه ها. تکون دادم و رفت يسر

.یکه دم در خوردم به مان رونیبرم ب

:گفت یم کرد و با لبخند کجبرگشت و نگاه یمان

.ینگو خانوم رفته سر جعبه ها فضول ،ییدستشو یفکر کردم رفت -

.هام رو پر قرص نکردم بدزدمشون بینترس، ج. بود يکم کنجکاو هیکردم، فقط  ینم یفضول -
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:و گفت دیرو کش مینیقهقهش بلند شد و ب يصدا

.نمیهات رو بب بیکو؟ نشون بده ج -

.هولش دادم عقب ییدر دستشو يکم از جلو هیبا کف دستم . به گردنم دادم يقر هیزك کردم و براش نا یچشم پشت

شد؟ یچ - یمان

نداره که؟ یاز نظر شما مشکل. ییبرم دستشو دیاگه اجازه بد -

:قالب کرد و گفت نشیس يبه خودش گرفت و دستاش رو رو يمتفکرانه ا ي افهیق یمان

.دیبر دیتون یمداشته باشه،  یفکر نکنم مشکل -

دیدوباره خند بعدم

!الزم تر از من شد، هه هه ییکردم که اون فکر کنم دستشو ياخم گنده ا هی

چشم هام هم پف . شده بود اهیکم س هیزده بودم  شبیکه د یملیچشمام به لطف مداد و ر ریز. نگاه به خودم کردم هیو  ییدستشو رفتم

.رونیمربوطه اومدم ب يرهاصورتم رو شستم و بعد از انجام کا. داشت

من سرش رو آورد باال و  دنیکرد، با د یبود جا به جا م یدونستم چ یرو که نم ییزهایچ هیسورن که داشت . باال دمیراست پله ها رو دو هی

.با اخم بهم نگاه کرد

خوش گذشت؟! سرکار خانوم نیآورد فیچه عجب، تشر - سورن

!یاوهوم، جات خال -

.دختره نیا استیح یچقدر ب گهیاالن م ؟یبود گفت یچ نیخاك بر سرت دختر، ا. دهنم يگذاشتم جلودفعه دستم رو  هی

:لبش نشوند و گفت يگوشه  يشد و پوزخند رهیمتعجب بهم خ سورن

جدا؟ -

.واسه استراحت کردن بد نبود شیآره خب، انبار -

:ابرو هاش رو داد باال و گغت سورن

.آها، از اون نظر -

.همون نظر بله از -

؟يحاضر - سورن

م؟یرس یم یک. اوهوم -

.میفکر کنم برس گهید قهیچند دق - سورن

ران؟یا میر یم میدار یعنی -عسل

:زد و گفت يپوزخند سورن

.خیمر میر یم میپ نه پ، دار -

؟يکرد یو رو نم ينه بابا؟ شما هم پ نه پ بلد بود -
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.نشه ایآره، گفتم ر - سورن

.نگاه به سورن انداختم هیو  ينگاه به روسر هیرو هوا گرفتمش و با تعجب . چمدون پرت کرد طرفماز تو  يروسر هی بعد

کارش کنم؟ یچ -

.يبر يبدون روسر یتون ینم گهیاونجا د. رانایا میر یم میدار یناسالمت. گهیخب سرت کن د. رو پاك کن تینیباهاش ب ریبگ - سورن

:به سورن کرد و گفتکه تازه اومده بود تو جمع ما، رو  یمان

.گهیالبد براش سخته د ،یآخ -

هم که رو سرشه مو  ینیهم ،یآقا مان يگفت پس خبر ندار یالبد تو دلش م. بهش انداخت و بعد به من نگاه کرد ينگاه متعجبانه ا سورن

"گه؟یالبد براش سخته د یآخ" یگ یوقت گناه نکنه، اون وقت تو م هیکه  ستین

.تابع قانون همون جا باشه دیتو هر کشور با. رانیا میدیرس گه،یمجبوره د - سورن

پاشنه  يبا کفش ها یشلوار کتان مشک هیرونم بود و  يکه تا وسطا يگریسارافون ج هیمناسب بود،  پمیخدا رو شکر ت. رو گرفتم يروسر

.رو سرم کردم یمشک يروسر. یدار زرشک

.میبرس کهینزد گهیمهندس د -ناخدا

قه؟یچند دق ید؟ مگه نگفتچرا دور ش - سورن

.ساحل ي گهید يجا هی میاومد م،یاون جا نشد بر -ناخدا

.جا هستن نیهم هم یسلطان يها ونیکام. نداره ینگران نباش، فرق - یمان

 یو نمکه جنوب ر نیبا ا. تنگ شده بود رانیا يدلم برا! بود یکه چقدر حال خوب يوا. دمیپر یم نییو باال پا دمید یرو م یدور خشک از

.رانیباز هم وطن خودم بود و دوست داشتم زودتر پام برسه به ا یشناختم، ول

:آروم دم گوشم گفت سورن

.يرو برد تمونیثیکن، آبرو و ح یکم خوشحال -

:که لبام رو داده بودم جلو گفتم یدر حال یظیاخم غل با

ران؟یا میر یم میدار یستیتو خوشحال ن یعنی -

:داخت و گفتباال ان يشونه ا سورن

.که بفهمن خوشحالم ارمیدرب يباز یتو کول نیع ستین يازین یچرا، ول -

.درست حرف بزن -

.زنم یهر جور بخوام حرف م - سورن

.دییبفرما -ناخدا

 برگشت. یسورن پاش رو گذاشت رو اسکله و رفت تو خشک. شد یم شتریمنم ب یشد، خوشحال یم کیاسکله نزد يکه لنج به لبه  یحال در

:شد گفت یم ادهیکه داشت قبل از من از لنج پ یو رو به مان

؟یکن یکار م یجنس هارو چ یمان -
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.کنن هیلنج رو تخل انیب یمهندس سلطان يگم کارگر ها یبعد م م،ید یرو انجام م شیگمرک يکارها میر یاالن م - یمان

خودش رو رسوند بهم و دستم رو گرفت و  عیشم که سورن سر ادهیتا منم پ رهیشد و برگشت دستم رو بگ ادهیحرفا کامال پ نیگفتن ا بعد

.نگاه کردم یبا تعجب به مان یبه خشک دیکامال پام رس یوقت. شم ادهیکمک کرد پ

.ها طول بکشه نیاز ا شتریگمرك ب يکردم کارها یمن فکر م ؟يزود نیبه ا یعنی -

.نگاهم کرد و آروم زد به کمرم یبا لبخند مهربون یمان

 ادیز میما عادت ندار. دیشناس یرو نم يریمهندس نص نکهیکشه، اما خب شما مثل ا یطول م یلیگمرك معموال خ يه خانوم، کارهاآر -

.رانیا يبه سو شیو بعدشم پ میریگ یچندتا مهر و امضا م میر یما فقط م. کارها رو از قبل درست کرده يمهندس همه . میمعطل بش

ام؟یمنم باهات ب - سورن

.ستینه الزم ن - یمان

.از شرکا الزم باشه یکیوجودم به عنوان  دیشا ام،یبذار ب - سورن

؟يایعسل تو هم م. ایخب ب یلیخ - یمان

.گهید میر یبهتره، خودمون م ادین - سورن

کار؟ یجا چ نیبمونم ا گه،ید امیمنم ب دیخب بذار -

:کرد و دستم رو گرفت ینیریاخم ش سورن

باشه؟. میایجا بمون تا ما ب نیا -

.دور نگه داره یکنه که من رو از مان یم يکردم هر کار یاحساس م. کرد آروم حرف بزنه یبود، اما سع يآخرش دستور ي باشه

خورد  یبه قهوه خونه ها م شیظاهر ينما شتریکه ب یکیکوچ یمیرستوران قد هیمثبت تکون دادم و به سمت  يبه نشانه  ياجبار سر به

.م ساختمون راه افتادناون ها به سمت. رفتم

. دمیدر به داخل سرك کش ونیاز م. و لنج دارا بود رایگ یکه پاتوق ماه نیمثل ا. اون جا نبود یزن چیه. جلو و در رستوران رو باز کردم رفتم

 شه،ین تموم مگفت زود کاراشو یدرسته مان. نخورده بودم یچیاز صبح هم ه. نمیتونستم بش یکه نم رونمیب یول دم،یکش یخجالت م یکم

.گهیهم حتما منظورش دو ساعته د زودهمون  یول

روش  یرو که کس یتخت هی. من ثابت مونده بود ينگاه ها رو يهمه . آروم رفتم تو. تونستم منتظر بمونم یگشنم بود نم یکه حساب منم

صرف صبحونه  يکه همه برا نیمثل ا. بود مونده یبود که خال ییجزء معدود تخت ها. در انتخاب کردم و نشستم روش کینشسته بود، نزد

تونستم اسم  ینم. که صد البته همراه با اخم بود اومد طرفم یبیشاگرد قهوه خونه با نگاه عج. قدر شلوغ بود نیا هجا اومده بودن ک نیا

 هیتو  یتکار با لباس رسمخدم هیبه  دینقش بسته بودن که با ياسم ها اصوال تو ذهن من طور نیا. رو روش بذارم شخدمتیپ ایگارسون 

 ستیپسر ب هی. به اون گارسون ها نداشت یشباهت چیپسر ه نیشد، اما ا یگفته م ،يخاص برخورد با مشتر اتیو مجلل با ادب کیرستوران ش

دو ساعته  دمیهمآدم ها که ف زیباز رفتم تو کار آنال. سبز يچهارخونه  راهنیرنگ و رو رفته و پ نیبا شلوار ج یمعمول يو چهار پنج ساله 

.از فکر بشم یرو تکون دادم تا خال رمس. ستیکنم و حواسم ن ینگاه م رهیدارم بهش خ

.کنم یخانوم حواستون کجاست؟ دو ساعته دارم صداتون م -رستوران شاگرد
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د؟یفرمود يزیچ. جا نبود نیحواسم ا دیببخش -

.دوباره نگاهش رو به صورتم برگردوند. ختمن اندا ينگاه از سر تا پا هیتکون داد و  يرستوران سر شاگرد

د؟یدار لیم يزیگفتم چ -رستوران شاگرد

:گفتم یانداختم و با دودل ينگاه سرسر هیتخت جلوم افتاده بود  يکه رو ییرو خاروندم و به منو میشونیپ یکم

.شم یاملت، ممنون م هی -

شدم و غذام رو  هیبق الیخ یبا آوردن غذا ب. کردم یاخم. کردم یخودم احساس م يها رو رو یلیهنوز نگاه خ. تکون داد و رفت يسر

.سورنه دمینگاه کردم که د تورشیبه مان. زنگ خورد میکم که خوردم گوش هی. گشنم بود تند تند خوردم یلیچون خ. خوردم

بله سورن؟ -

؟يگم شد میولت کرد قهیتو؟ دو دق ییکجا - سورن

.ساحل صبحونه بخورم کینزد يقهوه خونه  نیاومدم ا. دیایم ریدبابا؟ گشنم بود، گفتم شما  هیگم چ -

؟يریجلو اون شکمت رو بگ یتون ینم قهیآخه دو دق ؟یچرا اون جا رفت - سورن

.زد قطع کرد یکه غر م یحال در

:باال انداختم و گفتم يا شونه

.گهید رمیتونم جلو شکمم رو بگ یخب به من چه؟ البد نم -

.دیرو هوا قاپ یکیخواستم ببرم طرف دهنم رو  یکه تازه گرفته بودم و م ياملت که لقمه ارفتم تو بحر  دوباره

 یسورن هم داشت با اخم نگاهم م. داد هینشست رو تخت و تک. خوره یداره با لذت لقمه رو م یمان دمیخشم سرم رو بلند کردم که د با

.شت سمت منتخت و برگ ياونم نشست لبه . رفت یچشم غره م یکرد و به مان

.میخورد یم يزیچ هی یدرست و حساب يجا هی میرفت یم يکرد یصبر م قهیتوئه؟ دو دق يجا جا نیدختر آخه ا - سورن

د؟یشد؟ کاراتون رو کرد یحاال چ. ارمیتونستم طاقت ب ینم. کار کنم؟ گرسنم بود یخب چ -

.ها رو بار بزننجنس  یمهندس سلطان ياالنم فرستادم کارگرها. حله یآره، همه چ - یمان

:تعجب گفتم با

!چه زود -

م؟یبخور يزیسورن چ. خانوم ریگفتم که ما رو دست کم نگ - یمان

:دور و برش انداخت و با تعجب گفت ینگاه هی سورن

جا؟ نیا -

آره، چشه مگه؟ - یمان

.ستین یباشه، حرف - سورن

.واسه همون پسره تکون داد و پسره اومد یدست یمان

د؟یدار لیم یچ. دیوش اومدخ یلیخ -کارگر
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"؟يخور یم یچ" یعنیزد و سرش رو تکون داد که  یبه سورن چشمک یمان

.خورم یمن املت م - سورن

:رو به پسره گفت یمان

.یقاسم رزایم هیاملت و  هی -

.خدمتتون ارمیبله قربان، االن م -کارگر

سر و  یهر ک. گهیالبد بخاطر پولشونه د. شد یو سورن تا کمر خم م یمان واسه نیبب. کال فقط با خانوم ها مشکل دارن نایکه ا نیمثل ا نه

.ادیب رشیگ يزیچ هیکنه که  یم يطور نیهم نهیوضعشون رو بب

.دم گوشم حرف زد شیشگیسورن دستم رو گرفت و طبق عادت هم. رونیب میرفت حساب کرد و زد یخوردن املت مان بعد

.خانوم ستیجور جاها واست مناسب ن نیا ا،یر یم ییجاها نیهمچ نمینب گهید -

بعد  قهیده و دو دق یکنه، فحش م یمهربون شده دوباره؟ دعوا م دیگفتم؟ دقت کرد یم دیبا یچ گه،یخب حق با اون بود د. نگفتم يزیچ

.میستین يا نهیک ادیخوشم م. طور نیمنم هم. ره یم ادشی

.گشت یکه جلوتر از ما رفته بود، داشت بر م یمان

.میبر. جوره یخب بچه ها، همه چ یلیخ - یمان

.بزرگ بود ونیسه تا کام. میها حرکت کرد ونیسمت کام به

م؟یبر میخوا یم ونیبا کام -

.ادیآها اوناهاش، داره م. ارنیواسمون ب ایزانت هینه، گفتم  - یمان

چهره با  اهیپسر جوون س هی. ترمز کرد دیرس پامون که يجلو. اومد سمت ما یداشت م دیسف يایزانت. میکه اشاره کرد برگشت یسمت به

شیجنوب يشد و با لهجه  ادهیرو چشمش پ يدود نکیع هیفر و  يموها

:گفت

ن؟یوقته منتظر یلیخ د،ییبفرما. آقا مهندس دیخوش اومد -

.سورن هم پشت سرش با راننده دست داد و منم با سر جواب سالمش رو دادم. باهاش دست داد ییبا خوش رو یمان

.تازه کارمون تموم شده ب،ینه حب - یمان

:رو به من و سورن ادامه داد بعد

!هیپسر گل یلیخ. رانهیما تو ا يراننده  بیآقا حب نیا -

.تکون داد يبا لبخند بهش نگاه کرد و سر سورن

.و همسرشون عسل خانوم يریمهندس نص کیهستن، شر یمهندس صادق شونمیا - یمان

.راه يو خسته  دیکه مسافر دییفرماب. خوش وقتم یلیخ - بیحب

.جلو نشست و من و سورن هم عقب یطبق معمول مان. میشد نیهم همه سوار ماش بعد

:کرد و گفت یرو به مان بیحب
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کجا برم؟ د؟یمون یاستراحت کجا م يبرا -

.راست برو تهران، باغ لواسون مهندس هی. بیحب ستیدر کار ن یاستراحت - یمان

.دیدونست یشب ما رو قابل م هیبد شد، حداقل  یلیه خک يطور نیا - بیحب

.پسر فتیراه ب. ادهیممنون، اما کار ز - یمان

.باشه چشم - بیحب

 يو جز چندتا جمله در مورد کار و محموله حرف ها میسکوت کرده بود شتریکه ب میقدر خسته بود نیا. رو روشن کرد و راه افتاد نیماش

.شد یرد و بدل نم يا گهید

:جلو اومده گفتم يو لب ها یالفگک با

م؟یرفت یم مایشد با هواپ ینم -

:دیبرگشت و خند یمان

؟یزن یکه نق م يخسته شد ه؟یچ -

 ارمیباهام صحبت کنه؟ بچه پورو، بزنم فکش رو ب يطور نیبشه که ا یقدر خودمون نیا نیداره ا یلیچه دل. منم اخم کردم. اخم کرد سورن

!ناییپا

هو؟یشد  يجور نیچرا ا نیا. داخت دور شونم و من رو چسبوند به خودشدستش رو ان سورن

:گفت یپنهونشون کنه، رو به مان شیکرد با لبخند مصنوع یم یکه سع یتیاخم و جد با

!ایگ یم یحواست باشه چ. زنه یخانوم من فقط خسته س، نق هم نم -

حاال؟ یگرفت يکردم، تو چرا جد یبابا شوخ - یمان

تونستم حدس بزنم  یم. زد یطوالن يبوسه  هیموهام  يسورن هم رو. نزد یحرف گهیاخم کرد و د. وند و خندش رو خوردرو برگرد روش

 هیتر کرد و  ظیدور نموند و اخمش رو غل یصد البته از چشم مان. توش نبود یاحساس چیکرد و ه یدر آوردن لج مان يکار رو فقط برا نیکه ا

برام مهم تر از گرفتن  یگرفتن حال مان گهیاالن د. به سورن چسبوندم شتریم رو باال انداختم و خودم رو بمنم شونه ها. چشم غره بهم رفت

.حال سورن بود

که دوباره  نیمخصوصا ا. دادم حیجمع کسالت بار ترج نیموندن تو ا داریخسته شدم و خواب رو به ب ،ميبود نیکه تو ماش یدو سه ساعت بعد

سورن هم که لحظه به . دیخند یپروند و م یبه من م کهیت هیگشت و  یبرم یه. گفت یو داشت چرت و پرت مباز شده بود  یزبون مان

شد، اما  یکم آروم تر م هیدم  یرو نم یمن جواب مان دید یم یوقت د،ییسا یو با حرص دندون هاش رو به هم م شد یتر م نیلحظه خشمگ

.شد یاعصابش خرد م یمان يدوباره با جمله ها

:در آروم نشون دادنش داشت گفت یکه سع یبا حرص بهم نگاه کرد و با لحن رنسو

اد؟یعسل جان خوابت نم -

.پسره رو داغون نکردم نیبخواب تا نزدم ا ریبگ یعنیبود،  يدستور ادشینم خوابت
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دونستم اگر من بخوابم  یومد و ما یمن که خودمم خسته بودم و خوابم م. جزخواب کردن من نداشت انگار یراه یسورن در مقابل مان کال

:زنه، گفتم یکمتر زر مفت م یمان

.ادیخوابم م یلیچرا، اتفاقا خ -

که  یوقت. ترش و تو بغلش بخوابم کیاشاره کرد که برم نزد نشیبود، دستش رو باز کرد و به س شیروزیکه نشون از پ يبا لبخند سورن

:گفت دیرو د دمیترد

.خانومم ایب -

:کردم که سرش رو تکون داد و گفت بیو حب یانبه م يا اشاره

.ایب ست،یمهم ن -

و آروم چشم هام رو  نشیس يتو بغلش و دستش رو گذاشت رو شونم و منم سرم رو گذاشتم رو دیرفتم سمتش که منو کش یدو دل با

.تازه کشفش کردم! بودها یخوب يچه جا. بستم

. شد رهیتفاوت به جاده خ یزد و دوباره ب یلبخند کوتاه هیهم  بیحب. گرفت یگاز م انداختم که داشت لبش رو یبه مان ینگاه یچشم ریز

.راحت به خواب رفتم الیبا خ دمیسورن رو هم که د ي روزمندانهیلبخند پ

. ردمکرد چشم هام رو باز ک یزمزمه م يزیچ هیخورد و آروم دم گوشم  یکه به گردنم م یینفس ها یکه با گرم دمیدونم چقدر خواب ینم

از موهام رو  یزد و کم یسورن لبخند کم رنگ. شدم رهیبه چشم هاش خ یجیکه تو بغل سورن بودم، آروم سرم رو آوردم باال و با گ یدر حال

.کنار زد

.میدیپاشو خانوم، رس. ها يتموم راه خواب بود - سورن

کجا؟ -

.گهید يریلواسون مهندس نص يالیو. آقا شجاع يخونه  - سورن

.شدم ادهیپ نیو از ماش رونیاز تو بغل سورن اومدم ب عیسر میکه لواسون نیا دنیشن با

:با خنده گفت سورن

.مراقب باش! یآروم آروم، چقدر هول -

:چپ چپ نگاهم کرد یمان

؟يخسته نشد يدیقدر خواب نیخوش گذشت؟ ا. شدن داریبه چه عجب، خانوم ب -

:تموم گفتم ییپررو با

.دمیگرم و نرم بود خوب خواب نه، چرا خسته بشم؟ جام -

 يبهم زد و دستم رو دور باز یاونم لبخند قشنگ. زدم ینگاه کردم و چشمک د،یرس یمن م یداشت به دو قدم گهیو به سورن که د برگشتم

:زد و گفت یبه مان یچشمک. خودش حلقه کرد

؟یجوابت رو گرفت -

.جواب روش رو برگردوند و رفت سمت پله ها یب یمان
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.باال ارهیبه خسرو بگو چمدون ها رو ب بیحب. باال دیایب - یمان

.چشم آقا مهندس - بیحب

و  دیوبال سف ينما. بود یبزرگ و قشنگ يالیو. نمیپارك کرده بود نتونسته بودم باغش رو بب الیدم ساختمون و قایدق نیچون ماش. باال میرفت

 یداخل ونیبزرگ با دکوراس يالیو هی. الیست ما رو دعوت کرد داخل ورنگ رو باز کرد و با د یمشک یدر بزرگ چوب یمان. بود یمشک

و  متیگران ق يشده بود و پر از مجسمه ها دهیپوش ییو طال ينقره ا یاز سالن که مجلل تر بود با دو دست مبل سلطنت یسمتق. متفاوت بود

مبل ها قرار داشت چشم ها رو به  ونیکه م یبزرگ يرنگ روشن نقره ا يفرش ها. بود سینف يو تابلو فرش ها بایز ینقاش يتابلوها

 دهیبه طور کامل خواب از سرم پر گهید. پر شده بود يو امروز دیجد لیکه با وسا یو سلطنت کیش ییرایسالن پذ هی. کرد یم رهیخودش خ

. شد یخورد و شروع م ی، چندتا پله ممن قرار نداشت دیاز سالن هم که کامال در د یقسمت. کنم زیکردم دور و اطرافم رو آنال یم یبود و سع

در  هیراه داشت و  کیسالن کوچ يکه از تو نیآشپزخونه هم مثل ا. یو کالباس دیسف يامروزمدرن و  ونیتر بود با دکوراس کیسالن کوچ هی

!ها هیخفن يعجب خونه . ست مبلمان بود يدوازده نفره  يناهارخور زیدست م هیداشت که کنارش  یهم به سالن اصل

؟يرو زد دتید - یمان

.يدیوسطش پر ،يمزاحم شد! نه کامال -

:زد و گفت يپوزخند سورن

م؟یبخواب دیکجا با ،یمان میما خسته ا -

.دییبفرما - یمان

 يادیز ياتاق ها. میدوم رو رد کرد يطبقه . خورد اشاره کرد و خودش جلوتر از ما راه افتاد یدوم م يکه به طبقه  ییبه سمت پله ها و

.سوم يطبقه  يرفت سمت پله ها یمان. اشتد

ست؟یجا ن نیا - سورن

.بچه هاست ياتاق ها نایا. باالست يمخصوص طبقه  ينه اتاق ها - یمان

بچه ها؟ - سورن

.باال دیایب. ساخته یجا رو سفارش نیمهندس ا. داشته باشن نجایاتاق ا هی دیبه هر حال هر کدوم با. مهندس يآدم ها گه،یآره د - یمان

.سوم هفت تا اتاق داشت، سه تا سمت راست و سه تا سمت چپ طبقه

درها  ي هیداشت و مثل بق یمدرن يشده  يبزرگتر بود و در منبت کار یکم. اتاق ها متفاوت بود هیاتاق هم ته راهرو بود که درش با بق هی

:و گفت ستادیدر دوم ا يجلو یمان. بود یمشک

.جا اتاق شماست نیا -

جا فقط  نیانداختم تو هال، اما ا یو اون رو م میبود تییتو هتل تو سو م؟یدیخواب یاتاق م هیتو  دیبا یعنی. شدم رهیه سورن خبا ترس ب یکم

.اتاقه هی

:گفتم یمصنوع يترس و خنده  یکم با

م؟یدونه بردار هی ينفر شهیاتاقه، نم یجا که کل نیخب ا -
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:با تعجب بهم نگاه کرد و گفت یمان

شب تون به . مهموناست ي ژهیهم که بهتون دادم و یاتاق نیا. شلوغ بشه یجا حساب نیقراره از فردا ا. هیاتاق ها هر کدوم مال کس نینه، ا -

.نییپا دیایشام ب يبعد برا دیکم استراحت کن هیفعال . ریخ

.ما و در رو بست ییرفت تو اتاق رو به رو م،یکه به زور بهش داد يریاز جواب شب به خ بعد

 یاتاق مجلل و قشنگ. تو میبهش داده بود در رو باز کرد و رفت یکه مان يدیباال انداخت و با کل يسورن رو نگاه کردم که شونه ا ستاصلم

 یکاناپه مخمل بنفش رنگ هم کم هی. شده بود دهیو بنفش پوش یاسیخوشگل  یکه با روتخت دیسف يتخت دو نفره  هیاتاق بزرگ با  هی. بود

در کل اتاق . بنفش ایبودن  دیسف ایاتاق  لیوسا ي هیبودند و بق دیکه تو اتاق بود سف یکیتوالت و کمد کوچ زیم. تخت بود زااون طرف تر 

.بود یو خوشگل کیش

رفت و . خسته س یلیالبد خ. دیکه نخواب شبمید. بود تو راه دهیبنده خدا البد نخواب. دیبار یاز تنش م یانداختم که خستگ یسورن نگاه به

.خودش رو با همون لباس ها انداخت رو تخت و ساعدش رو گذاشت رو چشم هاش

:رمق گفت ینگاهم شد و دستش رو از رو چشماش برداشت و ب ینیمتوجه سنگ. تخت و بهش نگاه کردم يلبه  نشستم

؟یکن ینگاهم م يطور نیچرا ا ه؟یچ -

.چشم هام التماس کنم که رو تخت نخوابه کردم با ینگاه به کاناپه انداختم و سع هینگاه به سورن و  هی

:که دلم براش سوخت گفت یکرد و با لحن یکه خوب متوجه منظورم شده بود اخم سورن

قدر بزرگ  نیخدا رو شکر تختش هم ا. به تو ندارم يبابا دختر من که کار. گوشه آواره بخوابم هیکه هر شب  نیبه خدا خسته شدم از ا -

.دیبعد هم روش رو کرد اون طرف و به حالت قهر خواب. تونم اون جا بخوابم ینم گهیمن د. ه باشهفاصل نمونیب یهست که کل

 شمیپ دیخب نبا یول. کردم رو کاناپه یرو شوتش م چارهیب یزدم بعد ه یم يدم از حقوق مساو یه گه،یگفت د یخدا اونم راست م بنده

 اطیمنم با همون لباس ها، با احت. بذارم رو تخت بخوابه دیبعد نبا يدفعه  یول بار خسته بود و دلم براش سوخت، نیا. بخوابه بچه پررو

.دمیتخت خواب ي گهیطرف د

 یم رونیکه انگار از ته چاه ب يخواب آلود يباصدا. در زدن از خواب پاشدم يشده بود که خواب بودم که با صدا یساعت هیکنم  فکر

:اومدگفتم

بـــله؟ -

ن؟یداریب - یمان

؟يدار يکار. میشد داریبه لطف شما ب م،یواب بودنه خ -

.شام نیایآره، ب - یمان

!بهتره که میبخور يسحر ؟یچه شام گهیاالن د. بود ازدهیساعت . کنار تخت بود نگاه کردم یعسل يکه رو یو به ساعت برگشتم

شام االن؟ -

.میمنتظر نییپا نیایب. شام درست کنن دیدونستن که با یبنده خداها نم م،یدیرس ریخب د - یمان

.باش -
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:تر گفتم آروم

.تا صبح دولتت بدمد -

.دمیاتاق پوش يخوش دوخت از تو چمدونم درآوردم و رفتم گوشه  يشلوار سرمه ا زیدست بول هی

کنه؟ داریسورن رو ب نیخوادا یم یک حاال

.نباشه نیسنگ یلیکنه خوابش خ خدا

مجبور شدم با دست . جواب نداد. چندبار صداش کردم یمعمول يباصدا. و پا رفتم کنارشچهار دست . رفتم رو تخت! تو دیبه ام ایخدا

.لب نق نق کرد ریتکون خورد و ز یکم. تکونش بدم

سورن؟ ســورن؟. شو داریسورن ب -عسل

:چشم هاش رو باز کرد و خمار بهم نگاه کرد يال آروم

.خستم یلیبذار بخوابم، به خدا خ ه؟یچ -

 يزیچ یدو روزه درست و حساب. اومد صدامون کرد یپاشو مان. بخواب یهرچقدر خواست میایبعد ب م،یشام بخور نییاپ میپاشو بر -

.یکن یبدو پسر، ضعف م. مینخورد

تخت و  ينشست رو. که بلند شه دمیرفتم جلو و دستش رو کش. پاشدن نداره الیآقا خ ر،ینخ دمیکه د نییپا دمیرو که گفتم از تخت پر نیا

.شهیبامزه م یلیخوابه خ یوقت ییخدا. کم چشماش رو مالوند هی

:خواب آلود گفت يبا صدا سورن

.امیآب به سر و صورتم بزنم م هیبرو،  -

:رو انداختم باال و گفتم ابروهام

.شم یام بدم، خسته مکار انج یکل ییتنها دیاون وقت من با. يریم یم یاون وقت از گشنگ ،یخواب یم يریگ یمن برم تو باز م. شهینچ، نم-

.کرد یکم گشادتر شده بود و با تعجب نگاهم م هی چشماش

؟يرو انجام بد تیمامور ییکنه بذاره تنها یبه تو اعتماد م سیرئ يفکر کرد. هست نینترس، من مردم مت. واقعا که، فقط فکر خودشه -

.لوس گهیخب، پاشو د یلیخ. شنون یم ــس،یه -

و  رونیبعد اومد ب قهیو چند دق ییرفت تو دستشو "شنوه؟ یم یشنوه؟ ک یم یک"گفت  یم یزد و ه یب غر مل ریکه ز یو در حال پاشد

.نییپا میو رفت دیرفت لباس از تو چمدون برداشت و پشت به من پوش

.نیآورد فیچه عجب، تشر - یمان

:زدم گفتم یبودن پله ها نفس نفس م ادیکه به خاطر ز یحال در

قدر بزرگ  نیآخه خونه هم ا. نییپا ادیب رهیگ یجا، آدم نفسش م نیآسانسور بذاره واسه ا هیبگو  يریمهندس نص نیه اتو رو خدا ب يوا -

شه؟یم

:گفت دیخند یکه بلند بلند م یهم در حال یبهم رفت و مان يچشم غره ا هی سورن
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. رفتنش سخته نییباال پا دیگ یوره، بزرگ باشه مخ یبه کالسمون نم کهیکوچ دیگ یباشه م کیدختر؟ خونه کوچ یزن یچقدر تو نق م -

!دایهست یبیواقعا موجودات عج

.کرده لیبدجور بزرگه رو م کهیرو بده که روده کوچ سیاون د یمان! گهیشناخته شدن د نیموجودات زم نیتر بیعج ستین خودیب - سورن

:برنج رو به سمت سورن گرفته بود، گفت سیکه د یدر حال یمان

...رو  دیجد کیمشتاقه شر یلیگفت خ. زنگ زد و بابت جنس ها تشکر کرد یطانمهندس سل -

:به سورن کرد و ادامه داد اشاره

.دیایآشنا درب دیگفت شا یم. نهیبب -

:گفت دیکش یخودش و من م يکه برنج رو برا یدر حال سورن

.دمیرو تا حاال نشن یاسم نیفکر نکنم، آخه من همچ -

.شینیب یم به هر حال فردا - یمان

قرص ها رو برد؟ يهمه  - سورن

نبره؟ گه،یآره د - یمان

منظورم روان گردان هاست ها؟ - سورن

تو . دست خودمونه شترشیکمش رو برد آبشون کنه، ب هینه، . دیکش یمهندس بود گوشت رو م ؟یاسم رو گفت نیپسر تو باز ا يا - یمان

.مشونیگذاشت نیزم ریز

ان؟یم یک نیمهندس و مت -

.فردا شب تهرانن - ینما

م؟یندار يفردا کار - سورن

.شهیکارهامون شروع م ادیمهندس ب با،ینه تقر - یمان

عمده؟ ای دیکن یم یشما خرده فروش یمان - سورن

؟يبازرس شد هیچ - یمان

:گفت یبا زرنگ سورن

.خبر داشته باشم زیاز همه چ دیبا کیشر هیبه عنوان  -

.باال آورد میتسل يدست هاش رو به نشونه  یمان

 يها يمشتر. کنن یم یکه برامون خرده فروش میدار يچند نفر هی شمیرو عمده، باق شترشیب. میتسل ک،یشر يخب بابا آقا یلیخ - یمان

بود قربان؟ یاطالعات کاف. فروشن یبه همه م بایخرده فروش ها تقر یهستن، ول یمشخص يعمدمون آدما

:گفتبه خودش گرفت و  يمتفکر ي افهیق سورن

.بد نبود -
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 دیدکمه دار سف زیبل هی رشیکه ز یو کت و دامن مشک مینسبتا مال شیبا آرا يچهل ساله ا بایخانوم تقر.میمشغول غذاخوردن شد بعدهم

.رو جمع کرد زیبود، م دهیپوش

:رو به زن کرد و گفت یمان

.کم نداشته باشن يزیکن چ یدگیرس یشون حسابمهمون ما هستن، به يو همسرشون چند روز یمهندس صادق. خانوم میممنون مر -

:اطاعت گفت يزد و با سر به نشونه  یخانوم لبخند کم رنگ میمر

.چشم آقا، در خدمتشون هستم -

.خواد بره باال؟ خدا به دادمون برسه یهمه پله رو م نیا یاووف، ک. میسوم شد يرو جمع کرد و ما هم رهسپار طبقه  زیهم م بعد

.رو تخت دمیتاقمون، سورن در رو باز کرد و منم پربه ا دنیرس با

.رو کاناپه دیببر فیتشر. در رفت تونیخستگ گهیاما د دا،یببخش -

.خوابم یمن رو تخت م رینخ - سورن

م؟یدعوا داشته باش دنیسر خواب دیبا شهیچرا ما هم -

 يبچه باز نیگم ا یم شهیبار واسه هم هی. یکن یبحث م کیموضوع کوچ نیسر ا شهیکه هم ییتو نیا. سوال رو از خودت بپرس نیا - سورن

.رو بفهم نیبه کار تو ندارم، ا يمن کار. ها رو تموم کن عسل

.یجا بخواب نیمن دوست ندارم ا ؟يباهام دار يمگه من گفتم کار -

:تو موهاش فرو کرد و گفت یدست کالفه

.بحث نکن جوجه دنیهم با من سر خواب گهید. وابمخ یمگه به دوست داشتن توئه؟ من هر جا دوست داشته باشم م -

 ه؟یکنه ک یفکر م. کنم بچه پررو رو یم شیحال یمنم که مغلوب، فعال شکست خوردم، ول! شرف یب د،یسمت چپ تخت گرفت خواب بعدشم

!گهیآدمه د منیا اره،یطاقت ب ییبایهمه ز نیا يتونه جلو یباشه نم ینداشته باشه؟ واال هرک ياز کجا معلوم باهام کار

اداره برم به سردار بگم  میباشه برگشت ادمی. زنه ها یکم چل م هی نیا ؟یسراغ نداشت نیبا ما؟ بهتر از ا يهمکار بود فرستاد نمیخدا، ا یه

!خانوادش یطفلک. بره بنده خدا یرنج م یواقعا از فقدان سالمت روان. کنه رونیرو ب نیا

".یزن یچل م شتریآخه تو ب. یکن یخودتم به سردار معرف يبر دیبا یت حرف بزنبا خود گهیکم د هیبخواب که  ریبگ - "

!شب خوش م،یمخلص یلیخ ایخدا م؟یوجدانه ما دار نیا مردم

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

***

.رم یم ایجوون مرگ نشم؟ تازه مجردم، ناکام از دن يخدا، نکنه زلزه اومده؟ وا ای. شدم داریب یبیعج يبا تکون ها صبح

...اشهد ان ال  -

.ستین نیقدر سنگ نیا شیخرس هم خواب زمستون. کنم یدو ساعته دارم صدات م. اریدرن يمسخره باز گهیپاشو د - سورن
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 يو پر خون شده بودن بهش نگاه کردم و با صدا ادیبود از تو کاسه اشون در ب کیکه نزد ییبا چشم ها. رجامبرق پاشدم نشستم س نیع

:زدم ادیبلند فر

 يطور نیخانوم رو ا هیتو دهات شما ! قلبم از جاش دراومد گفتم زلزه اومده البد یروان ي کهیکردنه؟ مرت داریچه وضع ب نیچه خبرته؟ ا -

کنن؟ یم داریب

تو دهات ما خانوم ها رو  رینخ. مجبور شدم تکونت بدم ينشد داریب. کنم یآدم صدات م نیدو ساعته دارم ع. یساکت شو اول صبح - سورن

؟یامتحان کن يخوا یم. کنن یم داریعاشقونه ب يبا بوسه 

:اسف تکون داد و گفتت يبه نشونه  يسر. بالش رو از دستم گرفت و بغلش کرد. تو سرش دمیرو برداشتم و چندتا کوب بالشم

.نییپا میبر دیزود باش، با. آب به سر و صورتت بزن حالم بد شد هیپاشو برو . یمون یدو سه ساله م يبچه ها نیواقعا که ع -

:اومدم گفتم یم نییزدم و از تخت پا یخودم کنار م يکه پتو رو از رو یحال در

چه خبره؟ نییپا -

 يتو رو فرستاده با من تا آستانه  سیرئ ينه؟ نکنه فکر کرد م،یاومد یرفته اصال واسه چ ادتیکه  نیمثل ا! هیریجناب نص یعروس - سورن

.حالل باشه میخور یکه م ینون میکم به کارمون برس هی میپاشو بر. بخور و بخواب و دعوا که میومدیتحمل منو بسنجه؟ ن

.عد دستام رو تو هم قالب کردمهام رو با پشت دست پاك کردم و ب رچشمیمسخره کردنش آروم ز يبرا

.با شرافت، بابا نون حالل خور! یو احساس کیآه چه رمانت -

با  يسرمه ا نیج هیبزك دوزك کردن  یبعد از کم. ییتو دستشو دمیمنم پر واریدادم و خورد تو د یرو پرت کرد سمتم که جا خال بالش

.صبحانه يبه سو شیپ. سیو طبق معمول کاله گ دمیپوش دیسه ربع سف نیآست زیبول

خانوم برامون  میو مر میمن و سورن نشست. بود ومدهیهنوز ن یمان. داشت کیکوچ يچهار نفره  يناهارخور زیم هیتو آشپزخونه که  میرفت

 یغچشم وز يسر و کله  دم،یکم که به شکم مبارکم رس هی. زادیمرغ تا جون آدم ریداشت، از ش یکامل بود و همه چ یلیخ زیم. ختیر يچا

.شد دایپ -هیمنظورم مان-

.عسلم بخور - یمان

!بله؟ عسلم؟ - سورن

.ریصبح بخ! نشو آقا یرتیاوه، غ - یمان

.و نشست دیها رو عقب کش یاز صندل یکی بعد

.هیعیعسل سبالنه، طب. که عسلم بخور نهیمنظورم ا - یمان

.در نوش جان کردن بنده رو داشت یعس زشیه يبه من زد و باز با اون چشم ها یچشمک یمان. خنده ریز میزد همه

.تر و خوشمزه تره یعیعسل طب نیبه نظرم ا یول - یمان

:و گفت یکه دستش بود زد پشت دست مان یکیبا چنگل کوچ سورن

.شما صبحونت رو بخور کار به زن من نداشته باش -

.خودش شد يو مشغول لقمه گرفتن برا دیخند زیر یمان
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.میریگ یم یمهمون هیرسن، فردا  یم نایامشب مهندس ا - یمان

:لبش رو پاك کرد و هول گفت يبا دستمال کاغذ. سورن يتو گلو دیپر ییچا

فردا؟ -

:حرکت سورن گفت نیتعجب کرده بود از ا یکه کم یمان

هو؟یشد  یآره چطور مگه؟ چ -

.واسه همون انیها م يمه مشترو ه میریگ یم یاساس یمهمون هیآخه مهندس گفته بود . کم هول شدم هیفقط  یچیه - سورن

.خنده ریزد ز یمان

رو که خود  یبعدشم اون مهمون ؟يقدر هول شد نیکه ا تیخواستگار انیخوان ب یمگه م. قدر هول شدن نداره نیکه ا یخب مهمون - یمان

!نیکوچولوئه، هم يجوونانه  یپارت هی نیباشه نظارت کنه، ا دیمهندس با

.بود یکاراش واسه چ نیباشه ازش بپرسم ا ادمی. گفت يکشدار شیآخ هیو کم رنگ چهرش عوض شد  هی سورن

.استخر هست نیزم ریز دیبر ای نیسر به باغ بزن هی نیتون یم نیخب اگه خواست یلیخ - یمان

:گفتم عیسر. مونده نمیاستخر؟ فقط هم! له له اوه

.میزن یتو باغ م یچرخ هیممنون؛  -

:تکون داد و گفت يسر یمان

.فردا آماده کنم یرو واسه مهمون زهایچ هیو بق وهیچند جا زنگ بزنم غذا و م هیمن برم . دیه هر جور راحتباش -

:سورن

م؟یریگ یم یجا مهمون نیا -

 یلیخ يجا گه،یکوچولوهه د یپارت هی. میریگ یم یتو آپارتمان من مهمون میر یم م،یممکنه لو بر میریبگ یجا اگه مهمون نیا. نه - یمان

.میریگ یجا م نیمهمه رو ا یلیکه خ يبعد یمهمون. خواد که ینم يادیز

ن؟یریگ یم یاز بس مهمون دیش یخسته نم يوا -

:گفت دیخند یکه م یدر حال یمان

. گرفتنه یما هم مهمون نسیزیب. گهیچرخه د یها م یمهمون نیدر ضمن کار ما هم نصفش رو هم. ادیبدتون نم یشما خانوم ها که از مهمون -

.عال با اجازه من برم به کارهام برسمف

؟يخوا یکمک نم - سورن

.که ستین یزنم، کار مهم ینه چند جا فقط زنگ م - یمان

.میباغ خوشگلتون بزن نیتو ا یگشت هی میما هم بر. باشه، پس برو به کارت برس - سورن

.ست دارندو گریج یلیکه خ میخانومت باش، چندتا سگ بزرگ دار نیباشه فقط مراقب ا - یمان

!؟یمانــ -

.دست منو گرفت و خواست بلندم کنه. پاشد شیسورن هم از رو صندل. رونیبا خنده از آشپزخونه زد ب یمان
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.ولم کن بزار صبحونم رو بخورم -

.ها رتتیبگ ادینم یشکیوضع ه نیبا ا ؟يخور یچقدر م گه،یبسه د - سورن

.یفعال تو که گرفت! سیهــ -

:تآروم دم گوشم گف سورن

 لیتحو الینقشه از کل و هیامشب  دیبا. میاریو آدم هاشون رو درب یخروج يتعداد راه ها دیبا. گذره یم یتو باغشون چ مینیبب میپاشو بر -

.ها میوقت ندار ادیبدو دختر، ز. میبد سییر

.باشه، باشه -

جا؟  نیاومدن ا يتا حاال چه جور شبیهمه آدم از د نیا خدا، ای. و به دنبال سورن راه افتادم تو باغ دمیسر کش ییرو سرپا رمیش وانیل

دادن، چند  یم یبودن که با اسلحه نگهبان ییهر چند قدم به قدم آدم ها ایزد، حاال تقرب یجا پر نم نیا يا گهیجز دو سه نفر کس د شبید

گروه  هیآدم خالفکار رفته بود تو  هی ياج يریمرد هزار چهره افتادم، اون قسمتش که مهران مد الیسر ادی. دستشون بود گهم س ينفر

سرو  هی یو تو هر سوراخ میکل باغ رو با آرامش قدم زد بایتقر. بد نبود شیتیامن ستمیس شییخدا یحاال به اون شدت هم که نه، ول. ایماف

ه رو روشن کرده بود که با ما هم یکه مان نیمثل ا. میتمرکز کرده بود یحساب. میکرد ین مدت به اطراف نگاه میتمام ا. میآب داد یگوش

گوشه  هی. میهمه جا رو گشت! هم فکر کرده با گاگول جماعت طرفه، هه هه یمان. میبگرد یخودمون حساب ينداشته باشن و بذارن برا يکار

:تکه خلوت تر بود سورن رو کرد بهم و گف

؟يدیفهم يزیاومد؟ چ رتیگ یخب چ -

آروم  يبسته تند تند، اما با صدا ي، با چشم ها.کنم انیبودم با دقت ب دهیرو که د ییزهایاون چ داشتم تمرکز کنم و تمام یکه سع یحال در

:گفتم

 یکیسه تا در داره؛  الیپشت، چهار تا نگهبان، خود و یکیجلو  یکی ؛یو نه نفر مسلح، دوازده تا سگ، دوتا در خروج ستیچهل و سه نفر، ب -

 یمان يکه از تو حرفا ییکه از اون جا نیرزمیخوره به ز یهم م یکیخوره به طبقه دوم،  یپله ماز پشت ساختمون  یکی ،ییرایپذ ياز تو

!نیاون جاست، هم انبار که جنس ها توشونه، هم يهم استخر و جکوز دمیفهم

.دمیچشم هاش د يرو تو نیهام رو که باز کردم، برق تحس چشم

.زد یکج لبخند

.یستیدست و پا ن یکردم تازه کار و ب یمکه اون قدرام که فکر  نیمثل ا! نه -

شوك بودم  يهنوز تو. ،لب هاش رو برداشت یکه حساب قهیو بعد دو دق عیبهش بگم سر يزیچ تیتا اومدم با عصبان. هام رفت تو هم اخم

. بود یتند و عصب نفس هام. زد یچشم هام دو دو م. شدم رهیلبم و بهش خ يرو دمیشد؟ با تعجب دستم رو کش يجور نیشد ا یچ هویکه 

.دستش رو پس زدم. اونم کالفه بود. دست هاش هیسورن صورتم رو گرفت تو 

.نداشتم به خدا يآروم باش عسل قصد بد - سورن

.ولم کن -
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بازوهام رو گرفت تو دستش و . سمت خودش دیدستم رو گرفت و منو کش. هاش رو پس زدم و به حالت قهر راهم رو گرفتم که برم دست

:آروم آورد دم گوشم و گفتسرش رو 

. باشه دهیشن يزیفکر نکنم چ. کرد یاز دور داشت ما رو نگاه م يداد یآمار م یداشت یوقت يرینص ياز آدما یکیبه خدا . آروم عسل -

. بود یانکم عصب هی. نکنه اون کار رو کردم ممونیج نیسمتمون و س ادیکه ن نیا يبرا. اومد سمت ما یبعدش که حرفات تموم شد، داشت م

!گه،یحاالم اون اخم هات رو باز کن د. نیو رفت، هم تاونم راهش رو گرف

از  شتریب. کرد یاون کار رو م دیاما پررو نبا رم،یخندم رو بگ يکردم جلو یسع. زدم یلبخند کم رنگ هی. گفت یآخر رو با شوخ ي جمله

 ینو بخندونه تا کارش رو فراموش کنم، اما من خنده به لب هام نمکرد م یم یسع. نشدم یاز بوسش عصبان ادیبودم که ز یدست خودم عصب

:کمرم حلقه کرد و آروم گفت وردستش رو د. اومد

؟يقهر -

.برگردوندم که دوباره ادامه داد گهیرو به سمت د سرم

 یحس چیواقعا ه یعنی. ودکارم درست نب... کنم، اما خب  یمعذرت خواه هیکه از بق ستمین یآدم ،یشناس یخودت که منو خوب م - سورن

!باور کن. یگوشت تلخ هم هست یلیرو هم بگم که خ نیا يادآوریدر ضمن به عنوان . بود، ارویکم کردن شر اون  يفقط برا. هم نداشتم

قت و هی دمیترس یم. اتاق و تنها باشم يخواستم زودتر برم تو یم. ازش دور شدم تیو با عصبان دمیکش رونیبغلش ب يرو از تو خودم

.جلوش آبروم رو ببره رهیبغضم بگ

!یعســل؟ عســل؟ اَه لعنت - سورن

اش رو گرفتم، اونم دستش رو  قهیکه تعادلم رو از دست ندم  نیا يبرخورد کردم و خوردم بهش که برا یبا مان الیبه ساختمون و کینزد

رد شدم که  یاز کنار مان یعذرخواه هیبا  عیسر. یکیث رمانتچه حواد ،یرو کم داشتم؛ چه روز پر حوادث نیفقط هم ا،یب. دور کمرم حلقه کرد

.دمیاز پشت سرم صداش رو شن

شد؟ با هم دعواتون شد؟ یچ - یمان

.ستیطور ن نینه، نه ا -

.دمیرو د زیمن بچه ام؟ خودم همه چ - یمان

:برگشتم سمتش که گفت هول

دم؟یاشتباه د یعنی. طرف نیا يدیو دو يهولش داد دمیخودم د -

.بود کیبحث کوچ هیفقط  -

؟یهست یعصبان يطور نیبود که ا کیبحث کوچ - یمان

.اگه سوال هات تموم شد برم باال. آره -

سورن راهم رو کج کردم  دنیبا د. در کنار زد و اومد تو يرو از جلو یو مان دیتا خواست جوابم رو بده سورن از پشت سر بهمون رس یمان

کنم،  یوانمود کنم که دارم خودم رو واسه سورن لوس م یمان يجلو يخواستم طور یم. ر پله ها رو رفتم باالسمت پله ها و آروم با حالت قه

بغضم گرفته . تخت يبه اتاق و خودم رو پرت کردم رو دمیکردم تا رس یکیپنهون شدم، پله ها رو دوتا  دشونیکه از د نیا ضبه مح یول
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 هی یدونم چرا، ول ینم. کردنشه یاز وضع عذرخواه نمیا. یلذت نداشت، گوشت تلخم هست گهیشعور حالش رو کرده بود، تازه م یب. بود

 هیبود که  نیبه خاطر ا دیشا. شدم ینازك نارنج یلیخ دایجد. ریکن، بهونه بگ هیگفت گر یدلم م هیکه؛  هنشد يزیچ ال،یخ یگفت ب یدلم م

. کم اشکام دراومد هی. گهیشدم د يالبد االن عقده ا. بود و بهم محبت نکرده بود دهینازم رو نکش یمدت بود از بابا و مامانم دور بودم و کس

.شدن یگونه هام پاك م ياشک هامم هنوز متولد نشده توسط بالشم از رو. نمیتا اشک هام رو نب دادم یبالشم فشار م يرو شتریسرم رو ب

بالش فرو  يبودم و سرم رو تو دهیمن که دمر خواب. رفت نییاال و پاکم تخت ب هیبعدشم . باز و بسته شدن در اومد يکم که گذشت صدا هی

 یبر نم يموقع هم دست از مسخره باز نیتو ا ا،یب". کنم يساز ریکردم بر اساس صداها تصو یم یفقط سع دم،ید یرو نم يزیکرده بودم چ

.وجدان گهید الیخ یب "!ها يدار

.موهام حس کردم يرو رو یدست

.دمیشن یسورن بود که م يو مردونه  میمال يهم صدا بعدش

گفتم؟ یمگه من چ. گهیعسل خانوم قهر نباش د - سورن

.خوام تنها باشم یم. فقط لطف کن و منو تنها بذار ،ینگفت يزیچ ،یچیه -

؟یبا مان یگفت یم یچ نییپا - سورن

:لبم گفتم يگوشه  يطرفش با پوزخند برگشتم

شوهرت  نیگفت ا یم. میگفت ینم یخاص زیچ ،یچیه. یعذرخواه يآوردن، نه برا فیتشر يباز یرتیو غ یآها، پس بگو آقا واسه فضول -

دونه همه  یبدبخت نم. کنم یفکر م شنهادشیمنم گفتم رو پ. با من ایشو ب الیخ یکنه معلومه دوستت نداره، اون رو ب یباهات دعوا م یلیخ

.میهم ندار با ینسبت چیه یدونه من و جنابعال ینم. لمهیها ف نیا ي

 شیحاال حاالها مونده تالف. شتریکوچولوها نه ب هیکوچولو دلم خنک شد، فقط  هی ش،یآخ. رو خوند یو کالفگ تیشد عصبان یچشماش م تو

.ارمیرو سرش در ب

؟یصاحب یکنم، مگه ب یفکر م شنهادتیرو پ یگفت يکرد جایب یلیشمام خ! اکبر... ا... با هفت جد و  کهیکرده مرت خودیب - سورن

.با خودمه میزندگ اریاخت -

! لعنت به من. کرد یبود که جذاب ترش م نیهم ،یشگیهم یمهربون دراومده بود و شده بود اون سورن وحش مهیاز اون جلد ن گهید سورن

.کشم یخودم رو م اره،ینکنه از دست رفتم؟ نه، خدا اون روز رو ن ه؟یچ تیکنم آخه؟ جذاب یم يطور نیچرا ا

... هیبا  يبا منه حق ندار زیهمه چ اریاخت تیمامور نیتو ا یازت نگرفته، ول یرو کس تیزندگ اریتاخ - سورن

:تر گفت آروم

؟يدیفهم ،یمعاشرت کن یقاچاقچ -

:به پهلو پشتم رو بهش کردم و گفتم دمیرفتن نداشت، خواب الیکه تو گلوم جا خوش کرده بود و خ یبغض با

.بهش نگفتم يزیکه چ ارهیفقط خواست از دعوامون سر درب. به اون ندارم يمن کار. تراح التیخ دم،یآره خوب فهم -

:رو خوند گفت یمونیاز پش ییشد توش رگه ها یکه م یآروم يبا صدا سورن
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 بار نیشتریکه ب يخودت قبول دار. مشکل دارم یمن خودم کل ؟یخانوم یکن تیمنو اذ يفقط دوست دار ؟يپس چرا اون حرف ها رو زد -

.ادیم نیامشب مت. سر به سرم نذار عسل گهیرو دوش منه، تو د تیمامور نیا

کار کنم؟ یخب، خوش اومده، من چ یلیخ -

ترسم به خاطر درآوردن لج  یم. بابت تو راحت بشه المیکم خ هیکن که  یاالن آشت نیپاشو هم. نهیخوام دوباره ما رو قهر بب ینم - سورن

.یبپلک یمان نیمن با ا

:زدم يپوزخند

.رونیبرو ب شهیاگه م. کنم ینم ینترس کار اشتباه -

.یکن یاالن آشت نیهم یپاش دیبا. شهینچ، نم - سورن

بعدش با خودم فکر . کم نق زدم و خواستم خودم رو لوس کنم هی. نمیتخت بش يو بلندم کرد و مجبورم کرد که رو دیدستم رو کش بعدشم

آدم مغرور واال تا  نیاز ا. رو غرورش پا گذاشته مثال یجاش هم کل نیتا هم. خواد ناز منو بکشهنداره ب یکردم آخه سورن که با من نسبت

زل زدم تو چشم هاش که سرش رو کج کرد و . هیبوسش کردم دختره فکر کرده خبر هی گهیکم ناز کنم م هیاالن . دهیجاش هم بع نیهم

:گفت

؟یآشت -

:مکث گفتم یکم با

!یآشت -

.کن یدرست و حساب یآشت هی. از صدتا قهر هم بدتره تیآشت نیا یجون گفت یطور که تو ب نیا رم،ینخ - سورن

:زدم و گفتم یجون یب لبخند

خوب شد؟! یآشـتــ ا،یخب ب یلیخ -

.وروجک راحت شد ياز بابت تو المیکه خ نییمن برم پا. قابل قبول بود. اوهوم، خوبم نبود، بدم نبود - سورن

.دیواست بره آروم گونم رو بوسکه خ نیشد و هم بلند

! ها یپررو نش! يزیچ هی یراست -: در گفت يکه دوباره در رو باز کرد از ال دمیو من خودم رو پرت کردم رو تخت و خند رونیدر رفت ب از

.ها زلزله يتو هم خوشمزه ا یول

.رونیکردم که چشمک زد و رفت ب ینیریش اخم

نکرده  يبودم که نکنه خدا نیهمش نگران ا. دمیترس یم. رو لبم نشست يچند ساعته لبخند نیسورن و خودم تو ا يکارها يادآوری با

. خوره یمن نم یاخالق اتیوجه با خصوص چیکه به ه هیو جد هیسورن مغرور و عصب ک،ی. داشت لیترسم چندتا دل. کنم دایبهش پ یحس

دو، حاال . شه یپژمرده م طونمیش هیه س اگه باهاش ازدواج کنم روحاما اون عصا قورت داد گوشم،یو باز طونیش یمنم مغرورم، ول یعنی

تا عاشقش  نهیبب يریکبیدختر کج کچل زشت ا هی دیس با قهیاز بس که بد سل. ادیاون که از من خوشش نم اد،یمن از اون خوشم ب رمیگ

.بشه
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رو که سورن  يکردم اون نقشه ا یسراغ لپ تاپم و سع رفتم. به سورن فکر نکنم گهیو د امیحال و هوا درب نیکم از ا هیخواست  یم دلم

.ستمین یکنه دست و پا چلفت یخواستم بهش نشون بدم اون قدرام که اون فکر م یم. گفت بکشم

عکس خودم  يبوس برا هینقصم  یب ينقشه  دنیاز د. نگهبان ها و افراد مسلح يبا مکان ها دم،یکش قینقشه دق هی میساعت و ن کیاز  بعد

.میبهش نرسه و لو نر یقفل و رمز واسه نقشه گذاشتم که دست کس یلپ تاپ افتاده بود فرستادم و بعدش کل يوکه ت

داره  يمورد نهیبب نتشیبب ادینقشه رو باز کردم و صداش زدم که ب دنشیبه محض د. با لپ تاپم ور رفتم که سورن اومد تو اتاق گهیکم د هی

.نه ای

.جا نیا ایب. سالم سورن -

.و خم شد میدستش رو گذاشت رو پشت صندل هی ورنس

شده؟ يزیچ ه؟یچ - سورن

.نه ایخوبه  نیبب دم،ینقشه کش هیمن  م،یدرست کن الینقشه از و هی دیبا یگفت. نه -

.تکون داد و ابروهاش رو انداخت باال يسر

.نمشیبذار بب - سورن

ذوق  یزد که کل تیرضا ياز رو يلبخند هیبعد . کرد نشییکم باال و پا هی شد و رهیبهش خ يا قهیباز کردن نقشه توسط من سورن ده دق با

.مرگ شدم

چطوره؟ خوبه؟ -

.ستیبد ن یعنیآره خوبه،  - سورن

.دمیزحمت کش یاز خداتم باشه، کل. هم يکم اخم هام رفت تو هی

"!ستیآره خوبه، بد ن"گه  یکشم تازه م یاز خدات باشه، دو ساعت نشستم دارم براش نقشه م -

:رو به سمت خودش چرخوند و گفت میو صندل دیبلند خند سورن

کم به خودت زحمت  هی یکه نشست نیهم. حاال قهر نکن. بدم رییکم تغ هی دیرو با شییچند جا هیفقط . هیعال یعنیخوبه . خب دیببخش -

.يکرد دوارمیکم ام هی ه،یکل يداد

:براش نازك کردم و گفتم یچشم پشت

؟يردفکر ک یپس چ -

 هینه تو هم  نمیب یتو رو با من فرستادن، اما االن م یو الک یستیجز حرص دادن من بلد ن يکردم واقعا کار یاولش فکر م ،یچیه - سورن

.تهیحال ییزهایچ

.آخش رفت رو هوا يدونه زدم تو بازوش که صدا هی

چه خبرته؟! يآ يآ - سورن

؟ياریدرم يباز یزدم، چرا کول واشیبابا سورن  -

.دیکش ریکه گلوله خورده بودم، دستم ت ییجا يآخه زد - سورن
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...که روز اول  ییهمون جا. دیببخش يوا يا -

:زد و گفت يلبخند

.شد تیمامور نیکه ختم به ا یبا جنابعال ییآشنا یعنیبنده،  هیآره همون شروع بدبخت -

.دلت بخواد میلیخ -

!اوه - سورن

؟يدچند ساعته کجا بو نیتو ا نم،یبب -

بوده، داشته قرص ها رو جا به جا  یمهندس سلطان يناصر خان خونه . اومدم باال یرفت واسه چ ادمی يقدر حواسم رو پرت کرد نیا - سورن

.رو آورده فشیکرده، االن تشر یم

؟يپس چرا منو صدا نکرد -

داشتم . گرفته ینگیریرو داده و پولشم ج یلطانس يقرص ها. کم استراحت کنه، منم اومدم باال هیاالنم رفت . یفکر کردم خواب - سورن

.بعد ادینادر خان ب دیگفت با. کردم که سهم ما رو بهمون بده یباهاش صحبت م

اد؟ینادر خان امشب م -

دوباره  ایشه روش حساب کرد  یم نمیبب. تکتیبدم خانوم آرش ریینقشت رو تغ نیکم ا هیپاشو من . رسن ینه م يآره دور و برا - سورن

.کنه یم رییهر روز تغ بایجا تقر نیا م،یبکش دیالبته دوباره که با. میبکش دیبا

شه؟ یدرها عوض م يهر روز جا یعنیکنه؟  یم رییجا تغ نیهر روز ا یچ یعنی -

:نگاه مهربون بهم کرد و گفت هیکه  دمیگشاد شده ازش سوال پرس يتعجب و چشم ها با

.میبکش دیتا روز آخر هر روز نقشه جد دیبا. شه یجاشون عوض م شن و یو کم م ادیآدم هاش ز زم،ینه عز -

.آهان -

قدر مهربون شده؟ االنم  نیسورن چرا ا نیا یراست! خدا نکنه م؟یممکنه لو بر یعنیشلوغ بشه؟  یجا حساب نیممکنه ا یعنی. تو فکر رفتم

تو سرش باشه؟ یطانیش ياکنه طرفم، نکنه نقشه ه یمهربون پرت م ينگاه ها قهیو دم به دق زمیگفت عز

عسل؟ عـــسل با تواما؟ گه؟یواسش د یعسل رمز گذاشت. دو، سه جاش رو درست کردم هیاز نقشه  نمیا ایب - سورن

:و گفتم دمیفکر بودم که پر يتو

.آره آره گذاشتم. حواسم نبود دیببخش -

:زد و گفت يپوزخند سورن

؟یتو فکرا، نکنه عاشق ير یم يادیتو هم ز -

شد و  یجمع م افشیاومد ق یوسط م ینداره، چون تا حرف عشق و عاشق یبو برده بودم که گذشته خوب. کرد انیب یرو با تلخ یعاشق هکلم

.گرفت یم یلحن تلخ

.نداره یجانیره و ه یم شیکند پ زشیکه همه چ نیپرونده ذهنم رو مشغول خودش کرده، مخصوصا ا نیا ه؟یچ ینه بابا عاشق -

؟یو تفنگ و خون يشق بنگ بنگ بازعا هیچ - سورن
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.ره یبهتره که، آدم حوصلش سر م یجانیه یب نیخب از ا -

.حوصلت سر نره رنیگ یم یخب فردا پارت - سورن

سورن؟ -

هوم؟ - سورن

اد؟یم لوفرمین -

آره، چطور؟ - سورن

دختره دل نبنده بدبختمون کنه؟ نیبه ا نیمت نیوقت ا هیگم  یم -

.بشه یقاچاقچ هیزنه که عاشق دختر  ینم جیگ یکن یاون قدرام که فکر م نیمت ه؟یه حرفچ نینه بابا ا - سورن

.باشه یگ یکه تو م يطور نیخدا کنه هم -

.راحت التیهست، خ - سورن

.اگه نزد خرابش کنه. رفت یور م یسورنم با نقشه ه. چونم ریو دستم رو گذاشتم ز دمیتخت به پهلو دراز کش رو

واسه فردا؟بپوشم  یلباس چ -

.خنده ریز زد

؟يخند یچرا م ه؟یچ -

.نیپرس یسوال رو م نیآخه شما دخترها رو جون به جونتون کنن آخرش باز هم - سورن

:اخم گفتم با

م؟یبرس افمونیو ق پیخب بده به ت -

.دینکرده نترش يتا خدا رتتونیبگ ادیرغبت کنه ب یکیکه  دیبه خودتون برس دمیبا ؟يا ينه، چه بد - سورن

.دیاریرو به دست ب یدل کس دیتون یجوره نم چیشما پسرها که ه چارهیب م،یخودمون رو غالب کن شیکم آرا هیبا  میتون یباز ما م -

:گفت يسمتم و با نگاه موشکافانه ا دیچرخ سورن

؟يشرط ببند يحاضر ارم؟یتونم دل چند نفر رو به دست ب یفردا شب بهت نشون بدم م يخوا یم -

.برم یدونم من م یاضرم، چون مآره ح -

 یدختر دور و برم هستن چه شکل یشه و کل یکه حالت گرفته م یاون وقت نمیفقط دوست دارم بب. میباشه، پس بچرخ تا بچرخ - سورن

.افتیق شهیم

:گفتم یبه لب با بدجنس پوزخند

دخترها رو؟ شتریتو ب ایپسرها رو جذب خودم کنم  شتریتونم ب یمن م میامتحان کن يخوا یم -

:شد و گفت يجد افشیق

؟یصاحب یمگه ب. یپسرها رو دور خودت جمع کن يبر یکن یم خودیب یلیخ یجنابعال -

.میشرط ببند یخودت گفت -
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.بهتره ارنیسرت ن ییبال یبچسبم به جنابعال. رو زدم يشرط بند دیمن ق. رمیگ یحاال حرفم رو پس م - سورن

 یدونم چرا، ول ینم شییخدا. ارنیفردا شب ولم کنه به امون خدا و دخترها چشمش رو درب ستیرار نته دلم خوشحال شدم که ق. دمیخند

.شدم یم یکردم دخترها از سر و کولش باال برن و باهاش بخندن عصب یکه تصور م نیاز ا

؟يباز تو فکر ه؟یچ - سورن

.حوصلم سر رفته -

توباغ؟ میبر يخوا یم - سورن

:گفتم عیسر

.نه، نه -

:و گفت دیندخ

.منم حوصلم سر رفته میپاشو بر. فتهیاون اتفاق ن گهیدم د ینترس بابا، قول م ه؟یچ -

کجا  دیخانوم پرس میسورن از مر. نبود داشونیپ یناصر خان و مان. باال میرفت. شده بود شیگرگ و م گهیکم قدم زدن تو باغ هوا د هیاز  بعد

.قایکجا رفتن دق دونه یو نم رونیهستن که اونم گفت رفتن ب

.ها چوندنیما رو پ نایباز ا - سورن

.ارمیخواد سر از کاراشون درب یمعلومه که اصال دلشون نم -

.شدن یم کینداشتن عمرا با ما شر اجیاگه به پول احت. هیشراکت زور هی نیا. خب معلومه - سورن

کجا رفتن؟ یعنی -

.میبر میکم حاضر ش هیباال  میبر. رسن یمو مهندس  نیمت گهیسه ساعت د هی. دونه یخدا م - سورن

استقبالشون؟ میر یم -

به هر . استقبالشون میکه دلخور نشن بر نیهم واسه ا م،یهم زده باش یگشت هی میبر. میشد یزندون الیو نیتو ا میاومد یآره، از وقت - سورن

.گهید میکن نیریواسه جناب مهندس خودمون رو ش دیحال با

.ادیخوشم نم ینیریخود شاصال از  ،یـــیا -

:نگاه چپ چپ بهم کرد وگفت هی سورن

کنم، وگرنه  یکار رو م نیفقط چون مجبورم ا! عمرا اد؟یخوشم م یکردن و چاپلوس ینیریمن از خود ش یکن یفکر م. نگاه بنداز هیبه من  -

بعدا . کنم یکار رو م نیدم، فقط واسه احترام گذاشتن ارو ن ادیز اروی نیکنم به ا یم یاالنم سع. کنم یرو نم یکس يپاچه خوار یسر منو بزن

!نیصبر کن و بب ارم،یبدجور از دماغش درم

:و گفتم دمیخند

.رمیدوش بگ هیمن برم . حرص نخور ادیباشه بابا، حاال ز -

 یهمه ب نیعد از اآخ که چقدر ب. توش دمیوان رو پر آب گرم کردم و پر. میهنوز وقت داشت. تکون داد و منم رفتم تو حموم يسر

 يقهوه ا يمانتو هی. دمیپوش نیبا شلوار ج دیتاپ سف هیمنم موهام رو شونه کردم و . بعد من سورن رفت حموم. دیحموم چسب نیا یحوصلگ
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لوار و ش زیرفتن الزم نبود با بل رونیب يبود و برا رانیجا حداقل ا نیخوشحال بودم ا. شال کرم سر کردم هیو  دمیکوتاهم پوش يسوخته 

.نییپا میتنش کرد و رفت یطوس يمردونه  زیبل هیبا  يشلوار خاکستر هی. حاضر شد عیسورنم اومد و سر. سرم کنم سیکاله گ ایبرم 

و ناصر خان هنوز برنگشتن؟ یانیخانوم مهندس ک میمر - سورن

.انیتونن ب یعال نمکشه، ف یهستن کارشون طول م ییجا هیکردن گفتن  یزنگ زدن عذرخواه. نه آقا -خانوم میمر

.دنبال نادر خان فرودگاه میما رفت نیباشه، اگه اومدن بهشون بگ - سورن

.گم یچشم آقا، حتما بهشون م -خانوم میمر

.خداحافظ -

.خدا به همراهتون خانوم -خانوم میمر

.میستادیا وونیرو ا میاومد

م؟یبر میخواه یم یحاال با چ -

دونم حاال  یذاره، نم یم نیماش هیاونم گفت برامون . برامون جور کنه يا لهیوس هی مییجا نیروزه ا چند نیگفتم ا یبه مان شبید - سورن

.نه ایگذاشته 

:داد زد بعد

خســرو؟ خسـرو؟ -

 کنن، در یوقته تو خونه مهندس کار م یلیشن و خ یجا حساب م نیو خونه زاد ا داریخانومه و سرا میبودم شوهر مر دهیکه تازه فهم خسرو

.رونیدرخت ها اومد ب يدستش بود، از ال به ال یباغبان یچیکه ق یحال

د؟ییبفرما د؟یداشت يبله آقا؟ امر -خسرو

.ذاره یم نیماش هیگفت برامون  یانیمهندس ک - سورن

براتون؟ ارمیب. نگهیبله آقا تو پارک -خسرو

.میکه کار دار اریرو ب چشیفقط سو. نه ممنون - سورن

.خدمتتون ارمیاالنه م دیداشته باش فیلحظه تشر هی. چشم چشم -خسرو

.میمنتظر - سورن

:و گفت شمونیاومد پ چییسو هیبا  قهیبعد از دو سه دق خسرو

.شماست نیاون ماش نگ،یتو پارک دهیسف يریمزدا ت هی. آقا دییبفرما -

.ممنون - سورن

:سورن برگشت سمت خسرو و گفت نییپا میپله ها که رفت از

.نهیتدارك بب یدنبال نادر خان، به خانومت بگو شام درست و حساب میر یم میداردر ضمن ما  -

.به سالمت. چشم آقا -خسرو

:سورن گفت نمونیاز سوار شدن تو ماش بعد
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.خواد بدونم کجان یبدجور دلم م. اون دوتا جونور کجا رفتن که تا االن برنگشتن ستیمعلوم ن -

؟یافت یراه نم. طور نیمنم هم -

.چرا چرا - نسور

.سورن هم به سمت فرودگاه مهر آباد راه افتاد. رو روشن کرد و در به صورت خودکار برامون باز شد نیماش بعد

.بلندگوسالن رو در بر گرفت يزن از تو يبود که صدا دهیهنوز پروازشون نرس. میسالن فرودگاه منتظر نشسته بود يتو

...و هفتاد و شش  ستیپرواز دو -

.نشست نیکه پروازشون زم نیثه اسورن م -

.اون سمت میپاشو بر. آره آره - سورن

.که اومدن میمعطل شد یساعت مین هی. که مردم واسه استقبال اومده بودن ییجا میو رفت دیمنو کش دست

.شوازمونیپ ادینم یشکیگفتم ه! ولیبه، بابا ا -نیمت

.دمشیرو بغل کردم و بوس لوفریمنم ن. اختنسورن رو بغل کرد و محکم چندتا ضربه به پشت هم نو بعد

پرواز چطور بود؟. نیخوش اومد یلیخ -

.جان نیمت يها یزبون نیریبود، خصوصا با ش یپرواز که عال. ممنون -لوفرین

.دیکرد و بعدش منو کش یکوتاه میتعظ نیمت

که؟یکوچ یآج يچطور -نیمت

:رو ازش جدا کردم و گفتم خودم

خان داداش؟ يتو چطور. خوبم یمرس -

.گشنمه یلیفقط خ ستمیبد ن یه -نیمت

.ستین زیسر پا موندن جا نیاز ا شیجناب مهندس که ب دییخب بفرما یلیخ - سورن

.میبش نیکه سوار ماش میچمدون ها رفت لیاز تحو بعد

.جلو دیینادر خان شما بفرما - سورن

.ممنونم پسرم -خان نادر

!ها نمیش یگفته باشم من وسط م. خوشگل آخ جون، من موندم و دوتا دختر -نیمت

:توهوا تکون داد و گفت دیتهد يسورن هم با خنده انگشت اشارش رو به نشونه . خنده ریز میزد همه

.باباش شمیکیجاست  نیشوهرش ا شیکی. حواست باشه يهو -

:گفت يبا حالت قهر گونه ا نیمت

.ترم یراض یخشک خال يجلو یبه همون صندل پشت، من دیاریب فینادر خان شما تشر. نخواستم اصال -

.جان نیخب بابا، حاال خودت رو لوس نکن مت یلیخ -خان نادر

.به چشم يا -نیمت
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:با خنده به ما نگاه کرد و گفت نهیآ يسورن از تو. لوفریبعدم ن ن،یمن نشستم، بعد مت اول

.ها نیمت يآخر سرم کار خودت رو کرد -

کنار و از پنجره به برج  دیکش یمنو م یه دیپد دیند يآدم ها نیع نیمت میکه گذشت يآزاد دونیاز کنار م .رو روشن کرد نیهم ماش بعد

.زد یزل م دونیوسط م

.منو يله کرد ن؟یچه خبرته مت -

.نمیرو بب دونیتو رو خدا ساکت عسل، بذار م -نیمت

؟یکن یمسخره م -

:خنده و گفت ریز زد

 یبچرخه چه حس دونیم نیدن که دور ا یپول م یبه راننده تاکس یگردن و کل یکه تازه از خارج برم ییآدم ها نیا نمیخواستم بب یم -

.دارن

!يا وونهیبابا تو د - سورن

 دهیخانوم و دخترهاش تدارك د میشام مفصل که توسط مر هیبعد از خوردم . به خونه میدیو تا رس میو خنده گذروند یراه رو با شوخ تموم

آره جون خودت، تــازه ! به خاطر اونه م،یکه اصال سر شام حرف نزد ستین. به حرف زدن میکنار هم و شروع کرد میکم نشست هیشده بود، 

.به حرف زدن میشروع کرد

و ناصر خان کجان؟ یمان -نیمت

.ستیازشون ن يور خبر نیاز ظهر به ا. میخبر یواال ما هم ب - سورن

باشنشون؟ دهینکنه دزد -نیمت

.دنشونیسالن، حتما دزد کی يو عمو بچه ها یکه مان ستین. دیآره شا -لوفرین

.شه یم داشونیهر جا باشن پ د،یبد به دلتون راه ند -خان نادر

.اومد نیماش يکه صدا نیمثل ا - سورن

.دمیآره آره، منم شن -نیمت

.شدن رو مبلولو  یو سال م واحوال پرس یو ناصر خان اومدن و بعد از روبوس یمان قهیپنج دق بعد

.ستین داتونیشما؟ از ظهر پ نیکجا بود - سورن

.یاز خستگ میمرد. میفردا رو انجام بد یمهمون يآپارتمان من کارها میرفته بود - یمان

ن؟یحاال همه کارها رو کرد -خان نادر

.ارنیهمون فردا ب میو غذا مونده که سفارش داد ینیریوش وهیآره فقط م -ناصرخان

ن؟یشام خورد -نیمت

.میخورد ییزهایچ هیآره  - یمان

.میبهتره که بخواب م،یخسته هست یلیطور که معلومه همه خ نیا -نادرخان
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.هم اومد تو اتاق ما نیباال و مت میموافقت هممون رفت با

ن؟یخب چه خبر؟ چه کرد -نیمت

.رو گفت و نشست لبه تخت نیا

 نایا نیمت. میدیکش ینقشه کل هیباغ و  يتو میرفت سییامروز هم به دستور ر. دمقرار دا انشیتو رو هم تو جر میکه کرد يهر کار - سورن

؟یرو حاضر کنن واسه مهمون یرن خونه مان یتونستن بگن دارن م یامروز نم نیرن ها، مثال هم یم یآب ریفقط دارن ز

در کفش  یگیر چیه یصادقانه ب میاومد میبود هوونیکنن؟ ما د يراست و رو باز انیب لنیپ لهیش یهمه مثل ما ب ؟يفکر کرد یپس چ -نیمت

!ما چارهیآه، ب. میشد کیقوم ملعون شر نیبا ا مانیها

.شاعر ها رو درآورد که سورن با بالش زد تو سرش يادا

.ها یستیتو آدم بشو ن - سورن

.نیکاشت یلچه گ نمیبب اریحاال پاشو اون نقشه رو ب ؟یکن یم تیخودت رو اذ یواسه چ ،یدون یتو که م -نیمت

:دیکش ینگاه کرد وبعد سوت يا قهیچند دق هی. نینقشه رو گرفتم مقابل مت ییرمز گشا یشدم لپ تاپم رو آوردم بعد از کل بلند

نقشه اثر کدوم مهندسه؟ نیحاال ا. دیاز خودتون نشون بد یجنم هی دینه، خوشم اومد، من نبودم تونست! هیبابا عال -

:کردم و گفتم یکوتاه میتعظ

.بنده قربان -

.دختر گل نیآفر. یسورن رو کم کن نیا يرو یکه باالخره تونست نمیب یم ن،یآفر -نیمت

.نداشت یکنم، قابل یخواهش م -

مهمه؟ شونیفردا مهمون نیمت - سورن

 نمیا. کنن یشکم خرده فرو هیجا و  نیرو جمع کنن ا ینیمشت جوجه ماش هیقراره  تشیراست. فکر نکنم اون قدرام مهم باشه -نیمت

.نداره یکارا دل خوش نیبوده، وگرنه نادر اصال از ا یمان شنهادیپ

ان؟یپس کله گنده ها نم -

.هیکه اصل کار انیم يبعد ینه، اونا تو مهمون -نیمت

.شه یآهسته س، آدم حالش گرفته م یلیخ یهمه چ شییخدا -

.ریبا اجازه شب بخ. خستم یلیشم، من برم بخوابم که خ یاحمتون نممز نیاز ا شتریبچه ها ب. ها یجانیمن عشق ه نیتو هم ع -نیمت

:تخت بلند شد صداش کردم ياز رو نیتامت

ن؟یمت -

بله؟ -نیمت

من برم اتاق تو؟ یجا بخواب نیتو ا شهینم -

شوهرت  شیکنن تو چرا پ ممونیج نیس یخوان کل یبعد م. از ما زرنگترن نایپوارو در ننداز، ا يکاراگاه ها نینه خواهشا ما رو با ا -نیمت

.ينبود
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.زیه یمان نیخصوصا ا - سورن

.ریشب بخ. میدختر، بخواب سر جات بذار ما هم به خوابمون برس نیآفر -نیمت

.ریشب بخ -

.سورن هم سمت چپ با فاصله به خواب رفت دمیعوض کردم و سمت راست تخت خواب یدست لباس راحت هیرو با لباسم

***

 هودهیب يخرج ها نایکه لباس دارن و ا نیا ياما پسرها دبه درآوردن و به بهونه  د،یخر میقرار شده بود با بچه ها بر. بود یونروز مهم امروز

ها  هکردن مغاز نییکم باال و پا هیخودش برد و بعد از  قهیچندتا پاساژ خوب به سل هی لوفرین. میرفت ییتنها لوفریبه ناچار من و ن. ومدنیس ن

.خونه میو رفت میدیباس اسپرت خوشگل خردو دست ل

؟يدختر، هنوز حاضر نشد گهیبدو د - سورن

.ستایکم وا هینه  -

.در رو باز کن نیا ایحداقل ب - سورن

.یزن یسورن، چقدر غر م گهید ستایوا -

دکمه دار  زیبل هیق پام بود، با سا يتا وسط ها بایرنگ که تقر یخی نیشلور کوتاه ج هی. برانداز کردم نهیآ يبار آخر خودم رو تو يبرا

بودم که قدم رو چند  دهیهم پوش دیکفش پاشنه بلند سف هی. شد یست شلوارم کامل تر م ي قهیبودم که با جل دهیرنگ پوش دیخوشگل سف

:دم با اخم گفتمدر رو باز کر. شونم آزاد گذاشتم يصافم رو رو يموها سیهم کردم و کاله گ دیسف ،یآب کاپیم هی. کرد یبلندتر م یسانت

.اومدم گهید دیستیوا د؟یزن یقدر نق م نیچتونه شماها ا -

:زد وگفت یسوت نیمت. شدن رهینگفتن و به من خ یچیجفتشون ه دمید

.دزدن امشب ها یها رو خفن م پیخوشت -

:بهش زدم و گفتم یچشمک

.نصب کنم ریباشه امشب روت دزدگ ادمیپس  -

 شییشل قرمز تنش بود که خدا قهیبا تاپ  يسرمه ا نیشلوار ج هی. وستیبه جمع ما پ لوفرمیکه ن میم بوده افهیو ق پیاز ت فیتعر سرگرم

رنگ  یشلوار کتان خاک هی نیمت. شده بودن پیخوشت یلیپسرهاهم خ. اومد یم یلیکه به موهاش زده بود خ يبه اون رژ لب و گل قرمز

هاش رو تا کرده  نیکه آست یاسپرت دکمه دار طوس زیبل هیبود با  دهیپوش یمشک نیسورن هم شلوار ج. دیجذب سف شرتیت هیتنش بود با 

.یاومد هم رسم یاسپرت بهش م پیهم ت شییخدا. دستش کرده بود یبود و دستبند بند چرم مشک

باهامون بود و  لوفریکر نخدا رو ش. یسمت آپارتمان مان میراه افتاد نیماش هیو با  نییپا میرفت میزد دیخوب د یلیرو خ گهیکه همد یوقت

 ییجورا هیتو طبقه آخرش که  یبود که مان کیساختمون ده طبقه ش هی. نگه داره نیساختمون گفت مت هی يجلو. آدرس خونه رو داشت

چراغ ها خاموش بود و رقص نور . زد رونیدود از تو خونه ب یکل یبا باز شدن در توسط مان. کرد یم یشد زندگ یپنت هاوس حساب م

 زیم هی. دنیو اسمش رو گذاشته بودن رقص دنیلول یم گهیعده هم تو وسط سالن توهم د هی. کرد یم تیشن کرده بودن که چشم رو اذرو
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که  ییبا مهمون ها. بودن دهیجور واجور چ يمزه ها یو کل گهیانواع نوشیدنی د ارنگآشپزخونه بود که روش رنگ کیهم اون طرف نزد

مبارك بنده زوم کرده بود تا سورن حواسش  کلیه يرو یهم که از اول مهمون یمان. میکرد کیسالم و عل میشناخت یکدومشون رو نم چیه

.رو ندادم شتموم به ياریکرد مخ بنده رو بزنه که منم با هوش یم یشد سع یپرت م

؟یدنیبچه ها نوش - یمان

.ممنون - سورن

:ادامه دادتوشون قرار داشت اشاره کرد و  یدنیبه دستامون که نوش بعد

.میکن یم ییرایخودمون از شکم هامون پذ م،یستین یما که تعارف -

.دوباره برگشت قهیبعد از چند دق. دیمهمون هاش سرك کش هیتکون داد و به بق يسر یمان

:گفت دیتعجب ما رو د یوقت. کف دستش چندتا قرص بود تو

.دیروشن ش دیبزن -

:نیمت

.نتونه خاموشمون کنه یکس گهیکه د میروشن ش يجور هی میبخور نارمیا میترس یم م،ین روشنروش يطور نیممنون داداش، ما هم -

:گفت یکه مان رخندهیز میزد همه

.دیدونه بردار هی ينفر. دیلوس نش -

. خواد بکنه یکار م یچ نمیمستاصل سورن رو نگاه کردم که بب. میبرداشت دونهی يما هم پشت سرش نفر. دونه برداشت هینفر سورن  نیاول

.چروند لوفرین يتفاوتش رو رو یسورن هم نگاه ب

 شیرم پ یمن م. دینخور دیشما هم اگه دوست ندار. خودم اعتماد ندارم يبه بابا نیراستش رو بخوا.خورم  یقرص ها نم نیمن از ا -لوفرین

.فعال مم،یقد يچندتا دوستا

متوجه نشه گذاشت  یکه کس يطور اط،یدرآورد و با احت بشیودکان از تو جک نوفنیسورن دست کرد و سه تا قرص استام لوفریرفتن ن با

. شش تا قرص رو جا به جا کرد يجا عیبه طور سر هیدر عرض چند ثان یعنی. بشیکف دستمون و روانگردان ها رو برداشت و گذاشت تو ج

ما  الشیکه به خ نیا دنیبا د یمان. میب پرتغال خوردکم روش آ هیباال و  میهمزمان قرص ها روداد ییبهمون زد و ما هم سه تا یچشمک هی

.زد و روش رو دوباره برگردوند و مشغول صحبت شد يدیلبخند پل میروانگردانا رو خورد

.کنه یکار داره م یچ نمینادر خان تنها نمونه، بب شیمن برم پ - سورن

ام؟یمنم ب -نیمت

.عسل تنها نباشه شینه تو بمون پ - سورن

.رو صدا کرد که برن وسط برقصن نیمت لوفریسورن، ناز رفتن  بعد

. رو بچسبه و وادارش کنه که اون وسط باهاش برقصه نیمت قهیخورده بود که  یدنینوش ينکرده بود، اما اون قدر يرو ادهیز یلیخ لوفرین

.جلوم دراز شد یبودم که دست لوفریو ن نیمت دنیرقص يسرگرم تماشا

دن؟ یرو به بنده م کیرقص دو نفره رمانت هیافتخار  بایخانوم ز - یمان



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٨

:زدم و گفتم يلبخند

.نه ممنون -

:کنارم نشست و آروم دم گوشم گفت یکم یلیبا فاصله خ یمان

؟یکن یقدر از من فرار م نیچرا ا -

.کنم شتریبا دست هام فاصله رو ب یکم هیکردم  یسع. داد یتندش آزارم م اریدهنش و عطر بس يبو

.کردم انتیکنم که احساس کنم به سورن خ يخوام کار یمن فقط نم ست،یطور ن نیا -

 انتیبهمون خ گرونیهمه د نیباشه ا انتیدر ضمن اگرم خ. دهیاز تو بع ه؟یچه حرف نیبه سورن؟ ا یکن یم انتیخ یبا من برقص یعنی - یمان

شه؟ یم یمگه چ م،یکن انتیبارم ما خ هیکنن،  یم

:برداشت و رو به من گفت شخدمتیپ ینیس ياز رو یدنینوش هگید وانیل هیحرف  نیزدن ا با

؟يخور یم -

که من شوهر دارم،  نیدوما ا. کرد یکه، وگرنه سارا ولتون نم نیمثل ا دیکرد انتیخ شتریبار ب هیبگم که شما  دیدر جوابتون با. نه ممنون -

.که به امون خدا ولش کنم، اسممون تو شناسنامه همه ستیدوست پسرم ن

:بلند شد و گفت. دینفسه سر کش هیرو  وانیداخل ل اتیتکون داد و تموم محتو يسر یانم

گه؟یحرف آخرته د -

.حرف اول و آخرمه -

.رو قبال هم بهت گفتم نیا ارم،یمن تو رو به دست م - یمان

:دیدوستاش و سورن نشست کنارم و با اخم پرس شیرفت پ یشدن سورن به ما مان کینزد با

گفت؟ یم یباز چ واری نیا -

.نایو ا ینیب یو خودت م ارمیکه من تو رو به دست م یشگیهم يبگه؟ همون حرف ها يخوا یم یچ -

مگه من . دزد ناموس رو کهیذاشتمش مرت یو شراکتمون باهاشون نبود تا االن زنده نم تیمامور نیبه خدا اگه به خاطر ا! غلط کرده - سورن

پسره؟ نیت انسپردم؟ پس کجاس نیتو رو دست مت

:گرفتم و گفتم د،یرقص یم لوفریکه داشت با ن نیلبخند انگشت اشارم رو سمت مت با

.خودش برسه یو نوش و خوش گذرون شیرفته به ع ه؟یچ يدونه امانت دار یآقا مگه م. اوناهاش -

:داد زد وگفت یاش ما رو قورت مکه داشت با چشم ه یبه مان یهم لبخند زد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد و لبخند بدجنس سورن

زم؟یعز میبرقص يخوا یم -

با اون چشم هاش  یترسم تا آخر مهمون یم. جلوش جلب توجه نکنم ادیکنم ز یم یداره، سع یچشم از من برنم ينطوریهم. نه ممنون -

.منو درسته قورت بده

چشم چندتا  ،یمان يکارش باعث شد عالوه بر چشم ها نیا ابه خودش چسبوند که ب شتریمن رو ب یو از لج مان دیرو بوس میشونیپ سورن

.ادیکرده بودن درب زیسورن دندون ت يکه برا گهیدختر د
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.نگاه کردم دنیدو یکه همه م ییفکرها دراومدم و به سمت جا نیاز تموم ا يدختر غیج يصدا با

حرکت  یب نیزم يساله رو ستینوزده، ب باین تقردختر جوو هی! من يخدا يوا. و من پشت سرش رفتم دیهم به همون سمت دو سورن

 یم هیزد و گر یم غیبود فقط ج شیمیدوست صم ایخواهرش  ایدادم  یکه احتمال م يهمه دورش جمع شده بودن و اون دختر. افتاده بود

.کرد

ن؟یچش شد ا - یمان

:رو کنار زد و گفت تیجمع موهاش رو بسته بود از عقب یکه از پشت به صورت دم اسب یجوگندم يپسر با موها هی

.چشه نمیبب دیمن دکترم، بذار. کنار بچه ها دیبر -

.عقب تر رفت و پسره نشست کنار دختره تیکم جمع هی

:رو به پسره گفت یمان

نه؟ ایمونه  یچشه؟ زنده م نیکامران دستم به دامنت بب -

کم  هیرو کنترل کرد، سرش رو بلند کرد و با تاسف و  شیاتیحکه نبضش رو گرفت و سرش رو گذاشت رو قلبش و عالئم  نیبعد از ا پسر

:ترس گفت

.مرده نیبچه ها ا -

.کردن کرد هیرفت رو هوا و دوباره شروع به گر غشیدختره دوباره ج اون

و دختر رو تو بغل رفتم جلو . رهیهم نداشت که بخواد بم یسن یطفل. کم حالم بد شده بود هیبودم، اما  دهیجنازه د یلیکه خ نیبا ا خودم

خواست اون  یانگار نم. پنهون کرده بود نمیس يکرده باشه سرش رو تو دایپناهگاه پ هیدختر انگار . کردم آرومش کنم یگرفتم و سع

.نهیصحنه رو بب

!که االن حالش خوب بود نیمرده؟ ا يمرده؟ چه جور یچ یعنی - یمان

:دیرو به دختر کرد و پرس سورن

خورده؟ یشد؟ چ يطور نیخواهرته؟ چرا ا -

.کرده بهش نساخته یرو قاط زیحتما همه چ -نیمت

شدم و اصرار  یکاش الل م. اومد، اونم به اصرار من اومد یم ییجا نیبارش بود که همچ نیدوستمه، اول. نخورده یدنینه، نه اون نوش -دختر

.کردم بهش ینم

:دیش داد و دوباره پرسآب دست وانیل هی لوفرین. هق هقش بلند شد يدوباره صدا و

بوده قبال؟ ضیخورده پس؟ مر یچ -

.از بچه ها گرفت یکیقرص از  هینزد، فقط  میدنینخورد، لب به نوش يزیچ. نبوده ضینه، نه مر -دختر

:شد و گفت رهیخ یموشکافانه به مان سورن

.مشکل از قرص ها بوده یعنی -
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:و گفت دیکش یدست کرد تو موهاش و پوف یعصب یمان

 يادیدختره ز نیا افتاده؟یواسه ما ن یاتفاق چیپس چرا ه م؟یمشکل از قرص ها باشه؟ مگه همه ما از همون قرص ها نخورد دینه چرا با -

.شده، وگرنه همه از همون قرص ها خوردن يطور نیتازه وارد بود، البد به معدش نساخته و ا

.کردن یا هم پچ پچ مب یمان يحرف ها دییها هم با تا یها با ترس و بعض یبعض

:گفت یرو به مان تیخان با عصبان نادر

 یمان ریبگ لیحاال تحو. يدن، قبول نکرد یهزار دفعه گفتم بهت بچه ها رو دور خودت جمع نکن کار دستمون م. توئه ریهمه اش تقص -

.خان

ب پس بدم؟جوا دیبوده من با یدختره معدش نازك نارنج نیجناب مهندس به من چه مربوطه؟ ا - یمان

.دیجنازه کن نیبه حال ا يفکر هیبحث ها  نیا يبه جا - سورن

سورن جان؟ میکارش کن یچ -خان نادر

.زنده باشه دیشا مارستان،یب مشیببر دیبا - سورن

 چیسوال پ دیبا یکل ره،یهممون گ يپا مارستانیب نشیاگه ببر. دختره مرده نیمن چک کردم، ا. دکترم ها یآقا سورن منم ناسالمت - کامران

.دیبش

.شهیم دهیوسط کش سیپل يپا مارستانیب مشیاگه ببر. سورن گهیراست م -نیمت

م؟یکارش کن یپس چ - سورن

.الیو نشیاریب نیبرش دار -نادرخان

کار؟ یچ الیو مشیاریبابا ب -لوفرین

.دخترم میمجبور -نادرخان

.مارستانیب مشیببر دیبا نش؟یببر نیخوا یکجا م -دختر

ارن؟یپدرمون رو درب مارستانیب مشیببر. کت شوسا - یمان

.نیشما دوستم رو کشت. دم یلوتون م سیمن به پل -دختر

!دم یلوتون م! دم یلوتون م. یکن یم خودیتو ب. خفه شو - یمان

.دیاریدختره رو هم با خودتون ب نیا -نادرخان

منم دوست دختره رو . همه مهمون ها هم متفرق شدن. نادر خان نیجنازه دختره رو گذاشتن تو ماش یو مان نیو مت رونیهم رفت ب بعدش

البته جنازه دختره . باال مینادر خان با دوتا از قلچماغ هاش حرف زد و رفت الیبه محض ورودمون به و. خودمون کردم نیسوار ماش هیبا گر

 هیسره گر هیدختره هم . رمق تو حال نشستن یهمه ب. تمونیکشته مامور نیاز اول نمیا. بود یو عصب ختهیبه هم ر یلیخ سورن. موند نییپا

.شد یآروم نم میآرومش کن میکرد یم یسع لوفریمن و ن یکرد و هر چ یم

.تا خودم ساکتش نکردم دیدختر رو ساکت کن نیا ،يوا -خان نادر

:گفت يخش دار يباال و با صدا دیرو کش شینیب دختر
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.مرد یاون نم نیآورد ینم یاتون رو تو مهمونشما اگه اون قرص ه. دیشما دوستم رو کشت -

کنار اون دوستت دراز به دراز افتاده  دیما هم البد االن با م؟یاگه از قرص بود پس چرا ما زنده ا. خواست کوفت نکنه یدندش نرم م - یمان

.میبود

ن؟یکارش کرد یجنازه رو چ - سورن

.باغ دفنش کنن يگفتم بچه ها تو -خان نادر

دفنش کنن؟ بدون پدر و  یغسل و کفن چیه یب بانهیغر يطور نیکرد ا یوقت فکرش رو م چیه یطفلک. دادش رفت هوا دوباره دختر

مادرش؟

دختره خونواده داره؟ نیا یراست -

 جا شوهر کرد و الله رو ول نیمادرش، هم هم کایالله هشت سالش بود از هم جدا شدن و پدرش رفت آمر یپدر و مادرش وقت. آره -دختر

گرفت تا راحت باشه و از  يخونه مجرد هیفرستاد  یکه هر ماه باباش براش م یهجده سالش تموم شد با پول یالله از وقت. کرد به امون خدا

.الله حقش نبود یطفل. راحت شه شیعوض يشر اون ناپدر

.بود شده رهیبه پدرش خ یخشم و نفرت هیبا . جمع شده بود لوفریهممون مخصوصا ن يتو چشم ها اشک

.طبقه دوم رو براش آماده کن ياز اتاق ها یکی یمان -خان نادر

.خوام برم خونه خودمون یمن م -دختر

.اریخوب و خونواده دار رو واسه من درن يدخترها نیا يپس ادا ،ياز خونه فرار کرد یدونم جنابعال یمن که خوب م! ساکت! ساکت - یمان

.و دختر رو صدا کرد نییومد پاا قهیهم رفت باال و بعد از چند دق بعدش

.اتاقت حاضره ایب د؟یمهش د؟یمهش - یمان

.زد یکه اصال تو حال خودش نبود، فقط تونگاهش خشم موج م لوفرمین. شد رهیبا ترس به من خ دیمهش

هش زدم و دستش رو ب یآروم لبخند تلخ. داره اجیکه هست االن به من احت يکه هست، هر کاره ا یدختره هر کس نیا. نبود يچاره ا پس

.گرفتم

.نترس، جات امنه. پاشو دختر -

:گفت یرو به مان دختر

خودم؟ يبرم خونه  يذار یچرا نم -

 ،يننه ا ،یبهشون نگ يزیاگرم تو چ. سیکف دست پل يذار یرو م زیهمه چ رونیب يجا بذار نیشما پات رو از ا نکهیواسه خاطر ا - یمان

تو هم که دهن لق، دودمان ما رو . کنن یرو به خونت باز م سیپل يبه هر حال پا. سراغت انیشون نشه ماز دختر يبعد چند روز خبر ییبابا

تو رو هم  يانجام بد یکار اشتباه يدر ضمن اگر بخوا. راحت تره المونیچشممون خ يجلو یجا که باش نیا نیخاطر هم هب. يد یبرباد م

.نباشهتنها  ایفرستم ور دل الله جونت که تو اون دن یم

.دستم فشردم يدستش رو تو. جمع شد و به من نگاه کرد دیمهش يتو چشم ها اشک

:از اتاق ها اشاره کرد و گفت یکیجلوتر راه افتاد و به  یمان
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 دیهم تهد گهیدر ضمن د. ارنیسرت ب ییکنن و بال طنتیممکنه بچه ها هوس ش یدون یخودت که م. ير یور و اون ور نم نیاجازه ا یب -

باش و  یپس دختر خوب. رمیتونم جلوش رو بگ یبشه و دستور قتلت رو صادر کنه، من نم یچون اگه نادرخان عصب ،یگ یم سیکه به پل نکن

.دختر خوب نیآفر. یو الله رو به کل فراموش کن شبام يکن که ماجرا یسع

.رو داد به دختره دیهم در رو باز کرد و کل بعد

.شب خوش - یمان

.ختیصدا اشک ر یشکمش جمع کرد و دوباره ب ياتاق و نشست رو تخت و پاهاش رو تو يلرز رفت توبا ترس و  دختره

ن؟یبود یمیباهم صم یلیخ -

:شد و گفت رهیخ رونیاز پنجره اتاق به ب دیمهش

گرفت  یاگه دلم م. نمتونستم حرف بز یبا دوستام نم. حق نداشتم برم ییکرد، جا یم یکه مادرم مرد پدرم منو تو خونه زندون یاز وقت -

.شم رهیخ رونیتونستم از پنجره به ب یفقط م

:زد و ادامه داد یتلخ پوزخند

!االن نیمثل هم -

 نیتونم ا ینم دمیکم که بزرگتر شدم فهم هی. نداشتم دنمیاجازه نفس کش. اومد دنبالم یبرد دم مدرسه و دوباره م یمدرسه هم منو م موقع

 يدرباره . شناختمش یبود، از قبل م میالله هم مدرسه ا. روز با هزار تا دردسر از خونه فرار کردم هی نیهم رو تحمل کنم، به خاطر طیشرا

خواستم دستم  یمنم نم. اهل خرج کردن نبود ادیالله پولدار بود، اما ز. کنم یصحبت کردم، اونم قبول کرد که باهاش زندگ اهاشوضعم ب

.اون باشه بیتو ج

. شدم وونهید. دختر نبود گهیکه د یمن مونده بودم با بدن. باهاش بودم و بعدش ولم کرد و رفت يچند بار هی. کردم دایپسر پ دوست

اومد، اما امشب مجبورش کردم  یالله اکثرا باهام نم. یدوست پسرم اومده بودم مهمون هیامشبم با. ارمیراه پول درب نیگرفتم از هم میتصم

.بشه يجور نیخواست ا یدونستم م یگذره، چه م یمخر بهش گفتم خوش  نم. ادیباهام ب

.کرد هیگر دوباره

بزنن، اما تو هم پا رو  بیکنم نذارم بهت آس یم یمن سع. ياریکه کفر مهندس رو درب ینکن يجا هم کار نیکن ا یسع. که افتاده هیاتفاق -

.نیخطرناک يآدم ها یدون یخودت م. دمشون نذار

نگم و همه  يزیتونم چ یمن نم ؟یفهم یمرد، م یلعنت ياون دختر به خاطر اون قرص ها رم؟یبگ دیرو ندمرگ الله  یگ یم یعنی - دیمهش

.رمیگ یروزم از عمرم مونده باشه انتقام خون الله رو از اون آشغال ها م هیاگه . رمیبگ دهیرو ند یچ

الله تو باغ دفنت کنن؟ نه، اصال هم  نیجا بکشن و ع نیسخته تور و هم یلیبراشون خ یکن یفکر م. يد یخودتم به کشتن م يجور نیا -

.ومدهیدرن یمان يبخواب تا صدا ریدختر خوب بگ هیپس االنم مثل . ستیسخت ن

سرش  ییزدم که ساکت بشه تا بال یباهاش حرف م يکم جد هی دیبا. دستام سر شونه هاش رو فشار دادم و وادارش کردم که بخوابه با

پدرش رو  یتازه چهره واقع لوفرمیالبد ن. هیمهربون به خودش گرفته چه گرگ افهیکه ق يریمهندس نص نیا دمیتازه امشب فهم. ارنین

روش رو . اون دختر رو نداشتم دنیتحمل د گهید. هیفیپدرش چه مرد کث دهیحق هم داره، تازه فهم. شده بود یعصب يشناخته که اون طور
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لباسم تنم بود، با  ریکه ز دیتاپ سف هیجا پرت کردم و با  هیو کفش هام رو هر کدوم  قهیو جل زیبل. سمت اتاق خودمون دمیدو دم،یکه کش

.پتو ریرفتم ز نیهمون شلوارك ج

و جنازه ها بود و  تیجرم و جنا نیکارم با هم شهیهم دم،ید ینبود که م يجنازه ا نیاون دختر اول. خواست زار بزنم یدونم چرا دلم م ینم

هم صورتش  هیثان هی یحت. داشت یمعصوم ي افهیق. قدر سوخت نیا یکی نیدونم چرا دلم واسه ا یاما نم. کردم یکار م یترس چیه یمن ب

ارادم واسه گرفتن انتقام . کردم هیتونستم تو خلوت خودم گر یتا م. روم بود يپرده همش جلو هی نیع. رفت یکنار نم هامچشم  ياز جلو

تنها  نیمن و سورن و مت ایخدا! خودت کمکمون کن ایخدا. هم از راه برسه یو سوم یدوم میبذار دینبا ،یقربان نیاز اول نیا. تر شد يقو

.هوامون رو داشته باش ودتخ ایخدا. به توئه دمونیام

لم د. رو سرم دمیبا باز شدن در پتو رو کش. باد کرده ینعلبک هی يدونستم االن چشم هام اندازه  یکرده بودم که خودم م هیگر يقدر اون

.کنم یم هیجسد دارم گر هی دنیکه با د فمیقدر ضع نیخواست سورن فکر کنه ا ینم

؟يدختره حرف زد نیبا ا. نمیعسل؟ عسـل؟ عسل پاشو بب - سورن

.خش دار شده بود یاومد آروم بود و حساب یانگار که از ته چاه در م صدام

.آره -

شده؟ يطور نیصدات چرا ا نم،یپاشو بب - سورن

.ولم کن بذار بخوابم اد،یخوابم م -

.پتو هم به طورکامل از روم رفت کنار. نمیکه مجبور شدم بش دیپتو دستم رو گرفت و کش ریز از

:غرولند کنان گفتم رلبیز

؟یکن یبلندم م يطور نیبنده اصال لخت باشم ا دیشا یگ ینم. يچته؟ دستم رو شکوند -

:زد و گفت يلبخند محو سورن

.تو امیب يذار یکه اصال نم یشخب تو اگه لخت با -

 یبار بود که منو با تاپ م نیخب اول یهم سر و وضعم بد نبود، ول یلیخ. دمیچیکم معذب شدم و پتو رو دور بدنم پ هی. شد بهم رهیخ بعد

...بار که از حموم  هیالبته بعد از اون  د،ید

؟يکرد هیگر - سورن

:با تته پته گفتم. اره کردافکارم رو پ يبا صداش رشته  شهیمثل هم دوباره

..نه..نَـ -

"!تابلو یخر خودت"خواست با نگاهش بهم بگه  یزد و م یچشم هاش رو دوخته بود تو صورتم و پلک نم رهیخ

واسه اون دختره؟ ؟يکرد هیچرا گر. خدا رو شکر شاخ و دم هم ندارم. ستاین یمن گوشام مخمل - سورن

دستش . گهیفهمه د یرو م یدروغ گفت؟ خودش همه چ اروی نیبه ا شهیمگه م. لبم رو گاز گرفتم يو آروم گوشه  نییرو انداختم پا سرم

:مهربون نگاهم کرد و گفت. چونم و سرم رو بلند کرد ریرو گذاشت ز
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منم  ریتقص يدیوسط نباشه، اما خودت که د يجسد چیه يپرونده پا نیخواست تو ا یدلم م. منم ناراحت شدم ؟یبه خاطر اون ناراحت -

ره  یکنه که م دیباز تهد یاگه ه ه،یدختره کله شق. میباش دیدختره مهش نیمراقب ا دیبا م،یبراش بکن يکار میرو که نتونست یکیاون . نبود

باشه عسل؟. جسد ماجرا نینذار اون بشه دوم. بذار بهت اعتماد کنه. تو باهاش حرف بزن. ها ارهیسرش م ییبال هی يرینص گه،یم سیبه پل

دونه اشک سمج از چشمم رو  هیاجازه شکست و  یاومد سراغم و باز هم ب یمثبت تکون دادم و دوباره بغض لعنت يرو آروم به نشونه  سرم

 دهیکه تا حاال ازش شن یلحن نیصورتم رو با دستاش قاب گرفت و با مهربون تر. سورن با انگشتش اشکم رو پاك کرد. گونم پرتاب شدم

:بودم گفت

 ییحرف ها نیتر از ا يتو قو. رهیبم ینذارم کس گهیدم د یبهت قول م. میبه تو دل خوش کن نیمحکم باش، بذار من و مت تو یخانوم -

بار رو  یبه اندازه کاف نیمن و مت. ياوردیو خم به ابرو ن يها هم طرف بود نیدونم که تو با بدتر از ا یم نمیاما ا ،یدونم دل نازک یم! عسل

 هیدرست مثل  ه،یوحش یمان یدون یتو م. ینکن دمیرو سپردم دست توها، خانوم ناام دیمن مهش. نکن شترشیب گهیتو د ست،دوشمون ه

 یخوام اون لعنت ینم. دیهم مراقب مهش یخوام هم مراقب خودت باش یازت م. بره رو دارن هیگرگ گرسنه س که دخترها واسش نقش 

؟يد یبهم قول م. بهتون بزنه یبیآس نیتر کیکوچ

دوست داشتم خودم رو تو آغوشش بندازم و دستاش رو  یلیخ یدونم چرا، ول ینم. دمید یسورن م يخوب تو چشم ها یلیغم رو خ رنگ

.داشتم، اما اونم قدر من ناراحت بود اجیاحت یدل گرم هیبه . حصار تنم کنه

:گفتم یآروم، اما با صالبت يرو تکون دادم و با صدا سرم

.سیرئدم  یدم، قول م یقول م -

.برخورد کنم ینظام هی نیخواستم درست ع یپرونده بود که م نیا يبار تو نیزدم و اول یصداش م سیبار بود که رئ نیاول نیا

جون . ستیقمار ساده ن هی يباز نیا. اونا ببرن میبذار دینبا". دیلبخند تلخ دراز کش هیسورن هم با . پشت دستم اشک هام رو پاك کردم با

 ،يریفقط حال سورن رو بگ يومدین! ییجا نیا ینره واسه چ ادتیعسل . شهیقمار م يزیناچ يوسط به بها نیا جوون داره اهزارت یو زندگ

نره اون ها تو رو انتخاب کردن و بهت  ادتی. سردار به توئه دینره چشم ام ادتی. یرو به خاك بمال فیکث يخالفکارها نیا ینیب ياومد

سورن آروم به  دمیبرگشتم د. از سر غرور به خودم زدم يلبخند ".نه اون ها رو، نه سورن رو و نه خودت رونکن،  دشونیناام. اعتماد کردن

از ذهنم  تیفکر انتقام و مامور گهیو از طرف د تشیطرف فکر الله و معصوم هیاما باز هم از  دم،یمنم آروم سر جام دراز کش. خواب رفته

عرق  سیتنم خ. ختمیر یزدم و اشک م یم غیهمش ج. دمیاز خواب پر هیشب با گر مهین. رفتمفکرها به خواب  نیبا هم. رفت ینم رونیب

.رو روشن کرد یعسل يام به ضرب پاشد و چراغ خواب رو هیگر يسورن با صدا. ودمتب و لرز گرفته ب. دیلرز یبود و دستام م

.دمیلرز یو م ختمیر یصدا اشک م یب گهیرو بغل کرده بودم و حاال د بالشم

؟يدیچت شده؟ خواب بد د ؟یعسل؟ عسل جان خوب - سورن

!بد یلیبد بود سورن، خ یلیخ -

.دمیخودم ترس يصدا دنیکه از شن يگرفته بود و خش دار شده بود، جور گهیصدام د. هق هقم بلند شد يصدا دوباره

.آروم من رو تو بغلش گرفت و موهام رو نوازش کرد سورن

!یراحت خانوم التیخ. کنه تتیتونه اذ ینم یشکیه. جام نیآروم باش عسل، من ا - سورن
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!ادیز یلیداشتم، خ ازیبهش ن. رو تو بغل سورن فرو کردم سرم

؟يدید یچه خواب یبگ يخوا ینم - سورن

:گفتم دهیبر دهیبهش چسبوندم و بر شتریرو ب خودم

... کدومتون  چیزنم و ه یرو صدا م نیتو و مت. زهیر یخون م.. . یاز هر درخت. باغم يتو... من تنها . کهیتار کیتار... هوا  دمیخواب د -

ده  یرو نشون م نیبعد تو و مت نها؟یا ؟يگرد یم...  یدنبال ک: گهیم یمان. چهیپ یم... تو فضا ... من  غیو ج...  یمان يقهقهه ها يصدا. دیستین

...که از درخت ... 

سورن . رفتن یاومدن و م یم يگریپس از د یکیشد و اشک هام  شتریام ب هیگر. دمنتونستم ادامه ب گهید دمیخوابم که رس يجا نیبه ا

.کرد باز منو آروم کنه یم یشد حس کرد، اما سع یرو تو صداش م ینگران. کرد یهمچنان موهام رو نوازش م

باال؟ میفتر یم میداشت ؟یاز درخت چ نیمن و مت. یرو نگفت شیخب بق. گفتن خواب زن چپه میاز قد. نترس - سورن

.کرد یعصب يخنده ا بعد

کنم و آروم بهش زل زدم، مهربون شد و دسته  ینم هیگر گهیمن د دید یبود، اما وقت یاز نگران یاول توشون موج. چشم هاش نگاه کردم به

:دیبود عقب زد و دوباره با لبخند پرس ختهیصورتم ر ياز موهام رو که رو يا

:گرفته گفتم يزدم و با بغض و صدا یبمونم؟ لبخند تلخ شیتو خمار يبذار يخوا یم. ستیقبول ن يطور نیاش روها، ا هیبق ینگفت -

بود که به سمتم  یفقط مان. دیزدم و صداتون کردم جواب نداد غیج یهرچ. دارتون زده بود یمان یعنی د؛یبود زونیاز درخت آو نیتو ومت -

.رهیخواست من رو بگ یاومد و م یم

.شد یهاش رو پنهون کنه، اما موفق نم یکرد با خنده نگران یم یسع. سورن برگشت يبه چشم ها ینگرانهمون موج  دوباره

 یرو م یو ما مان میو در خدمتتون هست میحاال حاالها زنده ا یعنی میما مرد يدیخواب د یگفتم خواب زن چپه؟ وقت يدیآخ جون، د - سورن

کنه  یغلط م یتازشم، مان. يدیترسناك د يخواب ها نیکه از ا ين دختره فکر کردو به او يکرد هیقدر گر نیبعدشم سر شب ا. میکش

!شونم یمادرش رو به عزاش م. رهیسمت تو و بخواد تو رو بگ ادیب

.ترسم یسورن تنهام نذار، من م -

!راحت گلم التیخ. برسونه بیتونه بهت آس یکس نم چیه. جام نیمن ا ،ینترس خانوم - سورن

 نیکه خودش ا نیمثل ا. دارم کنارم باشه اجیدوست داشتم بغلم کنه و االن که بهش احت. دمیترس یم. دمیمنم دراز کش. دیدراز کش بعدش

.تو بغلش دیچشم هام خوند که دستش رو دراز کرد و من رو کش يرو از تو

.هیتنب هی نیگفته باشم، ا. جاست نیجات هم. یجا بخواب نیهم دیبا ،یترس یم یکه جنابعال یتا وقت - سورن

 یگرم. کرد یعطر تلخش آرومم م يبو. دستش، اونم دستش رو دور کمرم حلقه کرد و من رو به خودش چسبوند يرو گذاشتم رو سرم

موهام  يدستش رو. رفت یم نییآروم باال و پا نشیس يقفسه . و تنهام نذاشته شمهیداد هنوز پ یخورد نشون م ینفس هاش که به صورتم م

.بار آروم تر از سر شب به خواب رفتم نیا. کرد ینوازشم م مرفت و آرو یم نییباال و پا

.رومه يخندون جلو ي افهیکه با ق دمیسورن رو د. چشم هام رو باز کردم يرو صورتم زوم کرده، ال یکیکه  نیبا احساس ا صبح
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جات . خوام بلند شم یپاشو م. دیدستم خواب. میرکار دا یپاشو دختر کل! مبارکشون رو باز کردن يبه به چه عجب، خانوم چشم ها - سورن

طون؟یآره ش ؟یبلند ش يخوا یخوب بوده نم

.دمیبالش خودم خواب يزدم و دمر رو یغلت. دمیبنده خدا خواب نیرو دست ا شبیاومد که از د ادمیتازه . سرم انداختم رینگاه به ز هی

.مایدار یدگبابا کار و زن. يدیخواب یبابا، تو که باز گرفت يا - سورن

:در زد و از پشت در گفت نیمت

تو؟ امیاجازه هست ب -

.اینه نه ن - سورن

:دیبا تعجب و مشکوکانه پرس نیمت

وا؟ چرا؟ -

:با خنده گفت سورن

.ستیآخه لباس تنم ن -

:گفت دیبا سرعت در رو باز کرد و با شک و ترد نیمت

؟یچ -

.کرد یو بالش رو به سمتش پرت م دیدخن یم زیر زیبه سورن کرد که داشت ر ینگاه بعد

؟يریاول اجازه بگ یش یم یوارد اتاق کس یندادن وقت ادیبه تو  ،يهو - سورن

:بودم و پتو هم تا کمرم افتاده بود دوخت و با اخم گفت دهینگاهش رو به من که هنوز به ظاهر خواب بودم و دمر خواب نیمت

ده؟بو يجا خبر نیا نمیبب. من که اجازه گرفتم -

.دمیخوردم و دوباره خواب یتکون هیرد نگاهش رو گرفت و پتو رو تا گردنم باال آورد و منم  سورن

شده؟ يتو اتاق ما؟ خبر يدیمغول ها پر نیع یواسه چ نمیبگو بب! منحرف رمینخ - سورن

:افتاده باشه گفت ادشی يزیکه انگار تازه چ نیمت

. باز رفته رو نرو ما دیدختره مهش نیبابا ا. اومدم یرفته بود اصال واسه چ ادمی د،یذار ینم و حواس واسه آدم دیزن یاز بس که مشکوك م -

شده و زده به سرش،  وونهیهم د يرینص. کنم یکنم و بل م یدم و ال م یگم و لوتون م یم سیرم به پل یم گهیم یو چهار ساعته ه ستیب

 ینم یدختره هم که اللمون. میکن يکار هیرو نکشتن  یکی نیورن پاشو تا اعسل باهاش حرف نزد؟ س شبیمگه د. بکشدش گهیم یبه مان

!المصب رهیگ

:و گفت نییسرش رو انداخت پا دیهم که سر و وضع منو د نیمت. دمیفشنگ از جام پر نیع نیمت يحرف ها با

.تا کار دستمون ندادن دیایب دیزود باش. نمییمن پا -

چشم هام  ریاز بس چشم هام پف کرده بود و ز. نشناختم دم،یخودم رو د ییدستشو ي نهییتو آ یتوق. آب به دست و صورتم زدم هی عیسر

. نییپا میبا سورن رفت عیو سر دمیلباس مناسب پوش هیو  رونیگرفتم، اومدم ب زادیآدم ي افهیکم که ق هی. شده بود اهیبود و س ختهیر ملیر
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هم تو اتاق دختره بود و  یطبقه دوم نشسته بود و مان يمبل ها يرو یعصبان يریمنهدس نص. دختره دوباره صداش رو سرش گرفته بود

.اومد یزد و خورد م يصدا

شده؟ یباز چ. سالم مهندس - سورن

.برامون دردسره يجور نیا مش،یبکش دیبا. شروع شده دهیور پر نیا يبشه؟ باز زر زرها یچ یخواست یم. سالم -نادرخان

.کنم یزنم و آرومش م یحرف م نه مهندس، من خودم باهاش -

 ست،یدختره آدم بشو ن نیا. شد یساکت م دیبا میکه بهش زد یو با اون همه حرف شبیشد که همون د یاگه با حرف آروم م نیا -نادرخان

.ستیجز مرگش ن يچاره ا. واسمون خطرناکه

واسه کشتنش  متونیهنوز باور نداره که تصم دیشا. نمک یساکتش م يجور هینکنه، من خودم  يفعال کار دیبگ یمهندس شما به مان -نیمت

.ایعسل با من ب. دیشما فعال دست نگه دار. هیجد

رو بهش گفتم،  یو منم همه چ دیازم پرس دیبا مهش شبمید يکه در مورد حرف ها نیبعد از ا. گهیاتاق د هیراه افتادم سمت  نیمت دنبال

.هیبق شیپ میاومد

.به من نشیبسپر -نیمت

من . دختره شروع شد يها غیج ياومد، اما بعد صدا ینم ییاولش صدا. و در رو بست رونیگفت بره ب یهم رفت تو اتاق دختره و به مان بعد

 یرو نشناسن حق دارن، ول نیدختره رو زده؟ اون ها اگه مت یعنیکرد؟  یکار م یداشت چ نیمت یعنی. میشد رهیو سورن با تعجب به هم خ

کنه؟ یکار م یداره چ یعنی. زنه یگدار به آب نم یو ب سهیاون پل میندو یمن و سورن که م

 يها هیگر يصدا. کرد دیو در اتاق دختره رو از پشت کل رونیبست اومد ب یکه کمربندش رو م یخندون و در حال نیربع، مت کیاز  بعد

 ادیکردن، اما ز ینگاه م نیبا تعجب به مت یهم کم هیقب. شده بود ینعلبک هی يمن و سورن اندازه  يچشم ها. اومد یاتاق م يدختره از تو

 یرو تو هوا تکون داد و با لبخند کج لشیرو هم بست و شاد و شنگول موبا راهنشیپ ییباال يدو سه تا دکمه  نیمت. ودنب بیبراشون عج

.ستادیکنار ما ا

:گفت يبا پوزخند نادرخان

شد؟ یخب، چ -

. و سکته کنه نهیبد بد نب ينکرده دخترش رو تو جاها يوقت خدا هیترسه که  یگ بترسه، از پدرش مکه از مر نیاز ا شتریدختره ب -نیمت

!وانهیبال سر دختره آورده و دختره فرار کرده، اون وقت هنوز فکر پدره س، د یهه، پدره کل

دهن  يتا اطالع ثانو. واسه باباجونشفرستم  یخوشگلش رو م لمیف هیرو باور کرد که  یکی نیاما ا نش،یبکش نیخوا یکرد م ینم باور

حرف ها  نیا دنیبا شن. رو بکنه يکار نیبخواد همچ نینبود مت یاصال باور کردن یعنیشد،  یباورم نم. در اتاقش قفل قفله نیخانوم ع دیمهش

.دیدو لوفریکنان دنبال ن لوفرین لوفریهم ن نیو مت نییپا يسمت پله ها دیدو هیبا گر لوفرین

:لب هاش بود، گفت يبه رو يکه لبخند ژکوند يرینص مهندس

.حاضره نییسورن جان، صبحونه پا دییبفرما. میدونست یداره و ما نم يجربزه ا هیهم  نیمت نیکه ا نینه، مثل ا! نیآفر -
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که با اون اتفاق  شبمیشد کرد؟ د یخب چه م یول م،یبه صبحونه خوردن نداشت یلیو م میاون صحنه ها هنوز تو شوك و بود دنیکه با د ما

.نییپا میناچارا رفت. میکرد یضعف م میخورد یو االنم اگه صبحونه نم میشام بخور مینتونسته بود

.تو کارشه يپسره چه حقه ا نیا ستیمعلوم ن - سورن

اون کار رو بکنه؟ نیمت یکن یسورن تو باور م -

بدبخت . بماله رهیرو ش يریکرده که سر نص يکار هیدونم  یم. ستین جور برنامه ها نیرو بزرگش کردم، اون اهل ا نیمن مت! عمرا - سورن

.که نیجونش نبود مثل ا لوفریاصال حواسش به ن

.زیسر م میکار رو نکرده، نشست نیا نیداده بود که مطمئنه مت نانیکه سورن بهم اطم نیخنده و ا با

.یصندل يخسته و کوفته خودش رو ول کرد رو نیمت قهیاز چند دق بعد

.زیواسم بر ییچا هیعسل  -نیمت

:با طعنه و خنده گفت سورن

!یمـــرد، خسته نباش يکه خسته ا نمیب یم -

:گفت يبامزه ا يبه سورن کرد و با خنده  ینگاه چپ چپ هی نیمت

!مـــرد یسالمت باش -

.و گذاشتم جلوش ختمیرو ر نیمت ییچا

:دیزد و پرس یچشمک سورن

خوش گذشت؟ -

:گفت ییبعد با پررو. ازش خورد ییقلپ چا هیرو برداشت و استکانش  نیمت

!یدوستان خال يبـــله، جا -

.تو گلوش دیپر ییکه چا نیمشت خوابوند تو کمر مت هی سورن

:کرد گفت یها رو از رو لباسش پاك م ییکه با دستش داشت چا یدر حال نیمت

چته بابا؟ -

دختره رو؟ يکار کرد یزهرمار، چ - سورن

:بش رو گاز گرفت و به من اشاره کرد و گفتل نیمت

.کنم یم فیزشته حاال، بعدا برات تعر -

.خنده ریزد ز بعد

:نون طرفش پرت کردم و گفتم کهیت هیدفعه من  نیا

کرد؟ یخانوم باهات آشت لوفریکه خوش گذشته بهت؟ حاال ن -

.قهر برداشته پیرینه بابا، خانوم ت -نیمت

.حق هم داره واال -
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.الرج فکر کنه رهیبگ ادی دینه، با -نیمت

وونه؟ید يکارش کرد یخفه بابا، چ - سورن

:گفت يتکون داد و جد يسر نیمت

.گم یباال بهت م میبر -

چونمون زده  ریبچه ها دستمون رو ز نیمن وسورن ع. تخت يرو میخودمون رو پرتاب کرد. باال تو اتاق ما میاز تموم شدن صبحونه رفت بعد

.میدوخته بود نیاکت چشم به دهن متو س میبود

.کرد یبا تعجب به ما نگاه م نیمت

د؟یقدر مشتاق نیشب براتون بگم که ا کیهزار و  يچتونه؟ مگه قراره قصه  -

؟یدهن دختره رو بست يکن چه جور فیزود باش تعر - سورن

.یاز فضول میمرد -

که شرمنده، زشته  دیرو بدون اتییجز نیخوا یاگه م د؟یبدون نیخوا یو مر یچ گهیبه مهندس گفتم؟ د یچ نیدینشن نییخب مگه پا -نیمت

.شه بگم ینم

.بالش رو کوبوند تو سرش سورن

.بابا بهیجا جلو عسل ع نیکنم، ا یم فیتعر اتمییتو اتاق خودمون برات جز میچته تو امروز؟ باشه بابا بر -نیمت

.اومد و لبش رو گاز گرفت ییچشم و ابرو هی بعد

.ها ارهیکنم پدرت رو درب یرم به سردار گزارش م یدستمون ننداز، م نیم؟متیباور کن يتو که انتظار ندار - سورن

 دمیکار کنم که با عسل حرف زدم و فهم یمنم گفتم چ م،یدختره رو بکش نیا گهیزده به سرش و م يرینص نیا دمیخب بابا، د یلیخ -نیمت

.نینقطه ضعف دختره پدرشه، هم

.ماجرا نبود يکه همه  نیا. يکار کرد یبگو با دختره چ ن؟یهمو  یچ یچ -

دختره کله اش . حرف ها نیو ا "به جهنم"گفت  یم. کشنت یم رنیگ یها م نیگفتم ا. رفتم تو اتاق نشستم با دختره حرف زدم -نیمت

.نکنه يگفتم که کار. ستیاالن موقعش ن یدونه، ول یرو م زایچ نیا سیبهش گفتم پل. س وونهیده، د یم يقرمه سبز يبو

.به دختره يکه لومون داد يجور نیا ؟يکار کرد یخره تو چ - سورن

چرت  هی. دور و برامونن انگار نیها هم سیپل م،یکن یگفتم ما احساس خطر م ؟ییچه لو. ستین یگ یهام که تو م ينه بابا، اون طور -نیمت

.گدار به آب نزدم یرس، بتو نت یول. گهیدادم د لشیسر هم کردم و تحو ییو پرت ها

...کمربند و  يماجرا ؟یبود گفت یخب اون داستان چ -

:گفت دهیبر دهیخنده و بر ریزد ز نیمت

!که دینیبب نهییخودتون رو تو آ دینبود يوا. تو و سورن موقع گفتن اون داستان خنده دار شده بود ي افهیاون رو که نگو، ق يوا -

!پسر يدقمون داد. تا از وسط دو نصفت نکردمبگو ! مزه یهه هه هه، ب - سورن
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 یگفت چ. ترسوندمش، باورش شد يادیکم ز هی. خوان تو رو بکشن یها واقعا م نیخوام کمکت کنم و ا یبه دختره گفتم م یچیه -نیمت

و گفتم به بابات نشون  گرفتم لمیگم ازت ف یمنم بهشون م. کن هیبزن و گر غیج. کنم یکار کنم؟ گفتم وانمود کن من دارم بهت تجاوز م

 یبهش نم یبیدادم که آس نانیکم اطم هیبهش . راحت بشه که دهنت بسته س الشونیتا خ يدیکردم و تو هم ترس دتیگم تهد یم. دم یم

!نیرسونن، هم

!؟يآورد ریزهرمار، دو ساعته ما رو گ - سورن

.قایدق -نیمت

؟يبذار يخوا یدلت م يجون رو کجا لویحاال ن -

نه؟ ،یساخت یداستان رو م نیا یداشت یوقت يال به اون فکر نکرداص - سورن

 لویوقت ن هیتونستم بذارم دختره رو بکشن که  ینم. کردم ینم دایپ نایا يریاز دست نص دهیمهش نینجات ا يبرا يا گهیواال راه د -نیمت

.خانوم ناراحت نشه

؟یبه هم بزن لوفریبا ن يخوا یحاال م -

:بهم انداخت و گفت یهیندر سفنگاه عاقل ا هی نیمت

حرف عاشقانه بهش زده  هیبه جان خودم اگه . کردم یمگه تا االن باهاش دوست بودم که بخوام به هم بزنم؟ من فقط باهاش معاشرت م -

به من چه خب؟. حاال هم قهر کرده. رو بزرگ کرده زیهمه چ یباشم، خودش الک

.ستیبد ن شیتو چنگت داشته باش ه،یریدختر نص اون. ياریکم از دلش درب هی دیاما با - سورن

:و گفت شینیانداخت به ب نیچ هیرو درهم کرد و  افشیق نیمت

.کجا رفته ستیاصال معلوم ن. ندارم یمنت کش يمن که اصال حوصله  يهمه راه رو؟ وا نیره ا یم یک -

.نکن یتنبل. کم ناز بکش هیپاشو برو  - سورن

د؟یکش یم شیجا با پا پ نیا د،یزن یسردار با دست پس م يجا صبح چه خبر بود؟ جلو نیا ،يزیچ هی یآقا راست -نیمت

ن؟یمت یش یتو آدم نم! کوفت - سورن

.گم یم ينه جد -نیمت

.نیقرار شده بود، هم یکم ب هی شب،یبود د دهیعسل خواب بد د - سورن

:زد و گفت یچشمک هی نیمت

!بد يخواب ها نیتا باشه از ا -

.در اتاقش اومد يصدا. لوفریبرو دنبال ن چرت نگو، -

:باز برگشت و چشمک زد و گفت. رونیپاشد و رفت سمت در و رفت ب عیسر نیمت

!ینیعسل باز خواب بد نب. دایباش یخوب يبچه ها امیتا من م -

.د برو بچه پررو - سورن

.رونیب دیبا خنده پر نیمت
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:با خنده سرش رو تکون داد و گفت سورن

.پسر نیا هیاره اپ شیآت -

!سر هم کرده ینگاهش کن چه داستان. اوهوم -

!سیه ـــس،یه - سورن

شده؟ یچ -

. رونیکنه ب یزنه پرتش م ینگرفته، االنم با جارو م لشیتحو لوفریکه پرنسس ن نیمثل ا. ادیصداشون داره م. ساکت باش ،یچیه - سورن

.ایب اد،یجا صدا خوب نم نیا

.در و گوشش رو چسبوند به در اتاق خودمونو برد سمت  دیمنو کش دست

:گوشم رو چسبوندم به در و آروم گفتم منم

.گهیپشت در خودشون د میخب بر -

بره؟ تمونیثیتو آبرو و ح میدفعه در رو باز کنن و پرت ش هی يخوا یم س،یه - سورن

.اومد یم لوفریو ن نیمت يصدا

بابات رو داشتم؟ يبد کردم هوا. اون کار رو کردم که نره لومون بده. نکردم يآخه من که کار. جان، گوش کن بابا لوفرین -نیمت

 یافته آب از دهنش راه م یم یکیخواست لومون بده؟ بگو آقا هوسبازن تا چشمشون به  یم يجا بود، چه جور نیاون که ا. خفه شو -لوفرین

.ده یافته و عنان از کف م

:دیخند زیر زیر سورن

!یطفلک ،یآخ! نیمت چارهیب -

.منم خندم گرفته بود. دیدوباره خند باز

 یکار رو کردم چون نم نیهان؟ من ا. گذشتم یم دینبا ییبایز نیبودم که از تو به ا یطور آدم نیاگه من ا زم؟یعز هیحرف ها چ نیا -نیمت

ذاشتم دختره رو بکشه؟  یم دیبود؟ با یبابات رو که چقدر عصب يدیمگه ند. آلوده بشه گهیدختر د هیخواستم دست پدرت دوباره به خون 

؟یکن یرفتار م يطور نیواسه خاطر پدرت کردم، اون وقت تو باهام ا وکار ر نیمن ا

قدر  نیا یعنی یلعنت دیبه خاطر پدرت بود؟ اون مهش یگ یحاال م ،يعشق و حالت رو کرد یرفت! گردن پدر من ننداز يخودیب -لوفرین

د؟یارز یجونش م

رو بزنه بکشه، نه؟ یکیپدرت هر روز  ادیکه تو هم بدت نم نیمثل ا! اید یخودت رو نشون م يکم کم اون رو يو هم دارت لوفرین -نیمت

.نمتیخوام بب ینم گهید رون،یبـــــرو ب -لوفرین

!بهتر -نیمت

.دیرفت تو اتاق خودش و در اون جا رو هم کوب یعصب. و در رو کوبوند رونیب اومد

.قهر کرده ها يدختره بدجور! یاوه، چه وحش - سورن
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همه کارش رو کرده و حاال اومده سراغ  نیفکر کرده مت. نکرده يکار نیدونه مت یحق هم داره خب، اون که نم. شهیآره، اصال آروم نم -

.اون

.دیرفته با مهش زنه، اما یبه اون دست هم نم نیپره که چرا مت نیدلش از ا لوفرین. آش نخورده و دهن سوخته! نیمت چارهیب - سورن

!سورن -

.شما زنا نیجنساً کال حسود. گهیگم د یخب؟ راست م هیچ - سورن

صاحب بشه؟ گهید یکیمرد خودمون رو  میخوا یبده نم ه؟یخب چ -

:باال انداخت و گفت ییابرو سورن

هست؟ یک یحاال مرد جنابعال. شنوم یم دیجد دیجد ينه بابا، حرف ها -

.چرخوندم گهیرم رو به سمت دناز ك کردم و س یچشم پشت

!گفتم یکل -

؟یمطمئن - سورن

.کنه ها یهم بلد نبود خوب منت کش نیمت نیگم ا یم. اوهوم، مطمئنم -

:با خنده گفت سورن

.کار کنه یچ دیمواقع با نینکن، دوست دختر نداشته تا حاال بدونه تو ا افشینگاه به ق. آکه يادیز نیبابا ا -

!کنه یم ییاالن داره چه فکر ها ،لوفرین چارهیب یول -

االن؟ يخور یتو چرا حرص م - سورن

.چقدر سخته که یبفهم یستیزن ن. اون يذارم جا یخب دارم خودم رو م -

 یحرص نم گهیاون موقع د لوفرین یطفل. کردم یکار رو م نیگفت، من ا ینقشش رو به من م نیکاش مت. یگ یراست م ،یآخ - سورن

.خورد

!ادایبدتون نم ادیشما هم ز که نیمثل ا -

:کرد خندش و قورت بده گفت یم یکه سع یسرش و در حال ریرو تخت و دستاش رو گذاشت ز دیخواب سورن

.گهیخب منم مردم د اد؟یچرا بدم ب -

:گفت یثیمچ دستم رو گرفت و با لبخند خب. کردم و بلند شدم که برم یظیغل اخم

کجا؟ -

.رم لباسام رو مرتب کنم یم -

؟يناراحت شد. ارین يخودیب يبهونه  - سورن

ناراحت شم؟ دینه، چرا با -

.لبش رو به دندون گرفت و ابروهاش رو انداخت باال ي گوشه

.کن دارمیافتاد ب یخوابم، اتفاق یکم م هیمن  - سورن
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م؟یفقط بخواب نجایا میما اومد! دیخواب یچقدر م -

.يخوابم نبرد از بس که وول خورد شبید چارهیمن ب ،يدیرم و نرم بود و راحت خوابجاتون گ شبیکه د دیشما بود نیواال ا - سورن

ه؟یمن چ ریشما خوابت نبرده تقص. دمیمن که آروم گرفتم خواب -

حاال اجازه هست بخوابم؟. خوردم یوول م یو من بودم که ه يهم آروم بود یلیخ یخب، اصال جنابعال یلیخ - سورن

.بخواب -

 یداشت با مان. دمیدر اتاقش شن يکه صداش رو جلو نیمت شیخواستم برم پ. ره ینه، واقعا حوصلم داره سر م دمیشت دکه گذ یساعت هی

.زد یحرف م

.رو بده دیاتاق مهش دیکل - یمان

کار؟ یچ يخوا یم -نیمت

م؟یبزن یناخنک هی ینیریش نیما هم به ا شهیم یچ! کنار نمیو من بش يتو حالش رو ببر فهیح - یمان

 تشیتونم بهت اجازه بدم اذ یرو سپرده دست من، منم نم دیجون، مهندس مهش یشرمنده مان! ولیا ول،یا ه؟یحسود هیاوه، پس قض -نیمت

.یکن

کنه؟ تشیخواد اذ یمن م يساده  یخوش گذرون هی شه،ینم تیاذ یکن یم دیو تهد يریگ یم لمیو ف یکن یحال م ير ینه بابا، تو م - یمان

؟يدیفهم. یبشه مان کیحق نداره بهش نزد گهید چکسینه تو نه ه. ست منه االند دیمهش -نیمت

.نیواقعا برات متاسفم مت ؟ياز دست بد دیرو به خاطر مهش لوفریکه ن يحاضر یعنی ؟يد یم حیترج لوفریرو به ن دیتو مهش یعنی - یمان

 ياگه کار. هم نپلک دیدور و بر مهش. کار کنم یچ دیدونم با یمن خودم خوب م. منم دخالت نکن يمن شو و تو کارها الیخ یب یمان -نیمت

.خوام به کارم برسم یم يندار

لذت بخش  دیبه دست آوردن اون با. دم یم حیترج شتریمن عسل رو ب. ستیهم ن یمال ادیز. پلکم یجونت نم دیباشه، دور و بر مهش - یمان

.تر باشه

. بره یدونم سورن جلوتر از من سرت رو م یالبته م. ذارم یزندت نم یبش کیبه اون نزداگر  نیبه جان مت! خفه شو، خفه شو یمان -نیمت

.واسه تو وجود نداره یجا کس نیا ؟يجا دنبال دختر بگرد نیا يایب يسارا رو ول کرد

وارد شدن  يراکه ب یهمون شرکت م،یریهستم، من مهندس ارشد شرکت نص یرفته من ک ادتیکه  نیمثل ا. مراقب حرف زدنت باش - یمان

.يکرد یموس موس م یتوش کل

. پا رو دم من نذار. پس مقامم از تو باالتره م،یرینص ياز شرکا یکیمن در حال حاضر . يکه مقام من رو فراموش کرد نیتو هم مثل ا -نیمت

.يخوش اومد .از همه گرگ ترم، پس حواست به کارات باشه فتهیاما اگه پاش ب ره،ینگ يمنو جد یبگم بخندم و کس دیشا

:مشت به در زد و گفت هیهم از پشت در  یمان. در اتاقش رو بست نیمت

.شمرن یم زییتند نرو، جوجه رو آخر پا. نیآقا مت میبچرخ تا بچرخ -
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. منر ششیپ هیعصب نیگرفتم حاال که مت میتصم. تموم شه نیدعوا به ضرر مت نیا دمیترس یم. نییپله ها رو رفت پا تیهم با عصبان بعدش

و چشم  دهیژول يسورن با موها دمیسرم رو که بلند کردم د. بزرگ یلیجسم خ هیدر برداشتم و برگشتم که خوردم به  يگوشم رو از رو

.سر و وضعش خندم گرفت دنیاز د. باز جلومه مهیپف کرده و ن يها

دعواش شده بود؟ یبا ک یچه خبر بود؟ ک ؟يخند یچرا م ه؟یچ - سورن

.کردن که ییچه دعوا یدون ینم. یو مان نیمت. رهیگ یخودتم خندت م ینگاه کن نهییرو تو آ افتیق -

.شده یچ نمیبب ششیرم پ یاالن م - سورن

.نیرفت تو اتاق مت افهیحرف، با همون ق نیاز گفتن ا بعد

قهر بود، هم با  لوفریبود، هم با نکرد که االن اون از همه ساکت تر  یگرم م نیجمع رو مت شهیهم. همه با هم قهر بودن بایشام تقر زیم سر

 یاون جا خدا م ودیرفته  یواسه چ! گرده یو برم یگفتن رفته شمال واسه مهمون یم. نبود داشیناصر خان هم که اصال پ. دعوا کرده بود یمان

 دیپرس یازم سوال نم یکس منم تا. سورن هم که کال کم حرف بود. زد ینم یبود و حرف ریدر گ یلیکه ذهنش خ نینادرخان هم مثل ا. هدون

هم داشت  یمان. ادیاصال به چشمش نم لوفریکه ن رهیقدر درگ نیا نیدونست مت ینم چارهیب. کال رفته بود تو فاز ناز لوفرمین. زدم یحرف نم

!اهللا و اعلم د،یکش ینقشه م یواسه ک

:نادرخان سکوت جمع رو شکوند و گفت باالخره

.باشه یکم و کاست چیخوام ه ینم. دیحاضر کن عیرو سر زیهمه چ. پس فرداست یمهمون یمان -

.مهندس دهیقبل نخواب یمهمون يهنوز خرابکار - سورن

.شهیقرص ها تو دستمون بمونه برامون دردسر م نیا شتریب یهر چ. سورن جان میوقت ندار ادیما ز -خان نادر

:کم خودم رو متعجب نشون دادم و گفتم هی

د؟یفروش یها رو مقرص  یمهمون يتو یعنی -

:کرد و گفت يتک خنده ا نادرخان

.مونه واسه بعد یم دشونیخر. مید یهامون نشون م يبه مشتر ینه دخترم، ما فقط جنس رو تو مهمون -

:زد و گفت يپوزخند یمان

.معامله زیم يپا ننیش یها خوششون اومد، م يدن و مشتر یم يقر هیوسط  انیم م،یپوشون یتن قرصامون لباس م. قرصه يجور شو هی -

.زود برطرف شد و همه دوباره برگشتن به همون الك خودشون یلیرو لب هامون نشست که خ یکمرنگ لبخند

. چند نوع وجود داشته باشه زیخوام از همه چ یم. ییرایمونه اسباب پذ یفقط م. من مهمون ها رو خودم به شخصه دعوت کردم -نادرخان

بدجور منو  یاشتباه نیکوچک تر. کامال دهن پر کن باشه یخواد مهمون یدلم م. کم باشه دینبا يزیچ چیه. یندیچند نوع غذا و دسر و نوش

؟یمان یشناس یتو که منو م. کنه یم یعصب

.دارن فیکارها رو انجام بدم؟ ناصرخان هم که شمال تشر نیاما من دست تنها ا. بله قربان - یمان

.به زن و بچه اش بزنه يسر هیرفت . رانته ادیم یناصر واسه مهمون -نادرخان

... یزن و بچه اش؟ مگه تو دب - سورن
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.یکیحاال رفته سراغ اون . داره یناصر دوتا زن و زندگ -نادرخان

:ادامه داد یو رو به مان دیهم خند بعد

از . فتهیاون شب ب ياتفاق بد چیم هخوا ینم. بفرستن واسه کمک رویزنم ن یفردا هم زنگ م. رینه، چرا دست تنها؟ از بچه ها کمک بگ -

.میکن یم يو قرص ها رو بسته بند میکن یاستفاده م یشلوغ

ستن؟یشده ن يمگه بسته بند -

گم؟ یم یکه چ دیفهم یم... و  يتعداد انبوه تر. میکن يبسته بند يا گهیطور د دیهامون با يمشتر يبرا. يمشتر يچرا، اما نه برا -نادرخان

.بله البته -

.یکامل باشه مان یتیامن ستمیخوام س یم -رخانناد

.نداره دنیجرأت نفس کش یکس. ذارم یرو م یکیهر دو قدم . راحت التونیشما خ - یمان

مگه بنده خداها اومدن زندان؟. شهینم یکه مهمون نیا -

 تهیامن يکه، فقط برا ستنیباال سرشون وابا اسلحه  ستیبعدشم قرار ن. میکن سکیر میتون یحساسه سرکار خانوم، نم یلیما کارمون خ - یمان

.خودشونه

.رو هماهنگ کن زیفردا همه چ -نادرخان

؟يزود نیباشه؟ چرا به ا گهیچند روز د هی یمگه قرار نبود مهمون یول - سورن

.فتهیب گهیاتفاق د هی ترسم یم م،یهم کرد یکم خرده فروش هیعالوه بر اون ما . دستمون بمونه ادیخوام قرص ها ز یگفتم که، نم -نادرخان

؟یچه اتفاق -

 دیبا فتادهین يا گهیتا اتفاق د. دن یما از دست م يهامون اعتمادشون رو نسبت به قرص ها يمشتر ره،یهم بم گهینفر د هیاگه  -نادرخان

.میآبشون کن

ره؟یهم بم يا گهیممکنه کس د یعنی -

.احتماله هیفقط  نیا -نادرخان

ود داره که مشکل از قرص ها باشه؟امکان وج نیا یعنی - سورن

. نفر افتاد هیاون اتفاق فقط واسه  یچون اون شب حدودا صد نفر از اون قرص ها خوردن، ول ست،ین ادیز یلیاحتمال خ نیآره، اما ا - یمان

.مینگران باش یلینداره خ یلیدل. ستین شتریدرصد ب کیپس احتمالش حدودا 

.مینمرده قرص ها رو بفروش يا گهیبهتره تا کس د. يریمنم با شما موافقم مهندس نص - سورن

.میذهن آشفته به خواب رفت هیما هم با . از تموم شدن شام همه رفتن که بخوابن بعد

***

.افتاد فته،یخواست ب یکه دلمون نم یصبح همون اتفاق فردا
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طبقه دوم  کیسالن کوچ يکه تو میدیرو د یمان. میبخورکه صبحونه  نییرفتم پا یبا سورن م میدوش و حاضر شدن، داشت هیاز گرفتن  بعد

.کرد یصحبت م يپسر هیبا  یعصب یلینشسته بود و داشت خ

نشسته  يپسر هم طور. نشد میاریاز حرف هاشون سر درب میخواست یو م میبود ستادهیپله ها ا ينشسته بود که متوجه ما که رو يطور یمان

از همه  یمان یکه شب مهمون هیهمون پسر دمیکم که فکر کردم د هی. آشنا بود افشیق. مینیبب میتونست یصورتش رو م مرخیبود که فقط ن

اسمش رو فراموش کرده بودم، اما مطمئن بودم همون . بود زبانیاون شب انگار اون م. کرد یو قرص تعارف م یدنینوش وکرد  یم ییرایپذ

.پسره س

کم حالش بهتر بود؛  هیتموم کرد، اما شبنم  یو تو مهمون دینرس مارستانیکه اصال به ب ثمیم. حال دوتا از بچه ها باز بد شد شبید یمان -پسر

.ستیبهش ن يدیام ادیگن ز یاالن دکترها م. بده یلیاما حالش خ مارستان،یب مشیرسوند هانیبا ک. بهتر که نه، زنده بود یعنی

:سرش داد زد یعصب یمان

 سیپل نیرام. جا نیا دیکن یرو باز م سیپل يکارتون پا نیبا ا ن؟یلومون بد نیخوا یم. مارستانیب نیشبنم رو برد نیغلط کرد هانیتو و ک -

 ستیبرد اون دختره رو؟ حاال تن لش ن یم يصاحب مونده ا یب هیشد  ینم ست؟یجو عقل تو سر تو ن هیآخه پسر . دهییبو ببره گاومون زا

!میبه خاطرش فنا ش داره،ارزش  یلیخ

الله،  شبیقبرستون، پر نهیعشق و حال کنن، نه که برن س میبود که به بچه ها قرص بد نیما قرارمون ا ؟یمان یگ یم يدار یچ -نیرام

معدش آك بوده،  میالله رو بگ. ترسن از قرص هاتون بخورن یم گهیبچه ها د ؟یمان دیکن یکار م یچ دیشما دار. و شبنم ثمیم شبمید

ها؟. شدن يجور نیکاره بودن چرا ا نیعمر ا هیو شبنم که  ثمیم. ختهتازه وارد بوده و بهش نسا يادیز

از قرص ها خرابن؟ یبعض یگ یتو م یعنی. شدم جیدونم خودمم گ یدونم، نم ینم - یمان

 دیلرزه بخوان خر یدست و دلشون م. شده ادیز گهیتو بچه ها د ياعتماد یدونم ب یرو م نیا یدونم، ول یهمش رو نم ای ایبعض -نیرام

.رهیشه و به خاطر اون قرص ها بم نیپخش زم یکی یکه تو مهمون ننیهمش منتظر ا. کنن

خرن  ینم گهیخبرا رو بشنون د نیها ا ياگه مشتر. داره یمهندس فردا شب مهمون. درز کنه ییخبرا جا نیا يبذار دینبا نیرام - یمان

زود ردمون رو  ای رید سیپل نیهم که شما زد يبا اون گند. دهکارهمهندس به عالم و آدم ب. میش یورشکست م گهیازمون، اون وقت ما د

کنم،  یم سیرو راست و ر یفردا شب جوش بخوره، خودم همه چ يبذار معامله . ساکت کن یتون یرو هر جور که م ابچه ه نیرام. زنه یم

گفتم؟ یچ يدیفهم. رو ندارم يبعد يجنازه ها يحوصله . گفته باشم. ستین یاز مهمون يفقط تا فردا شب خبر

؟يرو به کشتن بد يشتریب يآدم ها یعمده بفروش يخوا یم. اون قرص ها فاسده یفهم یچرا نم یمان -نیرام

؟یفهم یم. میش یهامون بو ببرن نابود م ياگر مشتر. نیرام میما تا خرخره تو باتالق. میندار يچاره ا - یمان

 يخدا دیوقت ضرر نکن هیکه  دیخودتون باش بیبه فکر ج دیتو و مهندس هم با. فقط به فکر منافع خودشه یخب آره، هر کس -نیرام

.نکرده

:تاسف تکون داد و گفت ياز رو يبلند شد و سر بعد

. دیو پوچ به کشتن ند جیمردم رو سر ه يکارتون که جوون ها ریدنبال گ دیشما هم بر. تموم شه بتیمص نیهر چه زودتر ا دوارمیام -

.خداحافظ
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دستاش  يزانوش و سرش رو تو يبعد از رفتن پسر آرنج هاش رو گذاشت رو. کرد يسرد یشسته باهاش دست داد و خداحافظن یمان

 ینم زیچ چیداشته باشه، اما انگار ه یباز قربان هیقض نیخواست ا یاصال دلمون نم. از اون نداشتم یمنم دست کم. بود یسورن عصب. گرفت

.بره شیخواد بر وفق مراد ما پ

.رو پنهون کنه شیکرد نگران یو سع دیاز جا پر یسورن، مان يصدا اب

.امیمنم م دیتاشما مشغول ش. دهیچ نییخانوم تازه صبحونه رو پا میمر. ریصبح بخ. سالم سورن جان - یمان

.شد خکوبیسورن سرجاش م يشد بره که با صدا بلند

ر داشت؟کا یجا چ نیا نیرام. ير یجا نم چیسر جات، تو ه نیبش - سورن

:صداش رو صاف کرد و گفت. رو نگه داره شیشگیکرد همون ژست مسلط هم یسع

.نیهم ره،یبگ دیهم از مهش یسراغ هیبپرسه و  یحال هیاومده بود  يجور نیهم ،یچیه -

؟یمطمئن - سورن

.آره - یمان

.دهبد ش شبیو شبنم حالشون د ثمیکه گفت م دمیخودم شن ه؟یچ شبید یمهمون ي هیپس قض - سورن

:به خودش گرفت و گفت تیرنگ عصبان یترس و بعد کم یاول کم. کرد رییتغ ینگاه مان رنگ

؟یستیفال گوش وا دیکه نبا ینگرفت ادیشما  -

:کرد و گفت یعصب يخنده ا سورن

ست؟یطور ن نیا ؟یکن همیتنب ستادنیفال گوش ا يکه برا يخوا ینم -

:گفتم یبلند و تحکم خاص يصدا با

آوره؟  يقرص ها شاد نیا دیگفت یمگه نم. قرار ما نبود نیا. رهیگ یم یاون قرص ها هر روز داره قربان ؟یمان یکن یکار م یچ يتو دار -

ره؟یگ یپس چرا االن داره جون جوونا رو م

.رنیتا حاال سابقه نداشته تو دو شب دو نفر بم. دونم یبه خدا خودمم نم - یمان

:گفتم يپوزخند با

.جزء مرده ها حساب کرد دیدختره رو هم باسه نفر، اون  -

.بدبخت م،یش یبدبخت م. رو شروع کرده قاتشیحتما تحق سیپل. مارستانیخورده ها دختره رو بردن ب رخامیش نیا. ترسم یمن م - یمان

بعد دوتا بعد سه تا، تا  یکیکه روز به روز به تعداد کشته ها افزوده شه؟ اول  مارستان؟یکه دختره رو نبرن ب ؟یداشت يخب تو چه انتظار -

.میهممون نابود ادیکه ب سیپل. رهیهممون گ يپا. یبترس دمیبه باال، آره؟ با

:دستم رو گرفت و گفت سورن

ه؟یقرص ها چ نیمشکل ا. آروم تر عسل -

.بزنم يزنگ به دکتر ساجد هیدونم، بذار  ینم - یمان
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 هی. رو گرفت يساجد يرو درآورد و شماره  شیهاش گوش بیگشتن تو ج کم هیبعد از . شلوارش بیدست کرد تو ج یعصب یلیخ بعد

.بهش پک زد تیروشن کرد و با عصبان گاریس

.يالو؟ الو سالم دکتر ساجد - یمان

- ...

؟یختیقرص ها؟ زهر توشون ر نیبا ا يکار کرد یشما چ. قرص ها تو دو روز دو سه نفر رو به کشتن داده نیآقا؟ ا یچه خوب -

- ...

داره با  مارستانیدخترم االن تو تخت ب هیقبرستون کرده،  یکنم؟ تا االن دو نفر رو راه یخوره االن بخوام شوخ یبه من م ه؟یچ یشوخ -

شده؟ يطور نینبوده؟ چرا ا یشگیمگه فرمولشون همون فرمول هم. کنه یدست و پنجه نرم م یمرگ و زندگ

- ...

.دکتر دیکارتون ما رو نابود کرد نیکارتون خبر داره؟ شما با ا نیاز ا يریا؟ مهندس نصآق یچ یعنی ؟يکار کرد یشما چ! ؟یچـــ -

- ...

.خدانگهدار! واقعا که -

 یو آسمون لعنت م نیداد و به زم یلب همش فحش م ریز. زد گارشیبه س گهیچند پک د یرو قطع کرد و باز هم عصب یگوش وبعد

.فرستاد

؟یشد مان یچ - سورن

کار کرده؟ یچ يدکتر ساجد -

:زد و گفت يپوزخند یمان

بود،  دهیقرص ها به حد نصاب نرس گهینفهم م کهیمرت. اسم خودش رو گذاشته دکتر. مردك بذارن نیاون اسم که رو ا فیح! دکتر -

کردم  یفکر نم گهیم. دادم رییکم تغ هیدرصد مواد رو . میپول نبود بخر. میاز مواد رو کم داشت یکی. کنم دیتول گهید يسر هیمهندس گفت 

.امون شهیزده به ر شهیکارش ت نیبا ا مردك. بخواد خطرناك بشه

:تو موهاش فرو کرد و گفت یدست یعصب سورن

خبر داره؟ ؟یچ يریمهندس نص -

.شهیم يقدر اوضاع خطر نیدونستن ا یکدومشون نم چیه یبه مهندس گفته بوده درصد مواد رو عوض کرده، ول گهیم - یمان

کردن که مردم رو به کشتن بدن؟ يکه پول خرج نکنن کار نیبه خاطر ا یعنی! ا کهواقع -

.شهیم يطور نیدونستن ا یاونا که نم - یمان

خودش رو  یکاره نبود واسه چ نیفکر؟ مهندس که ا یقدر ب نیواقعا آدم ا. دار ببره يکردن که ممکنه سر هممون رو باال یاما اشتباه -

...عر  یواقعا که ب. فروخت بهتر بود که یکرد و م یها رو درست م يراه؟ همون قرص الغر نیکرده و اومده تو ا یقاط

.فوت کردم یحرفم رو خوردم و نفسم رو عصب ي هیبق

.زودتر به مهندس بگم دیبا - یمان
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.نییپا میما هم پشت سرش رفت. بلند مهندس رو صدا زد يو صدا تیو با عصبان نییپا دیدو بعد

؟یهست یقدر عصب نیشده ا یچ ؟یخبرته مان چه -نادرخان

 یچیاز مواد رو تموم کرده و درصد مواد رو عوض کرده، اما شما ه یکیبه شما گفته بوده  يدکتر ساجد ؟يکار کرد یمهندس شما چ - یمان

د؟یبود که شما کرد يا يچه سهل انگار نیواقعا ا د؟یبهش نگفت

شده حاال؟ یمگه چ -خان نادر

:گفت شیمحکم و جد يبا صدابار سورن  نیا

. شما عوض شده يکه درصدشون با اجازه  ییاز اون قرص ها. که مردن از اون قرص ها خوردن يچند نفر نیبشه؟ ا یچ دیخواست یم -

 هگیچند نفر د. رهیم یاز اون قرص ها بخوره م یحاال هر کس. از هم جداشون کرد شهیشدن و نم یسالم قاط يبا قرص ها یحاال هم حساب

د؟یخوا یرو م نیشما ا. میکشته بد دیدوم با يسر ياون قرص ها يبه تعداد همه  د؟یندو یمهندس؟ م رنیبم دیبا

:گفت یو دستپاچگ يقرار یو با ب دیکش شیجو گندم يتو موها یکالفه دست نادرخان

هان؟ د؟یکار کن یچ دیخوا یم -

د؟یرو بفروشاون قرص ها  نیخوا یم د؟یکار کن یچ دیخوا یشما م - سورن

رو دود کنم بفرستم رو هوا؟ عالوه بر اون پول خود  میضرر رو به جون بخرم؟ کل سرما یکار کنم؟ کل یچ يخوا یپس م -نادرخان

احتمال  هیبه خاطر  يخوا یو سودت رو هر چه زودتر بهت بدم؟ حاال م هیکه سرما يخوند یدم گوشم نم یمگه ه. هم هست یجنابعال

سورن بذار . دینبا د؟یدیفهم. بو ببرن هیقض نیهامون از ا يمشتر دینبا. کنم ینم یسکیر نیو ببازم؟ نه، نه من همچر میکل زندگ کیکوچ

.بار هی نیبعد، فقط هم يبرا

مردم؟ يجون جوونا ایمهم تره  تونیسرما - سورن

فردا  يمعامله ها نیا دیفقط بذار. اومدن یمجور برنامه ها ن نیبودن که طرف ا یمردم اگه درست و حساب يجوونا. گهیبس کن د -نادرخان

باشه مهندس؟. ازتون خواهش کردم. جمع کنم شتریبه بعد حواسم رو ب نیدم از ا یجوش بخوره، قول م

:تکون داد و گفت یسرش رو عصب سورن

.بار هی نیفقط هم -

.ممنون پسرم -نادرخان

 يپشت سر سورن رفتم تو یحرف چیندونستم و بدون ه زیرو جا یع لعنتموندن تو اون جم شتریمنم ب. رفت سمت پله ها یعصبان سورن

.کرد یم یزد و طول اتاق رو ط یم ادیفر یبا بسته شدن در سورن عصب. اتاقمون

 دیبا یهم باش یگن آدم؟ قاچاقچ یبه تو هم م. گزه یهمه جوون رو به کشتن بده ککش هم نم نیا. پولش براش مهم تره کهیمرت - سورن

.گهیخالفکاره د هیبه هر حال اون . میداشته باش يشتریانتظار ب یکس نیاز همچ دیالبته نبا. یرام و مروت داشته باشکم م هی

.حرف ها بود نیتر از ا یعصب یآروم به آرامش دعوتش کنم، ول يکردم با صدا یسع

.شنون یسورن آروم تر، م -

.بشنون، به جهنم - سورن
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لو بره؟ یه چهم يخوا یبه جهنم؟ م یچ یعنی -

:آروم تر شد و مستاصل گفت یکم سورن

.فوق فوقش تا پس فردا م،یوقت ندار یلیخ م؟یکار کن یچ یگ یتو م -

:لبخند بهش زدم و گفتم هیدستم گرفتم و  يرو تو دستش

 میتون یرو هم م شیبق م،یمدجا رو با زحمت او نیتا ا. میو بجنگ میستیمحکم وا دیبا ؟یمنو کم کن يمگه قرار نبود رو. سیباش رئ يقو -

.به خدا باشه پسر دتیام. مطمئن باش. سورن

:و گفت دیزد و رو صورتم دست کش یجون یب لبخند

.ده یم یکه فسقل بچه داره بهم اعتماد به نفس و دلگرم دهینگاه تو رو خدا، کارم به کجا رس -

:قهر گفتمغنچه شده نشستم کنارش لب تخت و با حالت  يکردم و با لب ها اخم

اصال به من چه؟. به آقا مید یم دیام میما رو باش، دار -

.رو انداخت دور شونم و چسبوند به خودش دستش

.میکار کن یچ مینیرو هم بب میفکر هامون رو بذار ایب. قهر نکن گهیخب د یلیخ - سورن

.کم تو فکر رفتم هیرو گذاشتم رو شونش و  سرم

؟يشد یچ - سورن

.نمک یدارم فکر م -

؟يدیهم رس يا جهیبه نت - سورن

.میجلسه بذار هیرو صدا کن  نیبرو مت -

!سیبه چشم رئ يا - سورن

رو  میمذاکره نداشت، طبق معمول نشست زیکه اتاقمون م ییاز اون جا. اومدن تو نیبا مت قهیبعد از دو دق. نیبلند شد و رفت تو اتاق مت بعد

.میکرد فیتعر نیمو به مو واسه مت اتفاق افتاد رو نییکه پا یانیکل جر. تخت

م؟یکار کن یچ دیگ یحاال شما م -نیمت

.جون، باهاش صالح و مشورت کن يزنگ بزن به دد هیسورن  -

.خنده ریو سورن زدن ز نیمت

.سمینو یگزارش براش م هیاالن  نیهم زم،یباشه عز - سورن

.میباز هم فکر کرد ادیتا جواب برامون ب. دکر لیمیگزارش واسه سردار ا هی عیلپ تاپش رو برداشت و سر بعد

تو  ریهم ش یلیخ. میکن ریهمشون رو دستگ میتون یشلوغه و نم یلیجا خ نیفردا که ا. میکن ییها رو شناسا يگم فردا مشتر یمن م -نیمت

چطوره؟. میکن دیرو صسرشون و همه  میتور بنداز هیواسه معامله کردن،  انیها م يپس فردا که مشتر میبذار. جا نیا شهیم ریش

:که سرش تو لپ تاپش بود گفت سورن

.يتر یالبته با لحن مودبانه تر و رسم. گهیرو م نیجون هم هم ياتفاقا دد -
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:تعجب گفتم با

جوابش اومد؟ يزود نیبه هم -

.عصر عصرِ سرعت و ارتباطاته گه،یآره د - سورن

ه؟یخب حاال دستور چ -نیمت

.میکن رشونیبعد روز معامله دستگ میکن ییها رو شناسا يو مشتر میریو تحت نظر بگر زیگفته فردا همه چ - سورن

.ژست با حال گرفت به خودش هیلباسش رو داد باال و  ي قهی نیمت

ه ب. نهیخونوادش تو خونه بش شیرو باز نشسته کنن بره پ سیخواستن رئ يشه، اما چند دفعه ا ایبگم ر ستیگفتم؟ حاال الزم ن دیدید -نیمت

.رو بازنشسته نکردن سیوجود نداره رئ يتر قیفرد ال دنید. بشم، من قبول نکردم نشیجانش امیمن گفتن ب

:کردخندش رو قورت بده گفت یم یکه سع یدر حال سورن

.جمهور نداره سیرئ يکه تو دار یاعتماد به نفس یعنی -

.کنم یون خودم مبشم مطمئن باش تو رو معا سیکنم، البته اگه من رئ یخواهش م -نیمت

.معاونت شما باشم قیبرسم که ال يکنم که به اون درجه ا یخودم رو م یقدر سع نیا. ادیخوشم نم يباز ینه بابا، من اصال از پارت - سورن

.کنم جوون یمن به پشت کار تو افتخار م. نیآفر -نیمت

با من . میذار یکار م نیکه توش دورب یدستت کن يگشتران هی دیبا یعسل فردا تو مهمون. خب حاال، خودت رو لوس نکن یلیخ - سورن

 هی دیشا. دیفردا کامال مسلح باش. وصل باشه کروفونیبهمون ما دیهمه مون با. يریگ یم لمیو از همه ف یکن یم کیو با همه سالم و عل يایم

.ما خارج باشه ياز عهده  که فتهیب یاتفاقات

؟یبگ بهش يخوا یم یچ میمسلح دیاگر مهندس فهم -

تونم  یم. نیهم م،یخودمون مسلح تیامن يما هم برا د،یذار یمسلح م يقدم به قدم آدما تمونیواسه امن دیخودتون گفت میگ یم - سورن

.نگران اون نباش ادیتو ز چونمش،یبپ

؟یخواست حاال خوشحال یم جانیقدر دلت ه نیا. بفرما خانوم کوچولو -نیمت

.يدفعه ا هیهمه اون، هم  نینه ا یخواست، ول یم جانیواال دلم ه -

.اشتباهمونه نیاشتباه آخر نیکوچک تر. میمراقب باش یلیخ دیبا - سورن

گه؟یخب، د -نیمت

.رسه یبه ذهنم م يا گهید يزهایچه چ نمیتا بعد بب ن،یفعال هم - سورن

.دیشد صدام کن يخبر. رم تو اتاقم یخب، پس من فعال م یلیخ -نیمت

.باشه - سورن

.تو اتاق خودش و من موندم و سورن رفت نیمت

سورن؟ -

هوم؟ - سورن
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ره؟ یم شیخوب پ زیهمه چ یعنی -

.من رو درآورد يبهم کرد و ادا ینگاه چپ چپ سورن

؟يدیقدر ترس نیحاال چرا ا. هرجا من بودم موفق شدم و ال و بل. ستیرو دست من ن يدختر چیه. مامور ادارم نیمن بهتر -

.تو برجک آدم یزن یجواب نده، چرا م ياگه دوست ندار. دمیوال پرسس هیفقط  دم،ینترس -

برجکت، داغون شد؟ يآخ فدا - سورن

.حرف هاست نیبرجک بنده ضد ضربه تر از ا رم،ینخ -

:گفت یکرد و با مهربون يمردونه ا يتک خنده  سورن

مطمئنم که ما . باهامن يوتا افسر خوب و با پشتکار و حرفه اد یآخه نا سالمت دوارم،یام تیمامور نیبه ا یلیمن که خ. دیخب، ببخش یلیخ -

؟يلوس شد یلیخ دایجد يدقت کرد. خانوم گل، قهر کن. سرکار مییماجرا روزیپ

.ستیطور ن نیاصال هم ا -

...نکنه . یش یو ساکت م یکن یلبات رو جمع م ای یکن یقهر م ایاما االن همش  ،ياهل دعوا و چزوندن بود شتریقبال ب. چرا هست - سورن

:تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با

؟ینکنه چ -

:ابروهاش رو انداخت باال و گفت طنتیبا ش سورن

!عشقه ها ينشونه  نایا ؟ينکنه عاشقم شد -

است دونستم ر ینم. تیعصبان ایدونم از خجالت بود  ینم. آن تمام بدنم گر گرفت و داغ شدم کی. حرف رو بشنوم نیدوست نداشتم ا اصال

 يحس اون قدرها هم پررنگ و جد نیکردم ا یاحساس م. که بهش داشتم رو عشق بذارم یخواست اسم احساس ینه، اما دلم نم ایگفت  یم

 نیا شیبد یذاشتم، ول یاگه دست خودم بود که اسم عادت رو روش م. بهتر باشه یوابستگ دیشا. روش گذاشت روکه بشه اون اسم  ستین

اتفاق کنار  هیبا  ياومد یتا م. عادت کرد زیچ چیشد به ه یبود که نم يطور طیشرا یعنی. تم به سورن عادت نکردمدونس یبود که خودم م

.زد یو کاسه و کوزمون رو به هم م دیرس یاتفاق تازه تر از راه م هی ،یو بهش عادت کن يایب

:بگه شتریب طنتیو با ش رهیشدم که باعث شد بل بگ رهیبهش خ يا هیثان چند

زدم تو خال؟ درست گفتم نه؟ ه؟یچ -

:کردم و گفتم یرو عصبان افمیق

 يمن فقط خواستم االن که تنش ها. دیتصور کن دیکه دوست دار يزیکه رفتارم رو هر چ ستین نیبرا لیدل دمیچندبار به روتون خند -

واقعا . دیبرداشت کن يا گهید زیرفتارم رو چ يکردم بخوا یفکر نم. کم باهات خوب باشم که دغدغه هامون کمتر بشه هی ادهیز مونیعصب

!براتون متاسفم

:گفت یخاص یمونیپش هیکم ناراحت شده بود، با  هیکه  سورن

.یقدر بهت بربخوره و ناراحت بش نیکردم ا یفکر نم. ساده بود عسل یشوخ هیاما اون فقط  د،یببخش -

.تخته که نه، چند تختت کمه هیقعا که کردم؟ وا یشوخ یگ یعاشقت شدم، بعد م یگ یبهم م یبرگشت -
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:گفت يبا لحن دلخور سورن

وونم؟یمن د یعنی -

:گفتم يپوزخند با

.يریگ یم لیخودت رو تحو يادیکم اعتماد به نفست باالئه ز هیفقط  ،یستین وونهینه د -

.شم رهیبهش خ نییر بودم از پاحاال مجبو.ستادیتخت و مقابلم ا يبلند شد از رو. شد يابر. شد نیغمگ. نگاهش عوض شد رنگ

به خودم هزار دفعه . کردم یفکر م يطور نیمن ا ایدونستم واقعا بغض بود  ینم. بودم دهیند کیقدر از نزد نیمرد رو ا هیحاال بغض  تا

 یهمه رو مخاصش که دل  يو صالبت و جذبه  یشگیبا همون اخم هم. گفتم بهش، اما هنوز محکم بود يلعنت فرستادم که چرا اون طور

.برد

:گوشه لبش گفت يپوزخند با

 هی یتونه من رو حت ینم یشکیه. يخنده دار يهه، چه کلمه  ؟یعاشق. رمیگ یم لیخودم رو تحو يادیمن ز. یگ یآره، آره تو راست م -

ازت انتظار ندارم . دم قانعممن به حد خو! یعاشقم باشه؟ چه انتظار بزرگ یاون وقت انتظار دارم کس. تحملم کنه ایروز دوست داشته باشه 

.عسل دیواقعا ببخش د،یببخش. بود یشوخ هیاون فقط ! گهیکس د چیاز تو، نه از ه هن. یعاشقم باش

داشه  ازیبه خلوت ن دیخواستم دنبالش برم که گفتم شا. و در رو بست رونیرفت ب عینتونست خودش رو کنترل کنه که سر گهیکنم د فکر

چندبار تو . شیبزرگ داشته تو زندگ یشکست عشق هیزنه  یموقع ها ازش سر م یکه بعض ییحرف ها و رفتارها نیدونستم با ا یم. باشه

ناراحت  دیبپرسم، اما گفتم شا نیخواستم از مت یم. ارمیسر درب شیدوست داشتم از قض یلیخ. بودم دهیرس جهینت نیمدت کم به ا نیهم

که خود سورن بهم  یکردم تا زمان ینرفتم و سع نیکنه، سراغ مت فیسورن برام تعر خواست خود یته دلم م ییجورا هیچون  دمیشا. شه

با خودم کلنجار رفتم که چرا  یکل. گهیبود، اما چه کنم که مجبور بودم د یسخت یلیکار خ بتهال. عسل کنجکاو درونم رو خفه کنم نینگفته ا

با ... . االن  یشد، ول یزدم و اونم ناراحت نم یحرف بهش م یکل کردم یخب هر دفعه که باهاش کل کل م. اون حرف ها رو بهش زدم

.رونیزبونش بکشم ب ریعشقش رو از ز يتونستم ماجرا هو اگ ارمیبرگشت تو اتاق از دلش درب یگرفتم وقت میخودم تصم

***

 يرفتم کنارش رو. ت و بهم پشت کردتخ يرو دیپر خون خواب يدرهم و چشم ها ي افهیق هیبا . باالخره اومد. غروب تو اتاقم موندم تا

.سرش يرو دیتخت نشستم که پتو رو کش

االن؟ يمثال قهر! اوه چه بداخالق -

.خوام تنها باشم یعسل راحتم بذار، م - سورن

:گفتم تیعصبان یکم با

.ندارما دنیناز کش يکن، من حوصله  یبست نبود؟ پاشو زود آشت يتا االن تنها بود -

.شو الیخ یپس ب ،یستیموضوع تو ن. نداره دنیانتظار ناز کشهم ازت  یکس - سورن

افتاده؟ یدوباره اتفاق نییپا ه؟یپس موضوع چ -
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.نه - سورن

مربوط به کدوم موضوعه آقا؟ تونیپس ناراحت -

.بذار بخوابم ست،یمهم ن. یمیقد یلیموضوع خ هی - سورن

 یعاشقتم و م يگفتم وا یگفتم؟ حاال اگه م یحاال مگه من چ. یکن یر مقه يطور نیکه ا یستیپنج ساله ن يپسر بچه . کن یپاشو آشت -

.دیهمتون از درون بچه ا د،یمدل هیباز بود نه؟ واال شما مردها اصال  شتیبرات ن رمیم

حاال اجازه هست بخوابم؟. بله حق با شماست - سورن

ده؟ یآزارت م يزیسورن چ. ينشد يطور نیا کلمه حرف من هیچت شد؟ مطمئنم واسه  هوی یبگ دیبا. ستیاجازه ن رمینخ -

:گفت ینگاهش رو به سقف دوخت و با پوزخند تلخ. سرش ریدستش رو گذاشته بود ز هیبود و  دهیقشنگ دراز کش گهید حاال

.نه -

:گفتم "یخر خودت"زد که  یجمله موج م نیکه توش فقط ا یرو انداختم باال و با لحن ابروم

؟یکم سبک ش هیبهم تا  یگ یچرا نم. کنه یم تتیداره اذ يزیچ هیخب تابلوئه که ســـــورن من بچه ام؟  -

.کنه یم تمیداره اذ يزیچ هیآره،  - سورن

:گفتم اقیاشت با

بتونم کمکت کنم؟ دیبهم بگو شا ؟یخب چ -

.زد بهتر بود یقدر تلخ بود که نم نیزد که ا یکج لبخند

!تو یفضول - سورن

؟یچـــ -

.کنه یم تمیتو داره اذ ی، فوضولتو یفضول - سورن

:گفتم تیعصبان با

!که يندار اقتیخواستم به آقا کمک کنم و بهش مشاوره بدم، ل یمنو باش که م -

:خوشحال بود و گفت یکه لج منو درآورده بود حساب نیاز ا سورن

. کرده رو حل کنه ریکه در حال حاضر توش گ یموضوع هیخواد  یداره و م اجیدن که به کمک احت یم یسرکار خانوم، مشاوره رو به کس -

.خاك دفن شده ریوقته ز یلیمشاوره هات رو نگه دار واسه خودت، چون مشکل من خ نیا

!یطفلک ،یآخ. رو دوست داشته حاال طرف مرده یکیحتما  ،يوا

مرده؟ یعنی -

:زد و با تعجب گفت يلبخند سورن

مرده؟ یک -

.گهید یکه دوستش داشت یهمون -

:اخم هاش رفت تو هم و باز با همون لحن تلخ گفت وبارهد
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سرکار خانوم کنجکاو؟ ینپرس یسوال چیه گهید شهیم. خاك دفنش کردم ریوقته ز یلیمن خ. آره، واسه من که مرده -

.ستمیول کن ن هیتا نفهمم موضوعش چ ارمیسر درب يزیچ هیخوام از  یم یراستش من وقت. دم یقول نم -

:کم سر جاش جا به جا شد و گفت هی یسبا بدجن سورن

.ياریسر درنم يزیاز چ ،یتالش نکن فسقل ادیز -

؟یبپرسم چ نیاگه از مت -

.دونه ینم يزیکه چ نیمت - سورن

.دونه یچرا م -

.راحت التیخ گه،ینم يزیاگرم بدونه بهت چ - سورن

:گفتم يرو خاروندم و با لحن بچگونه ا سرم

!ياز کنجکاو رمیم یکه من م يطور نیخب، ا دیبد یلیخ -

:با خنده گفت سورن

؟يقدر فضول بود نیهم ا تیتو از بچگ -

.کنجکاو بودم نه فضول رم،ینخ -

.کار نیتو رو کشونده به ا تیفضول نیبندم هم یباهات شرط م - سورن

کدوم کار؟ -

.گهیمنظورم شغلته د - سورن

.ایباشه آخرش بهم نگفت ادتی یآهان آره، ول -

.بهت گفتم يروز هی دیحاال شا. ایداد يریبابا عجب گ - سورن

.خودت رو الیمن رو راحت کن هم خ الیامروز بگو هم خ نیهم. گفتن کار امروز رو به فردا واگذار نکن امیاال میآقا از قد -

:ابروهاش رو انداخت باال و گفت سورن

حاال هم دست از سر کچل من بردار و . کنم خانوم کنجکاو یعرض م دادم که وقتشه خدمتتون صیتشخ يروز هیاگر . ستیاالن وقتش ن -

.کم استراحت کنم عسل هیبذار 

م؟یکن یکار م یپس ک م،یو همش تو اتاقمون میکن یاستراحت م میمن موندم ما که فقط دار -

.دیخر میر یعسل، صبح م یراست. میکار کن دیبا یفردا، فردا کل -

م؟یکن یجونت رو خال يدد بیج یکل نایا تیدرپ یحاال الزمه واسه هر مهمون -

:گرد شده گفت يبا خنده و چشم ها سورن

 يادیز دیشا ؟ییجور نیتو چرا ا. نیزن ها عشق مهمون يبابا همه . يغر زد یکل یمهمون میبر میهر دفعه خواست! یبیواقعا که تو عج -

هان؟. گذاشته ریتاث تیکارت مردونه بوده تو روح طیمح
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 ادمیهم که  شیآخر. باال اومده يگند هی یمهمون میچسبه، هر دفعه رفت یهاشون چقدرم به آدم م یکه مهمون ستیآخه ن. دیونم شاد ینم -

!شهیافته حالم بد م یم

.به بعد نیاز ا یش یراحت م ه،یمهمون نیآخر گهید نیا. دیخر میبر دیبه هر حال فردا صبح با. حرص نخور ادیخب، ز یلیخ - سورن

م؟یر یم نایا لوفرین با -

.میریبگ دیرو سر راه با ییزهایچ هی. میر یم یینه خودم و خودت، دوتا - سورن

؟یمثال چ -

.گهیاون انگشتر خوشگله رو که گفتم واست بخرم د میبر دیبا - سورن

.چشمک زد هی بعد

از کجا؟ -

.گهید يها کروفونیو ما نیدورب يسر هیاون انگشتر رو با . میریگ یرو م لینا محسوس از بچه ها وسا ییجورا هی میر یفردا م - سورن

م؟یر یصبح زود م. آهان -

.حداقل میشام بخور نییپا میبر ایمن بخوابم، ب یگم تو که نذاشت یم. نه ساعت ده - سورن

.عبوس و بداخالق ،يدید یم نهییخودت رو تو آ ي افهیق دیتو اتاق با يکه اومد یوقت. حداقل سر از حالت درآوردم یول ،ینذاشتم بخواب -

؟يدیمرد با جذبه ند ه؟یچ - سورن

.دمیبودم که خدا رو شکر عمرم قد داد و اونم د دهینه، مرد لوس و ننر ند -

.زیکم نمک بر ن،ییپا میبدو بر - سورن

.دایخر میبر میخواست یم یخوابالو، ناسالمت. گهیعسل؟ عسل پاشو د - سورن

.بابا بذار بخوابم -

.شو خوابالوپا - سورن

:دم گوشم گفت آروم

.که میشانس ندار ت،یفرستادن مامور ینگاه کن تو رو خدا ما رو با ک. هم نوبره یتنبل نیافسر به ا -

.ینیمرد زم نیبه نظر من که تو خوش شانس تر. یهم خدا رو شکر کن یکل دیبا -

لباس  دیهم با یاون وقت جنابعال. دیرم خر یم ییخودم تنها یبلند نش گهید قهیپاشو، تا دو دق. یرو بگ نیآره، اگه که فقط خودت ا - سورن

.یرو بپوش تیمیقد يها

.میر یبعد م رمیدوش بگ هیبذار برم . خب بابا، حاال نزن ما رو یلیخ -

.مایوقت ندار ادیبدو، ز - سورن

و شروع  شمیآرا زیم رو تنم کردم و نشستم پشت محول. بسته اول رفتم توالت، بعد رفتم حموم مهیباز و ن مهین يشدم و با چشم ها بلند

.کردم به بزك دوزك کردن

نه؟ د،یذار ینم رونیپاتون رو ب دینکن شیشما زن ها آرا - سورن
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نگاهش کن تو رو خدا، انگار واسه من . کرد یداشت بهم نگاه م نهیو دست به س واریداده بود به د هیتک. نگاه بهش انداختم هی نهییآ يتو از

.کنه یم یپیاحساس خوشت گه،یس د فتهیخودش. ستادهیخواد عکس بندازه، مدل وا یم یعکاس رفته

د؟یدار یکردن من مشکل شیشما با آرا -

.همه رو تو باشه يچشم ها رونیب يایباهام م یدوست ندارم وقت اد،ینه ز - سورن

:گفتم يدلخور یکم با

شن؟ یم رهیمنه که همه به من خ ریخب مگه تقص -

:بهم نگاه کرد و گفت نهییکم خم کرد و از تو آ هیو سرش رو  میجلو و دستاش رو گذاشت رو پشت صندل اومد

 ادیمنم خوشم نم. زنن بهت یهمه زل م گهید یو به خودت برس یکه کن شمیآرا ،یخب تو خوشگل یپررو نشو، ول. توئه ریکمش تقص هی -

.رهیمعصابم خرد شد زدم لت و پارشون کردم همشاعصاب  يدید هوی. همه نگاهت کنن رونیرم ب یم یوقت

چون دوست  دیشا. لبخندم محو شد دمیآخر رو شن يدونم چرا تا کلمه  یها گفت که خندم گرفت، اما نم یآخر رو با لحن لوت ي جمله

.کنم ریتعب يسورن رو محبت خواهر برادر ریاخ يها یمهربون نینداشتم ا

:گفتم تیکم جد هی با

.کنم شیکمتر آرا رونیب امیبا شما م یکنم وقت یم یباشه، سع -

 يزیآخه واسه ساعت به ساعت امروز برنامه ر م،یکارهامون برس يکم زودتر حاضر شو که به همه  هی شهیاگر م. شم یممنون م - سورن

.خوام برنامم به هم بخوره یکردم، نم

.شم یچشم، االن حاضر م -

.وار برداشتم و رو کردم به سورن و گفتمدست لباس و مانتو و شل هیتو کمدم  از

.خوام لباس بپوشم یآخه م رون؟یب يبر شهیم -

 یبود که اصال نم نیبدتر از همه ا. اومدم یاحساسات مسخرم کنار م نیبا ا يجور هی دیبا. رونیرو تکون داد و بدون حرف رفت ب سرش

 هی دم،یلباسام رو پوش. افکار مزخرف رو کنار بذارم نیکردم دوباره ا یسعتکون دادم و  یسرم رو چند بار عصب! نه ایدونستم دوستش دارم 

 لوفرینشستم با ن. نییکم به خودم عطر زدم و رفتم پا هی. یو کفش و شال مشک فیو ک یبا شلوار کتان مشک یکوتاه و جذب طوس يمانتو

.صبحونه بخورم

:بلند شد و گفت سورن

.شمرم باال حاضر  یمن صبحونه خوردم، م -

.تکون دادم دنیفهم يرو به نشونه  سرم

؟يقهر نیهنوز با مت لوفرین -

:گفت تیکم عصبان هیبا  لوفرین

؟يکرد یکار م یکرد تو چ یکار رو م نیسورن ا ن،یمت يعسل اگه جا -
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 نیکرده و االن هم ع تانیبهش خ نیکرد مت یدونست و فکر م ینم لوفریاون کار رو نکرده، اما ن نیدونستم مت یمن م. فکر کردم بهش

 لوفریفکر عکس العمل ن ادیز نیهم به خاطر هم نیمت دیشا. دمید ینم لوفریو ن نیمت نیب يا يجد يراستش من رابطه . ستین الشیخ

 کار نیا دیدونم، شا ینم. رو دوست داشته و به احساسش برخورده نیمت يطور که معلومه بدجور نیا لوفرین ماا. نبوده و حسابش نکرده

 يو همه  سهیپل نیشد مت یمتوجه م لوفریبدون شک اگر با هم خوب بودن و بعد ن. رو از خودش دور کنه لوفریکم الزم بوده تا ن هی نیمت

.کنه ینم لوفریبا ن یآشت يبرا یتالش نیکه مت نهیفکر کنم به خاطر هم. شکست یدلش م شتریبوده، ب يها از اول باز نیا

ب دادنش برات سخته؟جوا ه؟یچ. عسل با تواما -

بلد  یدون یاما م ه،یپسر خوب نیمت لوفرین. کار رو بکنه نیرو بکنم که سورن ا نیتونم فکر ا یلحظه هم نم هی یحت. آره يراستش رو بخوا -

هوس  یوقت فکر نکن هی. ره یحوصلش سر م عیسر. ستیخوب ن ادیبگم؟ ارتباطش با دخترها ز يچطور یعنی. باشه یعاشق کس ستین

 یقصد و قرض چیرو ببنده انجام داده و ه دیو دهن مهش میفتین ریکه گ نیدم اون کار رو فقط به خاطر ا یبهت قول م. ازه و تنوع طلبه ها، نهب

رو  يشوخ طبع هم هست و هر دختر ه،یو پولدار پیاون پسر جذاب و خوشت. یفکر نکن ادیز نیکن به مت یسع لوفرین یول. از کارش نداشته

 هیآرزوشه تو فقط  يو هر پسر يپولدار ،یفیظر ،یخوشگل. یهست يریدختر مهندس نص. یستین یکس متو هم ک. کنه یجذب مبه خودش 

اگه . زنه یلنگ م شیچون ارتباط عاطف. باشه یشوهر خوب ایدوست پسر  هیکنم  یدوست خوبه، اما فکر نم هی نیمت. ينگاه بهش بنداز

؟يد یبهم قول م لوفر؟یباشه ن. راموشش کنف گهیتو هم د ومدیسراغت ن گهیخودش د

.شد شتریو غمش ب یکم آروم شد، اما ناراحت هی لوفرین

 نیمت يکردم چون من برا یتا االن فکر م. يداد یکم بهم دل گرم هی. ممنونم عسل. کنم فراموشش کنم یم یسع. دم یباشه قول م -لوفرین

.زمیممنونم عز. کم آروم شدم هیتو  يجذاب نبودم من رو ول کرده، اما حاال با حرف ها

.زد یجون یفشرد و لبخند ب زیم يرو رو دستم

.فکر نکن خانوم خوشگله يطور نیا -

.اسپرت یکت طوس هیو  یبود با کفش اسپرت طوس دهیپوش یو شلوار مشک راهنیپ. نییاز پله ها اومد پا سورن

خانومم؟ میبر - سورن

بهش فکر نکن، باشه؟ گهید. نره ادتیحرف هام . جون لوفریخداحافظ ن. زمیعز میبر -

:آروم سرش رو تکون داد و گفت لوفرین

.خوش بگذره. باشه -

.ایتو هم باهامون ب ياگه دوست دار -

:لبخند کمرنگ گفت هیبا . پنهون نموند لوفریرفت که فکر کنم از چشم ن يچشم غره ا سورن

.ه سالمتب. گذره یخوش م شتریب نیبر یینه ممنون، دوتا -

.فعال. یهر طور راحت زم،یباشه عز -

:دستم و محکم فشار داد و آروم دم گوشم گفت يسورن ناخنش رو فرو کرد تو رونیب میاز در سالن زد تا

؟یکن یواسه خودت تعارف م یالک یچ -
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.میاومد یتعارف م یزشت بود اگه ب گه،یتعارف کردم د هیخب ! دستم يآ -

برنامه هامون  يهمه  یواقعا که، داشت ؟یکار کن یچ یخواست یگفت باشه م یداره؟ اگه م ومدین تعارف اومد نگ یم يدیمگه نشن - سورن

.ایزد یرو به هم م

.نشده يزیحاال که چ. خب تو هم ها یلیخ -

.کشتمت یشد که م ینشده، اگه م يزیمعلومه چ - سورن

.قاتل -

.بذار بکشمت بعد بگو قاتل، هنوز نکشتمت که - سورن

.چند بار تو هوا تکونش دادم يو با دلخور رونیب دمیدستش کش يرو از تو دستم

!کارت کنه سورن یخدا بگم چ! نمیکار کرد با دست نازن ینگاه کن پسره چ -

:و گفت میشد نیماش سوار

.اون قدر هم محکم نبود، خودت رو لوس نکن -

:صورتش گرفتم و گفتم يجلوناخنش مونده بود و قرمز شده بود رو  يدستم رو که جا کف

.نگاه کن ،يداغونش کرد يزد -

تفاوت بود و  یاما اون هنوز ب. عقب دمیدستم رو کش یبا دستپاچگ. داغ شدم هوی. دیهوا گرفت و درست همون جا رو بوس يرو تو دستم

.ارمیخودم ن يبرخورد کنم و به رو يگرفتم عاد میمنم تصم. بود فتادهین یاتفاق چیانگار ه

دستم رو گرفت و . شدم ادهیمنم به دنبالش پ. شد ادهیکرد و بعد هم پ دایپارك پ يجا هیبا زحمت . نگه داشت کیپاساژ بزرگ و ش هی دم

:گفت

.میکن یرو گم م گهیجا بزرگه همد نیدستم رو ول نکن، ا -

م؟یمگه بچه ا -

فشار  هی. دست کوچولوم رو تو دست بزرگش گرفت. رفتمگفتم و دستش رو با اکراه گ يمنم به زور باشه ا. بهم رفت يغره ا چشم

قشنگ  کیبوت. سوم يطبقه  میکه قرارمون بود رفت يبود، اما همون طور یکیش يپاساژ چهار طبقه . باال میبهش داد و از پله ها رفت یکیکوچ

آشنا  یلیخ افشیخودمون بود و ق يهمکارا که از شونیکی. کردن و خوش آمد گفتن کیدوتا مرد باهامون سالم عل. تو میرفت. بود یو بزرگ

.بودم دهیرو هم تا حاال ند یکیاون . اومد ینم ادمیاسمش رو  یبود برام، ول

خدمتتون؟ ارمیمد نظرتونه ب یچ. میخب سورن جان در خدمت -فروشنده

 یکم با هم همخون هیدم  یم حیترج. دست کت و شلوار هم واسه خودم هیو  میخواست یواسه خانوم م دهیو پوش کیلباس شب ش هی - سورن

.داشته باشن

ن؟یپسند یرو م یسرکار خانوم شما چه رنگ -فروشنده

.ستیمد نظرم ن یرنگ خاص -

.طرف نیا دیاریب فیپس تشر -فروشنده
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طور که به  نیه همفروشند. میشد کیچندتا پله کوچولو رو رفت باال و وارد سالن دوم بوت. میجلوتر حرکت کرد و ما هم به دنبالش رفت بعد

:کرد، گفت یرگال قرار داشتن اشاره م يکه تو ییلباس ها

.دیاگر خوشتون اومد پروش کن د،یو نگاه کن دیهمشون رو بردار دیتون یم. ماست يکارها نیها بهتر نیا -

هاشونم مشابهش رو  یبعض. هنه بودنهاشون باز بود و بر قهی يادیز ایکوتاه بودن  ایاکثرشون . ور و اون ور کردم نیکم لباس ها رو ا هی

.باشه يخواستم تکرار یبودم و نم دهیقبل پوش يها یمهمون يتو

 یلباس ساده، اما خوش دوخت. بلند نظرم رو جلب کرد یکاربن یلباس آب هیکردم،  یزدم و نگاهشون م یطور که لباس ها رو به هم م نیهم

کار شده  یلباس حساب يهاش و باال نیزانو و آست يداشت و رو یساتن براق يارچه پ. شد یزانوم تنگ بود و بعدش گشاد م يتا رو. بود

 دیلباس د يام رو رو رهیسورن که نگاه خ. کرد یم کیحال ش نیو درع دهیداشت که لباس رو پوش یقشنگ و تنگ عسه رب نیآست. بود

:گفت

خوشت اومده؟ نیاز ا -

:زد و رو به فروشنده گفت یاون لبخند قشنگ. کون دادمنگاهم رو بهش دوختم و با لبخند سر ت مشتاقانه

رو بده خانوم پرو کنه نیجان هم دیام -

!دایهم هست قهیخوش سل یحساب. به چشم يا -فروشنده

ر سورن رو صدا کردم که نظ. بدنم بود ياندازه  قیدق. دمشیمنم رفتم تو اتاق پرو و پوش. رگال درآورد و داد به من يلباس رو از تو بعد

.بده

.خوبه نیبب ایسورن؟ سورن ب -

.در رو باز کن: - سورن

کت  هی. موند رهیسورن خ يچشمام رو. سرم رو آوردم باال که بگم قشنگه. کردم یلباسم نگاه م نییبه پا اقیرو باز کردم و داشتم با اشت در

هم  دیسف راهنیهمرنگ و پ ونیپاپ هی. داشت کیبارکت نوار  يزد تنش بود که دور لبه ها یم يکه به سرمه ا ریس یکاربن یو شلوار آب

.ژست باحال گرفته بود هیشلوارش فرو کرده بود و  بیمانکن ها دستش رو تو ج نیع وبود  دهیپوش

من چطور شدم؟. ادیبهت م یلیخ ،يتو که محشر - سورن

:زد و گفت یهم مات سورن بودم که چشمک هنوز

.شما ینگاهم نکن، تموم م يجور نیا ؟یکن یم نگاهم يطور نیخوشگل شدم ا یلیخ ه؟یچ -

:بهش زدم و گفتم یمهربون لبخند

.يخوشگل شد. ادیبهت م یلیآره، خ -

:رو گرفت گفت دستم

!بایپرنسس ز يخوشگل شد یلیشما هم خ -

.رو دستم نشوند یکیکوچ ي بوسه

.میتا چشم نخورد میاریبدو لباسامون رو درب: - سورن
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.خارج شد گهیسورن هم با من از اتاق پرو د. رونیومدم برو درآوردم و ا لباسم

گه؟ید هیها اک نیخب هم -فروشنده

.جان، دستت درد نکنه دیآره ام - سورن

:خوشگل گذاشت و گفت يجعبه ها يلباسامون رو تو فروشنده

.رو هم داخلش گذاشتم ونتیاشانت ،یهست یمیقد يها يسورن جان، چون از دوستان و مشتر -

.میچشمک بهمون زد و ماهم با لبخند جوابش رو داد هی بعد

:شناختمش، رو به من کرد و گفت یکم ساکت بود، همون که گفتم نم هیبود و از اول  کیبوت يکه تو يا گهید مرد

.نداشته باشه بایست جواهرات ز هی فهیح دیکه شما انتخاب کرد ییبایلباس ز نیا -

 ينقره ا فیظر يرهایزنج. خورد که نقره باشه یبهش م. بود ییبایو ز فینسبتا طر سیسرو. ردرو جلوم گرفت و بازش ک سیسرو هی بعد

.داشت یآب ي دهیتراش يها نیگوشواره هاش نگ نییرنگ داشت و وسط گردنبند و دستبند و انگشتر و پا

!هاش با لباسم سته نینگ قایچه جالب، دق -

:منم با لبخند رو به همون مرد گفتم. موافقت بست ي، که چشم هاش رو به نشونه نه ای رمشونیبگ یعنینگاه به سورن کردم که  هی

.خوامش یممنون، م -

:جعبه لباسم گذاشت و به سورن گفت يتو جواهرات گذاشت و اون رو هم برام تو ییزایچ هیکم رفت اون ورتر و  هی مرده

؟یش یباش، متوجه منظورم که م سیسرو نیمراقب ا یلیخ -

:ش رو تکون داد و گفتسر سورن

.راحت، مراقب مراقبم التیخ -

.رونیب میبعد از دست دادن اومد. رو کار گذاشته بود کروفونیو ما نیپس دورب. کردم دییسرم رو تکون کردم و تا منم

ست؟یگشنت ن - سورن

.دادم یم یدل گرم لوفریبخورم، فقط داشتم به ن يزیسر صبحونه هم که نشد چ. چرا يراستش رو بخوا -

؟یگفت یبهش م یچ یآها راست - سورن

.نایبهش دل نبند و هم يخودیو تو هم ب ستیها ن نیو بند دوست دختر و ا دیاما اصال تو ق ه،یپسر خوب نیگفتم مت یبابا، داشتم م یچیه -

؟يکرد دشیناام يپس کال زد - سورن

قرار  نیبشه، چون مت نیمت يدل بسته  دیدختره نبا نیا. میستیجا ن نیا شتریب گهیکه ما تا چند روز د یدون یکردم؟ خودت م یم دینبا -

.باهاش بمونه ستین

رستوران؟ ایفست فود . يکرد یکار خوب - سورن

.خواد یم تزایدلم پ. اوم، فست فود -

.فست فود خوب داره هیاول  يطبقه  میباشه، بر. شکمو يخوش اشتها - سورن

پاساژ؟ نیا يایم ادیتو ز -
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چطور؟. کنم یجا م نیرو ا دهامیاز خر یبعض یول اد،یز یلیخ نه - سورن

.دمیپرس يجور نیهم ،یچیه -

:گارسون اومد و رو به سورن و من گفت. کیفست فود ش هیتو  میرفت

د؟یدار لیم یخانوم و آقا چ. نیخوش اومد یلیخ -

؟يخوا یم ییتزایعسل چه پ - سورن

.خورم یمن مخلوط م -

.لوط با نوشابهمخ تزایدوتا پ - سورن

:رو به من کرد و گفت بعد

گه؟ید يخور ینوشابه م -

.آره -

؟یچه رنگ - سورن

.یمشک -

.ممنون. یمشک يدوتا نوشابه  - سورن

.خدمتتون ارمیکنم، م یخواهش م - گارسون

.نگشتاش ضرب گرفته بودبا ا زیم يکرد و رو یکردن نگاه م یم دیکه داشتن خر یبغلمون به مردم ي شهیسورن از ش ادیگارسون ب تا

؟يتو فکر -

.اوهوم - سورن

؟یهست يبپرسم تو چه فکر شهیم ،یفضول یگ یاگه باز نم -

.فکر کنم دلم واسه کل کل کردن با تو تنگ بشه. میش یاز هم جدا م گهیتا دو سه روز د - سورن

؟يجد -

.اوهوم - سورن

.ره بعد چند روز یم ادتی منو تیعاد یبه روال زندگ يبر گرد. يحتما بهم عادت کرد -

:و گفت زیم يرو گذاشت رو تزاهامونیگارسون پ. نگفت يزیزد و چ یلبخند تلخ سورن

د؟یالزم ندار يا گهید زیقربان چ -

.نه ممنون - سورن

.با اجازه. کنم، نوش جان یخواهش م - گارسون

. به طعمش فکر کنم ادیذاشت ز ینم الیبود، اما فکر و خ يخوشمزه ا يتزایپ. تزاهامونیبه خوردن پ میاز رفتن گارسون شروع کرد بعد

به  يجد يجد یعنی م؟یرو فراموش کن گهیبعد چند روز همد شهیکه بهش گفتم م يهمون طور یعنیشد؟  یسورنم دلش برام تنگ م یعنی

ه فقط باهاش کل کل کنه تا ک دید یم طونیدختر ش هیاون من رو به چشم . خواست همون عادت باشه یم لم؟ د... ای میهم عادت کرد
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 یفراموشش م عیاگر عادت بود که سر. که ازش دور باشم هیحس چ نیتونم بفهمم ا یم یدونم، فقط وقت یدونم، نم ینم. حوصلش سر نره

...اگرم دوست داشتن بود که . کنم

؟یکن یفکر م یبه چ! ها يحاال تو تو فکر - سورن

.تو يبه حرف ها -

:گفت طنتیبا ش سورن

به کدوم حرفام؟ -

.گهید شهیدلم تنگ م یگ یکه م هیقض نیهم -

:لبش به هم قفل کرد و گفت يزد و لبش رو با دستمال پاك کرد و دست هاش رو جلو يبار طنتیلبخند ش سورن

؟يکرد یحرف فکر م نیا یخب؟ حاال به چ -

:خباثت ابروم رو انداختم باال و گفتم یو کم طنتیبا ش منم

نه؟ ای شهیکردم منم دلم برات تنگ م یداشتم فکر م -

سرکارِ خانوم؟ دیدیرس يا جهیخب حاال به چه نت - سورن

.شم یکه از دستت خالص م نیبلکه چقدر خوشحالم از ا شه،ینه تنها دلم برات تنگ نم دمیفکر کردم د -

:گفتم با خنده. گرفت يرنگ دلخور افشیشد و ق یکه بهش سوزن زده باشن بادش خال یبادکنک نیع

.شهیهم برات تنگ م یلیاتفاقا دلم خ. کردم به خدا یبابا شوخ -

:کم دلخور بود، اما مشتاقانه بهم نگاه کرد و من هم ادامه دادم هی هنوز

رو دق بدم آخه؟ یک یتو نباش. شهیکردنت تنگ م تیدلم واسه اذ -

همچنان بهم  دمیکه سر بلند کردم، د يچند بار. داشت یبرنمچشم ازم . رو گذاشت تو دهنش تزاشیاز پ کهیت هیکرد و  نیریاخم ش هی

.خوره یرو م تزاشیکنه و پ ینگاه م

شاخ درآوردم؟ ه؟یچ -

نه چطور؟ - سورن

.دمیواسه همون پرس. يشد رهیبهم خ یبیطور عج هیآخه  -

؟يعسل تو تا حاال عاشق شد - سورن

.نگاهش کردم دیترد با

.ایدبو دهیسوال رو قبال هم پرس نیا -

.ستین ادمیجوابت  یآره، ول - سورن

.رونیزبونم بکشه ب ریخواد از ز یدوباره م ادشه،ی. داره که نگو يحافظه ا هی. گفت یم دروغ

مهمه؟ -

دوست دارم بدونم؟ - سورن
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.ستیگم، االن موقعش ن یبذار به وقتش بهت م -

؟یکن یم یتالف يدار - سورن

.طور فکر کن نیتو ا -

.کن یشه عسل خانوم، تالفباشه، با - سورن

.دم یسوالت رو م نیمنم جواب ا يکرد فیرو برام تعر هیهر وقت تو اون قض -

قول؟ - سورن

.قول -

.میقول دادن به هم قفل کرد يانگشتامون رو به نشونه  بعد

.قولِ قولِ قول -

.میکارهامون برس هیبه بق میخب اگه غذات تموم شد پاشو بر. قول مردونه - سورن

.گهید میکه کرد میکن دیخر میمونده؟ اومده بود يمگه باز هم کار -

.ایش ینخور چاق م ادیپاشو بسه، ز. میکار دار گهیکوچولو د هینه،  - سورن

:اخم گفتم با

من چاقم؟ -

:با خنده گفت سورن

.یش یگفتم چاق م ،ینگفتم که چاق -

.برداشتم زیم يرو از رو فمیردم و کپاك ک يبلند شدم و دستم رو با دستمال کاغذ یصندل يرو از

 يها یصندل يرو گذاشت رو دهایسورن خر. نیبه سمت ماش میرو برداشت و بعد از پرداخت صورت حساب، رفت دامونیهم خر سورن

:حوصله گفتم یمنم نشستم و ب. نیعقب و نشست تو ماش

آخه؟ میبر میخوا یکجا م -

.گهید یفهم یخودت م میر یصبر کن، م - سورن

:با تعجب نگاهش کردم و گفتم. بود یساختمون مسکون. ساختمون نگه داشت هی يجلو قهیدق ستیاز ب بعد

کجاست؟ گهیجا د نیا -

.شو ادهیپ - سورن

."نایسار شگاهیآرا" نم،یدر رو بب يجلو يتازه تونستم تابلو. شدم ادهیپ يتعجب و کنجکاو با

.و برداشتر فونیآ یزن جوون. دوم رو زد يزنگ طبقه  سورن

بله؟ -

.خانومم وقت گرفته بودم يهستم، برا یصادق - سورن

.دییبله بفرما -زن
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کارش حرف نداره، از . بکنه ییصحبت کردم که چه کارها يقبال با خانوم آذر. کم به سر وضع خودت برس هیعسل جان برو  - سورن

.فعال نمت،یب یم. دنبالت امیقبلش بهم زنگ بزن م قهیدقده  هیشد،  یهر وقت کارت داشت تموم م. رم یمن م. ممونهیقد يآشناها

به ناچار رفتم باال و . در ساختمون باز بود. برگشتم. دست تکون داد و رفت هی. شد نیسوار ماش عیرو برام نذاشت و سر یحرف چیه يجا

شده و تاپ وشلوار در رو  تیالیها يبا موها یزنگ در رو زدم که دختر جوون. رو نوشته بود شگاهیاز درها اسم آرا یکی يرو. دوم يطبقه 

.دعوتم کرد برم تو ییبرام باز کرد و با خوشرو

.خانوم رو صدا کنم دیتا ناه نیاون جا بش. زمیعز يخوش اومد یلیخ. سالم -دختر

 يمشتر هیر کدوم هم اون جا بودن که ه يادیز يدخترها. بود یکیبزرگ و ش شگاهیآرا. که دختر اشاره کرد نشستم ییها یصندل يرو

رنگ شده  يموها. به خودم اومدم یانسالیم بایزن تقر يزدن دور و برم بودم که با صدا دیسرگرم د. دنیرس یداشتن و داشتن به اون ها م

.بود دیکم تپل و سف هی. بسته بود یساده دم اسب یلیداشت که خ ییبایز ي

.يخوش اومد. سالم دخترم - دیناه

.هاش دست دادمرسم ادب پاشدم و با به

.ممنونم -

.جون نگفته بود که عروس گرفته الیسه ؟یعروسش. سفارشت رو کرده یحساب. خوب ما هستن یلیخ ياز آشناها یصادق يآقا - دیناه

...راستش من  -

:و زد به شونم و گفت دیخانوم خند دیناه

.يناز یلیتو خ. س قهیخوش سل یلیبگم، چون خ کیتبر یبهش حساب دیهان؟ به هر حال با ،یدوست دخترش دمیشا -

.ممنونم، نظر لطفتونه -

کار کنم؟ یاول چ يخب دخترم دوست دار - دیناه

...رو  زیدونم، آخه سورن گفت شما همه چ ینم ادیواال من ز -

موهات رو رنگ کنم؟. راحت التیاشکال نداره، خودت رو بسپار دست من، خ ؟يندار یپس خودت نظر خاص - دیناه

.دیرنگشون نکن شهیگه منه، ا -

 یدوست داشتم وقت. اومد یکنن، اما من خوشم نم یهم م... کنن و مش و  یدخترها موهاشون رو رنگ م يدرسته االن همه . من دخترم بابا

.کنم رییکم تغ هیشم  یعروس م

ابروهات رو . آخه يدار یخوشگل یکمش يموها. بهتره یاتفاقا به نظر منم رنگ نکن. يخوا یباشه دخترم، هر طور که خودت م - دیناه

گه؟یبردارم د

.بشن بهتره زیکم تم هیبله،  -

 ینم دهیکم بور بود و د هیصورتم  يبرعکس موهام و ابروهام، موها. کم درد داشت هی. صورتم رو بند انداخت یاز برداشتن ابرو حساب بعد

از قبل شده بودم و پوستم  دتریسف. ذوق کردم یودم رو نگاه کردم حسابخ نهیاما االن که تو آ. کردم یاصالح نم ادیز نیشدن، به خاطر هم

.بود شده نهیآ نیع
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 هیکه موهات سا ارمیدرم ادیز يبا فاصله  يچندتا قهوه ا هی. ها شهیخوشگل م ارمیچندتا مش تو موهات درب هیگم دخترم،  یم - دیناه

انجام بدم؟. شهیروشن نم ادیراحت، ز التیخ. روشن بشه

که رو موهام ور رفت و شست و خشکش کرد،  یساعت کیبعد از . کنم رییتغ یکم هیاومد  یخودمم بدم نم. قبول کردم یکم دودل هی با

.نهییآ يرو چرخوند رو به رو میصندل

چطوره؟ - دیناه

امشب مجلس . ه موهام داده بودب یروشن خوب هیسا هیتابلو نبود، اما  ادیز. دمیو به موهام دست کش نهییآ يرفتم جلو جانیشدم و باه بلند

امشب؟ يذار ینم سیتو مگه کاله گ ویک يآ. شد یموضوع بادم خال نیا يادآوریبا . ترکونم یرو م

:خانوم هم ذهن خون بود که گفت دیکه ناه نیا مثل

بذارم؟ تو که خودت  سیدونم چرا گفت برات کاله گ یاما نم. درستت کنم یو واسه مهمون دیدعوت یگفت امشب مهمون یصادق يآقا -

.ستین سیبه کاله گ يازین ،يدار یقشنگ نیبه ا يموها

... یخوام موهام رو کس یطرفم نم هیسرم کنم، از  يتونم روسر یبازه و نم ییجورا هی شیآخه مهمون -

.یودتم شک نکنکه خ یعیطب یعیطب. ذارم یخودت م يرنگ موها سیکاله گ ونتیتو شن. آهان از اون لحاظ؟ باشه دخترم - دیناه

و  کاپیبعد از دو ساعت م. پره تو حرف آدم یم یذاره آدم حرفش رو بزنه، ه یآخه نم. حوصله س یب یلیخانوم فکر کنم خ دیناه نیا

 نهییذاره تو آ یجو گرفتتش نم. ممنوع نهییآ يانگار اومدم برنامه . نمیبب نهییداد بنده خودم رو تو آ تیخانوم رضا دیباالخره ناه ون،یشن

.نگاه کنم

!من چه خوشگل شدم ،يخدا يوا -

با لباسم ست بود و  کاپممیم. ختیر یم نییبه صورت فر پا هیشد و بق یباالش جمع م سمیکاله گ ياز موها یکم هیساده بود که  ونیشن هی

خانوم که من رو درست کرده  دیخود ناه یها، حت يمشتر ریکردن و سا یکه اون جا کار م ییدخترها يهمه . داشت ينقره ا یآب يرگه ها

.کردن یپچ پچ م ییزایچ هیلب  ریکردن و ز یم گاهن رهیبود بهم خ

.دهن همه رو آب انداخته یگرفته ها، حساب یجون عجب عروس الیسه... ماشاا - دیناه

.دیزد رو شونم و گونم رو بوس یبا شوخ بعد

:خانوم آروم دم گوشم گفت دیناه

کم  هیجا  نیا انیاکثرا م. یکنن هم عروسک شیو آرا شگاهیآرا انیکه ب نیکه قبل از ا یهست ییز معدود دخترهاخودمون باشه ها، ج نیب -

شم  یکه من که زنم دارم وسوسه م یقدر خوشگل نیتو ا ینگاه تو صورتشون بندازه، ول هیبتونه  چارهیو شوهر ب رهیرنگ و رو بگ افشونیق

.بخورمت

:خنده گفتم با

.دیر چه زودتر به سورن زنگ بزنم، تا منو نخوردپس بهتره ه -

.عروس نداره ها گهید ادیب ریآره واال، بهش بگو زود برسه، چون اگه د - دیناه

.کنه من زن سورنم یبنده خدا فکر م. باهاشون داره یاز سورن بپرسم چه نسبت دیبا. بود و صد البته مهربون یخانوم زن شوخ دیناه
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 يباز خی گهید دایها، جد میخودمون یول. معروف، سورن بشم نلندیگر ي رهیفکر کن من زن جز یعنی. رفت فکر ته دلم قنج نیا با

کم لوس شم  هینکرده، البد گفته بذار  یبچگ دهیفهم دهیسن رس نیتازه به ا. اخم و تَخم، قهر کنه يبه جا دایگرفته جد ادیآقا . ارهیدرنم

داشتن  یترس و لرز برش م یبدن با کل ریخواستن بهش ش یم یمثال وقت. اخمو بوده باشه یبچگ فکر کن سورن از. ده یم يچه مزه ا نمیبب

.از تو قنداق

با خنده سرم رو به چپ و  ".به بغل کردن شما ندارم مادر محترم اجیتونم بلند شم، احت یخودم م. نیزم دمیبه نام قانون بذار"گفته  یم اونم

.بود درآوردم فمیرو که تا حاال تو ک لمیموبا یگوش. امیراست تکون دادم تا از فکر درب

هر سه تا . ها رو بخونم امیپ يشتریهام رو چک کردم تا بعد با فرصت ب سکالیطبق معمول اول م. امیداشتم و چهارتا پ سکالیتا م سه

.ها رو باز کردم امیپ نییاز پا بیبه ترت. باز هم همش از سورن بود. ها امیبعد رفتم سراغ پ. از سورن بود سکالیم

کارت تموم نشد؟. زمیسالم عز -

دنبالت؟ امیب شهیتموم م یکارت ک دا،یطول کش یلیعسل خ -

.جواب بده ؟يدار یرو برنم تیچرا گوش -

.گهیخب جواب بده د ا،یکن یاعصابم رو خورد م يعسل دار -

کرده بودم که خدا  ریزنگ نزنم گ ایحس که زنگ بزنم  نیا نیب. بهش زنگ بزنم دمیترس. حتما االن توپش پره! اوه چه بداخالق اوه

.رو برداشتم یبا ترس و لرز گوش. بده، خودش زنگ زد رشیخ

الو؟ -

.دم، انگار که نه انگار یم امیزنم و بهت پ یدو ساعته دارم زنگ م ؟ییتو کجا -

.بود متوجه نشدم فمیک يتو میخب، گوش دیببخش -

شد؟ یچ! دختر یم از نگرانمرد ،يتو که من رو دق داد -

شد؟ یچ یچ -

شد؟ تموم شد؟ یچ. بابا منظورم کارته! پسر؟ ایشد؟ دختره  یچ! من يبچه  -

.آهان، بله تموم شد -

.معطل نشم شگاهیدم آرا گهیشده، د رید یلیهم خ يجور نیهم. آماده باش. رسم یاالن م کمیخب، نزد یلیخ -

.شم یباشه باشه، آماده م -

بعد از . بشه و امشبم رو زهرمار کنه یعصب نیاز ا شتریخواستم ب یبود و نم یکم عصب هیسورن . دمید تند لباس هام رو پوشتن عیسر

سورن دوباره . نییکردم و از پله ها اومدم پا یمبارك داده بود، از همه خداحافظ بیکه البته پولش رو سورن از ج یپرداخت مبلغ قابل توجه

.زنگ زد

بله؟ -

.ایزود ب. نمییپا من -

.باشه -
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 کینزد ییچند جا هیالبته . فتمیداشتم که ن یقدم برم اطیچون لباسم بلند بود با احت. نییرو قطع کردم و آروم آروم از پله ها رفتم پا تلفن

مزدا  يسورن تو. دمیرسدر  يو جلو نییبود همون دو طبقه رو اومدم پا یبه هر زحمت. که خدا رو شکر نرده ها رو گرفتم نیبود بخورم زم

زدم و سرم رو خم کردم تا بتونم از پنجره  شهیبه ش يتقه ا. شده بود رهیبهمون داده بود، نشسته بود و به رو به رو خ یکه مان يدیفس يتر

.نمشیباز بود بب مهیکه نصفه و ن

.سالم عرض شد -

.رونیدر رفتم ب نیار باورش نشده بود من همون عسلم که از اانگ. نگاه به صورتم انداخت و ابروهاش رو با تعجب داد باال هی سورن

:خواست بخوردش و جاش رو به شک و تعجب بده گفت یکه به زور م يخنده ا با

.سرکار خانوم ارمیشناسم؟ به جا نم یمن شما رو م دیببخش -

:دینشناختن سرش رو تکون داد و دوباره پرس يبه نشونه  بعد

شما؟ -

.خستم یحساب. ، در رو بزن سوار شمنکن تیسورن اذ -

.شد ادهیگفت و قفل رو زد و در سمت خودش رو باز کرد و پ "ینچ"و دیخند

؟يقفل کودك زده بود -

.شهیکه نم نینشن که مثل ا نیآره، خواستم بچه ها به زور سوار ماش - سورن

چطور؟ -

:به من کرد و گفت يا اشاره

.تونه در رو باز نکنه ینن که آدم نمک یخودشون رو خوشگل م يجور هیآخه  -

:گفتم یاخم ساختگ با

من بچه ام؟ -

:داد و گفت هیبه در سمت من تک درست

.اوهوم -

:ترش کرده بودم گفتم ظیکم غل هیکه  یبا همون اخم ساختگ باز

دنبالم اصال؟ يسوار شم چرا اومد یخواست یاگه نم -

.کنه ینگاهم م نهیت به سلبخند ژکوند زل زده به من و دس هیبا  دمید

؟يدیآدم ند ه؟یچ -

.کنه ها یخانوم جادو م دیدست ناه نیگم ا یم - سورن

شش؟یپ يتو هم بر يخوا یم ه؟یچ -

.جا نیا ارمشیب رمینه، گفتم اگه زد به سرم و خواستم زن بگ - سورن

م؟یکه فکر کرده قراره با هم ازدواج کن یبهش گفت یچ ،یراست -
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:اد و گفتتکون د يسر سورن

.کنن یدرست م عهیشا يخودیب ؟یشناس یمردم رو نم. نگفتم يزیچ -

من سوار شم؟ يبذار ستیقرار ن -

خودش هم . نمیبش نیماش يگفت و در رو برام باز کرد و دستم رو گرفت و کمکم کرد که با اون لباسم تو "ییچرا چرا"تند تند  سورن

صورت و موهاش رو  یبود و حساب دهیدخترکشش شدم که همون کت و شلوار رو پوش پیتتازه متوجه . دور زد و نشست عیرو سر نیماش

 يها شیاتفاقا ته ر. ادیبهش نم شیکتمان کرد که ته ر شهیالبته نم. دیصورت دخترها، صاف و سف نیع دصورتش شده بو. صفا داده بود

رو از  تیخصوص نیا ادمهیکه  ییتا اون جا. دادم یم حیترج اما من کال صورت اصالح کرده رو. جذاب و پر جذبش کرده بود یظهرش حساب

هر روز صبح پدر رو . رو صورتش باشه يا گهید يمو شیجوگندم يپرفسور شیذاشت بابا به جز اون ر یمادرم به ارث برده بودم که نم

.صورتش رو اصالح کنه یکرد باق یمجبور م

:گفت یهر چه قدر م پدرم

.ششیر و هیقاض م،یخانوم من قاض -

:گفت یم مادرم

 شهیاصل کار منم که دوست دارم شوهرم هم ؟یزن یحرف رو م نیمگه قراره مراجعه کننده هات و همکارات در موردت نظر بدن که ا -

.باشه پیآراسته و خوشت

دلم  یبودمشون و حساب دهیشد که ند یم یبه دو ماه کیکه حاال نزد يپدر و مادر. سر صبح پدر و مادر من بود یشگیبحث هم نیا و

.براشون تنگ بود

:و گفت دیصورتش کش يرو یدست. کرد یم یدستش فرمون رو گرفته بود و با مهارت رانندگ هیکه با  یدر حال ،يباحالت مسخره ا سورن

رو صورتمه؟ يزیچ -

 دیشم؟ با یرم تو فکر چقدر تابلو م یم یتمن وق نیدقت کرد. رونیبهت دراومدم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم که از فکر بپرم ب از

.اخالق خودم بکنما نیواسه ا يفکر هی

؟یگفت یچ -

.یکن ینگاهم م يدار يطور نیصورتمه ا يرو يزیگفتم البد چ. به صورت من يدو ساعته زل زد - سورن

.نبود يزینه چ -

:گفت طنتیبا ش سورن

؟يکرد ینگام م يطور نیراستش رو بگو، پس چرا ا -

؟يچه جور -

.يدیکه انگار تا حاال پسر خوشگل ند يجور هی - سورن

.دمیاتفاقا تا دلت بخواد د -

:شد و با اخم گفت رهینگاه چپ بهم انداخت و دوباره به رو به روش خ هی سورن



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٠

؟یآها، مثال ک -

.نکن يرو اون طور افتیپس ق ،یبش یرتیغ ادیبهت نم -

اد؟یچرا بهم نم - سورن

.میبا هم ندار یو تو که نسبتآخه اوال من  -

.شد شتریکم گره اخم هاش ب هیکه فقط  نمیحرف دقت کردم که عکس العملش رو بب نیبعد از گفتن ا. گفتم طنتیکم با ش هیرو  نیا

.دونم یهمشون رو مثل برادر خودم م. مردم چشم بد ندارم ينترس، من به پسرها. نبود بهیغر يدوما من منظورم پسرها -

.راحت شد و اخم هاش باز شد الشیکم خ هی. خنده ریند زدم زبل بعد

هستن؟ ایک یخوشگل که گفت يآشنا يپسرها نیحاال ا - سورن

!قربونش بشم من. استیهمه شون عرش يسر دسته  یما که کال خوشگل بازاره، ول لیاوم، خب فام -

:من برگشت و چپ چپ نگاهم کرد و گفت يبا تعجب از قربون صدقه  سورن

د؟یزن یم نهیقدر سنگش رو به س نیهست که ا تونیک ایآقا عرش نیحاال ا. خوشم باشه -

 يلبخند که نشانه  هیکردم و با  زیچشمام رو ت. چونم ریدستم رو زدم ز يدادم به لبه پنجره و با حالت متفکرانه ا هیرو مثل خوش تک آرنجم

:خباثتم بود گفتم

کنه؟ یم یچطور؟ مگه فرق -

 یکن یم فیازش تعر یکه وقت هیک ایآقا عرش نیخوام بدونم ا یو منم م یمن يا غهیفعال زن ص یکنه، چون جنابعال ی، فرق مآره - سورن

ره؟ یدلت قنج م

خونده  غهیص نمونیبوده اصال حواسم نبود که ب یچند مدت سرگرم پرونده و کل کل با هم و رو کم کن نیاز بس تو ا. غهیآهان ص غه؟یص

.میحرمشده و االن م

 یبود که سورن خوب حد خودش رو م نیداد، ا یشدم و آزارم نم ینم نمونیب ي غهیص نیمتوجه ا ادیکه ز نیا لیاز دال یکی دیشا راستش

.اومد یاز اسمش هم خوشم نم یدونم چرا، ول ینم! یهه چه اسم غه،یص. بشم تیکرد که اذ ینم يدونست و کار

:گفتم یحالت تدافع با

.میفسخش کن دیو با شهیتموم م تیمامور گهیخوبه تا چند روز د. ها یگرفت يروجد غهیص نیا يادیکه تو ز نیسورن مثل ا -

 قتیحق یبه راست یعنیبراش تلخه؟  قتیبه من چه که حق. بود قتیحق نیا یخواستم ناراحتش کنم، ول ینم. گرفت يرنگ دلخور نگاهش

کردم از  یسع شهیشم؟ مثل هم یناراحت م ییجدا نیاونم؟ مگه من هم از ا شه؟یراحت مکه ازم جدا بشه نا نیاونم از ا یعنیبراش تلخه؟ 

 دینداشته باشم و بتونم باد يا گهید يفکر يروش فکر کنم که دغدغه ها یوقت هیگذاشتم . مسئله فرار کنم و ذهنم رو مشغولش نکنم نیا

 میتون یبدون شک اگه ذهنمون مشغول باشه نم. امشب برام تلخ باشه خواستم ینم. راه رو سورن ساکت بود یباق. برسم جهیبه نت يبازتر

.میبرس تمونیمامور یعنی مون،یلاص ي فهیو به وظ میکن يریگ میخوب تصم
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درسته لجبازم و مغرورم، اما خودخواه که . میکن دیبه ماست ناام دشونیخواست غرورمون باعث شه بچه ها رو که االن چشم ام ینم دلم

 يآقا لوس شدن؟ البد برا دایرو بهش گوشزد کردم، اما چه کنم که جد قتینزدم و فقط حق یدونم حرف اشتباه یه من خودمم مالبت. ستمین

.کنن یکه فعال زنشم تو دلش قند آب م نیو از ا دهینقشه کش یلمن تو ذهن خودش ک

سورن؟ -

.دلخوره ید که معلوم بود حسابنگاه بهم کر هیرفت برگشت و  یشد بود و سمت ساختمون م ادهیکه پ سورن

؟يناراحت شد یاز چ -

.خستم م،یور و اون ور رفت نیا يادیکم از صبح ز هیفقط  ،یچیه - سورن

چونش رو تو دستم . ستادمیدر ساختمون ا يرو به روش جلو. ستهیکه باعث شد با دمیکه دستش رو از پشت کش فتهیخواست راه ب باز

.گرفتم و سرش رو بلند کردم

.ه من نگاه کنب -

:کرد که چونش رو از دست من نجات بده، اما من محکم تر چونش رو گرفتم و گفتم یور و اون ور م نیداشت سرش رو ا باز

.گفتم به من نگاه کن -

.بهم نگاه کرد کالفه

 نیمگه از اول قرارمون هم م؟یرو فسخ کن غمونیص دیبا میجا بر نیکه از ا نیکه گفتم بعد از ا نیاز ا ؟ياز کدوم حرفم ناراحت شد -

.میاز تموم شدنش ناراحت ش مینبوده که بخوا نمونیب يزیما که چ. ینداره که ناراحت ش یلینبوده؟ دل

نه؟ ایاسمش رو گذاشت رابطه  شهیدونم م یرابطه که هنوز خودمم نم نیاز تموم شدن ا میناراحت بش دینبا یعنیطور بوده؟  نیهم واقعا

:و گفتزد  يپوزخند سورن

.نه، از اون ناراحت نشدم -

.يچرا از همون ناراحت شد -

.گفتم که، نه - سورن

:و گفتم دمیکوب نیپام رو زم يلجباز با

.يقبل از اون حرفم خوب بود رم،ینخ -

:با خنده گفت سورن

ناراحتم؟ هیقض نیمن از ا یبگ يدار يبابا چه اصرار -

.چشمک زد طنتیبا ش بعد

:بهش کردم و گفتم يا دارانهینگاه خر يا ثانهیبا لبخند خب منم

ره،  یهمش داره بر باد م يدید ،يکرد يپرداز الیخ ادیخودت ز يمدت برا نیتو ا. دم یالبته بهتم حق م. گهید یخب چون ناراحت -

درست گفتم نه؟. یناراحت

:و گفت دیرو کش مینینوك ب سورن
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.نه -

:گرده و نگاهم کنه گفتکه بر نیاز پله هارفت باال و بدون ا بعد

تو مگه؟ يایتو نم -

.میو رفتم پشت سرش که با هم وارد شد دمیکش یپوف

ومده؟ین یهنوز کس. سالم مهندس - سورن

:گفت کیبه پامون بلند شد و بعد از سالم و عل نادرخان

 گهیدو ساعت د هیذارن  یم ستن،یول نخوش ق ادیما هم ز يمهمون ها نیا. شهیشروع م گهیساعت د هی یمهمون شه،یساعت ش. نه هنوز -

حواسش رو جمع کنه که خانوم  یحساب دیشوهرت با نیا! يشد بایدخترم؟ چقدر ز يتوچطور. که کالس داشته باشه براشون انیب

.اسفند برات دود کنه هیخانوم بگم  میباشه به مر ادمی. خوشگلش رو ازش ندزدن

.ممنون مهندس -

.میکم استراحت کن هیتو اتاقمون  میره ما برندا یمهندس اگه اشکال - سورن

.کنه یآدم رو خسته م یلیبا خانوما خ دیمطمئنا خر. دیبر -نادرخان

:گفتم یو اخم ساختگ يدلخور با

م؟یقدر ما خانوما خسته کننده ا نیا یعنی -

:با خنده گفت نادرخان

.رهیگ یرو از مردها م يخوبتون وقت و انرژ ي قهیاما سل با،ینه خانوم ز -

.گهیخوشگل پسند باشه د دیخب آدم با -

.دونم تو دل سورن کارخونه قند درسته رو آب کردن یانداختم باال که م ییسورن انداختم و ابرو يبه سرتا پا ینگاه بعد

:گفت یهم با شوخ نادرخان

.گل نکرده میتا حسود دیبر -

:که سورن معترضانه گفت دمیتخت دراز کش يرو اطیبا احت. خسته شده بودم يادیز. داشتم ازین دنیکم به دراز کش هی. باال میخنده رفت با

.ها زهیرو به هم بر زیجا بخوابه همه چ نیا ادیخانوم رو ندادم ب شگاهیپول آرا یاا، کل -

:گفتم يدلخور با

.در بره میخستگدراز بکشم  قهیده دق هیبذار  گه،یخب خسته شدم د. شگاهیآرا میخوبه من زورت نکردم ببر -

.تو تخت دختر خوب يسر و وضع بر نیبا ا شهینم لیکه دل نیا. خب منم خسته ام - سورن

.نه ای شهیم نیدراز بکش بب ایتو هم ب. شهیرفت تو تخت؟ خوبم م پیت نیبا ا شهیچرا نم -

.بکن يدوست دار ياصال هر کار - سورن

.بودم یجنابعال يچشم، منتظر اجازه  -

.ریاز بزرگ ترت اجازه بگ شهیدختر خوب، هم نیآفر - سورن
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نه جناب بزرگ تر؟ ایکم بخوابم  هی شهیم -

.از من گفتن بود. خوره ها یبه هم م شتیآرا یساعت بخواب، ول مین هی - سورن

.من نباش شیتو نگران آرا -

کوك  گهیساعت د مین يرو برا میو گوش دمیخواب اطیبا احت. کل کل کردن با سورن رو نداشتم يکه حوصله  يخسته بودم، اون قدر یلیخ

.کنه دارمیکردم که ب

و با اکراه بلند شدم و  میدار یافتاد مهمون ادمیبخوابم که  گهیکم د هیخواستم . خاموشش کردم یحوصلگ یاومد، با ب میگوش يصدا یوقت

با . بود دهیتخت خواب نییه سورن نگاه کردم که پاب. شهیخراب م شمیافتاد آرا ادمیخواستم چشمام رو با دست بمالم که . نشستم رو تخت

.دمدست تکونش دا

.ها شهیم رید یسورن؟ سورن، پاشو مهمون -

 نیا دیشد کرد؟ با یچه م یحوصله بودم، ول یخودمم ب. چشم هاش رو باز کرد يکم ال هیدوباره تکونش دادم که . کم غلت خورد هی

.ياونم پر انرژ م،یرفت یرو م یمهمون

.شهیم رید یمهمون گه،ین؟ سورن پاشو دسور -

.ور و اون ور نگاه کرد نیو هول به ا دیاز خواب پر هویکه انگار بهش برق سه فاز وصل کرده بودن،  سورن

:خنده گفتم با

.افته ینپر از خواب بچه ات م ينطوریخب بابا، ا یلیخ -

.د خندش رو قورت بدهکر یچشم غره بهم رفت و سع هی. بود گفتم یچ نیا دمینفهم خودمم

د؟یبچه ها آماده ا -نیمت

.تو ایب ن،ینه مت - سورن

ن؟یخواب بود. سالم -نیمت

.عسل رو خوشگلش کن سیسرو نیا ایقربون دستت ب نیمت. میکم بخواب هی میگفت. میخسته شد رون،یب میاز صبح رفت - سورن

:تکون داد و گفت يسر نیمت

!به چشم يا -

اریرو ب لشیو وسا سیعسل سرو - سورن

و  کروفونیاونم با دقت مشغول کار گذاشتن ما. نیخودشون بودن رو دادم به مت يبسته ها يرو که تو  نیو دورب کروفونیو ما سیسرو

.شد نیدورب

.سورن انگشترت رو بده -نیمت

کدوم انگشتر؟ - سورن

.که دستته یقیاون عق -نیمت

.نیداد به متانگشتر رو از تو دستش درآورد و  دیبا ترد سورن
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.دمشون گرم، واسه همه فرستادن -نیمت

:زد و گفت یچشمک بعد

.میهمه مجهز مجهز -

!ولیا - سورن

مهمون ها اومده  شتریب بایتقر. نییپا يطبقه  میدربارشون داد، رفت کیکوچ حیها رو راه انداخت و چندتا توض ستمیس نیکه مت نیاز ا بعد

شدن  یمحسوب م یاصل يها يمهندس با چندتا خر پوالشون که مشتر. میو ازشون عکس گرفت میکرد کیبا اکثرشون سالم و عل. بودن

بحث ها برامون مهم بود، اما خب  نیدرسته ا. رفت یسر م یحوصلم داشت حساب گهید. رو برد تو جمعشون نیمتآشنامون کرد و سورن و

.برام آشنا اومدن يکردم، چندتا پسر بدجور یمکه اطرافم رو نگاه  يجور نیهم. گهیکار کنم؟حوصله سر بر بود د یچ

کنه؟ یکار م یجا چ نیاون ا! نه

.ذاره یلو بره، سردار سر رو تنم نم یاگه همه چ. شهینم نیبهتر از ا ،يوا

د؟یپر هویشده عسل جان؟ چرا رنگت  يزیچ -نیمت

.کم خستم هی زم،یعز یچیه -

".ستین میزیچ" یعنیمنم سر تکون دادم که  "چته؟" یعنیکم با اخم سر تکون داد که  هی سورن

زبون  میهه، اسمش رو بذار. يسر تکون دادم، اون اون جور يجور نیمن ا. مایاوضاع ما هم زبون واسه خودمون اختراع کرد نیگم تو ا یم

!يسرسر

 دمیمن نفهم. فتن وسط که قر بدنعده ر هیها تموم شد و  يبا مهندس و مشتر نیاز نظر من چرت سورن و مت یمهم، ول يحرف ها باالخره

کنه؟ یم یهاشون چه فرق یهاشون با پارت یرسم یمهمون نایا

با . يکرد من رفته بودم پستونک باز یم میخدا داشت شانس تقس یکه وقت نیباشه، اما مثل ا دهیکردم که اون من رو ند یخدا خدا م فقط

. شدن رهیکنه، رد نگاهش رو گرفتن و به من خ ینگاه م خیجا رو داره س هیدوستاش هم که متوجه شدن . من چشم هاش چهارتا شد دنید

نگاه کردن  یشناختم بعد از کم یرو که م ییشناختم، اما اون دو سه تا یرو که اصال نم شونییدو سه تا. نگاه کردن همکم با شک ب هیاولش 

!باشه مبارکش. دییشد که گاومان دو قلو زا يطور نیخوشبختانه منو شناختن و ا

گرفتم حاال که منو  میتصم. میر یلو م گهیم یچ هی نایا يجلو ادیاالن م. شک کنن نایخواستم مهندس ا ینم. سمتم ادیکه راه افتاده ب دمید

.کنم يریبد جلوگ يآمدها شیخودم برم سراغش که از پ دهید

جا؟ نیشما؟ ا. سالم -

:شل زل زد بهم و گفت شین هیبا  وانیک

!دختر يچقدر فرق کرد. نمتیجا بب نیشد ا یباورم نم. يها نبود یجور مهمون نیتو که اهل ا ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

.اومد یجور مجلس ها خوشتون نم نیعسل خانوم شما که از ا -پارسا

.بهشون رفتم که دهنشون رو بستن يچشم غره ا هی

د؟یجا در مورد من صحبت نکن نیا شهیبچه ها م -
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چرا؟ -پارسا

:گفتم آروم

.کنم یخواهش م. دیمن رو آشکار نکن تیهو دیلطف کن -

.کم پچ پچ کردن هیشدن و  رهیتعجب به هم خ با

.مربوط به شغلمه -

.شک نکنه یلبخند مسخره زدم که کس هی بعد

:کم دور و بر رو با شک نگاه کرد و رو به دوستاش گفت هی وانیک

.گهیالبد مهمه د د،ینگ يزیبچه ها چ -

باهاتون تنها صحبت کنم؟ شهیم وانیآقا ک -

.شل شد نیا شین باز

.زمیحتما عز -وانیک

.حالم رو به هم نزن عق،

.صحبت کنم شهیجا نم نیا د،یایپس دنبال من ب -

 یخودمون کس يدونستم تو طبقه  یم. صدامون رو بشنوه یکی دمیترس یهم م اطیح يتو. همه باهاش صحبت کنم يتونستم جلو ینم

.هم پشت سر من اومد وانیک. تو اتاق خودمون میبه ناچار رفت. هستن و سرگرمن نییو همه پا ستین

.دییبفرما -

پاك کردم و  میشونیپ يعرق رو از رو ينگاه به خودم انداختم و با دستمال کاغذ هی نهییمنم تو آ. کنار تخت يکاناپه  ينشست رو وانیک

.زل زده بهم دمیبرگشتم طرفش که د

!يچقدر خوشگل شد -انویک

.تخت نشستم ينگاهش کردم و رو به روش، رو کالفه

.هستم یبفهمه من ک دینبا یجا کس نیا. یکن هیخوام خوب دوستات رو توج یم وانیآقا ک. باال اوردمتیحرف ها ن نیواسه ا -

:موشکافانه نگاهم کرد و گفت وانیک

چرا؟ -

:آروم گفتم یلیخ يصدا با

.وانیک تمیورمن االن تو مام -

کنه؟ یهم خالف م يریمگه مهندس نص ؟یواقعا؟ واسه چ -وانیک

؟يکرد یکار م یجا چ نیتو ا. آره -

.شناسم یرو نم یکس ادیجا ز نیمن ا. یمهمون میایهم دعوتمون کرد ب یمان. دوسته یاز بچه ها با مان یکی -وانیک

کدوم دوستت؟ -
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.برزیفر ،یشناس یتو نم -وانیک

:گفتم آروم بازم

.شهیگروه نابود م هیزحمت چند ماه  میاگه لو بر. میکش یواسه امشب نقشه م میما چند ماهه دار. نفهمه يزیمواظب باش چ وانیک -

:و گفت نییاز من صداش رو آورد پا تیهم به تبع وانیک

خطرناکن؟ د؟ییجا نیا یواسه چ یول. نگن يزیگم چ یباشه بهشون م -

:گفتم اطیه دور و برم نگاه کردم و با احتو ب دمیکش قینفس عم هی

تا حاال تو دوشب . و کشنده س ستین صیقرص ها شده که قابل تشخ یقرص مسموم قاط يسر هیهام که  یتازگ. قاچاق قرص روانگردان -

.گرفته یسه تا قربان

فروشنش؟ یقدر خطرناکه؟ پس چرا م نیا یعنی -وانیک

.ورهلطمه بخ شونیخوان به سرما یچون نم -

!یفیکث يچه آدما -وانیک

.ممکنه هر کدومشون از اون کشنده ها باشه. دیبهتون قرص تعارف کرد نخور گهیهر کس د ای یامشب حواستون باشه، اگه مان -

.گم برندارن یباشه، بهشون م -وانیک

. شهیتابلو م دیکنم، برندار یاهات صحبت ممن تو رو آوردم باال دارم ب دنیاالن چندتاشون د. کنن یشک م يجور نیا. دینه، نه بردار -

.دیو نخور بتونیتو ج دیاما بذار د،یبردار

.باشه -وانیک

.میخب، بر یلیخ -

عسل؟ -وانیک

بله؟ -

.کنم، من هنوز دوستت دارم یعسل برگرد خواهش م. دلم برات تنگ شده بود -وانیک

.خواهشا باز شروع نکن وانیک -

که من دوستت دارم؟ ینباور ک يخوا یچرا نم -وانیک

:گفتم یبا لحن تلخ. شدم رهیزدم و بهش خ یتلخ پوزخند

که همه  یخواست یدوست دختر م هیتو . میخورد یمن و تو به درد هم نم. اول دانشگاه بود يدوست داشتن ساده  هیاون فقط  وانیک -

. تموم شده س هیاون قض. وانیکرد ک یتا آسمون با هم فرق م نیو خواسته هامون از زم دیعقا. ستمیجوره باهات باشه، اما من اون دختر ن

!خواهشا تمومش کن

.اما من هنوز دوستت دارم -وانیک

.من به کارم برسم نییپا میبذار بر. تمیمن االن تو مامور وانیک -

:گفت يبا دلخور وانیک
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مگه نه؟. یتو از اولم دوستم نداشت -

.که همه جوره باهات باشه يدوست دختر ،یخواست یوست دختر متو د. باشم یخوام منطق یمن م وانیک -

.تیخواستگار امیم ياگه بخوا. خوام یرو نم نینه من ا -وانیک

.دوباره شروع نکن، من نامزد کردم وانیک -

.شده يتکرار گهیحرفا د نیا. یگ یدروغ م يدار -وانیک

.نهییاز همکارام نامزد کردم، االنم پا یکیبا . گم یدروغ نم -

تا باورم بشه نمشیبب دیبا -وانیک

.کنم یباشه، با هم آشناتون م -

و  میخوند یم یسیهمون موقع دانشگاهم که هر دومون زبان انگل یعنی. اون رو دوست نداشتم گهیاما من د دم،ید یچشم هاش غم رو م تو

 سیپل هیکنم، اما االن که  یطونیکم ش هیدوست داشتم  بود و منم یخب جوون. بهش نداشتم یخاص يداد، عالقه  یدوست شنهادیاون بهم پ

.نداشتم يها عالقه ا طنتیجور ش نیبودم به ا

...رو  تمونیمامور يسر لج و لجباز وانیک -

.زد يشد و پوزخند رهینگاه غبار گرفته بهم خ هیبرگشت سمتم و با . تو موهاش کرد و پاشد و رفت سمت در یدست کالفه

اون ماجرا . يریبگ میخودت تصم یزندگ يبرا یتو هم حق داشت. رو خراب کنم زیهمه چ زهایچ نیکه سر ا ستمیچه ننترس، اون قدر ب -

منتظرت  نیاز ا شتریب دیشوهرت نبا م،یبر. رسم یو من بهت م یکن یبودم که تو ازدواج نم نیخوش ب يادیبود و من ز شیواسه سه سال پ

.بمونه

.رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیه بایو تقر میساکت بود نییپا يتا طبقه . نبالشهم در رو بست و منم رفتم د بعد

خوب نبود  یلیکه خ یلحن هیسورن با اخم نگاهم کرد و با . و سورن نیمت شیرفت سمت دوستاش، منم رفتم پ وانیک نییپا میاومد یوقت

:گفت

بود؟ یک ارویاون  -

.از آشناهامون یکی -

ن؟یباال؟ کجا رفت یش رفتباها یخب واسه چ - سورن

:ساده لوحم زود گفتم من

.تو اتاق -

:چشم هاش گرد شد و گفت سورن

!شنوم یدارم م ییزهایچه چ! تو اتاق؟ خوشم باشه ؟یچ -

.سورن شروع نکن -

:تر دم گوشش گفتم آروم

.ش نپرهاز دهن يزیوقت چ هیکردم که  یم هشیدادم و توج یم حیبهش توض دیبا. شناخت یاون منو م -
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:گفت یکم نگران هیبا  نیمت

شد؟ یحاال چ -

.حله ،یچیه -

:سورن با طعنه گفت. سمتمون ادیداره م وانیک دمید

.ارنیم فیکه آشناتون دارن تشر نیمثل ا -

.کنه یفکر کرد االن دستم رو رو م. پوزخند اومد سمتمون هیبا  وانیک

.کنم یسالم عرض م -وانیک

حال شما؟. هستم نیمت. سالم -نیمت

.متشکرم خوبم. خوش وقتم -وانیک

:کرد و گفت یرو کرد به سورن که دست من رو گرفته بود و با اخم بهش نگاه م بعد

د؟ید ینم ییافتخار آشنا -

:زودتر گفتم من

.دانشکده يهم از بچه ها وانیآقا ک زم،یکنم، سورن نامزد عز یم یمعرف -

:انداخت و رو به من گفت وانیبه ک يا دارانهینگاه خر يبا پوزخند سورن

خودمون؟ يدانشکده  -

.رو انداختم باال ابروهام

.زبان ينه، دانشکده  -

:دست و داد و گفت وانیبا ک سورن

!وانیخوشوقتم آقا ک تونییاز آشنا -

:گقت یهم با غرور خاص وانیک

.گم یم کیتبر. طور نیممنون من هم هم -

.ممنون - سورن

.با اجازه. عرض کنم یدم سالماومده بو -وانیک

وان؟یک -

.هنوز اون پوزخند رو لبش بود. برگشت سمتم وانیک

بله؟ -وانیک

گه؟یحله د یهمه چ -

:تکون داد و گفت يآروم سر وانیک

.آره، حله -
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.ممنون -

:آروم دم گوشم گفت سورن

.يبد حیرو برام توض زیبعدا همه چ دیبا -

حس کردم اون جمله رو از تو . تر نگاهم کرد نیخشمگ گهیبار د هیسورن  "!ولم کن بابا"جمله بود هینگاهش کردم که توش  يطور هی

و  وانیک دنید ریخواد افکار منو بخونه؟ تاث یم يشدم من، آخه اون چطور وونهید. به افکارم زدم يشخندین. شده نینگاهم خونده و خشمگ

!گهیبه سرم د دهشوکه شدنمه، البد ز

به حرف هاشون  يشتریبار با دقت ب نیا. شدم دهیها و منم به ناچار به دنبالشون کش يو مشتر يریوسورن رفتن تو بحث نص نیمت دوباره

.ازشون عکس بندازم یتو انگشترم حساب نیدورب ي لهیکردم به وس یگوش کردم و سع

و ازشون  دمیخند یتو دلم م يجور نیهم. ه به ما کننگا هیآقا . گهید یکیخوب نشد  نینه، ا. حاال سرت رو باال کن! گهیژست د هی آها،

!داد یم یچه حال. گرفتم یعکس م

کله  يشد که فردا پنج تا مشتر نیبرا جهینت انید د ددن، خانوم ها و آقا... شد که  نیا جهیهفت که تموم شد نت يپنج به عالوه  ي گفتگو

 يآدما يا. خودشون خوش باشن یعده جوون هم بدبخت کنن دور هم هیببرن و معامله کنن و سود و حالش رو  الیو نیتو هم انیگنده ب

 گهیذره د هی. هست "یک" ستین "یچ" دمیدقت کردم د شتریکم ب هیبعد که . تو جمع هیخال یچ هی دمیکم که دقت کردم د هی! فیکث

 یدلم بدجور شور م یدونم چرا، ول ینم. بودمش دهیند یتو مهمون ادیاصال از سر شب ز. ستین یمان دمیکه د ستیتو جمع ن یک نمیگشتم بب

.زد

جا نباشه که سر و صدا کنه و  نیدختره ا نیکنه که ا يکار هی یگفته بود شب مهمون یبه مان يرینص ادمهی. دیمهش شیفکرم رفت پ هوی

تره آورده باشه؟ سورن اون رو دست من سر دخ یینکنه بال يافتاد؟ وا ادمیچرا حاال . حرفا نیکشه و ا یلوشون بده که قرص ها آدم رو م

:گفتم نیدم گوش مت عیدادم و سر لشونیلبخند مسخره تحو هی. دیهمه نگاهشون رو من چرخ. ستادمیوا خیسرجام س فعهد هی. سپرده بود

دست توئه؟ دیاتاق مهش دیکل -

کار؟ یچ يخوا یآره م -نیمت

.نباشه تیتو بده به من، کار -

کف دستم رو  تیکم عصان هیپلک هام رو بستم و با  عیبخونه که سر يزیکرد از تو چشمام چ یانداخت و سع بهم ینگاه مشکوک نیمت

.رو گذاشت کف دستم دیاتاق مهش دیکل دیکم شک و ترد هیتکون داد و با  يسر. گرفتم مقابلش

اول  يپله ها. باال يبا اجازه گفتم و رفتم طبقه  هیلب  ریکودن ها کرده، ز هیرو شب افمیکردم ق یکه احساس م گهید يلبخند مسخره  هی با

.دیسمت اتاق مهش دمیدو ننیتونن من رو بب ینم هیبق گهید دمیفهم یهمه قرار داشتم آروم رفتم باال و وقت ررسیرو که در ت

پلک هام رو . اتاق رو باز کردمدر . شم یرو به رو م دیمهش يکردم االن در رو باز کنم با جنازه  یحساس م یدونم ول ینم. دیلرز یم دستام

کم  هی یختگیبه هم ر نیا. بود ختهیکم به هم ر هیاتاق  یجا نبود، ول نیا دیمهش يخدا رو شکر جنازه . بسته بودم، بعد آروم بازشون کردم

.ختهیرو به هم ر یجا شده و همه چ نیوارد ا یکیکردم  یاحساس م. نبود یشلختگ هیکرده بود، چون اصال شب مآشفت
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شکسته افتاده رو  وانیل هی دمیپام رو بلند کردم که د. کفشم حس کردم يپاشنه  ریرو ز شهیخرد شدن ش يکم جلوتر که رفتم صدا هی

. چرخوندم گهید يسالن نگاهم رو به اتاق ها يو تو رونیرفتم ب. گشتم که خوشبختانه اون جا نبود یم يزیچ ،یخون يدنبال قطره ها. نیزم

اتاق ببره تو  هیرو از  دیکه مهش ستیخنگ ن نقدریا یدونستم مان یبعدشم م. ادینم ییصدا دمید یول ستادم،یگوش ا الفرو  شییچندتا هی

.کار خنده دار بود نیا. شیاتاق بغل دست

چرا تا حاال  یهم باهاش بکنه، ول یحال هیشرف از فرصت استفاده کرده و برده اتاق خودش  یب. آره آره البد بردتش اتاق خودش ،یمان اتاق

. داده، اونم برده اتاق خودش دیبکنه و بهش کل شیکار هیدختره رو  نیاز کجا آورده؟ البد مهندس گفته ا دیکار رو نکرده بود؟ اصال کل نیا

.کنه یو راحت داره عشق و حال م ادینم نییسومه و صدا پا يجا هم که طبقه  وناز ا

.ساکت شدن دهیمنو شن يکفش ها يالبد صدا. ادینم ییصدا چیه ر،ینخ دمید. ستادمیافال گوش و یدر اتاق مان يباال و جلو رفتم

.لحظه کارت دارم هی ایجان ب یمان ؟یمان -

.بود سکوت

!؟یمانــــ -

.و به من نگاه کرد رونیمتعجب اومد ب لوفرین

؟يکار دار یچ یتو با مان -لوفرین

:کم دستپاچه گفتم هی

 یکار م یجا چ نیتو ا. دنبالش امیگفتم ب. سراغش رو ازم گرفت. کرد یصداش م برزیدوستش فر. ستین یمهمون تو نییپا دمید...  زهیچ -

؟یکن

.بهم انداخت که همراه با تعجب بود هینگاه عاقل اندر سف هی لوفرین

.گهیخب اتاقمه د -

دم؟یپرس بود من یچه سوال نیا. اتاقشه گه،ید گهیخب بنده خدا راست م. خجالت سرخ شدم از

.یستین نییکه چرا پا نهینه نه، منظورم ا -

.کمش پاك شد هیعرق کرده بودم،  يادیز. کنم دیرو تجد شمیاومده بودم آرا -لوفرین

.لبخند از همون مسخره ها بهش زدم هی! موش نخوردت ،یاله یناز بش آخ

.نییپا میبر ایجا نبود، ب نیکه ا یخب مان -لوفرین

.دمشیباز تو سالن نگاه انداختم و ند. نییکشون کشون برد پا و دیدست منو کش بعد

خورد  یکرد و بهش م یم یاشون امر و نه گهیکه داشت به چندتا د شخدمتیپ هیاز . بودنش دهیکه اون ها هم ند دمیپرس يچند نفر از

.دمیباشه پرس هیسرپرست بق

؟يدیرو ند یآقا مان -

؟یآقا مان -شخدمتیپ

.یکه باهاتون هماهنگ کرده واسه مهمون یهمون ه،یانیمنظورم مهندس ک -
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.نییبه نظرم رفتن پا. اطیدونم، رفتن تو ح ینم. آهان بله -شخدمتیپ

 زیموندن رو جا گهید. هست نیرزمیافتاد آره، ز ادمی هویجا هم هست؟ که  نیتر از ا نییمگه پا ه؟یک گهید نیخودم فکر کردم ا شیپ

.نیرزمیراه افتادم سمت ز یو بدون گفتن به کس ییناچارا تنها. گشتم نبودن نیرخوندم و دنبال سورن و متهر چه قدر سرم رو چ. ندونستم

رو عنکبوت گرفته  وارشیشم که در و د یو مخوف م کیتار نیزم ریز هیکردم االن وارد  یو عمارت نبود بگم که فکر م یمیخونه قد خب

!استخر ،يوا. استخر داره جا نیدونستم ا یم. شهیپات موش رد م ریو از ز

افتاد  ادمی. راه نداره نییجا که به پا نیخب از ا. نییاز پله ها رفتم پا! دیمهش چارهیرو تو استخر خفه کرده باشه؟ ب چارهیدختره ب نکنه

آروم در رو باز کردم و . باز بود یدر کم يال. به دره دمیساختمون رو دور زدم و رس. خوره یم نیزم ریداره که به ز یدر پشت هیساختمون 

.داد یتق تق کفشام لوم م يصدا. کفش هام رو در اوردم و گرفتم دستم. دوباره به همون حالت سابق رها کردم رودر 

 یبا کاش وارهاید. و کم نور بود کیکوچ یالمپ داشت، ول یعنی. بود کیبود که نه چندان تار کیبار يراهرو هیاولش . نییها رو رفتم پا پله

.درست کرده بودن واریرو د زهایجور چ نیو ا یو ماه نیطرح دلف یشده بود و با خرده کاش دهیو خوشگل پوش زیر يها

 نیبنابرا. رفتم جلو یم يجور نیبود که هم ادیز سکشیر. بزرگه یلیسالن خ هیخوره و  یمعلوم بود به سالن استخر م. به ته راهرو دمیرس

!تو سالن چه خبره نمیسرك بکشم و بب وارید ياز لبه  اطیگرفتم با احت میتصم

و قلچماق دورش بودن و  یکلیآدم ه یکم اون طرف تر از استخر بود که کل هیبزرگ  یلیخ زیم هی! جا پراز الشخوره نیمن، ا يخدا يوا

 یم تونیکیکدوم  مینیباال بب نیقرص بنداز هی ينفر. قرص و کارتن اون جا بود يبسته ها یکل. کردن یم يداشتن قرص ها رو بسته بند

!تن لش ها. میکم خوشحال ش هی ره،یم

کجاست؟ یعنی. ادینه نه، صداش داره م ست؟یجا هم ن نیا یعنیکجاست؟  دیمهش پس

:گفت یکه همش م دمیشن یرو م دیداد مهش يصدا

.دیها ولم کن یلعنت د،یولم کن -

.اومد یچندتا مرد م هیکر يقهقهه ها يبعد صدا و

نکرده  يوقت خدا هینبود که بترسم  یدختر پاک دیکردن؟ درسته مهش یکار م یها داشتن چ وونیاون ح یعنی. شد یرده مداشت فش قلبم

سرش و آزارش بدن، اونم  زنینفر بر نیهر چقدر هم بد باشه دوست نداره چند یبه هر حال هرکس یول رن،یباکره بودنش رو ازش بگ

لب اون مردها و آبا واجدادشون رو به رگبار  ریتو فکر راه چاره بودم و ز. شن یمحسوب مدوستش  نیهترقاتل ب ییجورا هیکه  ییکسا

.رو شونم نشست یدست هویفحش بسته بودم که 

.قلچماق از پشتم اومد هی يخنده  يصدا

؟ییجا نیدونه تو ا یکوچولو؟ مامانت م یکن یکار م یجا چ نیتو ا -مرد

!شهیدندون گرون م ریببند اون حلقت رو، خم. دیخند ید و مزمختش گرفته بو يرو تو دستا بازوهام

آروم، اما با تحکم و . و با صالبت باشم يکردم جد یآب دهن نداشتم رو قورت دادم و سع. شدم رهیسرم رو بلند کردم و بهش خ آروم

:غرور خاص خودم گفتم

.ولم کن -



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٢

.يبر يطور نیزشته هم گهید يجا اومد نینه نه نه، خانوم کوچولو شما که تا ا -مرد

.ارمیبود باال ب کیزد و لبش رو چسبوند به گردنم که نزد یچشمک بعد

:گفتم يبلند ادیفر يصدا با

!یولم کن آشغال لعنت -

:داد زد یداد من، مان يبا صدا. نهیشاهرگت قطع شه ننه ات به عزات بش... شاایا. تو گردنش دمیبا آرنجم کوب بعد

چه خبره اون جا؟ -

:داد گفت یلب به من فحش م ریو ز دیمال یکه با دست گردنش رو م دهمر

.گربه کوچولوست هی ،یآقا مان ستین یچیه -

 یبا ک شهینم شیحتما تا چهار تا پنجول نندازم رو صورتش حال. هستم واسه خودم یدونه من چه ببر بنگال ینم! گربه گهیبه من م کهیمرت

:اومد سمت ما، رو به مرده گفت یداشت کم کم م گهیکه د یمان! طرفه

؟يچه خبره شلوغش کرد -

...آقا گفتم که  -مرد

.دیافتاد به من و خند یمرده حرف بزنه، چون نگاه مان نذاشت

زم؟یعز یکن یکار م یجا چ نیتو ا ؟یگفت یگربه رو م نیا - یمان

مشت شده  يو دست ها يدوباره گرفته بودم، با پرخاشگر ياون روح سرکش و حاضر جوابم فعال شده بود و انرژ یمان دنیکه حاال با د من

:گفتم

کجاست؟ دیمهش -

...وقت چنگمون نندازه  هیحواسمون باشه  دیبا! یبداخالق ياوه، چه گربه  - یمان

:چشمک زد و ادامه داد هیو  دیدست منو آروم تو دستش گرفت و به ناخن هام دست کش بعد

!فشیظر يکوچولو يپنجه ها نیبا ا -

:بود زل زدم و گفتم طنتیو تو چشم هاش که پر از ش رونیب دمیدستم رو از تو دستش کش تیعصبان با

؟يدیکجاست؟ نشن دیگفتم مهش -

.دست هاش رو برد باال يمستانه ا يخنده  با

.کنه یداره با بچه ها عشق و حال م. اون جاست م،یباشه باشه تسل - یمان

.ود راه افتادم که کمرم رو گرفت و انگشت اشارش رو تو هوا تکون دادطرف ته سالن که اشاره کرده ب به

.ایرو به هم بزن شونیخوش ستینچ نچ، قرار ن - یمان

.اومد یبا خنده پشت سرم م. رو از تنم جدا کردم و رفتم جلو دستش

 هیحتما فکر کردن  ه؟یچ. شده بودن رهیخکردن رو من بود و با تعجب بهم  یم يکه داشتن قرص ها رو بسته بند یینگاه همه اون ها حاال

.دهیبراشون رس دیجد يلقمه 
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اون هم . کنن یم تشیعده الشخور دورش هستن و دارن اذ هیبه ستون بسته شده و  انیعر مهیکه به صورت ن دمیرو د دیمهش نشونیب از

.رو دور زدم و رفتم جلو زیم. داد یزد و بهشون فحش م یم غیج

:گفت یدوخت به اندامم و با لبخند زشت رو زشینگاه ه شونیکی

ده؟یعروسک جد ،یآقا مان -

:از پشت سرم اومد و دستش رو گذاشت رو شونم و با لبخند گفت یمان

!صاحاب داره یکی نیا. دیکن شیاوه نه نه، چشم هاتون رو درو -

خودشون رو از دست  ییکارآ بایشده بودن و تقر ختهیلباس تنش به هم ر. شدم رهیخ دیو دوباره به مهش دمیشونم کش يرو از رو دستش

.کشتم یاون بودم خودم رو م يمطمئن بودم اگه من جا. اون همه مرد يداده بودن، جلو

.شد دایپ دیمهش ونیخسته و گر يتو چشم ها يدینور ام هیمن دست از سر اون برداشته بودن و  دنیمردها با د حاال

.ردنش کبود و خون مرده شده بودتن و گ يورم کرده بود و چند جا لباش

؟يدختر چه کرد نیتو با ا ید لعنت -

.مهندس گفت ساکتش کن - یمان

دست  دیداده بود؟ مگه کل دیبه تو کل یک. اصال دیتو اتاق مهش یرفت يتو غلط کرد ار؟یبال رو سرش ب نیا ایمهندس گفت ساکتش کن  -

نبود؟ نیمت

:زد با پوزخند گفت یکم خشم توش موج م هیکه رنگ نگاهش عوض شده بود و  یمان

بعدش . اتاق شما رو یاتاق ها رو داره، حت يهمه  دیآره؟ نه خانوم کوچولو، مهندس کل ده؟یکل دونهیفقط همون  ينکنه فکر کرد ه؟یچ -

.رمیاجازه بگ یاز جنابعال دیدونستم با یهم نم

تو واقعا فکر . برم ینداشتت رو م تتیثیهمه آبرو و ح يرم باال و جلو یمن م ای بره تو اتاقش، یکن یدختر رو ول م نیاالن ا نیهم ای یمان -

؟یکن یدختر م نیکار رو با ا نیکه ا یهست یک يکرد

 یمان. از اون نداشتم یمنم دست کم. زد یم رونیقرمز شده بود و از دماغش دود ب رنیگ یگاوها که جلوش پارچه قرمز م نیا نیع یمان

 رهیباشن به ما خ دهیجالب د لمیف هیبودن و انگار که  دهیسرش رو تکون داد و به افرادش نگاه کرد که دست از کار کش تیچند بار با عصبان

.شده بودن

:زد ادیسرشون فر یمان

!احمق ها دید به کارتون برس ن؟یکن یمنو نگاه م نیدار یشما ها واسه چ -

جا بود  نیباالخره اصل جنس ها ا. چندتا عکس بندازم یکردم تو همون شلوغ یسع. از ترس دوباره خودشون رو سرگرم کار کردن همه

.گهید

.ایعسل با من ب - یمان

.رو ول کن بره دیمهش یمان -

.میبر ایکنم، تو ب یباشه ولش م - یمان



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٤

:پوزخند گفتم هیزدم تو چشم هاش و با  زل

.هیبزنه؟ نه آقا، من نه خرم نه گوشام مخمل غیجا ج نیا ارهچیب نیو دوباره ا یو خر کن يمن بچه ام که منو ببر يفکر کرد -

:گفت شونیکیتو موهاش کرد و رو به  یکالفه دست یمان

.بازش کن بفرستش باال -

رو خراب کردم،  شونیکه خوش دنیجو یاگه راه داشت مطمئنا خرخرم رو م. کردن ینگاهم م يجور هیهمشون . با اکراه بازش کرد مرده

.حساسش ياونم تو جاها

. برداشت و خواست بپوشه نیزم يلباس هاش رو از رو دم،ید یکه تو چشم هاش برق تشکر رو م یو کبود، در حال یتن زخم هیبا  دیمهش

که زده بود انگار از ته  ییها غیو ج هیکه از زور گر يخش دار يشونم و آروم با صدا يدستش رو گذاشت رو. رفتم جلو و کمکش کردم

:د گفتاوم یچاه در م

.ممنون ،يدیرس یممنون، خوب موقع. ممنون عسل -

:بهش زدم و گفتم يا دوارانهیام لبخند

.منو ببخش. بودم یها مراقبت م نیاز ا شتریب دیمنو ببخش، با. بود فمیوظ. کنم یخواهش م -

.نذاشت یببرمش باال که مان خواستم

.با من باهات کار دارم ایبردش، تو ب یاکبر م - یمان

.پر خشمم رو بهش دوختم هنگا

؟یباز منو گول بزن يخوا یم. خواد ینم -

باشه؟. دم یقول م. بردش باال یم. نه، نه به خدا - یمان

.جون زد یلبخند ب هینگاه خستش رو بهم دوخت و  دیمهش. شک بهش نگاه کردم با

.برو - دیمهش

...اگه دوباره  -

.نگران نباش. تو برو ست،ین يزیچ - دیمهش

.کنجکاو شده بودم یزد هم حساب یخواد بهم بگه، اما هم دلم شور م یم یدونستم چ ینم. راه افتادم یدنبال مان دیپر از شک و ترد یلد با

م؟یر یکجا م یمان -

.خوام بهت بگم یرو م یمهم یلیخ زیچ هی - یمان

؟یچ -

.جا بتونم باهات حرف بزنم هی میبر دیبا. شهیجا نم نیا - یمان

:پوزخند گفتم هیرو به روش و با  ستادمیا. نیرزمیدر ز يجلو میبود دهیرس گهید حاال

نوشته؟ يزیمن چ یشونیرو پ ؟یکن یقدر منو ساده فرض م نیچرا ا یمان ؟یمنو خر کن یتون یم یکن یفکر م -
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 یخلوت که کس يجا هی میبر. عسلباور کن . بشنوه یخوام کس یکم حرفام مهمه، نم هیفقط  ،یکن یکه تو فکر م ستین يطور نینه ا - یمان

!وونهیگم د یدارم بهت م ینشنوه چ

.جلوتر بگو میر یکم م هیخب  -

:تکون داد و گفت يسر یمان

.باشه -

هست حرفت؟ یحاال در مورد چ -

.بوده ياشتباه ساده نبوده، عمد هیخراب شدن قرص ها  - یمان

؟یدون یتو از کجا م ؟یچ -

.بفهمه يا گهیخوام کس د ینم. گم یجلوتر بهت م میکم بر هیم که گفت. تر واشی ــس،یه - یمان

دور از  ییجا هیباهاش تنها باشم، اونم  ادیخواستم ز ینم. ما بود يسر نخ خوب برا هی نیبدون شک ا. آوردم یاز حرف هاش سر درم دیبا

 میکم جلوتر رفت هی. ارهیآورده بود سر منم ب دیهشسر م شیپ قهیکه چند دق ییخواستم همون بال یبود، نم یآدم خطرناک یخب مان. هیبق

 دمید. کردم یرفتم و به حرف هاش گوش م یراه م یمن جلوتر از مان. میهمه پنهون شده بود دیاما از د م،یدور نبود یلیخ. درخت ها نیب

بودن با شلوار  دهیپوش یب مشکشرت جذ یکه ت دمیبرگشتم طرفش که چندتا از همون قلچماق ها رو د. دمیآن ترس کی. ساکت شد یمان

.سه برابر من بود کلشونیه. اهیس

 یبه من نگاه م نهیورش، دوتا هم اون ورش دست به س نیدوتا از قلچماق ها ا. کرد یبود و با لبخند ژکوند نگاهم م ستادهیوسط ا یمان

.کردن

:گفتم یخاص يکردم و با جذبه  اخم

؟یگفت یم یخب داشت -

:جلوتر که گفتمچند قدم اومد  یمان

.برسم یمهمون يخوام به ادامه  یاون حرف مهمت رو بگو، م عیسر. يدستم بنداز يمن اون قدر وقت ندارم که تو بخوا. ستایسرجات وا -

:ك ج نگاهم کرد و گفت.شلوارش بیزد و دست هاش رو فرو کرد تو ج يپوزخند

.در خدمتتون میحاال هست -

احساس . از کنارش رد شدم که دستم رو محکم گرفت تیبا عصبان. سورن شیود هر چه زودتر برم پبهتر ب. نگاهش کردم تیعصبان با

.بودن، اما من هنوز همون ژست جسورم رو داشتم ستادهیآدم هاش هم حاال در حال آماده باش ا. شهیکردم استخوونام داره خرد م

:اما با تحکم گفتم آروم،

.یول کن دستم رو لعنت -

.زد و گوشش رو آورد جلوتر يپوزخند یمان

.صدات برام مفهوم نبود زم؟یعز یگفت یچ - یمان
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 نیبا تحکم و ا. ستادیا شیخورد، اما دوباره به همون حالت قبل یاز بس محکم زدم تکون. نشیس يکف دست آزادم محکم خوابوندم تو با

:گفتم يبلندتر يبار با صدا

.یانیدستم رو ول کن مهندس ک -

:شد و گفت يدج افشیق یمان

.یشرمنده، حاال حاالها مهمون ما هست -

:با ابرو به گنده ها اشاره کرد و گفت بعد

.دیخانوم کوچولو رو ببر نیا -

دستم رو ول کرد و رفت عقب و باز با همون لبخند مسخرش دست  یمان. دوتا از آدم هاش اومدن سمتم. هیجد یلیخ هیکه قض نیمثل ا نه،

.ردبهم نگاه ک نهیبه س

م؟یمن ک دیدون یکه نم نیمثل ا. دیجا چه خبره؟ دستتون بهم بخوره خودتون رو از االن مرده بمون نیا -

:باال انداخت و گفت یینگاه کردن، اونم ابرو یبه مان مردها

.الیخ یب -

 يلگد خابوندم تو جا هی. داد یخالزدم که جا  کیراناس هیو  یکیبرگشتم سمت اون . شونیکیخوابوندم تو صورت  هوی. اومدن سمتم دوباره

بزرگ تو دستم  يانگشترها. کردم یحرص و قدرت داشتم سرشون خال یهر چ. شده بود يخر تو خر. یحساسش و برگشتم سمت اول

کس  چیکه ه میقدر دور شده بود نیا گهید. کردم تو بدنشون یکفشم رو هم فرو م زیت يپاشنه ها. اختاند یصورتشون رو بد جور خش م

.دیشن یصدامون رو هم نم

 تیمامور. تونشم همشون رو بکشم یاونا پنج نفر بودن، منم شش تا گلوله داشتم، اما نم. خواستم ازش استفاده کنم یداشتم، اما نم اسلحه

. دادن یم فرصت نمهم به هیثان هی یحت نایکردم که از کنار ران پام برش دارم، اما ا یم دایفرصت پ هی دیچاقوم رو هم با. خورد یبه هم م

انگار از زجر . کرد یفقط با لبخند نگاه م د،ید یهم که انگار داشت کارتون م یمان. کنه شونیهمه زخم نیجوجه بتونه ا هیکردن  یفکر نم

.اومد یمن خوشش م دنیکش

از زیر لباسم درش آوردم و  عیسر. پنجه بکسم افتادم ادیبا نگاه کردن به انگشتام . نشده بود شیزیچ نشیدورب. انگشترم نگاه کردم به

از پشت منو  شونیکی. کرد یم یهوگم حاال موثرتر بود و صورت و بازوهاشون رو زخم يضربه ها. بود یدستم که خال یکیگذاشتم تو اون 

م تو فک طرف آپرگاد خوابوند هیبرگشتم و . نشیدوتا پام رو بلند کردم و کوبوندم تو س. اومد سمتم یاشون داشت م گهید یکیگرفت و 

.که فکر کنم فکش در رفت

تا . بود و خون اومده بود دهیکم هم تنم خراش و ضربه د هی. زدم یبود و نفس نفس م دهیموهام به صورتم چسب. عرق بودم سیخ یحساب

.از پشت خورد تو سرم زیچ هیاشون،  گهید یکیخواستم برم سراغ 

!سرم آخ

؟يدیعسل رو ند نیمت - سورن

:ه دور و برش کرد و گفتب ینگاه نیمت
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.کجا رفت دمینفهم گهید. رو خواست منم بهش دادم دیاتاق مهش دینه، ازم کل -

:موهام فرو بردم و کالفه گفتم يتو یدست

.نیمت ستین داشیپ. میازش غافل شد ،یاَه لعنت -

؟یدنبالش گشت. دختره نیهمش دردسره به خدا ا -نیمت

مشترك مورد نظر در ".دیچیپ یزن تو گوشم م يباز صدا. بار به عسل زنگ بزنم نیصدم يم تا برارو برداشت میتکون دادم و گوش يسر

".دییفرما يریلطفا بعدا شماره گ. باشد یدسترس نم

.رم دنبالش یمن م. داره یاَه برنم - سورن

؟یینرفته جا نیبا ا ه؟یک وانهیک وانه،یبود اسمش؟ ح یچ... پسره  نیبا ا نیبب -نیمت

.هم يگره خورد تو اخمام

:زدم و گفتم يپوزخند

.پرسم یباشه ازش م -

 یچه نسبت ایداره؟  یبا عسل چه نسبت یعنی. نسبت بهش نداشتم یحس خوب یدونم چرا، ول ینم. تمام غرور رفتم سمت همون پسره با

.زده بشیدختره غ نیا یمهم نیدرست شب به ا. هم بود يداشته؟ اخمام تو

.وانیآقا ک دیببخش - سورن

:از سر تا پا بهم انداخت و با پوزخند گفت دارانهینگاه خر هیکه سرگرم حرف زدن با دوستاش بود  وانیک

بله؟ -

گفت زن توئه، من چه بدونم؟ یانداخت و م یمطمئنا دستم م ده؟یعسل رو ند دمیپرس یچطور ازش م. دمیکش یقیعم نفس

:رو صاف کردم و گفتم صدام

...بازم با شما  دیگشتم، گفتم شا یم دنبالش مداشت ن؟یدیعسل رو ند -

:وسط حرفم و گفت دیپر وانیک

.دونم زن شماست، من خبر ندارم ینم -

.همون که گفتم شد ،یلعنت اه

:با همون غرور گفتم دوباره

.دیفکر کردم ازش خبر دار. که با شماست دمیدنبالش گشتم، بعد د یلیهم خ شیپ يآخه دفعه  -

:وزخند بد نگاهم کرد و گفتپ هیبا  وانیک

.شن یکه همش گم م ستنیپابند شما ن ادیکه خانومتون ز نیمثل ا -

اخم وحشتناك کردم که همه  هی. خودم رو گرفتم که با مشت نزنم تو دهنش يجلو یلیخورم خ یقسم م. خنده ریزدن ز دوستاش

.نیمت شیدوباره رفتم پ. تاسف براش تکون دادم يرو از يزدم و سر وانیپوزخند به ک هی. لبخنداشون رو خوردن و ساکت شدن

شد؟ یچ -نیمت
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.ستینه ن. مردك نفهم منو دست انداخته ،یچیه - سورن

.ایهول نکن یگم، ول یم زیچ هیسورن . نبود یرو هم سر زدم، کس دیخودمون و مهش ياتاقا -نیمت

:اضطراب نگاهش کردم که گفت با

.ستین داشیهم پ یسورن مان -

چشمام ازش  نیکه ع يخودت شاهد ایعسل رو کجا برده؟ خدا يمن، شب آخر يخدا يوا. نییپا ختیر يحرف دلم هر نیا دنیشن با

!کنم داشیکمکم کن بتونم پ. باشم ينذار امانت دار بد. کردم ينگهدار

.نبود یهم کس یحاال؟ تو اتاق مان میکار کن یپسر؟ سورن چ یسورن؟ سورن؟ خوب -نیمت

:گفتم دیلرز یاز خشم م که ییصدا با

.رم دنبالش یمن م اجه،یجا بهت احت نیا. مهندس شیجا بمون پ نیتو هم -

؟يبر يخوا یسورن کجا م -نیمت

:تکون دادم و گفتم يسر کالفه

.نیدونم مت یدونم، نم ینم -

.اون جا رفته باشه دیشا ن،یرزمیز. رونیبمونم، از ساختمون زدم ب نیکه منتظر جواب مت نیقبل از ا و

.بود ستادهیدر ا يداشت با اسلحه جلو کلیقلچماق که دو برابر من ه هیدرش بسته بود و . نیرزمیسمت در ز رفتم

.دادم افمیبه ق یابهت خاص هیشلوارم و  بیرو کردم تو ج دستم

کجاست؟ یانیمهندس ک - سورن

.دونم قربان ینم -مرد

.خوام برم داخل یم - سورن

.خودش يسر جا ستادیمجسمه ا نید و دوباره عبهم کر ینگاه هی مرد

:زدم داد

.خوام برم تو یگفتم م ؟يمگه کر -

من همه  دنیبا د. وصل بود زاتیخوبه به هممون از اون تجه. و عکس گرفتم لمیاز تموم مکان ها ف. تکون داد و در رو برام باز کرد يسر

.دنیدست از کار کش

کجاست؟ یانیمهندس ک - سورن

:تگف شونیکی

.قربان میدون ینم -

نش؟یدید یک یعنیجا بود؟  نیا یبار ک نیآخر - سورن

:اشون گفت گهید یکی

.با اون خانومه رفتن شیساعت پ میحدود ن -
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:بلند گفتم يصدا با

کدوم خانوم؟ -

.تنشون بود یکه لباس آب یهمون خانم-

. رونیزدم ب نیرزمیاز اون ز يبه تند. کرد یرفت و پارشون م یگوشم فرو م يدست هام رو مشت کرده بودم که ناخن هام تو يقدر اون

.نشون هیاز  غیتموم باغ رو وجب به وجب گشتم، اما در

:چند بار داد زدم. تموم برق هاش خاموش بود. ته باغ رفتم يسمت انبار به

عسل؟ عســـل؟ -

 يبا صدا. کم ور رفتم، اما باز نشد هیدر  یبا قفل آهن. نلونه داشت يانبار یکیکه در نزد ییجز پارس سگ ها ومد،ین ییصدا چیه اما

.ناصرخان به عقب برگشتم

:با تعجب گفت ناصرخان

.وقته مخروبه س یلیخ يانبار نیمهندس؟ ا دیکن یکار م یجا چ نیشما ا -

.آه بود هیشب شتریکه ب دمیکش ینفس. نگاهش کردم و اومدم باال مستاصل

افتاده؟ یاتفاق -ناصرخان

:مثبت تکون دادم که گفت يرو به نشونه  سرم

.بتونم کمکتون کنم دیشا دیشده؟ بگ یچ -

د؟یداشت يشما با من کار. گم یباشه بعدا م - سورن

.میبه هر سازشون برقص دیبه هر حال تا فردا با. دیباش یرن، خوبه شما هم در مراسم خداحافظ یمهمون ها دارن م -ناصرخان

 یکه با اون همه خالفکار عوض نیبعد از ا. نگفتم يزیشده که منم چ یکه چ دیچندبار در طول راه ازم پرس. فتادمزدم و راه ا یتلخ پوزخند

.کنارم نشسته بود و دستم رو گرفته بود نیمت. مبل يو همه رفتن، همه ولو شدن رو میکرد یخداحافظ

.ستین داشیپ ور نیبه ا یاز وسط مهمون. دمشیوقته ند یلیپس عسل کجاست؟ خ -نادرخان

:و به دندون گرفتم و گفتم لبم

.ستین داشیپ ست،ین -

.با تعجب نگاهم کردن همه

ست؟یکه ن یچ یعنی -لوفرین

؟يزنگ زد شیبه گوش -ناصرخان

 یمرو  یخورم مان یقسم م. ستین داشیهم پ یمان. یچیه یچینشون، ه هیرد،  هی یباغ رو گشتم، حت يهمه . خاموشه یهزار بار، ول - سورن

کار داره؟ یاون با زن من چ. کشم

کار داره؟ یبا اون چ یمان. شهیم داشیهر جا باشه پ. آروم باش پسر -نادرخان

:آروم به باباش گفت لوفرین
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.وقته تو نخ عسله یلیخ -

که االن کجاست و چه  نیبه اکردم، به عسل،  یفکر م زیچ هیفقط به . رفت یم نییباال و پا قیعم يبا اون نفسا کلمیتمام ه. بود یعصب نفسام

.ادیداره سرش م ییبال

که به عسل وصل بود از کار افتاده  ییها ابیرد یبودن، چون تمام دهیاونا قبل از من فهم. همون موقع که گم شد به سردار خبر دادم از

در . ده یرو لو م یهمه چ ادیتمومه و م امشب کارمون نیباشه، هم دهیعسل رو دزد یاگر مان. میلو رفته بود گهیبدون شک تا االن د. بودن

.اومد تو یو مان دسالن باز ش

:زدم ادیاش رو با دستام گرفتم و با خشم فر قهیرفتم جلو و  یمان دنید با

؟یزن من کجاست لعنت -

:دور و بر رو متعجب نگاه کرد و گفت یمان

!نه ایهست  نیهام رو بگرد بب بیج يخوا یدونم؟ م یمن چه م -

عسل کجاست؟. يبار تو با عسل بود نیکه آخر دنیهمه د! نزن يادیزر ز - سورن

 يکرد هلم بده، اما من از اون قو یبا دستاش سع. گوشش پاره شده يقدر محکم قسمت آخر جملم رو گفتم که احساس کردم پرده  نیا

.تر بودم و خشم باعث شده بود قدرتم دو برابر بشه

 یمهندس سلطان شیمن رفته بودم پ. میبعد هم از هم جدا شد. بعدشم با من اومد باال نیزم ریومد تو زآره، عسل ا. ولم کن مهندس - یمان

.بردم یاونم جنس م يبرا دیبود، با ومدهیکه امشب ن

:زدم و گفتم يپوزخند

؟يکه تو براش جنس ببر یمهمون ادیتونسته امشب ب یخودش نم یعنیچرت نگو،  -

:از پشت سرم گفت نادرخان

کم  هیگفتم  یبه مان. ادیدفترش افتاده و پاش شکسته، اما فردا حتما م يمهندس از پله ها. من بهش گفتم بره اون جا. سورن گهیراست م -

.رو فرستادم یمن مان. دیواسه خر ادیو فردا حتما ب نهیجنس ببره براش که اونم بب

:گفتم يلحن کالفه ا با

هان؟ ن؟یرزمیز ادیب دیبا یاصال عسل واسه چ.. .اون با تو  دنیپس عسل کجاست؟ همه د -

:تکون داد و گفت يسر یمان

. کرد دادیعسلم اومد دنبالش و داد و ب. رمیتقص یدستور مهندس بوده، من ب نمیا یعنی. نییرو برده بودم پا دیمن مهش... رو  دیمن مهش -

.باور کن سورن. باال و اون اومد تو میسل اومدبعد هم با ع. نیاولش، هم يرو برگردونن سرجا دیمنم دستور دادم مهش

:نوشته بود. سرداره دمیبازش کردم که د. داشتم جیمس هی. مبل ياش رو ول کردم و کالفه خودم رو پرت کردم رو قهی

".زنگ به من بزن هی یاگه تونست. مینکرد دایازش پ يرد. ها فعال نشدن ابیهنوز رد"

.شدم بلند

.ریشب به خ. شم یم وونهیدارم د ن،یشد به منم بگ داشیه پکنم اگ یخواهش م - سورن
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 يو همه  میصحبت کن میراهرو ناامن تر از اونه که بخوا يتو میدونست یم. هم دنبال من پاشد و اومد نیرو دادن، مت رمیجواب شب بخ همه

.در رو قفل کردمداخل اتاق و  میرفت. مینکرد یصحبت چیتا رفتن به اتاق ه. ها تحت نظرمون دارن نیدورب

... یمان یعنیعسل کجاست؟  ؟یچ یعنیسورن  يوا -نیمت

.کرده باشه يکار یمان ستمیمطمئن ن ادمیراستش من ز - سورن

؟يدروغش رو باور کرد یعنی -نیمت

 ریهوشمندانه غ عسل يها ابیتمام رد. داد یاالن لومون م دیکار رو کرده باشه با نیا ینزدم، فقط اگر مان یحرف نینه، من همچ - سورن

...دونه ما  یهست که م یکیهم خاموشه، پس  شیفعال شدن و گوش

:تر ادامه دادم آروم

.میسیپل -

:تکون داد و گفت يسر نیمت

.ده یم مونیهم داره باز دیشا...  دیدونم، شا ینم -

چرا مونده؟. تونست فرار کنه یاون م یول. ممکنه نمیآره، ا - سورن

؟يدنبالش بگرد يخوا ینم گهیباال حاال؟ د يچرا اومد. کار اون نباشه دیدونم، شا ینم -نیمت

:نگاهش کردم و گفتم خسته

.نبود ن،ینبود مت. اما نبود ،یرو که فکرش رو بکن ییهمه جا رو دنبالش گشتم، هرجا -

.رو برداشتم و به سردار زنگ زدم میگوش

الو؟ -

.سالم -

لرزه؟ یچرا صدات م. سالم پسرم -

نشد؟ يرخب -

؟یکن داشیپ یتو تونست. ستیازش ن ینشون چینه، ه -

.ده ینم پس نم. دمیهم پرس یاز مان. نه هنوز -

.دیخودتون رو کنترل کن دیبتون دوارمیام یگم، ول یم زیچ هیبچه ها  -

شده عسل مرده؟ یشده؟ چ یچ -

.دیتا فردا صبر کن دیبا م،یرو به خاطر عسل به هم بزن تیمامور میتون یما نم. نه نه پسرم -

ارن؟یسرش ب ییبال هی ایتا عسل رو بکشن  دیدست بذار يدست رو دیخواه یم یعنی د؟یگ یم دیدار یچ -

دستام عرق کرده . رفتم یبودم که تمام طول اتاق رو راه م یعصب يتر، اما من به قدر نییپا ارمیکرد که صدام رو ب یبا دست اشاره م نیمت

.دستم مشت شده بود. ام گهیداد به دست د یرو م یگوش هیهر چند ثان. دیلرز یم مصدام از شدت خش. بود



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٢

. میفاصله ندار تیتا موفق شتریقدم ب کیاونم که حاال  م،یببر نیرو از ب مونیهمه زحمت شبانه روز نیا میتون ینه سورن جان، اما ما نم -

.دستور هی ؟یفهم یدستوره سرگرد، م هی نیا. مامورت لو بره دینذاراما  د،یهر جا رفت دنبالش کن. دیریرو تحت نظر بگ یانیشما ک

ارن؟یسرش ب ییاگه بال ؟یاگه تا فردا بکشنش چ -

.به هم بخوره تیمامور دیمنم به قدر تو نگران آرمانم، اما نبا. اطیاما با احت د،یدنبالش باش. دیراحت بخواب دیریگم بگ یمن که نم -

.ریشب به خ. چشم قربان -

 نیهم. کنم یم تونیبانیکه از همه جا پشت دیبدون. دیموفق باش. دییشما دمیچشم ام. دم یقرارتون م انیشد در جر يهر خبر. ریشب به خ -

.بچه ها، شب خوش دیببخش. دونم چطور اونا هم از عسل غافل شدن یبود، اما نم یمامور تو اون مهمون یامشب هم کل

 هیو هر دو به  میپلک رو هم نذاشت چکدوممونیتا صبح ه. دینپرس يزیکه چ دیصحبت هامون رو شن نیکه مت نیمثل ا. رو قطع کردم یگوش

عسل االن کجاست؟ یعنیکه  نیاونم ا. میکرد یفکر م زیچ

 کمش داشت تو چشم هام هیو  میشونیپ يموهام پخش شده بود رو. کرد و کوفته شده بود یتمام تنم درد م. پلک هام رو باز کردم آروم

.دستم بسته س دمیخواستم با دستم کنارشون بزنم که د. رفت یم

 نینه نه، اگه خواب بودم پس چرا ا. خواب بودم دمیشا ام؟یبودم که به هوش ب هوشیمگه اصال ب. بودم ومدهیبه طور کامل به هوش ن هنوز

قدر سردرد دارم؟

 ادیگنده م کلیو ه یچخماق يها لیبا سب ییاروی هیاالن البد . ها لمیف نیا نیشده ع ا،یخدا يوا که؟یقدر تار نیجا کجاست؟ چرا ا نیا اصال

!دارم من یهه، چه توهمات. اندازه جلوم یظرف غذا م هیلبخند پهن و گشاد  هیبا . افته تو اتاق یبابا لنگ دراز م نیع کلشیه ي هیسا. تو

.راحت تر خودم رو نجات بدممسخره بفهمم االن کجام که بتونم  يها يپرداز الیخ يبهتره به جا خب

 ریتقص یهمه چ. ادینم ادمی گهیبعدش رو د... قلچماق درافتادم و بعدش  یاومدم تو باغ و بعدش با کل یبا مان شبید ادمهیکه  ییتا جا من

سرم آورده باشه؟ یینکنه بال يوا. آخر سرم گولم زد. س کهیاون مرت

خدا . همون لباس تنم باشه دیافتاده بود که نبا ینه بابا، اگه تا االن اتفاق. ندون هام بجومخورم خودم خره خره اش رو با د یقسم م! نه يوا

اصال چقدر زمان  ستم؟یمن ن دهیسورن نفهم یعنی. جا نیمنو آورده ا یواسه چ ستیمعلوم ن. البته هنوز سالمم. که سالمم نیرو شکر، مثل ا

.جاست نیپنجره ا هیمن گم شدم ودنبالم بگردن؟ آها،  دنیتا االن فهم یعنیجام؟  نیا یمن از ک شته؟گذ

 یلیاوال، خ. کنم بتونم از اون جا فرار کنم یفکر نم. بود وارید يبراش حفاظ درست کرده بودن، درست باال لهیکه با م کیکوچ يپنجره  هی

صاف؟ چهارما،  وارید يبرم باال ياصال چه جور ببرم؟ سوما، یهاش رو با چ لهیم. دوما، حفاظ داره. تونم رد شم یمن از اون جا نم کهیکوچ

نه؟ ایپارچه ها رو پاره کنم  نیهست بتونم ا يزیچ نمیبذار بب. بسته بکنم يدست و پا نیبه حال ا يفکر هی دیاول با

.هم بود یباغبان لیو کلنگ و وسا لیچندتا ب هی. بود کییاتاق که اصال فرش نداشت و همش موزا. کم آشغال گوشه اتاق بود هیجارو و  هی

.خوره همون خسروئه یکه بهش نم یخسرو، تنها کس چارهیب ده؟یخسرو منو دزد نکنه

لباسم که  نیخب ا. دونم چاقوم کجاست یبود، اما االن نم بمیچاقو تو ج شهیمن هم. تو اتاق نبود يا گهید زیخرت و پرت چ يسر هی جز

 دمیور اون ور کردم که د نیکم ا هیتونم برش دارم؟  یدست ها م نیاما حاال مگه با ا .چاقو رو بسته بودم به رون پام ادمهینداشت،  بیج

اون رو هم برداشته؟ یعنی ا،یخدا ياسلحم؟ وا یول. هست هنوزخدا رو شکر 
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. نجات بده منو ادیب یکی ست؟یجا ن نیا یکس ،يآهــا. شدم یجا زندان نیمن ا! کمکم کنه ادیب یکی! کمــک! کمک! کشمت یم یمان يوا -

؟یعنی ستیجا ن نیا یخدا، کس يوا! دیکمکم کن دیایشماها؟ ب دیین؟کجایســورن؟ متـ

.یزنه عوض یهم م يچه لبخند ژکوند! رو مسواك گرون شد شتیببند اون ن. رو دوختم به در مینگاه عصب. باز شد در

:خنده گفت با

 یهم نم یپس کس ست،ین يا گهیجا جز من و تو کس د نیمطمئن باش ا! ها یزن یقدر داد م نیا رهیگ یچته خانوم موشه؟ گلوت درد م -

.تونه نجاتت بده عروسک خوشگل

کنه؟ یکارت م یاگه سورن بفهمه چ یدون یجا؟ م نیا يمنو آورد یواسه چ -

.ایبداخالق بش ستیقرار ن. اوه، نه نه - یمان

جا؟ نیا يمنو آورد یگفتم واسه چ -

گذرم؟ یم من از تو يفکر کرد - یمان

؟یچ -

و باهاش حال کردم، فرستادمش  دیبه دستش آرودم و بعد که عطشم خواب عیسر. که خوشم اومده، بودم يمن تا حاال با هر دختر - یمان

.من بزنه ي نهینشده دست رد به س دهییاز مادر زا یعنی. و باهاش نباشم ادیخوشم ب یتا حاال سابقه نداشته من از کس. رفت

:و گفتم زدم يپوزخند

به من داره؟ یها چه ربط نیخب؟ ا -

 یو گذاشت يکرد یمحل یهر دفعه اومدم سمتت ب. يکرد یچند بارم بهت گفتم، اما تو سرکش. که من از تو خوشم اومده نهیربطش ا - یمان

.یمن يسم، حاال هم تو تو دستاقسم خورده بودم که بهت بر. خواستم یخودم م يمن تو رو برا! کرد خانوم موشه یمنو تشنه تر م نیا. یرفت

؟یکار رو بکن نیکه ا دیارز یشب عشق و حال م هی یعنی -

سرکش که هنوز رام  يخواستم، اما تو یشب م هیکردن فقط واسه  یرو قبول م شنهادمیپ عیرو که سر ییمن اون ها. نه اشتباه نکن - یمان

 یتو منو تشنه تر م تیاخم و عصبان هیهر . دختر يکرد وونهیخودت منو د یتو با گستاخ. شب هی يخوام، نه برا یرو واسه خودم م ينشد

.کنه

؟يکار کرد یبا من چ شبید یلعنت يتو -

:داد زدم بلندتر

؟يکار کرد یتو با من چ ید عوض -

:لبخند مسخره گفت هیبا . برد باال و خواست منو آروم کنه میتسل يدستاش رو به نشونه  یمان

تو . کنه یتر م وونهیتوِئه که منو د یگستاخ نیا. ناز، تو خواب دست بزنم يدختر کوچولو هیکه به  ستمین یمن آدم .زمیعز يکار چیه -

.يمن لذت ببر يو پا به پا یباش داریب دیتو با. ادیخوشم نم دهیخواب ياصال از دست زدن به دخترها. تا من باهات حال کنم یباش داریب دیبا

:گفتم ادیسرخ شده بودن و با فر تیکه از عصبان ییتو چشم هام و با چشم ها ختمیچند مدت ازش داشتم رو ر نیتو ا نهینفرت و ک یهرچ

.خوره یتو دستت به من نم! یخفه شو لعنت -
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:لبش گفت يلبخند کج رو هیبا  یمان

؟یمطمئن -

:زدم و گفتم يپوزخند

.جا بمونم نیذاره من ا یآره مطمئنم، چون سورن نم -

 یصندل ياومد دسته ها. کرد خندش رو بخوره یسع. دیچرخ یدور خودش و اتاق م. و سرخوش یطانیش يقهقهه  هینه، قهقهه زد، . دیخند

دستش محکم چونم رو گرفت  هیبا . کرد یم تیداغش پوستم رو اذ ينفس ها. به صورتم کیباال سرم بود و صورتش نزد قایدق. رو گرفت

تو تمام . دیخند ینم گهید. دیکه زورم بهش نرس رونیچند بار خواستم چونم رو از دستش بکشم ب. مکن بلندو مجبورم کرد که سرم رو 

:پوزخند گفت هیبا . زد یموج م تیصورتش خشم و عصبان ياجزا

 یحت ؟يبراش ارزش دار یکن یفکر م. شد التیخ یب یستین دیکم دنبالت گشت، د هی. ها يمعامله با مشتر يسورن جونت االن نشسته پا -

.ها يمعامله با مشتر ينشسته پا الیخ یحاال ب ،يکرد یو داداش داداش م یقدر دوستش داشت نیکه ا ینیهمون مت

.یگ یدروغ م. ساکت شو -

:گفت يبه خودش گرفت و با لحن بچگانه ا یمظلوم ي افهیق یمان

شوهر و داداش جونت به فکرت  ،يناز یآخ. برن یرو مکنن و حالش  یاالن دارن معامله م نیسورن و مت. گم ینه به خدا، دوروخ نم -

.شم یخودم قوفونت م زم،ینداله عز یاشکال ستن؟ین

منم . بوده نیهم تیحق هم دارن، قرارمون هم از اول تو مامور یعنی. معاملن ياالن پا نیسورن و مت. گفت یآره راست م. خنده ریزد ز بازم

بر و بچه ها سر برسن و  یعنیروز باشه،  نیطبق قرار و نقشمون قرار بود امروز آخر. دنبال من فتنیرو ول کنن و ب تیکه انتظار ندارم مامور

!یجام خال ف،یح. کنن ریمعامله دستگ زیم يهمه رو پا

و منو سر  ارهیجا سرم بال ب نیاگه هم ؟یکس نفهمه من کجام چ چیو ه گهید يجا هیمنو آورده باشه  یاگه مان م؟یما هنوز تو همون باغ یعنی

؟یکنه چ ستیبه ن

.من خودم همه جوره پشتتم. گفتم که، بهشون فکر نکن ؟يشد؟ ناراحت شد یچ - یمان

. میرینص کیمن زن شر. کنه؟ من زن سورنم یم داتیسورن باالخره پ یدون یتو نم ؟يرو داد يکار نیهمچ يتو چطور به خودت اجازه  -

حقوق  هیاندازن رو دوش تو و آخرش  یباره م یکه هر چ يمهندس مسخره ا هیفقط تو . يخودیمهندس ب شهیبرات گرون تموم م نیا

.یمان یلیخ شه،یبرات گرون تموم م یلیخ. دارم هیزن سورن سرما مندن، اما  یبهت م ریبخور و نم

.دیخند یهم م باز

؟یتو مست -

:گفت يکم شل شد و با لحن کشدار هیکرد و چشم هاش رو خمار . میصندل ياومد جلو و دستاش رو گذاشت رو دسته ها دوباره

!خوام بخورمت خوشگله یم یحساب... مست تو ... من مستم ...  زمیعز... آره  -

.دیدوباره پاشد و خند بعد

.يا وونهید ،یستیتو مست ن رم،یگ ینه حرفم رو پس م -
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:زد و گفت يپوزخند یمان

.شد و تو رو خورد کوچولو یآقا گربه هه عصبان يدید وهی! خانوم موشه ایگ یبهم م يدوست دار یخوب هر چ -

؟یترس یتو واقعا نم -

:باال انداخت و گفت يشونه ا یمان

؟یاز چ -

 یکار م یبا تو چ يریاون وقت نص یدون یم. کار تو باعث بشه شراکتشون به هم بخوره نیو ا يکار کرد یکه سورن بفهمه تو چ نیاز ا -

کنه؟

لبه  يجلو و برعکس نشست روش و دست هاش رو گذاشت رو هم، رو دیاز کنار کش یصندل هیاش رو باال انداخت و شونه ه الیخ یب یمان

.داد به دست هاش هیو چونش رو تک یصندل ي

.وجود نداره که بخواد منو دعوا کنه خانوم موشه يرینص گهید. کنه یخودش داره سقوط م يریخواد بکنه؟ نص یکار م یچ - یمان

:گفتمتعجب  با

کنه؟ یداره سقوط م يرینص یچ یعنی ه؟یمنظورت چ -

.سهیخانوم پل یدون یتو که بهتر م - یمان

 افمیآورده باشه؟ انگار از ق نیسر سورن و مت یینکنه بال ا،یدونست؟ خدا یاز کجا م نیا. گرفتم یم شیداشتم آت. گرفتم و داغ شدم گر

:و گفت دیخند دکهیرو فهم میحاالت درون

آره؟ ،يخورد یدست هی ه؟یچ -

:کردم خونسرد باشه گفتم یم یکه سع یتکون دادم و با لحن يسر. کردم خودم رو نبازم یسع

ه؟یک گهید سهیتو؟ حالت خوبه؟ خانوم پل یگ یم یچ -

رو  يریدست نصجا  نیا دیو اومد دیسیو سورن هر سه تون پل نیکه تو و مت نیا. دونم یرو م زیمن همه چ. بس کن عسل خانوم! هه - یمان

.دیرو کن

.يتو توهم زد -

.دونم یرو م زیمن همه چ. ستیطور ن نیاصال هم ا - یمان

آها، اون وقت از کجا؟ -

خانوم کوچولو؟ يزد یتو اتاقت حرف م برزیدوست فر وانیبا ک یداشت ادتهی - یمان

خدا، پس واقعا  يوا. کار رو نکنه نیازش خواهش کردم ا من که ارو؟ی نیرو گذاشته کف دست ا زیلج کرده و رفته همه چ وانینکنه ک ،يوا

.دونه یرو م زیهمه چ گهیراست م

:دیاز دهنم پر اریاخت یب

وان؟یک -
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رو از تو اتاقتون  وانیتو و ک يبود عوض کنم، صدا ختهیرو که روش نوشیدنی ر رهنمیاومدم باال تا پ یوقت. نگفته يزینه نترس، اون چ - یمان

.يرو لو داد یو بعدش همه چ ستادمیون فال گوش وابا اجازت. دمیشن

؟یرو کولت که فرار کن یپس چرا دمت رو نذاشت -

.من االن فرار نکردم؟ البته با تو یدون یاز کجا م - یمان

.و الفرار نیکرده باشه و بعد هم شبونه گذاشته باشه تو ماش هوشیمنو ب یفکر کرده بودم که مان نیخودمم به ا. گفت یم راست

؟یعنیاالن کجام  ایخدا. رونیزد و رفت ب يگم و ساکتم، پوزخند ینم يزیچ گهید دیکه د یمان. کم به مغزم فشار آوردم هیدونم،  ینم

.رونیپارس سگ منو از فکر آورد ب يصدا

از پنجره . جان نیهم کیدونستم که نزد یواضح نبود، اما م یلیالبته خ. کردن یچندتا مرد اومد که داشتن با هم صحبت م يصدا بعدش

.وجودم گوش شد که به حرف هاشون گوش کنم يهمه . اومد تو یصداشون م

!المصب ها رو، سرم رو بردن نید خفه کن ا -

.کم گوشت واسشون بذارم هیبذار . البد گشنشونه -

.کن رشونیخوب زنج -

مگه چه خبره؟ ؟يخور یحرص م يحاال دار یواسه چ -

.دست و پا باشن يسگ ها جلو نیا دیمون کله گنده داره، نبامه یمهندس امروز کل -

باال ببنده و براشون  نیاالن کجام؟ خب اگه قراره سگ ها رو ا قایدق نمیبذار بب! شکرت ایخدا. المیپس من هنوز تو و ،یآخ جونم يوا

.سگ هاست يجا لونه  نیگوشت بذاره، پس حتما ا

 نیبفهمم ا دیاالن با. گهید يلونه  هیباغ هم  يسگ بود، جلو يلونه  هیته باغ  دمین روز خودم کشتو اون نقشه که او. اومد ادمیآره،  آره

پس . شنون یزنم و همه صدام رو م یدونست که اگه همون جلو منو بذاره داد م یم یچون مان ست،ین هییجلو ادیبه احتمال ز. کدوم لونه س

پس . نیزم رِیخورد به ز یخراب بود که چندتا پله م يانبار هیسگ ها  يبغل دست لونه  آره خود خودشه،. باشم هیتو لون آخر ناال دیبا

 يو منو جا المیباز خدا رو شکر که هنوز تو و. دورم الیاز ساختمون و یلیشنوه، چون خ یکس صدام رو نم چیه يجور نیا. من اون جام

.کنن یم دایجا بدون شک منو پ نیا زنیبچه ها بر اگه. شترهیکردنم ب دایاحتمال نجات پ يرجو نینبرده، ا يا گهید

***

 چیبود که ه ریجا گ نیا نیمن و مت ياما اون قدر پا رون،یرفت ب یلعنت یمان. عسل بود شیتمام فکر و ذکرم پ. میمعامله نشسته بود زیم يپا

نشده باشه و بچه ها بتونن  شیکردم عسل طور یمدعا دعا . جا نیا ختنیر یبچه ها م گهیساعت د کیتا . دنبالش میبر میتونست یکدوم نم

.کنن داشیسالم پ

و  يشش تا مرد کت و شلوار. تاسف تکون داد و سرگرم خوش و بش با مهموناش شد ياز رو يسر يتو فکرم، چندبار دیکه د نادرخان

از بناگوش در رفته  يها لیاز اون سب يخبرنه . خوره خالفکار باشن ینم افشونیهم به ق یلیخ يدید یم يکرد یدقت م ادیآراسته که اگه ز

.گند يغول آسا و بو کلیو پرپشت بود، نه ه
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 نیا. شد یم يکه جون جوون ها توش شرط بند يقمار. قمار زیسر م دهیو اتو کش پیخوشت ،یو مهندس يدکتر پیگرفته بود، همه ت خندم

. جا بود نیکاش عسل ا. گرفتن یم یبود و هر روز داشتن قربانشده  یبه حاال که درصدها قاط يکشنده بودن، وا يطور نیقرص ها هم

دختر؟ ییعسل، تو کجا یه. دید یرو م تیمامور ي جهیکاش بود و نت

.به خودم اومدم نیمت يصدا با

؟يپکر یلیسورن؟ خ ییکجا -نیمت

.مندانه ضبط کردمو تمام صحبت هاشون رو سخاوت وستمیدوباره به جمع پ. پر از غصه یبهش انداختم، نگاه ینگاه

.و وارد بحث شد شمونینشست پ. لباش بود يرو فیپوزخند کث هی. ختیدوباره قلبم ر یمان دنید با

.آورها يچه شاد يالغر يدائم قرصات بودم، چه قرص ها يجان، من مشتر يریخب نص -یسلطان

.دنیخند یاسم م نیخودشون هم بعد از به کار بردن ا یحت. فکر کنم بهتر باشه دیبگ لیعزرائ ي ندهیآور مرگ؟ نما امیپ ایآور  يشاد

... يچند نفر دمیشن. کرده دایقرص هاتون مشکل پ دایجد دمیاما شن - ادامه داد یسلطان

:وسط حرفش و گفت دیخونسردانه پر یمان

 يوقت کار چیمهندس ه د؟یزن یحرف رو م نیچرا ا دیشما که از دوستان گرمابه و گلستان مهندس هست ،یجناب سلطان دهیاز شما بع -

. شده ادیدست ز گهیبازار د نیتو ا دیدون یخودتون که م. عاتهیمشت شا هیاون ها هم . داشته باشه گرانیواسه د ينکرده که بخواد ضرر

، حرفا رو مهندس نیا دیینفرما. شما دارن شیمهندس پ يدر خراب کردن وجهه  یو سع ننیما رو بب تیموفق نها هم چشم ندار بیرق

.دیینفرما

 شتریو لبخند زد، اما من ب نییاحترام آورد پا يهم سرش رو به معنا یمان. تکون داد نیآفر يزد و سرش رو به معنا یبه مان يلبخند يرینص

.پوزخند بوده هیحس کردم 

:از همه بود گفت شتریسنش ب بایاز خالفکار ها بود و تقر گهید یکیکه  یفاضل

دو دلن که معامله  يتا حدود ونیاالن هم تمام آقا. ما رو ترسونده یلیخ عاتیشا نیاما ا ست،ین یکه شک يریمهندس نص يدر درستکار -

.نه ایکنن 

:گفت یحرف فاضل دییدر تا ،ینافذ و مشک يمرد حدود چهل وپنج ساله با چشم ها هی ییکسرا

جرم داره،  یدونن و کل یقرص ها رو مورد دار م نیا. میکن یمخالف قانون  يکار نیاز نظر قانون ما دار دیدون یشما که م. گن یدرست م -

 یقرص ها کس نیبا ا میخوا یما نم. مهندس دیما رو درك کن دیشما با. ره کشنده هم باشه یقرص ها احتمال م نیا گهیچه برسه حاال که د

.سیبشه دست پل ییکه آتو میرو به کشتن بد

.ادهیقرص ها دردسرشون هم ز نیا -محتشم

:گفت یابهت خاص هیشده بود، با  یشاک یکه حاال حساب يرینص ندسمه

 متیحرفا ق نیبا ا دیشما هم اگر قصد دار. ما يپاپوش دوختن برا. قرص ها سالم سالمه نیدم که ا یم نانیمن به شما اطم. خودتونه لیم -

.نه ای دیخودتونه که معامله کن لیحاال م. شهیبگم که نم دیبا ن،ییپا دیاریرو ب
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تو  یتر که نه نام کیکوچ ياز شرکت ها دیاگر بخوا. آور رو داره يقرص شاد دیشرکت تول نیمهندس بزرگ تر دیدون یشما م - سورن

 يها بیبه نظر من رق. دید یرو از دست م يشتریب هیمطمئنا سرما دیکن دیخر دیمحصوالتشون خبر دار تیفیعرصه دارن نه از ک نیا

 گهید لیدل نیجز ا. خوان خودشون رو بکشن باال یمسخره م يو کارها عاتیشا نیندونستن و با ا مات مهندس خودشون رو در حد شرک

.نداره يا

.صحبت کردن با هم، در آخر قرارداد رو امضا کردن یکردن و بعد از کم دییبا سر حرفم رو تا ونیآقا

***

.مریخونسرد به خودم بگ ي افهیق هیکردم  یسع. دوباره اومد تو یمان

ست؟یگشنت ن - یمان

.نه -

.گشنن یلیما خ يسگ ها یول - یمان

.دیزد و خند یچشمک بعد

آره؟ گه؟ید یمنظور از سگ ها خودت -

:گفت یلحن تهاجم هیبا  یمان

آره، من قد همون سگ . مجبور شدم زبونت رو درسته بخورم يدید هویمراقب خودت باش چون  ا،یکن یم یبلبل زبون یلیخ يعسل دار -

بهت نشون بدم؟ يخوا یم. ا گشنمهه

. چشم هام و لب هام سرگردون بود نینگاهش ب. با هم فاصله نداشت شتریصورت هامون پنج سانت ب. پوزخند مسخره اومد سمتم هیبا  بعد

 یون پاهامم مبا هم ،یچیدست که ه. اگه دستام باز بود تا االن حقش رو گذاشته بودم کف دستش. کارش منو بترسونه نیخواست با ا یم

.تونستم تکون بخورم یکه دست و پاهام بسته بود و نم فیح یول م،تونستم کار دستش بد

 يشور يمزه . گاز محکم گرفتم هی!دندونام که بسته نبود. خورد یصورتش اورد نزدیک صورتم،حالم داشت به هم م یحرکت ناگهان هی تو

تمام قدرت و نفرتم رو جمع کردم و . بود ومدهیدردش ن ادیانگار که ز. زد یه هم محالم رو ب شتریب نیکردم و ا یخون رو تو دهنم حس م

 عیسر. خون احساس کردم پوستش هم کنده شده، البته فقط احساس کردم يدفعه عالوه بر مزه  نیا. گرفتم یقبل زگاز محکم تر ا هی

کرد و  یصورتش رو پاك م یه يبا دستمال کاغذ. نیزمشده بود تف کردم رو  یو منم تمام آب دهنم رو که خون دیصورتش رو پس کش

.اومد یدوباره خون م

.کنم تیحال گهیطور د هی دیبا شه،ینم يطور نینه، انگار ا ؟يکار کرد یدختر، نگاه کن چ یهست یتو وحش - یمان

نسبتا  يراهرو هی. بود یبزرگ ير انبارنه، انگا. گهیاتاق د هیپاهامم باز کرد و منو کشون کشون برد تو . سمتم و دستم رو باز کرد اومد

جا رو ساخته بودن، آخه به  نیا یچ يدونم برا ینم. خونه بوده هینبوده،  يالبد انبار. ور و اون ورش بود نیبزرگ داشت که دو سه تا اتاق ا

در رو . که ته راهرو بود گهیاتاق د هیمنو برد تو . يریمخصوصه واسه گروگان گ يجا هی دمیشا. زندان بود هیشب شتریب. خورد یهم نم هخون

.باز کرد و من و پرت کرد تو اتاق
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 بایتقر یاتاق نیهمچ يبه اصطالح انبار نیتو ا. بود یو مشک دیسف الشیاتاق ساده که اکثر وسا هی. ارزه یانگار سرش به تنش م یکی نیا نه،

.بود بیعج

:گفت يلحن مسخره ا هیبا  یمان

نجاتت بده؟ ادیسورن جونت م یکن یخانوم کوچولو؟ هنوزم فکر م یار کنک یچ يخوا یحاال م نمیبب -

.ادیچشم تو م يآره، به کور -

آره؟ ،یشجاع یلیخ یکن یفکر م - یمان

.تونم از خودم دفاع کنم یخوب م یلیخ سمیپل هیخب آره من  -

.ترم بعدشم، در اتاق که قفله يمن از تو قو .عسل خانوم یاز دست من فرار کن یتون ینم یهر چقدرم که زرنگ و باهوش باش - یمان

.بود و در باز بود ستادهیچارچوبش ا يتو یدر نگاه کردم که مان به

ست؟یدر که قفل ن نینه، ا -

لبخند مسخره  هیبا . طور که روش به طرف من بود دستاش رو برد پشتش و در رو قفل کرد نیجلو و با پشت دستش در رو بست و هم اومد

:پر از شرارت گفت يو چشم ها

.حاال که قفله -

.ذارم یخوره، داغ خودم رو به دلت م یتو دستت به من نم -

:اومد گفت یکه داشت از کاسه درم ییبا چشم ها یمان

باهات خوب برخورد کردم،  يادیکه ز نیبکنم؟ نه، مثل ا يتونم کار یمن نم یکن یحاال هم فکر م یعنی! تو دختر یهست یعجب آدم -

.تونم ینم ایتونم  یدم که م یحاال بهت نشون م. يو شدپرر

دستش رو برد . دونه دونه باز کرد و درش آورد راهنشمیپ يدکمه ها. اتاق يرو برد سمت کمربندش و باز کرد و انداخت گوشه  دستش

:سمت شلوارش که داد زدم

.یبهم دست بزن یتون یکشم، اون وقت نم یخودم رو م -

:داد و گفتسر  يقهقهه ا یمان

.خوره ها یبهم بر م ؟یبا من نباش یول يریبم يحاضر یعنی -

.کشم یتو رو هم م یکنم، حت یم يمن واسه دفاع از ناموس خودم هر کار -

با اسلحت؟ ؟یمنو بکش يخوا یم یبا چ نمیبب! خب بکش - یمان

:هوا و با سر بهش اشاره کرد يدر آورد و گرفت تو بشیاسلحم رو از ج بعد

ملوس؟ یشیپ یمنو خفه کن يخوا یکوچولوت م يکه دست منه، نکنه با اون پنجه ها نیا -

!وونیکرده انگار ح یها رو قاط وونیح. ملوس یشیپ قهیخانوم موشه ام دو دق قهیبه خدا، دودق دمینفهم من
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خالفکاره بزرگه و  هی یباشه مان یهرچ دوما. کردم یگم داشتم از ناموس خودم دفاع م یاوال م. و بزنم تو شکمش ارمیچاقوم رو درب خب

. گهیباز اعدامه حکمش د اد،یده تا دادگاه هم بره و ب یالک. ستیمهم ن ادیز گهیاعدام رو شاخشه، پس بود و نبودش د. دست راست نادرخان

.شهیبنده خدا هم گرفته نم یوقت قاض. بهتر ترمتهم کم  هی

 هیپس بذارم تو . نمیب یجز مرگ خودم نم یاون وقت راه گهیخوش کنم؟ د یرو به چاون وقت دلم  ؟یچ رهیاگه چاقو رو ازم بگ اما

.ارمیخوب دخلش رو ب تیموقع

زد ناکارت کرد؟ یوفت ؟ياریدخلش رو ب يخوا یم یک - "

.و بدبختم کنه رهیحرکت چاقو رو ازم بگ هیوجدان جان، االن اگه بزنمش ممکنه تو  ینیب یخوب م يخودت که دار -

.یموفق باش. مراقب خودت باش یکن یم يهر کار یول ،یکار کن یچ يخوا یدونم م ینم -

".باشه ممنون -

لبخند  هیبا . رفته بود ادمیانگار از  یبودم، ول دهیآموزش د یلیخ. کار کنم یچ دیدونستم با ینم یدرست و حساب. آروم اومد سمتم یمان

.اومد سراغم یو پر از شهوت داشت م یطانیش

 ریشمش هی نیبرداشتمش و ع عیسر. بود یمصنوع يکنار تخت بود که توش گل ها زیم يرو يا شهیگلدون ش هی. برم رو نگاه کردمو  دور

. خنده یشده و م رهیطور با لذت بهم خ نیکنم که ا یم يباز لمیف یانگار دارم واسه مان. نیرو زم ختیتو هوا چرخوندمش و گل هاش ر

.اومد جلوتر

.کنم ینه تو کله ات خردش مجلو، وگر این -

.کوچولو سیپل يکارها رو ندار نیا يراحت، تو عرضه  التیخ. یمنو بزن يکه بخوا ییحرف ها نیجوجه تر ازا - یمان

!زنما یم يجد يجد. جلو این -

.مبا زور و زحمت دستم رو گرفتم باال و گلدون رو تو کمرش خرد کرد. سمتم و منو تو بغلش گرفت دیحرکت پر هی با

!یوحش ،يآ - یمان

.جلو ایگفتم که ن -

 یکم خون هی دشیسف یکرده بود و رکاب شیتنش نبود، گلدونه زخم يزیچ یرکاب هیاز  ریچون به غ. دیجدا شد و به کمرش دست کش ازم

کم که  هی. انداختنش یو کوچولو بودن و از پا نم یسطح یلیکرد، چون هنوز سر پا بود و اون زخم ها خ ینم یمنو راض نیاما ا. شده بود

قبل  يشکسته تو دستم بود که به مراتب خطرناك تر از دفعه  شهیش کهیت هیبار  نیا. ها رو از خودش جدا کرد، دوباره اومد سمتم شهیش

  .بود

.::ته و منتشر شده استساخ)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

باز همون نگاه برگشت تو چشم هاش، همون هوس، همون . یشد عوض یتر م صیدادم حر یزدم و بهش فحش م یچقدر که پسش م هر

.طنتیشرارت و همون ش

.جلو ایپس ن ،یخوام بکشمت مان ینم. جلو این یلعنت -
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. اومد سمت من. از تنش درآورد عیحرکت سر هیو با  شیبرد سمت رکاب دست. داد یحرصم م شتریب نیکرد و ا یبا لبخند نگاهم م یمان

.تخت يرفتم عقب که افتادم رو ياون قدر. رفتم عقب یقدم م هیاومد جلو و من  یقدم م هیاون . رفتم عقب

!آخ، موش کوچولو افتاد سر جاش - یمان

.کرد کیبا لبخند صورتش رو بهم نزد و

.زنم یدا قسم مبه خ. زنم یشاهرگت رو م یمان -

؟يگفتم عرضه اش رو ندار يدید ؟یزن یپس چرا همش زر مفت م ،ید بزن لعنت - یمان

هم  یلیالبته خ. شد جادیرو دستش ا گهید یزخم سطح هیکه خورد به بازوش و  دمیرو کش شهیش. رهیرو از دستم بگ شهیکرد ش یسع

. دیهرکول فقط دستش بر نیا یمن بودم االن دستم از جاش قطع شده بود، ول داره ها، اگه یهم شانس یلعنت. بود دهیبر یلینبود، خ یسطح

برداشت و خون دستش رو باهاش  نیرو از زم شیرکاب. لب چندتا فحش داد و رفت عقب ریز. زد یفواره م ونها، خ دیبر يبدجور یول

دونستم از پا درش  یم. بودم یهم راض کیکوچ يضربه ها نیمن به هم. گرفته بودم گهیجون د هی. تخت بلند شدم ياز رو. پاك کرد

تر اومد  یو باز هم وحش نیزم يشده بود، انداخت رو ینمونده بود و خون یاقب يدیاز اون سف يزیرو که حاال چ دشیسف یرکاب. ارمیم

مثل نگاه . کنه یارم مپ کهیبا نگاهش بهم فهموند که ت. هم بود تیاون هوس بود، اما عصبان. دفعه برق نگاهش فرق داشت نیا. سراغم

بار واقعا  نیا. بکنه و گوشتش رو بخوره کشیت کهیت ناشخواست با دندو یچشم دوخته بود و م یکیکوچ يبود که به بره  يگرگ گرسنه ا

مچ  يرو گذاشتم رو شهیش.دیجو یلباش رو م. دستم گرفتم و گرفتم رو به روش اطیاز گلدون رو با احت کهیت هیباز . نگاهش ترسناك بود

.دست چپم

.کشم یجلو، خودم رو م این -

:زد و گفت يپوزخند یمان

 یمن م. ستیخبرا ن نیخوام باهات باشم؟ نه خانوم، ا یعاشق چشم و ابروتم که م يفکر کرد ای ؟یواسم مهم یلیخ يفکر کرد. بکش -

به خودت هم به خودم ثابت کنم که اگر تو رو  خواستم هم یمنم م. يد یو بهم رو نم یو وحش یگستاخ ،یخوام باهات باشم چون تو سرکش

.برم یرو م لشرسم و حا یبخوام بهت م

؟یاعدام بش رنتیو بگ یبا من حال کن يکنن؟ موند رتیدستگ يخوا یم ؟يچرا موند ؟يچرا فرار نکرد -

 ید هم با پول ها و قرص ها فرار مآب، بع ریکنم ز یرو م نیو سورن و مت يریکنم و بعدش سر نص ینه، من عشق وحالم رو با تو م - یمان

.کنم

؟یراحت نیبه هم -

:گفت يبا لحن مسخره ا یمان

!یراحت نیبه هم -

 یماهر و کار کشته م یلیو خودت رو خ يزد یم یکه دم از زرنگ ییاز تو ؟يفهمم تو چرا هنوز موند یمن واقعا نم! یتو واقعا کودن -

!احمق بزرگ هی ،یو واقعا احمقت. يو دم به تله بد یکه بمون دهیبع یدونست

:زد و گفت يپوزخند یمان
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.بمونم ایبرام مهم نبود برم . آخر خطم گهیمن د -

.يو خودت رو نجات بد يو بر یفرار کن یتونست یچرا؟ م -

:و گفت دیتلخ خند باز

تونم فرار کنم؟ یم ؟یکه تو وجودمه چ یمرض نیاز دست شماها خودم رو نجات بدم، از دست ا -

:تعجب گفتم با

مرض؟ -

 يبا چشم ها. کرد یبهم نزدیک شد و با اون دستش موهام رو نوازش م.و پرتش کرد کنار دیرو از دستم کش شهیش عیجلو و سر اومد

 يدهنش بو. خورد یزد نفسش به لب هام م یحرف م یبود که وقت کیبه صورتم نزد يلب هاش به قدر. زل زده بود تو چشم هام زشیه

.کرد یمحالم رو بدتر  نید و ادا یبد م

.يکرد شیدست من که زخم نیخانوم کوچولو، ع یکن یممکنه دستت رو زخم ر،یدستت نگ شهیش گهید - یمان

.بعد با سر به دستش اشاره کرد و

ت داش. کرد یدست هاش رو تنگ تر م يهر لحظه حلقه . کردم خودم رو از حصار دست هاش آزاد کنم نشد که نشد یچقدر سع هر

.بودم یبیامداد غ هیفقط دنبال . داد یبهم دست م یاحساس خفگ

:دم گوشم گفت ؟آرومیچه مرض. یولم کن عوض -

که تو سرمه و  يتومور نیشم؟ واسه هم یم یزود عصب یواسه چ یکن یفکر م. که دکترها جوابم کردن میتومور بدخ هیمن تومور دارم،  -

 رمیم یکرد که باالخره دارم م یرفتم فرق نم یم ایموندم  یم. گهید نیرفت؟ واسه هم یه چسارا واس یکن یفکر م. ارهیسرم رو درد م

.گهید

به من داره؟  یچه ربط نیاما ا. گهیبود؟ حتما بوده د ضیمر یعنی. شد یباورم نم. رونیکردم تقال کنم و خودم رو ازکنارش بکشم ب یسع

افتاد . به زحمت پام رو آوردم باال و زدم وسط پاش. تقال کردم یحساب. ارمیرد دربم نیا فیآغوش کث يمهمه که خودم رو از تو نیاالن ا

!داشتم یکار تبحر خاص نیتوا یعنیزدم،  يآخه بدجور. مرد یاز درد داشت م. کرد یداد و ناله م یفحش م طفق. نیزم يرو

 ریهولش دادم و با هاش در گ. اومد سمتم. طاقت نداشتم گهید. زدم ینفس نفس م. کم که بهتر شد، پا شد و لنگان لنگان اومد سمت من هی

اونم با مشت و لگد افتاده . دلش يخوابوندم تو گردنش و با پام زدم تو کیراناس هی. وقتش بود گهیحاال د. من یکیزد  یاون م یکی. شدم

با . اومد یزدم، اما نفسم داشت بند م یمشت ها و لگدهام رو با قدرت م. منگش کرد یچندتا هوگ زدم تو صورتش که حساب. بود به جونم

.بکنم يکار ادیتونستم ز یاون لباس نم

و  دمیچاقو رو محکم کش. رهیداد و خواست چاقو رو ازم بگ یچندتا ضربه زدم که جا خال. اومد جلو. رو درآوردم و گرفتم دستم چاقوم

مرد تا  یم. مرد یم دین همه خون چندشم شد، اما مهم نبود، بااو دنیاز د. بود یحاال هر دو تا دستش زخم. و رفت عقب دیدستش باز بر

با . واریداد و چاقو فرو رفت تو گچ د یجا خال عیسر. چاقو رو گرفتم دستم و قلبش رو نشونه گرفتم. راه بود نیبهتر نیا. من زنده بمونم

سرخ . زدم ینفس نفس م. نشستم وارید نییدم و پاسر خور یاز درد و خستگ. واریسمت من و هولم داد که خوردم به د دیتمام قدرتش دو

خواست، چه  ینگاه کردن بهش هم کفاره م. بود ستادهیهنوز وسط اتاق ا. از من نداشت یاونم دست کم. مشده بودم و به سرفه افتاده بود
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 هیبه خس خس افتاده بود که زد و  یزانوش و نفس نفس م يدست هاش رو گذاشته بود رو. یبش ریکه باهاش تن به تن درگ نیبرسه به ا

اومد که معلوم  یپارس سگ ها هم م يصدا. کیشل ياومد و باز هم صدا "ستیا ستیا" يبعدش هم صدا. اومد کیشل يدفعه از باال صدا

.شدن یوحش یبود حساب

شده؟ یچ یعنی - یمان

:لبخند گفتم با

.دونم ینم -

.انداختم باال شونه هام رو ال،یخ یمشکوکش رو بهم دوخت و من ب نگاه

:گفت دشیپوش یکه م یرو برداشت و در حال راهنشیپ. و دکمه هاش رو بست دیشلوارش رو پوش عیسر

.نه، هنوز باهات کار دارم خانوم کوچولو. فکر نکن کارم باهات تموم شده. يخور یجاتکون نم نیاز ا -

.رو تنش کرد و دکمه هاش رو بسته نبسته رفت باال راهنشیپ عیسر

***

 دیارز ینم. کردن یخودشون رو استتار م واریخالفکارها رنگ به رخساره نداشتن و داشتن با گچ د يهمه . نوپو اومده بودن يها بچه

 يو اونا هشت نفر، به عالوه  میدو نفر بود نیبه هر حال من و مت. میو خودمون رو لو بد میریو ما هم به سمتشون اسلحه بگ میکن سکیر

.رو مضطرب نشون دادم افمیمنم ق. الیهم محافظ خود و یآورده بودن و کل فیتشر ونیآقا همراهه ک گاردیباد یکل

شده؟ یچ -یسلطان

:کرد گفت ینگاه م اطیپرده به ح ياز محافظ ها که رفته بود پشت پنجره و داشت از ال یکی

.محاصرمون کردن ژهیو يروهاین. میافتاد ریگ -

.دیسوخته شد يو مهره  دیلو رفت گهید میدیفهم یم دیبا. شماست مهندس ریهمش تقص -یفاضل

.میکرد یبهتون اعتماد م دینبا -محتشم

.میافتاد ریما به خاطر شما گ يهمه  - ییکسرا

.دیحرف ها فکر راه چاره باش نیا يبه جا -ناصرخان

.رونیبرم ب یاز در پشت دمیدو عیسر. خواستم اون جا بمونم ینم گهید

رن؟کجا سو -نادرخان

.من رفتم د؟یزن یحرف م دیستادیوا د،یفکر فرار باش دیبا - سورن

.دادم یکردن که جا خال کیبهم شل يچند نفر. اسلحم دستم بود. رونیب دمیدو

.سرگرده د،ینزن - ينادر

کرده، اما  میجا قاپس حدسم درست بود، عسل رو اون . رونیزد ب ياز انبار عیسر یمان دمیتو باغ که د دمیبراش تکون دادم و دو یدست

.داد یداشت اون ور سر و گوش آب م. رفت در رو قفل کنه ادشیچرا نرفته؟ 
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.و سه نفرن و همه مسلح ستیب. تو دیبر. همشون تو هستن ينادر - سورن

:از اون سر باغ داد زد ينادر

.چشم قربان -

.میتلفات نداشت یلیکه ما خ نیخوشبختانه مثل ا. کشته شده بودن اطیح يتو يمحافظ ها ي همه

.و سالم حیجا باشه، اونم صح نیخدا کنه عسل ا. يمتوجه من نشه، رفتم داخل انبار یکه مان اطیاحت با

 يباال چه خبر بود؟ اون صدا یعنی. کرد یکاش حداقل در رو دوباره قفل نم. بکشم غیخواستم بپر بپر کنم و ج یقدر خوشحال بودم که م نیا

اومدنشون  گهیوگرنه د اورد،یسرم ن ییبال یخدا رو شکر که مان. دنیآخ جون، باالخره رس. نوپو بود يچه هامال بر و ب "ستیا ستیا"

.ردک یخوشحالم نم

سر و گوش آب داده و برگشته که تا  یعوض یحتما مان ه؟یک نمیوجودمرو گوش شد تا بب يهمه  د،یدو یکه تو راهرو م یکس يصدا با

.آشنا دلم گرم شد هی يبا صدا. وقت هیو به دلش نمونه  هاریسر من ب ییبال هینگرفتنش 

؟ییعسل؟ عســل؟ تو کجا - سورن

.مونده بود جمع کردم و صداش زدم یرو که برام باق ییرویتمام ن. زد یو من رو صدا م دیدو یراهرو م يتو

.جام نیســـورن؟ سورن من ا -

.همون جا بمون شت،یپ امیاالن م - سورن

 ادیکاش هر چه زودتر ب. چقدر دلم براش تنگ شده ا،یخدا. کرد ینفس ها دلم رو گرم م نیا. دمیشن یاز پشت در م نفس هاش رو يصدا

!نمشیتو و بب

.عسل در رو باز کن - سورن

شده؟ یسورن باال چه خبره؟ چ. در رو قفل کرده یمان -

:با خنده گفت سورن

.میکش یمنفس راحت  هی گهید. تموم شد، همه رو گرفتن یهمه چ -

د؟ینادر و ناصر هم گرفت! شکرت ایخدا -

. میریگ یناراحت نباش، اونم م یول. زده بشیبا تو غ شبیگور به گور شده که از د یمان نیهمه رو گرفتن، جز ا! بله سرکار خانوم - سورن

.خوام در رو بشکنم یعسل برو کنار م

.حرف ها بود که با لگد باز بشه نیدرش محکم تر از ابزرگ به در زد، اما  يسورن با پا چندتا ضربه . عقب رفتم

گوشه بهت  هیباشه؟ برو . کنم کیخوام به قفل شل یم شه،یدر باز نم يطور نیا. در نباش يگوشه و اصال جلو هیبرو  یعسل؟ خانوم - سورن

.نخوره

.باشه باشه -

 یشیپ هی نیع. سورن تمام قاب در رو پر کرد يمردونه  کلیدر باز شد و ه. کرد کیسورن شل. واریکنار و خودم رو چسبوندم به د رفتم

.جمع کرده بودم و دست هام رو گذاشته بودم رو گوش هام و جمع شده بودم واریملوس خودم رو کنج د
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.کم خودم رو لوس کنم که سورن بغلم کنه هیخواست  یدلم م دمیشا

کلمه  چیه. نشیریش یعسل يچشم هام رو دوختم به چشم ها. بلند کردمسرم رو . رو بازوهام دیآروم نشست کنارم و دستش رو کش سورن

خودم فکر  شیپ. بغل کرد و آروم موهام رو نوازش کرد نشیس يسورن سرم رو رو. میکرد یرد و بدل نشد، فقط به هم نگاه م نمونیب يا

سورن بلند . پر از هوس و ترس یو آغوش مان و آرامشه تیآغوش سورن پر از امن. کنه یفرق م یآغوش مان باآغوش  نیکردم چقدر ا یم

 یدلم م! داشتم اجیچقدر بهش احت. بود و اونم دست هاش رو حصار تنم کرده بود نشیس يهنوز سرم رو. شد و منم وادار کرد که بلند شم

انگار نه انگار . داشتم اجیحتبغلم کنه ا یچشم داشت چیه یآغوش که ب هیبه  يریاالن بعد از اون همه تنش و درگ. بغلش بمونم يخواست تو

.حاال همون جام، اما هنوز هم پاك و دست نخوردم. بکشه یمان يخواست خودش رو جلو یم شیپ قهیبودم که چند دق یمن همون کس

 یدلم منکرده بودم، اما االن  هیهم اصال ضعف نشون نداده بودم و گر یمان ياز ترس نبود، در واقع من جلو گهید. هق هقم بلند شد يصدا

سورن با ترس منو ازخودش جدا کرد و با دست هاش صورتم رو قاب گرفت و با ترس به چشم . یکنم، اون هم از خوشحال هیخواست گر

.شد رهیهام خ

افتاده؟ یاتفاق ؟یشده عسل؟ تو خوب یچ - سورن

.کردم یم هیدادم و گر یرو تکون م سرم

.ذارم یسرت آورده؟ به خدا قسم خودم زندش نم ییبال یناون ما ؟یعسل تو رو خدا بهم بگو، تو سالم - سورن

.کم از اضطرابش کم شده بود، اما هنوز آروم نشده بود هی. دمیهام خند هیگر ونیم

.من سالم سالمم. راحت التینشده، خ میزینه، چ -

:و با اخم گفت دیکش یراحت نفس

؟یکن یم هیپس چرا گر -

.رهیم یآرزو به دل م. کنم یم هینتونست به خواستش برسه خوشحالم و گر یکه اون لعنت نیاز ا. هیاز خوشحال -

شصتش اشک هام رو از گونه هام پاك کرد و  يصورتم کنار زد و با انگشت ها يو آرامش بخش موهام رو از رو نیریلبخند ش هی با

.دیرو بوس میشونیپ

.یمنم خوشحالم خانوم - سورن

:گفت يجد يصدا هیبا  بعد

وان؟جناب سر -

:گفتم یمحکم يو با پشت دست اشکام رو پاك کردم و با صدا ستادمیا صاف

بله قربان؟ -

.ستیجا اصال برامون امن ن نیا م،یبر دیزود باش - سورن

.چشم قربان -

 عیسورن سر. دیکه ما رو د دیدو یهم از رو به رو داشت م یمان. راهرو يتو میدیخنده و سورن دستم رو گرفت و دو ریز میهر دو زد بعد

.کار رو کرد نیهم هم یمان. یاسلحش رو گرفت سمت مان
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.یبش میپس به نفعته تسل ،يکه راه فرار ندار یدون یخودت م. تموم شده زیهمه چ گهید ،یمان نیاون رو بنداز زم - سورن

:پوزخند گفت هیبا  یمان

چون  م،یعسل خانومت رو دزد. دمیفهم شبید یعنی. دیسیا پلدونستم شم یم. واسه از دست دادن ندارم يزیچ گهیمن د. هرگز م؟یتسل -

ذاشت  یدمش رو م دیسیپل دیفهم یمن بود همون موقع که م يجا یوگرنه هر ک. کنم یولش نم ارمیرفتم تو نخش و تا به دستش ن یحساب

.رمیم یاز دست دادن ندارم، من دارم م يبرا يزیمن چ. رفت یرو کولش و درم

.یانیمهندس ک میرس یاون ها و صد البته من، خوب به خدمتت م ،يدیدوستام رو که باال د. رسه یاون نمتو دستت به  - سورن

.خوام با اون باشم یمن فقط م. ستیبرام مهم ن - یمان

 نیتر از ا نیجرمت رو سنگ. یمان نینکن و اسلحت رو بنداز زم تیخودت رو اذ يخود یپس ب. رسه یگفتم که، دستت بهش نم - سورن

.کنن

.لرزه یداره م وارهایکردم د یاون قدر بلند که احساس م. دیبلند خند یمان

خوام با  یبه حال من داره؟ من م یشدن چه فرق نیکشن، پس سبک و سنگ یمنو م دیدون یسرگرد؟ همتون خوب م یگ یجوك م - یمان

.مطمئن باش. دم سرگرد جون یبعد بهت پسش م قه،یفقط چند دق. عسل باشم

.دیم بلند خندباز ه و

.خوره ینم نیخفه شو آشغال، تو دستت به ا - سورن

چشم هاش قرمز بود و انگار . حالت جنون بهش دست داده بود هی. دیخند ینم گهید. اسلحش رو گرفت سمت من. شده بود وونهید یمان

.اومد یداشت از کاسه درم

.رهیمال من باشه، بهتره که اونم بم ستیپس اگه قرار ن - یمان

!نـه - ورنس

.گلوله اومد و من چشم هام رو بستم کیشل يصدا

.رو حس نکردم يزیچ چیکنم تو بهشت باشم، اما ه یچشم باز م یقلبم سوراخ شده باشه و من وقت دیکردم االن با یم فکر

!من ينه، خدا. قرار گرفته بود که بدنش جلوم سپر شده بود، نگاه کردم يسورن که منو بغل کرده بود و طور به

کم  هیبازوهاش رو تو دستم گرفتم و . کرد یکم آرومم م هی نینفس هاش منظم بود و ا. اومد یهاش رو بسته بود و صداش درنم چشم

.دستم، دلم رو لرزوند يگرم رو عیما هیحرکت . دست هام داغ شد. تکونش دادم

دستام که از خون سورن سرخ شده بود . زدم ینم نفس نفس مم. زد یکرد و نفس نفس م یقرمز داشت به ما نگاه م يهنوز با چشم ها یمان

دل گرمم  نیو ا دمیشن ینالش رو م يبغلم بود و صدا يهنوز سورن تو. سورن رو که هنوز تو دستش بود ازش گرفتم ياسلحه . دیلرز یم

.کرد که هنوز زنده س یم

 يحمله  دیشا. کنه يبود که بخواد کار نیرمق تر از ا یب یمان. رفتمنشونه گ یو لرزون اسلحه رو آوردم باال و به سمت مان یخون يدستا با

داشتم، چشم هام رو بستم و  یمدت نسبت به مان نیکه تو ا يا نهیبا تمام خشم و ک. زد یم جیو سر درد بهش دست داده بود که گ یعصب

.رو که کتفش گلوله خورده بود، بردن یانتو و م ختنیدراومد و بعد از اون هم مامورهامون ر یآخ مان يصدا. دمیماشه رو کش
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!سورن تو رو خدا. شده؟ چشم هات رو باز کن یسورن؟ سورن چ -

.جمع شد یحساب افشیدرد همراه بود، چون ق یزد که مطمئنا با کل یو لبخند آروم دیلبش رو گز سورن

.نترس، هنوز زندم - سورن

تکون  یزانو زدم و چشم به لب هاش دوخته بودم که خشک بودن و به سخت منم جلوش. نشست واریرو گرفتم و همون جا کنار د دستش

.خوردن یم

؟ینشد؟ سالم تیزیتو چ - سورن

.اشک هام بود که رو گونم روون شد لیتونستم با بغض سر تکون بدم و بعد س فقط

!ایکن هیگر ستیقرار ن - سورن

.من بود ریهمش تقص د،یببخش -

.زمینکن عز هیگر دم،یها رو د نیمن بزرگ تر از ا. کهیکوچ يگلوله  هیفقط  ست،ین میزیچ نیبب. من خوبم ست،یمهم ن - سورن

.االن تو تن من باشه، نه تو دیاون گلوله با -

:ها گفت یبا لحن لوت سورن

!گن سورن سوراخ سوراخ یبابا به ما م. يشوما گلوله بخور ؟یو چ میجا باش نیواسه ما افت داره ما ا رهیهمش ؟یچ -

:از درد جمع شد و چشم هاش رو بست و با لحن خودش ادامه داد افشیزد و دوباره ق یلبخند تلخ بعد

.گلوله ها و زخم ها نیمن عادت کردم به ا ز،یتو خودت رو ناراحت نکن عز. ستیتنم سالم ن يجا هی -

.حتما آمبوالنسم اومده. میپاشو بر. ره یپاشو، داره از دستت خون م -

افتادم؟ یچ ادی یوند یم - سورن

؟یچ ادینه،  -

دسته  نیا امیب یتیفکر کنم با تو هر مامور. جاش گلوله خورده بود نیدستم هم نیاون دفعه هم هم. دمتیکه د يبار نیاول ادی - سورن

.بخواد گلوله نوش جون کنه ها

.بودمن ن ریدفعه قبل که تقص. اندازه جلو یخودش رو م یدستت ه نیا ه؟یمن چ ریخب تقص -

.و بلند شد واریآروم دست سالمش رو گرفت به د سورن

.یتوئه خانوم ریمنم که نگفتم تقص - سورن

.من بود ریتقص گهیدفعه د نیا شییخدا یول -

:نگاهم کرد و گفت یو ساختگ نیریاخم ش هیبا  سورن

.ي، خصوصا تو که دختربشن یزخم تیمن دوست ندارم افرادم تو مامور. بود فمیبهش فکر نکن، باشه؟ وظ گهید -

:کردم و با اخم گفتم میو قدم هام رو باهاش تنظ دمیو بهش رس دمیاز پشت دو. با خنده روش و برگردوند و رفت بعد

خصوصا من که دخترم؟ مگه دخترها چشونه؟ یبود که گفت یمنظورت چ -

:لبخند دختر کش گفت هی با
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.بخوره و اوف بشن بدنشون گلوله فیح فن،یدخترها لط ؟یدون یآخه م -

سورن؟ -

جونم؟ - سورن

!مزه یب -

.منتظرمونه یسردار که حساب شیپ میبر گه؟ید میمزه هم شد یخب، ب یلیخ - سورن

جا؟ نیمگه اومده ا -

کرد؟ شهیچه م گه،یعادتشه د. تو خود صحنه ادیکه براش مهم باشه م یتیسردار آخر هر مامور - سورن

.موش نیع ؟يمنو گرفته بود يچه جور ادتهی. بار افتادم نیاول ادیهه،  -

:زد و گفت طونیچشمک ش هیلباش رو تر کرد و  سورن

تو . ارهیسرم ب ییخانوم قراره چه بالها یموش موش نیدونستم ا یکاش از همون اول م. بود یخوردن یکه حساب طونیموش ش هیآره،  -

.ایجا بمون نیهم ام،یمن االن م ستایجا وا نیهم

؟ير یکجا م -

.امیاالن م - سورن

.دست لباس اومد سمتم هیچادر و  هیسورن با  قهیاز چند دق بعد

.باال يبر يطور نیزشته ا. رو بپوش نایعسل، ا ایب - سورن

.رونیو اومدم ب دمیلباس هام رو پوش عیسر. بود ختهیر نیرو زم یهنوز خون مان. تکون دادم و رفتم تو همون اتاقه يسر

:زد و گفت يمن لبخند دنیبا د. رم بودپشت در منتظ سورن

.ادیچقدر چادر بهت م -

.زدم يخودم انداختم و بهش لبخند يبه سر تا پا ینگاه

م؟یبر - سورن

.سییر میبر -

.طرفشون میو رفت میکرد داشونیپ. میبا چشم دنبال سردار گشت. شلوغ شده بود یحساب. باال میاومد

.میگذاشت ینظام احترام

از سردار  یهم دست کم یو سرهنگ طلوع يسرهنگ محمد. مشینیبب میتونست یم یبود که به خوب یاشک يهاش حلقه  تو چشم سردار

.نداشتن

.دیکرد دمیکنم، واقعا رو سف یمن بهتون افتخار م! من يدهایام دیخسته نباش -سردار

.بشه نیآخرش قراره ا میدونست یهمه م. بود قربان فهیوظ - سورن

.نیرو گرفت جهینت نیگم بچه ها، بهتر یم کیتون تبرواقعا به -یطلوع

.منو تو آغوش گرفته بود و چسبونده بود به خودش يمحمد سرهنگ
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تو؟ یخوب. ییآخ قربوت بشه دا - يمحمد

!دخترمون خفه شد یمرتض -یطلوع

.گهیدردونه تنگ شده بود د زیعز يکار کنم؟ دلم برا یچ - يمحمد

:گفتتکون داد و  يبا خنده سر سردار

کجاست؟ ایسرگرد پو -

کردم  یسرش اومده باشه؟ تو دلم فقط دعا دعا م یینکنه بال. میرو پاك فراموش کرده بود نیمت. میشد رهیهر دو با ترس به هم خ هوی

:گفت ینشده باشه که سرهنگ طلوع شیزیچ

.ادیاوناهاش، داره م -

از ته دلم خدا . طرفمون ادیکه خوشحال و شنگول داره م میدیرو د نیو مت میاشاره کرده بود برگشت یکه سرهنگ طلوع ییبه سمت جا همه

.رو شکر کردم که سالمه

:و با خنده گفت دیکش ینفس راحت سورن

!بادمجون بم آفت نداره ما،یدیترس يخودیب -

 یبه خودش اجازه نم ید، اما کسمهربون بو یلیخ یسردار کاشان. حرکتش خندمون گرفت نیهمه از ا. بغل سردار دیاز دور اومد و دو نیمت

.یو دوست داشتن طونیبود، همون پسر ش نیمت گه،ینبود د یهرکس نیاما مت. باهاش برخورد کنه يطور نیداد ا

!يپسر خفم کرد -سردار

:سردار رو گرفت و گفت يو بازوها رونیب دیخودش رو از بغل سردار کش نیمت

!جون يبود ددچقدر دلم براتون تنگ شده  دیدون ینم ،يوا -

:با تعجب به ماها نگاه کرد و گفت سردار

ه؟یک گهیجون د يدد ؟یچ یچ -

:بردنش اشاره کرد و گفت یلبش رو گاز گرفت و به نادرخان که دوتا مامور داشتن م یبا اخم ساختگ نیمت

.میسینفهمن ما پل دیکن ينقش باز. فهمن ها یم س،یه -

.دیکش یبهمون نگاه کرد، انگار که با نگاهش برامون شاخ و شونه م تیاخم و عصبان خنده و نادرخان با ریز میهمه زد بعد

:و گفت نیمت يزد رو شونه  سردار

!امان از دست تو -

:کم رنگ غم داشت گفت هیکه  يا يبا لحن جد نیمت

.نبودم، واقعا برام سخت بود یچند ماه. چه قدر دلم براتون تنگ شده بود دیدون یواقعا نم -

:کم ترس ادامه داد هیبا  عدب

.تو اتاقم نمیخواد بش یدلم م. کردم يمنو؟ بابا خسته شدم به خدا از بس نقش باز دیفرست یخارج نم تیکه مامور گهید -

:دستش رو گذاشت رو شونش و گفت سردار
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!راحت التیخ. تیسر پست قبل يگرد ینه پسرم، تو برم -

.دیکه استراحت کن دیدار یبچه ها، ده روز هم مرخص -یطلوع

فقط ده روز؟ -

.شهینم یمرخص نیاز ا شتریدلمون براتون تنگ شده، ب یو کل دینبود یدو ماه هیهم  شیجور نیهم. بله فقط ده روز - يمحمد

.نداره یباشه، اشکال - سورن

:نگاه به دست سورن انداخت و گفت هی یطلوع

؟يشد یپسر تو بازم زخم -

.نییکرد، منم با خجالت سرم رو انداختم پا با لبخند به من نگاه سورن

..هیزخم سطح هی ست،ین يزیچ - سورن

:گفت سردار

.رن یو م سنینو یگزارش ها رو م انیبچه ها م مارستان،یتو برو ب. ازت رفته پسرم يادیخون ز -

.ستین يآخه مشکل جد - سورن

!برو پسر، گفتم برو بگو چشم -سردار

:تکون داد و گفت يسر سورن

ست؟ین يا گهیامر د. چشم -

:زد و گفت يلبخند سردار

.پسرم ستین ینه، عرض -

طرفش از همون  دمیخواستم با سورن برم که تا دو. دو دل مونده بودم. هاشون نیهم رفتن سمت ماش هیرفت سمت آمبوالنس و بق سورن

:دور گفت

.سینه، تو برو گزارش ها رو بنو -

...آخه  -

.ها، برو سهینو یچرت و پرت م نیو، وگرنه متبر. آخه یآخه ب - سورن

:تکون دادم و گفتم ينا چار سر به

.چشم قربان -

.ها نیزد و منم رفتم طرف ماش ینیریلبخند ش سورن

.ایب ییدا - يمحمد

چقدر . عوض کردم رممفیونیخودم رو به اتاقم رسوندم و لباسام رو با  عیبه محض ورود به اداره سر. اداره میو رفت میشد ییدا نیماش سوار

 گهید تیمامور هی. دمیرو درجه هاش دست کش. نشیرو آست ياش و اون درجه ها رهیرنگ سبز ت يلباس تنگ شده بود، برا نیا يدلم برا

چقدر دلم . اون درجه ها رو دارم اقتیکردم ل یکردم، احساس م یرفتم و خوب تمومش م یم تیمامور هیهر بار که به . هم خوب تموم شد
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 نیکه عاشق ا يوا. و چرخ زدم میبچه ها نشستم رو صندل نیبا ذوق ع. داد یبهم م استیکه حس ر میصندل يبرا! اتاقم تنگ شده بود يراب

.مست ها نیخوردم، ع یشدم و تلو تلو م یبد بلند م ي جهیسرگ هیآخرشم با ! کار بودم

لب  ریدستم رو گذاشتم رو قلبم و ز نیمت دنیبا د. ستادیوا میو صندل زیجن زده ها دستم رو گرفتم به م نیا نیدر ع یباز شدن ناگهان با

.منو ترسونده بود يطور نیچندتا فحش بهش دادم که ا

:غرغر کنان گفت نیمت

مگه  نم،یکمک بب ایپاشو ب. سمیگزارش بلند باال بنو هی نمیبش دیمن با. زنه ینگاه کن تو رو خدا، نشسته واسه من چرخ چرخ م. گهیبدو د -

.نمیبدو بب ؟یستیتو معاون من ن

!ختیکارت کنه پسر، قلبم ر یبگم خدا چ -

.نمیبهتر، بدو بب -نیمت

.خب بابا، اومدم یلیخ -

.میبر میسیگزارش رو بنو نیبدو ا. تنگ شده یدلم حساب. خوام برم خونه یم ع،یبدو سر -نیمت

.سردار میو داد مینوشت تمونیاال هم از مامورگزارش بلند ب هی. تو اتاق اون میخنده رفتم سمتش و رفت با

:گفت نیمت ،یدر ساختمون مرکز آگاه يجلو

برسونمت؟ يخوا یم -

؟يدار نیتو مگه ماش -

.حواسم نبود ،یگ یاوا راست م -نیمت

شه؟یم یچ المونیچمدون ها و وسا ،یراست -

من؟با  يایحاال م. راحت التیفرسته دم خونه برامون، خ یاداره م -نیمت

.به سالمت. نه، برو داداش. خوره یما که راهمون به هم نم -

.فعال خداحافظ. یباشه، خسته نباش -نیمت

.خداحافظ -

.گرفت و رفت نیماش هیقدم رفت جلوتر و  چند

دونستم کدوم  یم. رم خونه یزنم بعد م یبه سورن م يسر هیگفتم اول . خانوادم تنگ شده بود، اما نگران سورن بودم يدلم برا یلیخ

.مارستانیگرفتم و رفتم ب یتاکس هی عیسر. برنش یم مارستانیب

خب . یرم عروس یخندم گرفته بود، انگار که دارم م. یو نارنج دیرز قرمز و سف يدسته گل با گل ها هیدسته گل هم گرفتم،  هیراه  سر

راست رفتم سمت  هیو  مارستانیرفتم ب. کنه نشییتز یاببه گلفروش هم گفتم حس! گهیخب خوشگله د. وونمیبذار سورن فکر کنه د ه؟یچ

.رشیپذ

...که تازه گلوله خوردن  ییآقا هیخانوم  دیببخش -

:بود گفت بوردیطور که دستش رو ک نیهم. سرش رو هم بلند نکرد که بهم نگاه کنه پرستاره
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اسمش؟ -

.یسورن صادق -

.و پنج ستیو ب ستیدوم اتاق دو يطبقه  - پرستا

.ونممن -

.ستادمیا يپرستار ستگاهیا ياز پله ها رفتم باال و جلو. نبود شتریطبقه هم که ب هی. منتظر موندن نداشتم يبود و حوصله  ریگ آسانسور

... یصادق يآقا. سالم خانوم -

:گرده، تند تند گفت یم يزیچ هیعجله داره و داره دنبال  یلیکه معلوم بود خ پرستاره

.و پنج ستیو ب ستیاتاق دو -

نمشون؟یتونم بب یم -

.نگاه بهم انداخت هی

شوهرته؟ -پرستار

:سرم رو تکون دادم و گفت. گهید میخودم فکر کردم خب هنوز با هم زن و شوهر شیپ. بگم یچ موندم

.شینیبب یتون ینداره، م یاشکال -

.ممنون -

سورن . در زدم و بعد رفتم تو. باشم ومدهیوقت اشتباه ن هیدم که اتاق نگاه کر يدو بار به شماره  یکی. درش بسته بود. سمت اتاقش رفتم

کنم، به خاطر  دارشیخواستم ب ینم. بود یخال شیدوتا تخت بغل. چشم هاش گذاشته بود يبود و ساعد دست سالمش رو رو دهیدراز کش

.و دسته گل رو گذاشتم تو گلدون تشآروم رفتم سم نیهم

؟ییتو نیمت - سورن

.مهمون لب هاش شد نیریلبخند ش هیابروهاش رو انداخت باال و . اش رو باز کرد و به من نگاه کردآروم چشم ه بعد

.که یخانوادت باش شیپ دیاالن با ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا - سورن

.تخت يلبخند مهربون زدم و دست سالمش و تو دستم گرفتم و نشستم لبه  هی منم

.شما سر بزنم بعد برم خونهگفتم اول به  اورد،یخب دلم طاقت ن -

:کرد و گفت ینیریاخم ش سورن

.آخه چرا؟ اون بنده خداها االن منتظرتن -

واسه  ههیتنب هی دیشما فکر کن. رم یخونه منم نم دیشما نرفت یپس تا وقت د،یبه خاطرمن شما گلوله خورد. تو هم منتظرتن يخب خانواده  -

.خودم

!عســل؟ - سورن

.گهیذاب وجدان گرفتم دکار کنم؟ ع یخب چ -

کارش رو بکنه؟ ستادمیا یصاف صاف م دیرو بزنه به قلبت، با ریخواست ت یم یدختر؟ مان یچه عذاب وجدان - سورن
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.ایاند شجاعت بود یخب نه، ول -

.زدم بهش که دستم رو تو دستش فشار داد یچشمک بعد

.گهید میهم بکنکارها رو  نیا دیبا طونیهمکار ش هیکار کنم؟ واسه  یچ - سورن

:لب گفتم ریکه ممکن بود صورتم رو مظلوم کرم و ز ییو تا جا نییرو انداختم پا سرم

.دیببخش -

:گفت دهیبر دهیبا خنده و بر. چونم و سرم رو بلند کرد ریدستش رو گذاشت ز سورن

.یمظلوم بش...  يبخوا يجور نیا... کردم  یفکر نم ؟یبکش... خجالت ...  يبلد... تو هم ...  یعنینه،  يوا -

مظلومم  ي افهیق دنیبود و حاال د دهیمنو پررو و سرکش د شهیحق داشت بنده خدا، هم. خودمم خندم گرفته بود. دیبلند بلند خند بعد

:کردم خندم رو بخورم گفتم یم یکه سع یدرحال. بود بیواسش عج

تونم مظلوم باشم؟ ینم ه؟یخب چ -

:اخت باال و گفتابروهاش رو اند طنتیبا ش سورن

.یتون ینُچ، نم -

.اومد یهمه توجه خوشم م نیدروغ نگم از ا. پاکش کرد میشونیپ يکردم که با انگشت اشارش از رو یاخم ساختگ هی

؟ییجا نیا یتا ک -

.برم گهیدو ساعت د یکی هیخوام  یم یروز بمونم، ول هیدکتر گفت  - سورن

چرا آخه؟ -

.خوام برم خونه یخب هم حالم خوبه، هم م - سورن

.فکر که با دست زد بهم يتو رفتم

.برو خونه. یصبر کن گهیخواد تا دو ساعت د ینترس بابا، تو نم ؟یچته خانوم - سورن

:گفتم یحالت تهاجم با

.میر یالزم نکرده، با هم م -

.گرفت باال میرو به حالت تسل دستش

.گهیپرستار خوشجلم دارم د هیتازه به نفع منه،  نیا. میر یبا هم م! خب، نزن ما رو یلیخب، خ یلیخ - سورن

.گرفت خندم

؟يخند یم یبه چ - سورن

.تیمامور میرفت یم میکه داشت یبه روز اول -

:با خنده گفت سورن

.کشم یم من تو رو ه،ینه نه همون اول... تو  ایکشم  یمن تو رو م ای تیکردم که آخر مامور یفکر م نیهمش به ا! مایداشت ییچه دعواها -

:گفتم يکم دلخور هیاخم و  با
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؟یمنو بکش يخوا یکشتم؟ االنم م یاز کجا معلوم من تو رو نم رم،ینخ -

آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو انداختم  یبه سخت. نگاهش ذوب بشم رینگاهم کرد که حس کردم هر آن ممکنه ز یحالت هیبا  سورن

.نییپا

نشه؟ تیزیگلوله که تو چ يجلو دمیپر یتم بکشمت مخواس یمن، اگه م یآخه خجالت - سورن

!خب، نه -

:زد و بعد گفت یچشمک سورن

.سرمم تموم شده اد،یپرستار بداخالقه بگو ب نیبه ا -

.باشه -

.يپرستار ستگاهیو با خنده رفتم سمت ا دمینفس راحت کش هیو  ستادمیلحظه ا هی. رونیاتاق رفتم ب از

.خانوم، سرمش تموم شد -

.منم پشت سرش رفتم. تکون داد و جلوتر از من راه افتاد و رفت تو اتاق يسر ستارهپر

تونم برم خونه؟ یم - سورن

.دیبر دیدکتر بگه، اما فکر نکنم بتون دیبا -پرستار

.من حالم خوبه - سورن

.ستیدست من ن -پرستار

.رونیاز اتاق رفت ب بعدشم

!وا، چه بداخالق -

نه؟ ایدکترم اومده  ینیبب ير یعسل م. ییپرستار مهربون دارم، اونم شما هیگفتم که من . ت نکنشما خودت رو ناراح - سورن

.باشه باشه -

دوباره برگشتم  ".ادیم گهیساعت د مین هیفعال سرش شلوغه و "دکترش کجاست، که گفت  دمیاز همون پرستاره پرس. رونیاتاق رفتم ب از

.اتاق سورن

شد؟ یچ - سورن

.ادیم گهیساعت د مین هیوغه و گفت سرش شل -

پسر حدودا  هیدر زدن برگشتم به عقب که  يبا صدا. آوردن فیکه دکتر آقا سورن تشر میو گرم بحث بود میبا هم حرف زد یساعت مین هی

 ینیزه، بروشن و پوست نسبتا سب يقهوه ا يداشت با چشم ها یمتناسب کلیقد بلند بود و ه. وارد اتاق شد دیساله، با روپوش سف یس

در کل خوشگل بود و به قول غزل . بود ختهیر شیشونیپ يرو یهم که صاف بود و کم شییخرما يموها. فرم شخو يو لب ها یاستخوان

.تکون داد يزد و سر یزدن دکتر شدم که پسره لبخند دختر کش دیاون قدر سرگرم د. بود يا کهیواسه خودش ت

؟يبهتر -دکتر

.شم یبهترم م یفقط مرخصم کن م،یعال یاوهوم، عال - سورن
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جا؟ نیگذره ا یقدر بهت بد م نیا یعنی -دکتر

.گه مرده بود بهتر بود، حداقل مرده شور ها خوش اخالق تر بودن یپرستاراتون آدم م نیبا ا. اشه قهیدق هیبابا بد واسه  - سورن

.زد شیشونیرو پ یکوتاه يو بوسه  دیسورن کش يبه موها یدست دکتر

.رینکنه، زبونت رو گاز بگخدا  -دکتر

جا و رفته که با دکتره  نیقدر اومده ا نیحتما ا. گفت عادت به گلوله خوردن داره یخب سورن م. بودن یمیبا هم صم یلیکه خ نیا مثل

.دوست شده

جناب سرگرد؟ دیکن ینم یخانوم رو معرف -دکتر

:به من انداخت و با لبخند گفت ینگاه سورن

!گهیعسله د -

:گفت ییشناخت، چون با لبخند برگشت طرفم و با خوشرو ینه، انگار م یول. میخبر داره من ک ارویگفت عسله انگار  یم نیهمچ

!سرکار خانوم تونییخوش وقتم از آشنا یلیخ. دییگن شما یعسل خانوم که م نیبه به، پس ا -

د؟یشناس یشما منو م د،یببخش. ممنون -

.سورن کیسروش هستم، برادر کوچ. کنم یم یرو معرفرفت خودم  ادمی د،یآخ ببخش -دکتر

. تر و خوشگل تر بود یکلیکم ه خیفقط سورن . همن هیشب یلیها که خ نیا دم؟یچرا خودم نفهم. نیقدر خودمون نیپس داداششه که ا آها،

ه؟یمشکل. سروش هم خوشگله ها، اما خب من دوست دارم بگم سورن خوشگل تره

.یصادق يآقا خوش وقتم تونییاز آشنا -

د؟یخونه نرفت. تموم شده تتونیشما که امروز مامور. ممنون - سروش

.میراستش نه، منتظر بودم سرگرد مرخص بشن با هم بر -

.هیفکر کرده خبر ارویحتما . گفتم یچ دمیتازه فهم. چشمکم به سورن زد هیرو با تعجب باال انداخت و  ابروهاش

گه؟یسروش مرخصم د - سورن

.ها شهیخونه مامان نگران م يوضع بر نیبا ا. جا بمون نیامشب رو ا هی - سروش

.فهمه یمامان نم ياریتو صداش رو درن - سورن

؟یکن يباز لمیف يخوا یباز م یعنی - سروش

!که آبروت بره مارستانیاالن منو مرخص کن بفرست خونه تا خودم فرار نکردم از ب نیکنم هم یسروش خواهش م - سورن

:ن داد و گفتتکو يسر سروش

.میتموم شه با هم بر فتمیش ستا،یوا گهیدو ساعت د هیخب . يالحق و االنصاف که هنوزم همون سورن لجباز -

.خوام...  یم... نِ  - سورن

.امیباشه، االن م! از دست تو - سروش

:زد و گفت يرفتن سروش، سورن لبخند بدجنسانه ا با
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!آخ جون -

.یهست يطور نینگو با همه هم. یکن یم يجبازقدر ل نیمن فکر کردم با من ا -

:باال انداخت و گفت ییابرو سورن

!ایتو از من لجبازتر یول. منم لجبازم گه،یداره د یاخالق هی یخب هر کس -

.يمغرور ،یکه لجباز باش نیاز ا شتریتو ب. حرف زور رو ندارم دنیشن يحوصله . اوهوم، منم لجبازم -

مغرور بودن بده؟ - سورن

.بده ییجاها هیآره،  -

:برگه داد دست سورن و گفت هی. اومد و حرف هامون رو نصفه کاره گذاشت سروش

.اریفشار ن ادیفقط جان داداش به اون دست ز. يپاشو آقا، آزاد -

:گفت دیپوش یشد و کفش هاش رو م یکه از تخت بلندم یدر حال سورن

گه؟یامر د. چشم -

.نمتیب یخونه م. اشمراقب خودت ب. سین یعرض - سروش

.باشه، خداحافظ - سورن

.خداحافظ خانوم. خداحافظ - سروش

.دکتر يخداحافظ آقا -

.رونیب میاومد مارستانیسورن از ب با

؟ير یخب تو کجا م - سورن

.خونه -

:بهم انداخت و گفت یهینگاه عاقل اندر سف سورن

که خونتون کجاست؟ نهیدونم خونه، منظورم ا یم -

.هیهآهان، ال -

.رسونمت یمن م ا،یب - سورن

؟يدار نیمگه تو ماش -

:و گفت شیشونیزد تو پ سورن

.اصال حواسم نبود -

:خنده گفتم با

.اشکال نداره، خداحافظ. بود ينطوریهم نمیمت. يکه خورد هییاثرات داروها -

.رمیبگ نیبرات ماش ستایوا - سورن

.ستیالزم ن -
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.ست تکون دادد یتاکس هیرفت جلوتر و واسه  سورن

ه؟یاله - سورن

.رم یدربست م. خوره یراهم نم -راننده

.ایب یرم اداره، دوست داشت یمن فردا م. خونه بهم زنگ بزن يدیرس. برو ایعسل ب. اشکال نداره - سورن

م؟یستین یمگه مرخص ؟یواسه چ -

.ها باشم ییخوام خودم تو بازجو یم - سورن

.خداحافظ. امیباشه، اگه تونستم م -

.رو حساب کرد هیکرا سورن

.کردم یخودم حساب م ه؟یچه کار نیا -

:کرد و گفت نیریاخم ش هی سورن

.خداحافظ ؟یچ گهید -

.دلم واسه خونوادم تنگ شده بود یکل. دل تو دلم نبود. کردم و راننده راه افتاد یتکون دادم و خداحافظ يسر

دستم رو گذاشتم . شدم ادهیده که پول خون پدر مرحومش رو از سورن گرفته بود، پو مختصر از رانن يبعد از تشکر زور! میدیجون رس آخ

.زنگ يرو

.میستیکر که ن. زنگ سوخت به خدا ه؟یک - ایعرش

؟یمطمئن -

.مامان؟ بابا؟ عسله ؟ییعسل تو - ایعرش

.گهیخب، در رو باز کن د یلیخ -

.تو ایبدو ب. حواسم نبود د،یببخش - ایعرش

. نگاه کردم اطیبه ح. گل سرخ يپر دار و درخت و اون بوته ها اطیح نیچقدر دلم واسه خونمون تنگ شده بود، واسه ا. تو رو که زد رفتم در

 یبزرگ اطیح! نبودا شتریخونه نبودم، خوبه دو ماه ب نیگم انگار ده ساله تو ا یم يجور هی. هنوز همون طور خوشگل و دست نخورده بود

 زهیراه که با سنگ ر هی. من و بچه ها بود يساختمون بود که محل باز کینزد کیاستخر کوچ هی. زرگ بودخودمون ب يبرا یلو م،ینداشت

چشم هام رو . کرد یشکل خوشگل از هم جداشون م یقارچ يگل بود که هر چند متر چراغ ها يدرست شده بود و دو طرفش پر از بوته ها

.برد یرو تا بطن وجودم مگل ها  ي حهیرا هک قینفس عم هی دم،یبستم و نفس کش

.یها رو، بدو بغل داداش يباز کیرمانت يبابا بس کن ا - ایعرش

به سمت  دمیبه جاش دو. نگفتم يزیدفعه خوشحال بودم و چ نیا یول. من يوسط عشق کردنا دیطبق معمول پر. هام رو باز کردم چشم

همه تنگ  يدلم برا! چقدر دلم براش تنگ شده بود. وا منو چرخوندبغلم کرد و تو ه میدیبه هم رس یوقت. دیدو یکه به سمت من م ایعرش

.چون دانشگاه بود و دانشگاهشم دوره. نمشیبود نتونسته بودم بب یچهار ماه هیآخه . شتریکم ب هی ایواسه عرش یشده بودا، ول

!مامان، کمرم يآ. نییپا ایب ن،ییپا ایآخ، ب - ایعرش



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٨

دونستم  یم. دیخند یم هیگر ونیبود، م ستادهیپله ها وا يمامانم که باال. کرد یم يو وا يو آ دستش رو گذاشته بود رو کمرش یشوخ به

.که دادش رفت هوا ایعرش يدونه زدم تو بازو هی. اشک شوقه

!ایشد نیخرچنگ و غورباقه دادن بهت سنگ یاز بس رفت - ایعرش

.بغل بابا ایب. کن دخترم رو تیکم اذ -بابا

بابا منو محکم چسبوند به ! آغوش مردونه تنگ شده بود نیا يچقدر دلم برا. هام هیتو ر دمیعطرش رو کش. بغل کردمجلو و بابا رو  رفتم

.دیرو بوس میشونیخودش و بعد از خودش جدام کرد و پ

عمر بابا؟ يچطور -بابا

.یعال یِعال شتونم،یاالن که پ -

نه؟ ایدخترم به منم برسه  دیذار یم -مامان

.و مامان رو محکم بغل کردم رونیاومدم ب بغل بابا از

.هیاشکاش جار شهیخودم بشم که هم یآخ قربون مامان -

!دلم برات تنگ شده بود گل دخترم! آخ، قربونت بشم. خدا نکنه مامان جان -مامان

.همتون تنگ شده بود يمنم دلم برا -

:صورتم رو غرق بوسه کرد و گفت مامان

.يتو دخترم، خسته ا ایب -

.دیچسب یم یگرم حساب يشربت خنک آورد که تو اون هوا هیبرام  عیمامان هم سر. تو وخودم و پرت کردم رو مبل رفتم

کو؟ یغزل نیپس ا -

.الونیرفته کالس و - ایعرش

!نیآفر -

هامون کو؟ یپس سوغات ؟يا یتو چرا دست خال نمیبب - ایعرش

.میوداون جا؟ همش سرگرم کار ب دیخر یشد سوغات یمگه م -

.برو برگرد بخر، پاشو پاشو ایب - ایعرش

.دمیسمتم و دستم رو گرفت و خواست بلندم کنه که خند اومد

.یکن یکچلم م رمینگ یکیدونستم واسه تو  یم. کم گرفتم هیدستم رو ول کن بابا، -

:نشست سرجاش و گفت ایعرش

خب پس کو؟ -

.در يفرستن جلو یکنن م یبچه ها جمع م. کنم نتونستم چمدون ها رو جمع گهید م،یبود تیتو مامور -

رفت؟ شیخوب پ تتونیشد دخترم؟ مامور یحاال چ -بابا

.قرص ها نیگرفت ا یوسط دو سه تا قربان نیهمشون رو گرفتن، فقط ا. خوب خوب بود زیهمه چ! یعالـــ -
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:تاسف تکون داد و گفت ياز رو يسر بابا

.جوونا نیا ي شهیزدن به ر شهیواقعا ت -

.يایمامان؟ من گفتم ظهر م يکرد ریقدر د نیچرا ا -مامان

.دیکار داشتم، طول کش يسر هیبعدشم رفتم اداره و  م،یبود تیمامور ریتا ظهر که در گ -

 یگوش. خونه زنگ بزن يدیافتاد گفته بود رس ادمیتازه . اسم سورن لبم رو گاز گرفتم دنیبا د. زنگ خورد میزدم که گوش یحرف م داشتم

:رو برداشتم و با استرس گفتم

الو؟ -

؟يدیرس. سالم -

.آره. سالم -

مگه نگفتم بهم زنگ بزن؟ -

؟يدیشما رس. رفت ادمی د،یببخش -

نه؟ ایاداره  يایفردا م نمیخواستم بب یآره، م -

چطور؟. امیم اد،ین شیپ ياگه کار. دونم یگفتم که، نم -

...آخه  -

؟یآخه چ -

...گفت که  سردار بهم زنگ زد -

.یشده؟ انگار ناراحت يزیچ ؟يخور یچرا حرفت رو م -

.تموم شده تیحاال که مامور میرو باطل کن غهیص میبر ياینه نه، سردار گفت فردا ب -

الن که نه به ا م،یکرده بود غهیص ينه به اون اول که زور. فتهیاتفاق ب نیخواست ا یدلم نم. نبود یکی نیاصال حواسم به ا. گفت یم راست

.شهیکه داره باطل م میناراحت

؟یکجا رفت -

؟یباشه، کدوم محضر و ک. یچیه یچیها؟ ه -

.واسه غروب وقت گرفتم. میهمون محضرکه رفت -

غروب؟ -

.باشم ییگفتم که، خودم دوست دارم تو بازجو. ادیآخه تا غروب ادارم به احتمال ز. گفت اشکال نداره. آره، آشنائه -

.امیباشه م -

دنبالت؟ امیب -

.میاومدم اداره با هم رفت دمیشا. امیآدرس بده خودم م. نه، ممنون -

.باشه، پس تا فردا خداحافظ -
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.خداحافظ -

چنگ انداخت تو  يبغض بد هیکردم  یاحساس م. ساعته دلم براش تنگ شده هی نیکردم تو هم یاحساس م. زیم يرو گذاشتم رو یگوش

.گلوم

بود؟ یک - ایعرش

:گفتم اریاخت یب. کردم ینگاه م زیم يبود و به عکس صورتم تو زیبه م نگاهم

.سورن -

ه؟یک گهیسورن د نیا. خوشم باشه - ایعرش

:زد و گفت يلبخند بابا

گفت بابا؟ یم یخب، چ. همون همکارش که مجبور شد باهاش محرم شه -

.میرو باطل کن غهیمحضر و ص میگفت فردا بر ،یچیه -

:فت و گفتچونم رو گر بابا

؟يقدر ناراحت شد نیا نیواسه هم -

:رو تکون دادم و گفتم سرم

...ناراحتم که  نینه نه، واسه ا -

حاال؟ دیبا هم کنار اومد يچه جور د؟ینیرو بب گهیهمد دیگفتن چشم نداشت یهمونه که م نیا نم،یبب - ایعرش

:رفت و رو به من گفت ایبه عرش يچشم غره ا بابا

؟یناراحت یدخترم، واسه چ یگفت یم یداشت -

.خورد رینشه ت میزیکه من چ نیامروز به خاطر ا -

خواهر خانوم؟ یتو هم از دست رفت ه؟یهند لمیاوه اوه، نکنه داستان ف - ایعرش

.نیفقط عذاب وجدان گرفتم، هم ست،یطور ن نیا رم،ینخ! ا؟یعرش -

:رو کمرم و گفت دیدست کش بابا

.داد، آخه بهم قول داده بود لیو سالم بهم تحو حیکه دخترم رو صحباشه ازش تشکر کنم  ادمی -

!چه جالب. پس بابا ازش قول گرفته بود "یتو امانت"گفت  یبود که سورن همش م نیپس هم. شدم رهیبابا خ يتعجب تو چشم ها با

:که مامان با خنده گفت دمیکش يا ازهیخم

.کنم یحاضر شد صدات م شام که. برو دخترم، برو تو اتاقت استراحت کن -

 یبا صندل ریتحر زیم هی. بود ییروشن و آلبالو یدکور اتاقم صورت. جا هم تنگ شده بود نیا يدلم برا ،يوا. رفتم باال تو اتاقم دیببخش هی با

 یمات زرشک يگل هابا  یصورت يواریکاغذ د وارهایتمام د. بود یخوشگلم صورت یبود و رو تخت ییتختم آلبالو. کنار تختم بود ییآلبالو

 کیبود، سرام یو زرشک ییو آلبالو یو صورت دیسف ياز رنگ ها یبیخوشگلم که ترک يبود و فرش فانتز ییو آلبالو يلوسترم فانتز. داشت
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و  نیریخواب ش هیو اضطراب،  تیهمه مدت مامور نیبعد از ا. خوابم برد یک دمیاز بس خسته بودم، نفهم. رو پوشونده بود دیسف يها

.دیبهم چسب یلیحت خرا

.نشستم رو تخت خیو س دمینفر از خواب پر هیاحساس خفه شدن توسط  با

؟يکردنه؟ تو هنوز آدم نشد داریچه وضع ب نیغزل ا -

:دوباره سفت بغلم کرد و گفت غزل

!عاطفه، دلم برات تنگ شده خب یب -

.دمیخنده بغلش کردم و موهاش رو بوس با

.نوم خانوم هامنم دلم برات تنگ شده خا -

دل خاله خوبه؟ زیآخ چه خبرا؟ شوهرت پس کو؟ عز -غزل

.زدم رو دستش یکه با اخم ساختگ دیبا خنده رو شکمم دست کش بعد

!و خالص میکن یرو باطل م غهیص میر یفردا م ه؟یحرفا کدومه؟ شوهر چ نیا! خجالت بکش دختر -

؟یعنیشم  یدارم خالص م يجد يجد. فتمشده بود گ یکه پشت خنده مخف یبغض هیآخر رو با  خالص

 امیشام گذاشته ب ياالنم برا. کنم مامان نذاشت دارتیب امیچندبار خواستم ب. نییپا میزود باش بر. و من باور کردم یآره، تو گفت -غزل

.زبونت حرف بکشم ریاز ز یخوام کل یشام که بعدش م میبدو بر. کنم دارتیب

من و غزل هم . کم بگو و بخند، همه رفتن تو اتاق هاشون تا بخوابن هیو  وهیبعد از خوردن شام و م. نییپاتکون دادم و با خنده رفتم  يسر

 یکه روانشناس نیمخصوصا ا. گفتم یحرف هام رو بهش م يهمه . بود یخوب یلیغزل رازدار خ. براش حرف بزنم یتو اتاق من تا کل میرفت

.بود یخوب یلیخ ي نوندهخوند و ش یم

 ه؟یدونم حسم بهش چ یکه نم نینه، ا ایدونم سورن رو دوست دارم  یکه نم نیچند مدت، از ا نیبراش گفتم، از تموم اتفاقات ا زیچ همه از

 نیا. رهیگ یعشق دو طرفه داره شکل م هیکه  دیرس جهینت نیکردم، به ا فیسورن براش تعر يکه از خودم و کارها ییزهایاونم با اون چ

خواست  یدوست داشتم راست باشه و دلم م یلیخ یدونم چرا، ول ینم. نداشتم نانیهم بهش اطم یلیداد، هرچند خ یم یرمحرفش بهم دلگ

مدت  نیسورن تو ا. گهینم راهیغزل هم پر ب دمیمدت فکر کردم و د نیبه حرف ها و کارهامون تو ا گهیبار د هیبا رفتن غزل . قبولش کنم

.باشه يجور نیخدا کنه ا. یعشق برداشتش کن شهیم ،یر کنفک روشکم  هیکرده که اگه  ییکارها هی

.دادم به خواب رفتم یکه به خودم م ییدهایو ام نیریش يعالمه فکرها هی با

حتما گذاشته رو حساب  یول اد،یخوشش نم یبش داریب ریکه د نیدونستم مامان اصال از ا یم. شدم داریاز خواب ب ازدهیساعت  صبح

 دیو سف يتاپ و شلوارك سورمه ا هی. شمیآرا زیم يدوش گرفتم و سرحال نشستم پا هی. ساعت بخوابم نیکه تا او اجازه داده  میخستگ

.نییکردم و رفتم پا شیکم آرا هی. گهیخب عادتمه د. باز بگردم ایبابا و عرش يآخه عادت نداشتم جلو بود،هم باز ن یلیکه خ دمیپوش

.یسالم به همگ -

.یو نشستم رو صندل ختمیخوشرنگ واسه خودم ر ياستکان چا هی. هنوز جمع نشده بود زیم. رفتم تو آشپزخونهو  دمیهمشون رو بوس يرو

!ساعت خواب - ایعرش
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.گهیدخترم رو؟ خب خسته بود د يکارش دار یچ -مامان

!خدا یه. گهید هیو ساالر يارشد. نیکرد یم دارمونیبا کتک ب م،یبود دهیخدا بده شانس، اگه ما تا حاال خواب - ایعرش

.خنده ریز میزد همه

بابا کجاست؟ -

کجا باشه؟ يخوا یم گه،یهمه مثل خودتن تا لنگ ظهر بخوابن؟ سرکاره د يفکر کرد -غزل

.ها ممنون یبابت سوغات ،یراست - ایعرش

مگه چمدون رو آوردن؟ -

.سربازه آوردش هی يآره، تو که خواب بود -غزل

.خودم رو برداشتم یکردم و سوغاتمنم با اجازه درش رو باز  - ایعرش

 یمجلس یبلند خوشگل مشک راهنیپ هیواسه مامانم . دوست داره یلیدونستم خ یعطر که م هیبودم و  دهیخوشگل براش خر راهنیپ هی

. ش بودگرفته بودم که خوشگل بود و مناسب سن راهنیواسه بابا هم چندتا پ. خورد یزد و به سنش هم م یبرق م یگرفته بودم که حساب

.گرفته بودم زیخرده ر يسر هیشلوارك و عطر و  وواسه غزل هم چند دست تاب 

ن؟یهاتون رو برداشت یخب پس سوغات -

!ایتو خرج افتاد یکل. آره مامان، دستت درد نکنه -مامان

.مامان جان؟ قابل شما رو نداشت هیحرفا چ نیا -

ه؟یعسل امروز برنامت چ -غزل

.رم محضر یرم اداره، بعدم م یم -

؟یستین یمگه مرخص - ایعرش

.مونم خونه یاز فردا م. شهیم یآخرش چ نمیرم بب یامروز رو م هی -

.نیاسمیبود؟ آهان،  یاسمش چ. دمیاون دوستت رو د شیدو سه روز پ ،یراست -غزل

گفت؟ یم یچ. وقته ازش خبر ندارم یلیخ ؟يا جد -

.دهید تیاز استاداشون تو رو تو مامور یکیگفت  یم. حرفا نیو ا یتیگفتم مامور. دیاز تو پرس ،یچیه -غزل

.ده یادامه نم گهیگرفت و گفت د سانسیخونه؟ اون که با من ل یدوباره درس م نیاسمیاستاداشون؟ مگه  -

.جا درس بخونه نیدوباره برگشته ا. عمه اش شیپ کایرفته بوده آمر سانسشیکه بعد ل نیآره، مثل ا -غزل

.خوند راحت تر بود یکه زبان م کایرخب آم - ایعرش

 یماهه که برگشته و داره واسه ارشد م هی. حرفا نیکه درس بخونم و ا نیکنم، نه ا حیاون جا رفته بودم تفر. گفت بابام نذاشته بمونم -غزل

.فهیح ،یارشد بخون يایگفت بهت بگم ب. خونه

.رسم یبه دانشگاه نم گهیدر ضمن کارمم هست، د. نخوندم يزیمن که چ .کنکور ارشده گهیماه د هی یفکر بودم، ول نیخودمم تو هم -
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االن که . دم یرم ادامه م یم فتم،یجا ب یانتظام رویتو ن یگفت ،یرو که گرفت سانستیل. برو ادامه بده. يدخترم تو عاشق زبان بود -مامان

؟یگ یم یچ گهید. يجا هم افتاد... ماشاا

.فکر نکنم تهران قبول بشما یولدم،  یبگم؟ امتحان م یواال چ -

.خودم شیپ راز،یش یافت یفوقش م - ایعرش

.هیحرف نمیا -

.مونم اون وقت یمن تنها م ه؟یحرف نمیرو ا یچ یچ -غزل

.گهیشهر د هیاصال افتاد  ایاصال تهران قبول شد،  دیشا. که حتما مینگفت د،یشا میبابا گفت - ایعرش

؟هیاستادشون رو نگفت ک نیا یراست -

:زد و گفت یچشمک غزل

.ده یدرس م گهیکه االن د نیمثل ا ه،یریکب وانیک -

:تکون دادم و گفتم يسر

ره؟ یاالن دانشگاه م نیاسمی! چه جالب -

.استادشه وانیک. ره واسه کنکورش یم ینه، کالس آمادگ -غزل

.کنم واسه کنکور یرم اقدام م یفردا م. کنم یباشه، روش فکر م -

.دخترم ینیبب ریخ -مامان

***

چمدونم رو مرتب کردم و لباس . کم وقت داشتم هیهنوز . چهاره دمیبه ساعت نگاه کردم که د. ناهار و شستن ظرف ها رفتم تو اتاقم بعد

.نییهم کردم و رفتم پا میمال شیآرا هیو  دمیلباس فرمم رو پوش. شدم یآماده م دیبا گهید. گذشت یساعت هی. دمیهام رو چ

کجا دخترم؟ -مامان

.رم اداره، بعدشم محضر یم -

.خدا پشت و پناهت دخترم -مامان

ساعت . درآوردم و راه افتادم به سمت اداره نگیرنگم رو از پارک يگوجه ا شیو ش ستیدو. رونیو از خونه زدم ب دمیرو بوس صورتش

.نه ایم باال سورن اداره هست که بر نمیخواستم بب. رو برداشتم میگوش. دم اداره دمیرس شیش

.الو؟ سالم -

. بودن گرفتدش سیبازم اومده اداره جو رئ ایتونه خوب حرف بزنه  ینم ششهیپ یالبد کس. دیچیتو گوشم پ یمالطفت چیه یسورن ب يصدا

.فکر بد بود رو از ذهنم دور کردم و گفتم یهر چ

سالم -

امرتون؟ -
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... ایباال  امیگفتم ب. دم ادارم -

.منتظر بمون ام،یدارم م. واسه ساعت هفت وقت گرفتم. نییپا امیرم مدا ست،یالزم ن -

هر . کردم يو با انگشتام باز نمیدادم به ماش هیتک یهمون طور عصب. دلخور شدم یلیکارش خ نیاز ا. رو قطع کرد یگوش یخداحافظ بدون

.کنه که یسر من خال دیپر باشه نبا گهید يچقدر هم دلش از جا

با من باشه؟ تا االن خوش  دیبا گهیکنه چرا د یفکر م شهیداره باطل م غمونمیتموم شده و ص تیم البد حاال که مامورخودم فکر کرد شیپ

 دیفکر پل یو جاش رو به کل دیاز سرم پر شبیخوب د يتموم اون فکر ها. کنه یدوست دخترش بودم، حاال هم داره ولم م نیگذرونده ع

 رهنیپ هیبود با  دهیجذب پوش یمشک يشلوار مردونه  هی. اومد سمت من یداشت م قیاخم عم هیا به دست ب فیکه ک دمیسورن رو د. داد

.کرد یم کیحال ش نیو در ع یرو رسم پشیکه ت یآسمان یمردونه آب

؟يآورد نیماش. سالم - سورن

.سالم، آره -

.میر یمن م نیبا ماش نگ،یرو بذار پارک نتیماش - سورن

شه؟یم یچ مگه میمن بر نیخب باماش -

.نگیرو ببر تو پارک نتیاالنم ماش. میر یمن م نیگفتم با ماش - سورن

 يسانتافه  هیتو  دمیبرگشتم که د. لب فحش بارش کردم ریبماند که چقدر ز. بود که مجبورم کرد انجامش بدم يقدر لحنش دستور نیا

.ه روشنشسته و دستاش رو گذاشته رو هم و نگاهش رو با اخم دوخته به رو ب یمشک

بهش نگاه کردم که با دست . گفت ینم يزیتموم راه ساکت بود و چ. رو روشن کرد نیبهم انداخت و ماش ینگاه میشدم که ن نیماش سوار

.خسته شدم و باالخره سکوت رو شکستم. پنجره يدستش رو گذاشته بود رو لبه  یکیسالمش فرمون رو گرفته بود و اون 

شده؟ يزیچ 

نه، چطور؟ - سورن

ازشون؟ يکرد ییبازجو. يایبه نظر م یعصب یلیآخه خ -

.آره - سورن

شد؟ یخب چ -

.تو پرونده نوشتم - سورن

جاست؟ نیاالن ا -

؟یچ - سورن

گه؟یپرونده د -

.نه - سورن

گفتن؟ یچ یبگ يخوا ینم -

.بخون ریاداره بگ یرفت. کنم فیزدن، االن حوصله ندارم برات تعر ادیحرف ز - سورن
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شده؟ یچ -

.یچیه - سورن

شده؟ یگفتم چ -

:بهم کرد و گفت یاخم سورن

!ایدم صدات رو برام بلند کن یمن بهت اجازه نم -

.چته دمیمن فقط ازت پرس ؟یکن یم نیچرا همچ -

.زدم یحرف م یداشتم با مان - سورن

خب؟-

:و گفت رونینفسش رو فوت کرد ب یبا اخم بهم انداخت و عصب ینگاه سورن

.میسیما پل دهیفهم یاز کجا شب مهمون دمیازش پرس -

گفت؟ یخب اون چ -

:نگاه با خشم بهم انداخت و با پوزخند گفت هی

به اون  یچ یاون اتاق لعنت يتو تو. میسیکه ما پل دهیکردن که لوشون نده، شن یعسل خانوم داشتن با عشق سابقشون صحبت م یگفت وقت -

؟یگفت یپسره م

.تعجب بهش زل زده بودم با

کدوم پسره؟ -

.دیگفت با هم رابطه داشت یم ینه؟ مان يدوستش دار. خان وانیهمون ک - سورن

؟یکن یرو باور م یتو حرف مان -

بود؟ یک ارویاون . خوام از دهن خودت بشنوم یحاال م. گهیدروغم نم نیهمچ یاز رفتارت با اون پسره معلوم بود مان ینه، ول - سورن

:پوزخند گفتم هیهمراه  یبغض تلخ بغلم و با ریرو زدم ز دستام

.گفت یهمون که مان -

:دست هاش فشرد و گفت يفرمون رو تو. نگه داشت ابونیرو بغل خ نیماش سورن

.قتهیپس حق -

:سرش رو چرخوند سمتم و داد زد بعد

.گم به من نگاه کن یم. به من نگاه کن -

.شدم رهیچشماش خ تو

.ها هیتو همون ما يزیچ هی یالبته نه به اون شدت، ول. گفت یبود که مان یآره، همون ه؟یچ -

؟يدوستش دار - سورن

.نه-
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د؟یبا هم رابطه داشت ؟یدوستش داشت - سورن

.ستین نمونیب يزیچ چیاالنم ه. ساده بود که گذشت و تموم شد یدوست هیفقط -

:با پوزخند گفت سورن

.دیعاشق و معشوق بود دهیگفت شن یم یمان -

باشه  یرابطه معمول هیکه  نیاون بود که اصرار داشت باهام باشه و منم به شرط ا. من همون موقع هم دوستش نداشتم. تسیطور ن نیا-

.نیقبول کردم، هم

خب چرا به هم خورد؟ - سورن

وقت بود  یلیچون خنداشتم،  وانیهم به ک يادیز يعالقه . خواستم یرو نم نیمنم ا اد،یخواست که پا به پاش راه ب یدوست دختر م هیاون -

کنه و من  یسوخت که اون قدر بهم محبت م یوقت ها دلم براش م یبعض. که تونست برام کرد، باهاش دوست شدم يدنبالم بود و هر کار

.هاش رو بدم حبتتونم جواب م ینم

:گفت یپوزخند بزرگ زد و با لحن تلخ هی سورن

قدر دوستت داشت چرا ولت کرد؟ نیخب اون که ا -

:گفتم تیبانعص با

 ایب يمنم بهش گفتم اگه دوستم دار. یآن چنان يها یاون دوست داشت دوست دخترش رو بغل کنه و ببوسه و مهمون. اون منو ول نکرد -

 يکه هر کار ستمیجور برنامه ها ن نیمنم گفتم من اهل ا. ادیبعد م میمدت با هم باش هیاونم گفت . ستمیکارها ن نیمن اهل ا ،يخواستگار

.نیکنار، هم دمیو کش ستمیگفتم من آدمش ن. میخورد یبه هم نم د،یببخش یو بعدم بگ یت خواست بکندل

 یمن بودم که عصب نیاما حاال ا. باهاشه نمیکردم تحس یآرامش داده بود که احساس م هیخودش رو به  يسورن جا يتو چشم ها تیعصبان

متهم  یحاال اون منو به چ.به هم زدم وانیکه پاك بمونم با ک نیا يمن فقط برا. هنداشت بخواد در موردم بد فکر کن یحق چیسورن ه. بودم

کنه؟ یم

خواستم ناراحتت کنم ینم - سورن

:گفتم ادیفر با

باهام حرف  يجور نیکه ا یتو دوست دختر نداشت یعنیاصال دوست پسرم بوده که بوده،  ؟يدر مورد من فکر کرد یتو چ. يحاال که کرد -

.یپشت سرم بگ یخواست یها م ینباشه به هم زدم، وگرنه معلوم نبود چ نمونیب يزیکه چ نیبه من واسه اخو ؟یزن یم

عسل؟ - سورن

.و خالصمون کن یزودتر برو اون محضر کوفت! عسل مرد -

اون رفتارش تموم کردم سورن دوستم داره، اما حاال با  یاحساس م. برام مهم نبود یچیتو اون لحظه ه یگرفت، ول يرنگ دلخور نگاهش

 زه،امایخواستم اشکام بر ینم. چشم هام رو بستم. حرف راه افتاد یسورن ب. خواستم تنها باشم یبود و م دهیاون افکار قشنگ از ذهنم پر

خوش . رو مهار کنم شونیخدا رو شکر تونستم بق یدو قطره از دستم در رفت، ول یکی. کردم یپلکم حس م ریرو ز شکا يحرکت دونه ها

سرم رو که بلند . ساختمون نگه داشت هیدم . نهیاشک منو بب يحرف ها بود که بخواد قطره ها نیختانه انگار سورن ذهنش مشغول تر از اب



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٧

داشتم از سورن جدا . رو قفل کرد و اومد دنبال من نیسورنم ماش. و به سمت ساختمون رفتم دمش ادهیبدون حرف پ. محضره دمیکردم د

مگه ازدواج . میاخم و تخم از هم جدا ش نیخواست با ا یدلم نم. خورد نامحرم بود و گناه داشت یدا اگه دستش بهم ماز فر گهید. شدم یم

باطلش  دیساده بود، حاالهم کارمون انجام شده بود و با تیمحرم ي غهیص هی قطف. رو بزرگ کردم زیمن همه چ م؟یکه جدا ش میکرده بود

 کیاومد نزد. برنگشتم یول ستادم،یا. که سورن دستم رو از پشت گرفت میبود دهیه در ساختمون نرسهنوز ب! یراحت نیبه هم م،یکرد یم

.خوره یکردم نفس هاش به پوستم م یکه احساس م يتر، جور

:دم گوشم گفت آروم

 گه،یراست م یگفت زد و تو هم یداشت اون حرف ها رو م یمان یوقت. بابت اون حرف ها دیببخش. ازت جدا شم يطور نیخوام ا ینم -

.نباش یحاال هم از دستم عصب. کردم یدخالت م تیشخص یتو زندگ دینبا د،یببخش. شدم یعصب

دلم  یناراحتم کنن، چون وقت يطور نیا دیدونستن نبا یم انمیاطراف يهمه . تفاوت بودم یسرد و ب. و تو چشم هاش نگاه کردم برگشتم

.شم، ناراحتم کرده بود یکردم دارم عاشقش م یکه فکر م یحاال سورن. ندارن ییتو دلم جا گهیازشون سرد بشه، د

.شهیم ریباال، د میبر. ستیمهم ن -

سورن با هر . رفته بودن هیاز کارمندهاش بودن و بق یکیتو محضر فقط سر دفتر و . تکون داد و من زودتر از اون حرکت کردم يسر سورن

.دو دست داد

.میموقع مزاحمتون شد نیا اگه م،یحاج ابراه دیببخش - سورن

نامه همراهتونه؟ غهیص. نداره پسرم یاشکال -دفتر سر

***

بغض بد تو گلوم  هینداشتم، فقط  یحس چیه. حس خال بود هیتو نگاه من . میبا هم نداشت ینسبت چیه گهیحاال د. رونیب میساختمون اومد از

.کرد یبه رو به رو نگاه م. و اونم نشست نینشستم تو ماش. بود نیگنگاه سورن ناراحت و غم. کرد یم تمیاذ یلینشسته بود که خ

:پوزخند گفت با

!یراحت نیتموم شد، به هم یهه، همه چ -

:زدم و گفتم يصدا دار پوزخند

م؟یراه انداخت غهیص نیواسه ا یچه جنجال ادتهی. آره -

.زد و تو چشم هام نگاه کرد یتلخ لبخند

!سردار چارهیب. مینبود یکدوممون راض چیآره، ه - سورن

؟یاالن خوشحال -

؟یاز چ - سورن

؟يکه راحت شد نیاز ا-
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پنجره و سرش رو بهش  يدستش رو گذاشته بود رو لبه  هی. رو روشن کرد و راه افتاد نیکرد و ماش دایسابقش رو پ یباز همون تلخ سورن

.داد یصافش و تو هوا تکونشون م يبه موها خورد یباد م. اش فرمون رو گرفته بود گهیداده بود و با دست د هیتک

!نه - سورن

چرا؟ -

.چون من همون دردسرها رو هم دوست داشتم - سورن

"!خواست یم یعسل خانوم؟ فقط تو رو واسه سرگرم يدید": زدم و تو دلم گفتم يپوزخند

سالم رفتم تو اتاقم و در اتاقم رو  هیبا . نداشتمکس رو  چیه يحوصله . شدم و اومدم خونه نمیمنو رسوند دم اداره و منم سوار ماش سورن

. خواستم تنها باشم یاونم نداشتم و م يحوصله  یاالن حت. پره تو اتاق یحالم م دنیقدر فوضوله که با د نیدونستم غزل ا یم. قفل کردم

.سردرد بد به خواب رفتم هیکردم تا با  هیگراون قدر 

.امروز جمعه بود و بابا هم نرفته بود دادگاه. نییو حاضر شدن، رفتم پا دوش هیشدم و بعد از  داریحال ب یب صبح

.سالم -

!بابا ریصبحت به خ. سالم گل دختر -بابا

ه؟یخبر. ریصبح شما هم بخ -

من بگم؟ من بگم؟ - ایعرش

.خودت رو یکشت -غزل

.غزل يگرفت جلو دیتهد يرو به نشونه  شیریپن يچاقو ایعرش

!ایزن یحرف م يطور نیباشه با داداش بزرگترت ا اوه، بار آخرت - ایعرش

م؟یبر میخوا یخب کجا م -

.بچه بگه بهت نیصبحونت رو بخور تا ا نیبش -بابا

بچه؟ میشد گهید م؟یبابا داشت - ایعرش

!ایرو بگ يزیچ هی يد یدق م ایعرش -

.شمال میبر يار روزسه چه هی یهست یجام و تو هم مرخص نیکه حاال که من ا میگرفت میما تصم - ایعرش

چطوره؟ -غزل

.ندارم یخوبه، من حرف -

.مامان يخوشحال نشد ادیکه ز نیمثل ا -مامان

.شهیکم عوض م هی میروح. خوشحالم یلینه اتفاقا، خ -

.ندارم یمرخص ادیچون من ز م،یو برگرد میبر دیفقط شرمنده بچه ها، زود با -بابا

م؟یر یم یک -

.بچه ها دیهاتون رو جمع کن لیوسا. میگرد یو بعد برم میمون یفردا و پس فردا رو م. میافت یامروز ظهر راه م -بابا
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م؟یر یم یک نیبا ماش. چشم - ایعرش

.من نیماش -بابا

ن؟یماش هیهمه با  -غزل

.که بهتره میبا هم باش -بابا

.بزرگ شدن گهیبچه ها د یول -مامان

.ها شهیکم تنگ م هیجا  - ایعرش

.نیاریب نیکدومتون ماش هیباشه،  -بابا

.ارمیمن م - ایعرش

.نشه رمونیکه د دیهاتون رو جمع کن لیوسا دیبر د،یخب، صبحونتون رو که خورد یلیخ -مامان

و  يچند دست لباس تو خونه ا هیبرداشتم و  یمشک یساك دست هیمن . مینیکم ساك بچ هیتو اتاقامون که  میاز خوردن صبحونه رفت بعد

.شتو دمیمانتو چ

اجازه هست؟ -غزل

.یتو آج ایب -

؟يدیساکت رو چ -غزل

؟يدیآره، تو چ -

شده بود؟ يزیچرا حالت بد بود؟ چ شبید. آره -غزل

.نشده بود يزینه چ -

:لحن بامزه گفت هیبهم انداخت و با  ينگاه موشکافانه ا غزل

.شده تیزیچ هیتو . و باهوش، منم روانشناسم و آدم شناس یسیاگه تو پل -

:و گفتم شینیو زدم رو نوك ب دمیخند

.يخور یبه دردمون م ییپس تو رو ببرم اداره واسه بازجو -

؟يکرد یم هیگر یواسه چ -غزل

.بازخواستم کرد یکل. بوده نمونیب يزیو فکر کرد چ دیرو فهم وانیک ي هیبابا، سورن قض یچیه -

داره؟ یبه اون چه ربط -غزل

.گهیدونم؟ فضوله د یمن چه م -

.کنه یداره ناهار درست م. مامان کمک الزم داره ن،ییپا میبدو بر. خودت رو ناراحت نکن یآج -غزل

.باشه -

***
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.بابا نیو بابا و مامان هم تو ماش میدیچ ایعرش نیرو تو ماش المونیمن و غزل وسا. میشد یم نیسوار ماش میداشت همه

:زد و گفت یچشمک ایعرش

.سفر بدون سرخر برن هیعاشق  ياون مرغ عشق ها دیمن، بذار نیتو ماش نیایبچه ها ب -

:و گفت ایعرش يبا خنده زد تو بازو غزل

!وونهید -

عسل؟ یگ یم یچ - ایعرش

.جلو یبردم باال و نشستم صندل میتسل يخنده دستام رو به نشونه  با

.ممیمن که تسل -

:بابا دست تکون داد و گفت يبرا ایعرش

.دیبرم، شما راحت باش ین رو مبابا من دختراتو -

:تکون داد و گفت يبا خنده سر بابا

!ایپدر سوخته، مراقب باش يا -

.نمتونیب یخاله م يالیو. چشم باباجون - ایعرش

من و  یغزل هم نشست پشت و دستاش رو گذاشت رو صندل. رو روشن کرد نیگفت و ماش... بسم ا هینشست پشت فرمون و  ایعرش

.ایعرش

خاله؟ يالیو میر یمگه م -

.بابا هم قبول کرد. اون جا نیایشما هم ب م،یآره، گفتن ما رفت -غزل

بچه هاشم هستن؟ -

.رفتن عشق و حال يفعال که نه، زن و شوهر - ایعرش

ل آدم رو بد واقعا حا. آوردم یکندوان کم م يجاده  يها چیپ نیمقابل ا شهیهم. شد یکه کم کم داشت حالم بد م میتو راه بود یدوساعت هی

.دمیکرد رو کم کردم و بعد تخت گرفتم خواب یم یتات یکه رو اعصابم تات نیضبط ماش يالبته قبلش صدا. گرفتم بخوابم میتصم. کرد یم

.میدیخوابالو؟ پاشو رس یعسل - ایعرش

 یم غیج غیج یغل خاله و از خوشحالتو ب دهیغزل پر دمیچشم هام رو آروم باز کردم که د. و داد غیج یبسته شدن در اومد و کل يصدا بعد

.سرم و بلند کردم. به پنجره خورد يکردم که ضربه ا یم زیاومدم و دور و برم رو آنال یهنوز داشتم به هوش م. گهیعادتشه د. کنه

کنه؟ یکار م یچ نجایا نیا ،يوا

هم ساك من دستش  یطفل. ره یساك به دست داره مجلوتر  دمیگشتم که د ایبا چشم دنبال عرش. شدم ادهیپ نیزدم و از ماش یتصنع لبخند

.داداشم یطفل. رفت یپنگوئن راه م نیبود و ع نیسنگ. بود هم مال خودش

جا؟ نیشما، ا. سالم خانوم -وانیک

.دونستم یچند روزه سرم اومد، م نیکه ا ییبالها يهمه  یرو باعث و بان وانیک. و اخم کردم ستادمیا نهیبه س دست
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؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا. خالمه يالیو. سالم -

پس مهناز خانوم خالتونه؟ -وانیک

د؟یشناس یخالم رو م د؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا دینگفت. درسته -

؟یدونست یشما نم. شهیم یدو سال هی. کنیپدرم با شوهرخالتون شر -وانیک

.نه متاسفانه -

؟ییجا نیچند روز ا -وانیک

.فکر کنم دو روز -

.مونم یخوبه، پس تنها نم -نوایک

.الیو راهم رو گرفتم و رفتم سمت و دمیکش یپوف هیبهش کردم و  دارانهینگاه خر هیو  ستادمیوا

.من خستم دیببخش -

.کردم یاز اون رفتم تو ساختمون و با خاله رو بوس جلوتر

.يخوش اومد یلیخاله؟ خ یخوب. سالم دخترم -خاله

.ممنون خاله جون -

:کرد و گفت يهفت ساله ا شیچهل و ش بایبه خانوم تقررو  خاله

.کردم فیازش تعر یلیعسل جون، خواهرزادم که خ يریخانوم کب -

.زدم و باهاش دست دادم یلبخند مصنوع هی. وانهیشدم مادر ک متوجه

.بهناز خانوم دیدار يبه به، واقعا دختر خوشگل و برازنده ا - يریکب خانم

.ممنون -مامان

 ینم. کردم یخشک و خال یسالم و احوال پرس هیخورد پنجاه و پنج رو داشته باشه  یکه بهش م وانیو با پدر ک میف خاله نشستتعار با

.شهیشروع م وانیک يرهایدونستم در اون صورت دوباره گ یچون م رم،یخواستم باهاشون گرم بگ

:رو به جمع گفت وانیک

من بودن؟ يها يم دوره اعسل خانوم از ه دیدونست یمامان، م یراست -

.شد رهیبا تعجب بهم خ مادرش

دخترم؟ ينه مادر، جدا؟ شما هم استاد -

.خوندم سانسینه، من تا ل -

.يشد یمن استاد م وانیمثل ک ،يداد یاگه االن ادامه م. شد که فیاوا ح - يریکب خانم

.که تا تهش رو بسوزونه ییاز اون ها .زدم یلبخند پر رنگ. ها هیاستاد زپرت هیحاال خوبه . نایمامانم ا يوا

.اومد یو با چهارتا بچه دانشجو سر و کله بزنم خوشم نم زیم هیپشت  نمیکه بش نیاز ا. دوست داشتم شتریرو ب جیمه يراستش من کارها -

:گفت "؟يکاره ا یحاال مگه چ"کنه و بگه  عیخواست من رو ضا مادرش
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ه؟یمگه االن شغلت چ -

.یمخف نیبخش مامور م،یسروان آگاه -

:اومده باشه، رو به من گفت ادشی يزیچ هویانگار  وانیک. کم تعجب کرده بود هی. رو داد باال ابروهاش

.نمشونیب ینم گه؟یبود؟ آها آها، آقا سورن، درست گفتم د یعسل خانوم نامزدتون کجاست؟ اسمش چ یراست -

:لبخند گفتم هیخودم رو حفظ کردم و با  يخونسرد. ودهمه چشمشون به دهن من ب. با تعجب بهم نگاه کرد خاله

.میحاال هم جدا شد م،یبا هم محرم شد تیمامور يبرا. سورن همکارم بود -

؟... ای یبود، خوشحال یدونم از چ ینم. تو چشم هاش نشست یبرق هی

:گفت يبا لحن مسخره ا مادرش

.زمیعز ردتیبگ ادینم یکه کس یبا همکارات نامزد کن يکه بخوا تیوا؟ واسه هر مامور -

:که من دهنم رو باز کنم، مامان گفت نیبار قبل از ا نیا

پسره هم فوق العاده بود و ما هم بهش . بارش بوده نیبعدشم، اول. میستین زایچ نیقدر خواستگار داره که نگران ا نیعسل ا... نه، ماشاا -

.میداشت نانیاطم

 يریو با خانواده کب میموقع شام چرت و پرت نگ میکرد یود، همه رو به شام دعوت کرد و ما هم سعکه متوجه متشنج بودن فضا شده ب خاله

.میهم کالم نش

و  وانیبا ک ایمن بودم و غزل و عرش م،یگم جوون ها، انگار چندتا بود یم نیهمچ. زد تاریگ ایور و عرش هی میشام جوون ها نشست بعد

ما رو  یچشم ریما خبر داشت همش ز يغزل هم که از رابطه . کردم یخودم حس م يرو رو وانیک ي رهیکل شب نگاه خ. انایخواهرش ک

.تحمل کنم يجور نیجا رو ا نیتونم ا ینم! به نظرم فردا برم خونه بهتره. هم قرار بود دو روز بمونن وناکه ا نیمثل ا. دییپا یم

 یکیمن و غزل اتاق هامون . که خاله برامون حاضر کرده بود ییتو اتاق ها میعذاب بود، رفت شتریمن ب يکه برا یکم خوش گذرون هیاز  بعد

و  دمیپوش يدامن سرمه ا زیبل هی. شدم داریخوند ب یخاله که همه رو به صبحونه فرا م يو صبح با صدا دمیخدا رو شکر راحت خواب. بود

.نییو رفتم پا ذاشتمگ یآب يروسر

.ریبه خ یصبح همگ -

.زیپشت م میستجواب دادن و نش همه

!دمت گرم! يبه خاله، چه کرد -غزل

 ر،یکره، خامه، پن ،یو پرتقال خون یتوت فرنگ يبهار نارنج که من عاشقش بودم، مربا يبود، مربا زیم يرو زیگفت، همه چ یراست م غزل

...و  ریو ش یعسل يتخم مرغ ها ،يگردو، سبز

ه؟یامروزتون چ يبچه ها برنامه . نوش جونتون -خاله

.ایدر میبر -بابا

جا؟ نیا کهیکجا نزد ایخاله در - ایعرش

.ینیپالژ حس میبر -غزل
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.باشه دخترم -بابا

.پالژ دیر یخب پس م -خاله

میایاگه اشکال نداره، ما هم با شما م رضایآقا عل - يریکب يآقا

.میش یخوش حال م د،یاریب فیتشر ؟یچه اشکال -بابا

هم گذاشتم و  یشال مشک هی. یبا شلوار گرم کن مشک دمیپوش دیسف ینخ يمانتو هی. میحاضر ش که میاز خوردن صبحونه همه رفت بعد

.خوشگلم رو زدم یآفتاب نکیع

. یو شال آب نیبود با شلوار ج دهیپوش یگلدار آب يمانتو هیغزل هم . میکرد یکه چقدر من و غزل، رو خودمون کرم ضد آفتاب خال بماند

!يخواهر گهیمنه د گریج

.منتظرم نییبچه ها، پا دییبدو - ایعرش

بود با  دهیسبز پوش زیبل هینه نه، بهتره بگم ... مانتو  هی انایک. همه حاضر بودن. نییپا میرفت نه،ییکم برانداز کردن خودمون تو آ هیاز  بعد

شرت  یت هیهم  وانیک. کرد یم محلش یتونست ب یتا م ایاومد عرش یخوشم م. گشت یم ایدور و بر عرش میاز همون اولم که اومد.  نیج

بچه ام  ،یآخ. سورن افتادم ادی هوی. من مهم نبود يبود، اما برا پیخوشت شهیمثل هم. یمشک نیبود با شلوار ج دهیپوش یکوتاه طوس نیآست

.بودم دهیدو روز بود صداشم نشن. دلم براش تنگ شد. هه هه کل؟یکنه؟ بچه ام؟ سورن با اون ه یکار م یاالن داره چ

.بچه ها دییبدو - ایعرش

.میو خوش گذروند میکرد یهم خون نیو تا خود پالژ با ضبط ماش میشد نیسوار ماش ایعرش يصدا با

.کنه یصداتون م ایکه در نییپا دیبپر - ایعرش

.گذروندم یخوش م ایبا غزل و عرش یجا کل نیاومدم و ا یم شهیهم. جا رو دوست داشتم نیا یلیخ

.صبا سوار شم، اونم نوك نوکش یخوام کشت یم من گفته باشم، -غزل

.نمتیب یم زیر - ایعرش

.کرده ها دایچشم هات مشکل پ زم،یعز ریبگ نکیخب ع -غزل

.ره یآبرومون م نایا يجلو. دیخب بابا، دعوا نکن یلیخ -

:اومد سمت ما و گفت انایک

د؟یشنا کن نیخوا یم -

.که شهیمقسمت بانوان رو هنوز نزدن، ن ينه، پرده ها -

:گفت يبا دلخور انایک

جا شنا کرد؟ نیا شهینم یعنی -

.کنن یبا دست خودشون غرقت م یجینه خواهرم، اون وقت برادران محترم بس - ایعرش

. صبا یکشت میکرد که بر یغرغر م یغزل ه. داداشش شیگره خورده برگشت پ يغنچه کرده و ابروها يبا لب ها انایو ک میدیخند ما

.رنیبگ طیتا بل میرو فرستاد وانیو ک ایعرش
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 یغزل هر چ. دوم و از باال سوار شدن يرفتن پله  دن،یترس یو غزل که م انایک. باال میتا نوبتمون بشه، رفت میستادیکه تو صف وا نیاز ا بعد

 وانینشستم که وسط ک يفانه جورمتاس. باال میرفت ایو عرش وانیمن و ک. کم بود جانشیاون جا ه. قبول نکردم نییاصرار کرد که منم برم پا

.بودم ایعرشو 

:دم گوشم گفت وانیک. ذارم، خوشحال بود یجا تنهاش نم چیخطرناکم و ه يزهایهمه چ ي هیدونست من پا یکه م ایعرش

؟یترس ینم -

:زدم و گفتم يپوزخند

!عمرا -

ول  لهیم يو دستامون رو از رو میکوبوند یپاهامون رو م ایمن و عرش. میکرد یو حال م میزد یو سوت بود که م غیروشن شدن دستگاه ج با

کار  یاالن اگه سورن بود چ یعنی. خندم گرفته بود. لهیبود به م دهیچشم هاش رو از اول تا آخر بسته بود و سفت چسب وانیاما ک م،یکرد یم

بود که الحق  زهیو پاستور یپسر مامان هی وانیک. کنم سهیمقا وانیسورن رو با ک دینبا وان؟یک نیشجاعه، اما ا یلیدونستم اون خ یمکرد؟  یم

شد برم  یکاش م. جانیخودمه، عشق ه نیو درس بده، اما سورن معلوم بود ع نهیبش زیاومد که پشت م یبهش م يو االنصاف همون استاد

دستگاه  یک دمیدم تو فکر و نفهمرفته بو. سورن تنگ شده بود يدلم برا. رو هم که عاشقش بودم، دوست نداشتم لشما نیا گهید. تهران

.خونه میکم گشت زدن برگشت هیبعد از . ستادیوا

.میفردا ظهر برگرد دیاومده، با شیکار پ! بچه ها متاسفم -بابا

.غر غر هاشون شروع شد، اما من خوشحال بودم ایو عرش غزل

.گهید میرفت ینمک آبرود هم م نیموند یم رضا؟یچرا آقا عل -يریکب

.میندار یمرخص ادیبه امون خدا سپرد، ما هم ز شهیدادگاه رو نم! ندم به خداشرم -بابا

.گهیمشکل ها رو داره د نیبودن هم ا یقاض - شوهرخاله

.آره به خدا -بابا

.ها میما هنوز بازار نرفت -مامان

.برم سرکار دیخونه، پس فردا با میبرس دیتا شب با. دیاشکال نداره، صبح بر -بابا

و  يسبز یو کل یو کلوچه و رب و انار و ماه میکم تو بازار روز نوشهر قدم زد هی. دیخر میکه بر میشد داریود ازخواب بصبح ز فردا

 هی. داشت یخوشگل چوب ییزهایچ یکه کل یدست عیرفتم تو صنا. رمیبگ یسوغات نیدوست داشتم واسه سورن و مت. میدیخر یمحل يزهایچ

چشمم خورد به . بذاره تو اتاقش يتونست دکور یبزرگ و خوشگل بود، م. گرفتم نیود رو واسه متب یجنگل ردم هیخوشگل که  يمجسمه 

 یدست عیشده بود و کامال صنا نییشکل داشت و با صدف تز یقلب يکوچولو يقلب نسبتا بزرگ بود که سوراخ ها هی. خوشگل یقلب چوب هی

.داد یبودنش رو نشون م

قلبه چنده؟ نیآقا ا دیببخش -

.قابل نداره، هفتاد و سه تومن -شندهفرو

باالست؟ متشیقدر ق نیچرا ا -
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.کالهیکه آباژوره، هم موز نیهم کار دسته، هم ا -فروشنده

.چشمم رو گرفته بود یلیخ. گهیآره، راست م دمیکم بهش دقت کردم و د هی

براتون؟ ارمیب -فروشنده

.بله بله، حتما -

. داشت یرنگ یرنگ ينور ها. دیچرخ یچوب بود و م کهیت هیقلبه رو . داد ادیکار کردنش رو  ي قهیبهم طر. قلبه رو واسم آورد فروشنده

.زهایجور چ نیمنم که عاشق ا

دونه س؟ هیفقط  نیا -

.نه، باز هم هست -فروشنده

.دیدوتا بهم بد دیپس لطف کن -

.باشه حتما -فروشنده

و گذاشتمشون تو صندوق عقب و دوباره برگشتم  نیرفتم سمت ماش عیسر. پر بود دستم. رونیو چهل تومن رو حساب کردم و اومدم ب صد

.خاله مهناز يالیسمت و میو راه افتاد میدیهم خر یدست عیکم دستبند و گوشواره و صنا هی. نایمامان ا شیپ

***

:کرد، گفت یم یکه با مامان رو بوس یدر حال خاله

.دیاومده بود بهناز جون، آخه تازه گهید دیحاال بود -

.گهید رضاستیکار عل م؟یکار کن یچ -مامان

.رازیبرگردم ش دیبا گهیخاله منم د - ایعرش

.ما شیپ دیایخاله قربونت بره، بازم ب -خاله

.چشم مهناز خانوم -بابا

.ها نیو شوهرخاله چمدون ها رو گذاشتن پشت ماش ایو عرش بابا

:بابا و گفت يزد رو شونه  شوهرخاله

.خان رضایومدن قبول نبودا، علا نیا -

 یخداحافظ وانیاز همه، با سر از ک یبعد از خداحافظ. کرد یروبوس وانیو ک يریکب يتکون داد و با شوهر خاله و آقا يسر یبا شرمندگ بابا

.کردم که با لبخند جوابم رو داد

.یستیکه هست و تنها ن نمیاسمیمن،  يکالس ها ایب. ارشد ثبت نام کن ایب. نره ادتیفقط حرف هام . به سالمت -وانیک

که به  یستین یتو آدم. گفت ادامه بده یدلم م هیگفت شرکت نکنم و پوزش رو بزنما، اما  یم طونهیش. نیتکون دادم و نشستم تو ماش يسر

درس  دیق وانیخاطر ککه به  نیسراغ درست، نه ا يبر دیاالن دوباره با. کنار يدیهمون موقع هم به خاطر شغلت کش. یش یراض سانسیل

.یرو بزن
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رفتم تو اتاقم و چمدون هام رو باز کردم و  يحاضر زیچ هیو شب بعد از خوردن  دمیدوباره تا دم خونه خواب. جاده رو نداشتم ي حوصله

هر دو آباژور،  يداده بودم به آقاهه، اسم من و سورن رو رو. آباژورها رو از جاشون درآوردم. تو سبد رخت چرك ها ختمیلباس هام رو ر

.کار به سورن بفهمونم که دوستش دارم نیخواستم با ا یم دیدونم، شا ینم. بود دهکنار هم حک کر

سه  نیتو ا دیچون اگه بود با ست،یعادت ساده ن هیفقط  نیکردم که بهش عادت کردم، اما االن متوجه شدم که ا یمدت همش فکر م نیا تو

. خواستم خونه بمونم ینم. و سورن رو بهشون بدم نیمت يها یگرفتم فردا برم اداره و کادو و سوغات میتصم. شدم یم الشیخ یچهار روزه ب

. رو زدن و بعد از دو سه روز رفتن سرکار یده روز مرخص دیو سورن هم ق نیدونستم مت یکه م نیمخصوصا ا. نکردم رفرو مص میمرخص

.خواستم برگردم یمنم م

.قشنگش خوابم برد يبا صدا. کنار تختم یعسل يذاشتم روخودم رو کوك کردم و گ آباژور

.دمیلباس فرمم رو پوش یدوش حساب هیشدم و بعد از گرفتن  داریساعت هفت، سرحال از خواب ب صبح

رن سو يها یسوغات. کردن یکردم و کله قند تو دلم آب م یذوق م یکل نهییآ يتو س،یخودم با اون لباس پل دنیهم بعد سه سال از د هنوز

.نیو تو ماش نییجداگانه گذاشته بودم، بردم پا يها کیرو که تو پالست نیو مت

:از آشپزخونه داد زد مامان

پس؟ یعسل صبحونه چ -

.االن امیمامان م -

:با تعجب به خودم نگاه کردم و گفتم. کرد یم میبررس يمامان با نگاه موشکافانه ا. زیبرگشتم سر م بعد

شده مامان؟ يزیچ -

؟ير یم يکجا دار ؟یستین یمگه تو مرخص -انمام

.رم بهش بدم یگرفتم، م یسوغات نیکمم واسه مت هیبعد . خوام برم سرکار یمامان، م نمیکه تو خونه بش ستمین یمن آدم -

:لبخند گفت هیرو انداخت تو چشم هام و با  زشینگاه ت مامان

ن؟یفقط مت -

:منم مثل خودش نگاهم رو انداختم تو چشم هاش و با خنده گفتم. کرد میرو از مامان قا زیچ چیه شهیدونستم نم یم

؟یپس ک -

:و گفت مینیزد رو ب مامان

نه؟. واسه سورنه شیکی. دستت بود کینکن دختر، دوتا پالست اهیمنو س -

:خنده ابروهام رو انداختم باال و گفتم با

.نه نه -

.برو، من تو رو بزرگت کردم -مامان

.بله دیض کنخب شما فر -

:مقدمه گفت یب مامان
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؟يدوستش دار -

:شدم و دستپاچه گفتم هول

ستیطور ن نینه نه، ا -

.شناسمت دختر یمن خوب م -مامان

.بهمون کمک کنه ییزد ببرمش تو بازجو یوقت ها به سرم م یگرفت که بعض یاون قدر خوب اعتراف م مامان

.دونم ینم یعنی ست،یطور ن نینه مامان، ا -

.ينجات بد یفیو خودت رو از بالتکل هیحست چ یکن بفهم یسع -مامان

.ادیاون از من خوشش ن دیکه، شا ستمیمامان فقط من ن -

 یهر چ. مشغول نکن دخترم ادیفکر خودت رو ز یول. به هر دوتون وقت داد دیبا اد؟یخوشش ن يفرشته ا نیآدم ازهمچ شهیمگه م -مامان

.شهیخدا بخواد همون م

.و بلند شدم دمیتشکر گونش رو بوس هیبا . دل گرمم کرد شهیمامان مثل هم ياه حرف

!دختر ينخورد يزیتو که چ -مامان

.شدم، ممنون رینه مامان، س -

.رازیگرده ش یامروز برم ایعرش ،یراست. مراقب خودت باش -مامان

.شد یبادکنک بادم خال نیع

آخه چرا؟ -

.کم بوده مامان شیمرخص -مامان

خواد بره؟ یم یالن کجاست؟ کا -

.غروب ایفکر کنم ظهر . رفته کوه شیمیقد ياالن با دوستا -مامان

.کنم یباهاش خداحافظ امیب د،یخواست بره بهم زنگ بزن -

.باشه مامان، به سالمت -مامان

.خداحافظ -

کنار اداره  يگرفتم از کوچه  میتصم. شلوغ بودکم  هی یاصل ابونیخ. درآوردم و به سمت اداره حرکت کردم نگیپارک يرو از تو نمیماش

.بزنم که راحت تر برسم

اون قدر دور بودن . گوشه نگه داشتم هیکه متوجه من نشن،  يسرعتم رو کم کردم و طور. تعجب کردم دمید یکوچه م يکه تو يزیچ از

و  ظینسبتا غل شیدختر با آرا هیبود و با  ستادهیا دیسف يایزانت هیسورن کنار . دمید یاما هر دوشون رو م دم،یشن یکه صداشون رو نم

بود و پوست لبش  ستادهیتو هم بود و ساکت ا یاخم هاش کم. کرد یصحبت م رون،یزده بود ب شیاز روسر شیکمرنگ کرده که  يموها

. کنه یاز سورن خواهش مگفت، اما از حاالت صورتش معلوم بود داره  یم یچ دمیشن ینم. زد یاون دختر هم باهاش حرف م. دیجو یرو م

سورن  يزن بازو دمید یوقت یول. کنه یشوهرش رو گرفتن و اومده به سورن التماس م بدو اون زنم ال دهیجد يپرونده  هیاولش فکر کردم 
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ش زنه دست سورن رو گرفته بود و با نگاهش خواه. س گهید زیچ هی هیقض دمینشون نداد، فهم يادیرو گرفت و سورن هم عکس العمل ز

.کردن داشت يدر دلبر یکرد و سع یم

. خواست بره یکه نم نیزنه مثل ا. نیسمت راننده رو باز کرد و زن رو نشوند تو ماش نیتو موهاش فرو کرد و در ماش یکالفه دست سورن

گونه سورن رو اما قبل رفتنش سرش رو از پنجره درآورد و کنار . بهش گفت که زنه مجبور شد بره يزیچ هیسورن خم شد و با اخم 

.دیبوس

طور فکر کنم که سورن هم از  نیمن خواستم ا دیشا. گفت که احساس کردم به کارش اعتراض کرد يزیچ هیلب  ریکرد و ز یاخم سورن

. کنه یحتما آقا سورن داره ازدواج م. هست نشونیب يزیچ هیپس . داغ شدم. شدم یعصب. دختر با خنده رفت. ومدهیکار دختره خوشش ن

گونم رو  يکه از چشمم افتاده بود رو یاشک اریاخت یب. رو بگو که سفر شمالم رو به خاطر اون خراب کردم و همش به فکرش بودم من خر

.شد رهیمن خ نیسورن با تعجب به ماش. گازش رو گرفتم و رفتم عیبا پشت دستم پاك کردم و سر

رو باش، چقدر ذوق و  وونهیمن د. به خودم زدم يپوزخند. برداشتم نیشها رو از پشت ما کیپالست. شدم و نفس هام رو آروم کردم ادهیپ

...بودم و اون  يمن تو چه فکر. ها رو بهش بدم نیشوق داشتم ا

ها رو از دستم گرفته و با تعجب  کیاز پالست یکیکه سورن  دمیبرگشتم د. کم سبک شد هی دمید هوی. ها کیبود پالست نیسنگ شییخدا

 دمیدستم رو کش اریاخت یب. شده بود یکم براق و صورت هیکه  ییجا. کردم یبه کنار لبش نگاه م. کردم ینم نگاهش مم. کنه یبهم نگاه م

بغض گلوم رو گرفته . در آورد و کنار لبش رو پاك کرد بشیاز ج یدستمال یسورن با شرمندگ. دختره رو پاك کردم اونکنار لبش و رد رژ 

.پراز غم و نم اشکه دیه دسورن به چشم هام نگاه کرد ک. بود

:کرد لبخند بزنه و گفت یسع

!نهیچقدر سنگ ه؟یچ نایسرکار؟ ا يتو چرا اومد -

:زدم و گفتم يپوزخند

.سالم -

:تکون داد و گفت يسر

.سالم د،یمونه که، ببخش یحواس واسه آدم نم -

.حواس برات نمونه دمیبا آره،

.شده بود نیکه نفس هام سنگ يطور ،نمیگذاشته بودن رو س نیسنگ يوزنه  هی انگار

؟یکن یکار م یجا چ نیا ینگفت - سورن

:که پر از بغض بود، گفتم یآروم يلحن تلخ و صدا با

داره؟ یاشکال. نداشتم، برگشتم سرکار یمرخص يحوصله . جا سرکارمه خب نیا -

.يایب یبعد مرخص يبخوا دینه، گفتم شا - سورن

شده  يالبد براش عاد... .  شیپ ي قهیانگار نه انگار چند دق! چقدر آروم بود. با تعجب بهم نگاه کرد. مو به چشم هاش نگاه کرد ستادمیا

 يتا حدود لمونیفام يبا پسرها. بودم ایمن عاشق عرش. کم فکر کردم هیاز آشناهاش، اما  یکی ایخواهرشه،  دیخواستم بگم شا یم. گهید
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تر شد و  نیاستدالل وزنه سنگ نیبا ا. آشناشون باشه شهیپس نم. بودم،  دهیاال اینجوري نبوسدادم، اما تاح یجور بودم و باهاشون دست م

.سورن هم دنبالم اومد. راهم رو گرفتم و رفتم به سمت آسانسور. نفس هام سخت تر

؟یکه ناراحت نیشده؟ مثل ا يزیچ - سورن

دم؟یمن اونا رو د دینفهم یعنی د،یاون که منو د. شدم رهیخ بهش

شده؟ يزیبا تواما؟ چ - رنسو

.آره -

شده؟ یچ - سورن

.به خودم مربوطه قربان -

ه؟یخبر. يشد نیسنگ - سورن

.بود دهیرس گهیآسانسور د. زدم پوزخند

ارم؟یکه من دارم م هیچ نیحداقل بگو ا - سورن

و  یخواستم بهش بفهمونم که خر خودت یم. فتادهین یکنم که وانمود کنم اتفاق يخواستم کار ینم ینداشتم باهاش حرف بزنم، حت حوصله

من و سورن پاشدن و  دنیهردوشون با د. کرد یصحبت م رهیدا یمنش م،یداشت با فه نیمت. ما ي رهیتو دا میرفت. دمیرو د زیمن همه چ

.دست دادن

.نمیبدو تو اتاقم بب. يخوش اومد ،یبه خانوم -نیمت

.زیم يرو میها رو گذاشت کیپالست. میتخودش رفت تو اتاق و من و سورن هم پشت سرش رف بعد

!نهیچقدرم سنگ ه؟یچ نایا - سورن

.فراموش کرده بودم گهیصبح رو د يو خنده هاش ماجرا نیمت دنید با

خب کدومش مال منه؟ -نیمت

.يسرمه ا یکیبود و  یمشک شیکیها نگاه کردم،  کیپالست به

.نیمال توئه مت هیمشک -

.براش لواشک و ترشک و کلوچه هم گرفته بودم. شکموئه یلیدونستم که خ یم. ذوق درش رو باز کرد رو برداشت و با کشیپالست نیمت

!آخ جون، دمت گرم -نیمت

.ستین یچیدونستم تو دلش ه یم. دیلپم رو کش بعد

:با تعجب گفت سورن

؟يشمال بود -

.اوهوم -

.ذوق کادوش رو باز کرد با

!قلبه چقدر خوشگله نیا ،يوا - سورن
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.خوام یمنم م -نیمت

.گرفتم گهید زیچ هی. واسه تو هم هست -

.ذوق کرد یبازش کرد و کل نیمت

!یچه نازه آج -نیمت

.یدستت درد نکنه خانوم - سورن

".نکن سورن يبا قلبم باز ،ینگو خانوم". شد ظیدوباره غل اخمم

سورن، رفت؟ -نیمت

.لواشک گذاشت تو دهنش کهیت هیمبل و رفت؟ سورن خودش رو پرت کرد رو  یک. کردم زیرو ت گوشام

.آره بابا، پدرم دراومد - سورن

.تکون داد يبه من نگاه کرد و سر نیمت

؟يهامون رو بد یسوغات ایسرکار  ياومد -نیمت

.بهتون زده باشم يسر هی امیگفتم ب. خوام رسما کار کنم یهردوش، اما امروز نم ییجورا هی -

.سرکار خانوم يخوش اومد -نیمت

ومده؟ین دیجد يپرونده . ممنون -

!از شمال یچه رود برگشت. نه فعال -نیمت

.خواست بمونم یمنم دلم نم. میاومد و برگشت شیواسه بابا کار پ -

.یدوست داشت یلیرو خ نایخاله ات ا يچرا؟ تو که خونه  -نیمت

.اون جا بودن نایا وانیآخه ک -

.یکن یکار م یچ يدار ستیخودت معلوم ن. نکن يرو واسه من اون جور فتایخواستم بگم ق یم. شد ظیسورن غل يها اخم

؟یاونا واسه چ -نیمت

.یاومده بودن مهمون. دراومدن کیپدرش با شوهر خاله ام شر -

؟يد یعسل، انجام م میدار یپیتا يکارها يسر هی -نیمت

.اریآره ب -

.فعال بچه ها. رم بخش یمن م - سورن

.فعال. باشه -نیمت

ساعت . رفت یچشم هام کنار نم يخودم رو سرگرم کرده بودم، اما اون صحنه از جلو. گرفتم و رفتم تو اتاق خودم نیرو از مت یپیتا يهاکار

.رو برداشتم یگوش. کردم یم ییرایبود که کارم تموم شده بود و داشتم با قهوه از خودم پذ یساعت مین هی. زنگ خورد میپنج بود که گوش

؟یاداشالو جانم د -

.یرم، اومدم خداحافظ یدارم م. نییپا ایبدو ب -
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؟ییاالن کجا -

ن؟ییپا يایم ایباال  امیب. دم ادارتون -

.اومدم ستایوا. نییپا امیم -

 .کنه ینگاه خندون داره نگاهم م هیسورنه که با  دمید. سرم رو که بلند کردم. یکس هیکه ناخودآگاه خوردم به  رونیاز اتاقم زدم ب زود

داده  هیتک نشیبه ماش ایعرش. دمیو به سمت پله ها دو رونیاز بغلش اومدم ب عیسر. کنه یم تیکارهاش دلم رو اذ نیدونست با ا یکاش م

بود با  دهیشلوار کتان کرم پوش هی! قربون داداش خوشگلم بشم. کرد یم يرو چشم هاش بود و با انگشت هاش باز شیآفتاب نکیبود و ع

رو  نکشیع. کردم یبرگشت و به من نگاه کرد که داشتم نگاهش م. هاش رو خوشگل تا زده بود نیکه آست دیسپرت سفا يمردونه  رهنیپ

:گفت یطونیش لحنچشمک زد و با  هیگذاشت رو موهاش و 

.شما ینزن، تموم م دیخانوم د -

.دست هاش رو باز کرد و اشاره کرد که برم تو بغلش بعد

.نم مهربون دست هاش رو دورم حلقه کردآروم رفتم تو بغلش و او منم

!ایتپل شد - ایعرش

:و گفتم نشیزدم تو س کیمشت کوچ هی

.کنه یچادر چاقم م رم،ینخ -

.و ما هم باورمون شد یتو گفت - ایعرش

.شهیدلم برات تنگ م ؟ير یم يچرا دار -

؟يایم یقبول ش رازیاگه ش. ها نباشمتن ،یقبول ش رازیکنم ارشد ش یدعا م. مجبورم برم ؟يکار کنم خواهر یچ - ایعرش

.صد درصد -

قول؟ - ایعرش

.قول -

.یکنم که اون جا قبول ش یپس از امشب سر نماز دعا م - ایعرش

.دیاز خودش جدا کرد و صورتم رو بوس منو

.فکر کنم فردا برسم فتم،یاالن راه ب. برم دیبا گهید - ایعرش

؟ير ینم مایچرا با هواپ -

:اشاره کرد و گفت نشیبه ماش يلحن مسخره ا با

برام بفرستن نه؟ یخصوص مایبدم با هواپ نمیالبد ا -

.گرفت خندم

.امیدرب ییتنها نیمن که از ا شیپ يایزودتر ب... شاایا. حالل کن عسل خانوم يدید یخوب يهر بد گهیخب، د یلیخ - ایعرش

.مینیبا انگشتاش اشکام رو پاك کرد و زد رو ب. دناشکام دوباره اوم. دیدوباره منو بغل کرد و گونه هام رو بوس بعد
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!نازت بارون اشک بباره يچشا فهیح. شگون نداره هیپشت سر مسافر گر - ایعرش

.یستیول کن ن طمیشرا نیتو بدتر شهیهم -

:دور و برش رو نگاه کرد و گفت ایعرش

 یچراغون! گرفتن واسم یچه جشن یدون یاالن نم گه،یارن ددوست دخترامم گناه د چارهیب. هم خوشحالم یلیمن خ ط؟یشرا نیکدوم بدتر -

...و  یو گوسفند قربون

.خنده سرش رو تکون داد با

!یوعض هیاصال  - ایعرش

.وونهیخب بابا، د یلیخ -

.دیرو بوس میشونیشد و پ يجد ایعرش

!يخواهر شهیدلم برات تنگ م. مواظب خودت باش - ایعرش

:و گفتم دمیلپش رو بوس منم

.راحت شه المینصفه شبم بود اشکال نداره، بذار خ. زنگ بزن يدیهر وقت رس. طور نیهم هم تو -

گه؟یامر د. چشم - ایعرش

.خدا پشت و پناهت باشه داداش -

:تکون داد و گفت یدست. شد نیو سوار ماش دیرو بوس دستم

.منتظرت هستما -

 یکه بعض طونمیش ي کهیداداش کوچ نیچقدر دلم واسه ا. محو شد ابونیخ يتا از تو ستادمیرفت، اون قدر ا. و دست تکون دادم دمیخند

.خدا همراهش باشه! شد یکرد، تنگ م یم يداشتم و برام خوب بزرگتر اجیوقت ها که بهش احت

 يه موشکافانه نگا هیبا  نهیمن برگشت و دست به س دنیبا د. بود ستادهیسورن کنار پنجره ا. خودمون ي رهیدل گرفته برگشتم به دا هی با

.دلخور نگاهم کرد

شده؟ يزیچ -

بود؟ یاون ک - سورن

بگم؟ دیبا -

:و گفتم دمیکش ینگاهم کرد که پوف يطور

.ایعرش -

:زد و گفت يپوزخند سورن

نه؟ ،یکن یخوب حال م ه؟ینفر سوم ک. ایبعد عرش وان،یاول ک -

اما نگفتم، فقط براش  ن؟یک نایا یدون یتو اصال چه م ؟يت صبح حال نکردتو مگه خود ؟يکاره ا یخواستم دهنم رو باز کنم و بگم تو چ یم

.تاسف تکون دادم و رفتم تو اتاقم ياز رو يسر
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 نیداشته باشه؟ چرا ا لیکارش دل يمن برا نیتونه ع یاونم م یعنیمنم زود قضاوت کردم؟  یعنیکنه؟  یقدر زود قضاوت م نیسورن ا چرا

 هیهام بود که گر لیاز دل یکیدونستم واسه کدوم  ینم یعنی. دونم چرا یکردم، نم هینم تهمت زدم؟ گرم یعنیزنه؟  یقدر زود تهمت م

.کردم

که سورن زود قضاوت کرد و بهم تهمت زد؟ نیا واسه

رو دوست داره؟ يا گهیکه سورن حتما کس د نیا واسه

شه؟یرفت و دلم براش تنگ م ایکه عرش نیا واسه

انتظار داشت و من اون نبودم؟ يا گهید زین چاز م وانیکه ک نیا واسه

کنه؟ یرو دوست دارم که در موردم بد فکر م یکه کس نیا واسه

!کردم هیگر"واسه ها" نیتموم ا واسه

انگار خودش اتاق . رفتن یهم داشتن م نیسورن و مت. رونیرو برداشتم و از در زدم ب فمیک. ساعت هشت شبه دمیخودم که اومدم د به

.رفته بودم گهیزد، اما من د یاز پشت صدام م نیمت. رفتم عیکردم و سر یلب خداحافظ ریز. بخش نداره که همش تو بخش مائهنداره، 

عسل؟ عسل؟! کرده ها هیگر -نیمت

 گشتم یطور که م نیهم. مامان و غزل رو نداشتم يها میج نیخونه و س يحوصله . خواستم یآزاد م يهوا. چرخ بزنم ابونیتو خ رفتم

.یکتاب فروش هیچشمم افتاد به 

 یدرس م نمیش یاز فردا م. رفتم تو و چندتا کتاب گرفتم. رو بزنم یهمه چ دیکه خودم رو با درس سرگرم کنم و ق تهیموقع نیبهتر حاال

 انینداشتم تا پاکه امروز افتاد دوست  یبا اتفاق. کنم یو واسه کنکور ارشد ثبت نام م رمیگ یرم دفترچه م یاصال فردا صبح م. خونم

چون باهاش  شه،یدونستم دلمم براش تنگ نم یم. نمیخواستم سورن رو بب یو نم يلج و لجباز يافتاده بودم رو دنده . رمسرکار ب میمرخص

!گهیدوست داره م یپسره هر چ. لج کرده بودم

***

 ياز اتفاقا. و باهاش قرار گذاشتم نیاسمیزنگ زدم به بعدش هم . امروز رفتم کنکور ثبت نام کردم. چهارشنبه است و ساعت نُه شب امروز

 نیآموزشگاهشون، اما من به خاطر ا امیبهم اصرار کرد که ب. خونه تا منم بخونم یم ییکه چه کتاب ها دمیو منم ازش پرس میمدت گفت نیا

که الزم بود  لیوسا يسر هیبا هم  میرفت .رفتم قبول نکردم یسرکار م دینداشتم و با يادیاز استاداش بود و منم وقت ز یکی وانیکه ک

دونم محاله تهران قبول  یم. دارم یکنکوره و من وقت کم گهیماه د هی. خونم یکردم و دارم درس م يزیبرنامه ر یکل. گرفتم و اومدم خونه

.ببرم ادیاز  جا قبول شم و دوباره درس بخونم و سورن رو هیکه بتونم  يخونم، اون قدر یم درساما  ت،یوضع نیشم با ا

***

دوشنبه
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از بس  نمیب یم ییو زمان رو چهارتا نیزم. چند روزه بکوب درس خوندم نیتوا. برگردم سرکار دیتموم شد و با میامروز مرخص باالخره

.گهیاستفاده کنم د یاز هر فرصت دیکار کنم؟ با یچ. سرم تو کتاب بوده

کارخونه  يکه تو ییبودن، چه اون ها رانیکه تو ا ییچه اون ها. شدن ریش هم دستگتمام آدم ها. شدن یدادگاه يریباند نص ياعضا تمام

هاش و ناصر و  يا الهیهم پ ریو سا يرینص. بهمون کمک کردند یلیخ یو دب نترپلیا سیقسمت پل نیتو ا. کردن یم یبراش خوش خدمت

نگفته بود  يزیپدرش خبر داشت و چ يکه از کارها نیبه خاطر اهم  لوفرین. شد یماه بعد اجرا م شیاما حکم ش دن،به اعدام محکوم ش یمان

.روز آخر هم ضبط شد يو شرکاش و اون مهمون ها يریتمام اموال نص. به دو سال حبس محکوم شد

 نرایا يها یو درشتشون تو مهمون زیشد، از ر ریبود دستگ يرینص يو دستش تو کاسه  میکه برخورد کرد یبا هرک تیمامور نیمدت ا تو

خالف  ستیبلد ن یشد که وقت یادب م دیهم با يرینص. میبود دهیبراش زحمت کش. بود یخوب ي جهینت. یدب يها یمهمون يو کله گنده ها

.کشه یصبرانه انتظارش رو م یدار ب ياز راه خودش برگرده، چون چوبه  شهیالبته نم. کارها نره نیسراغ ا گهیده د یمکنه و زود دم به تله 

 یستیهر روز صبح سه ساعت وا ستیالزم ن گهیکه د نهیبودن ا سیپل یخوب. نییرفتم پا شیآرا یو بعد از کم دمیفرمم رو پوش لباس عیسر

!از اول تا آخرم همون تنته، راحت ،يلباس فرم دار هی. یبپوش یچ یکمد لباست و انتخاب کن يرو به رو

.ریصبح به خ -

!ایلسرحا یحساب. گل دختر ریصبحت به خ -مامان

.داشته باشم جانیه دمیبا. گردم سرکار یدارم برم گه،یآره د -

.يارینم ریوقت گ يطور نیحاال حاالها هم که ا. يدرس خوند یهمش نشست. ییجا ،یحیتفر میرفت یچند روز رو م نیکاش ا -غزل

:و گفتم دمیرو بوس گونش

.خانوم یآبج گه،یها رو هم داره د یبدبخت نیدوباره برم دانشگاه؟ خب درس خوندن ا یخودت مگه اصرار نداشت -

.دادم باال ییقلپ چا هیدهنم و  يلقمه گذاشتم تو هی

:دهن پر گفتم با

.خداحافظ -

:مامان بلند شد و گفت يصدا باز

.یش ینم الغر يوضع غذا خوردن چه جور نیمن موندم تو با ا. یرفت یبعد م ،يخورد یم زیچ هی ینشست یم! که ينخورد یچیتو باز ه -

:گفتم ينگاه به خودم انداختم و با دلخور هیو  ستادمیدست به کمر ا ییرایرو قورت دادم و وسط پذ لقمه

من چاقم؟ -

.نه الغر ینه چاق ،یکلیهم خوش ه یلینه مامان جان، اتفاقا خ -مامان

!تو نگران نباش عسل جان. خانواده فقط من چاقم نیتو ا -غزل

چون الغر بود درازتر  یهم قد من بود، ول بایتقر یعنیداشت،  يقد بلند. مانکن ها بود هیشب یعنیالغر بود،  يادیز. منگاه به غزل انداخت هی

ما ... . خوشگله ماشاا گه،یخودمه د یآبج. بود یداشت و چشم هاشم مثل من درشت و طوس یمشک يو موها دیپوست سف. داد ینشونش م

چشم هامون رو  یصورت بابا بود، اما رنگ چشم و مو و درشت بیصورتمون ترک بیترک. میزد یهم مو نمبا . میهم بود هیشب یلیسه تا کال خ
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دعا دعا . رو روشن کردم و رفتم سمت اداره نیماش... بسم ا هیبا . نمیسمت ماش دمیو دو دمیکفش هام رو پوش. میاز مامان به ارث برده بود

.که خدا رو شکر نه سورن بود نه اون دختره فتهیکوچه ن يتو تفاقهکردم دوباره اون ا یم

 هی. شده بودم قیدق زیامروز به همه چ. رونیاز آسانسور اومدم ب. دوم آسانسور رو زدم يطبقه  يلبخند وارد ساختمون اداره شدم و دکمه  با

بود  هیو بق یمال سرگرد کازرونوسطم که  ياتاق ها. نایسورن ا رهیما بود و سمت چپش دا ي رهیبزرگ داشت که سمت راستش دا يراهرو

 يجا هیاونا هم رفته بودن . بنده خداها مونده بود نیمال ما رو قبال انجام داده بودن، مال ا. يکردن و رنگ و باز ساز یم ریمرو داشتن تع

.گهید

.به پام بلند شد میفه. لبخند وارد بخش خودمون شدم با

.سروان آرمان ریصبح بخ - میفه

سرگرد هست؟. انستو ریصبح بخ -

د؟یکارش داشت. ینه، رفته بخش سرگرد صادق - میفه

.يطور نینه، هم -

.میانجام بد میدار یکار و بار چ مینیو بب ادیب نیاتاقم و منتظر موندم که مت يتو رفتم

در  دهیند ریخ نیمت نیکه اتو درس فرو رفته بودم  قیمطالعه کردم و عم یساعت کی. بهتره بنده به درسم برسم میندار يحاال که کار خب

.زد و مزاحمم شد

سرکار؟ دیآورد فیباالخره تشر. به سرکار خانوم -نیمت

.برم ،یناراحت. سالم -

؟يچطور. سر جات نیبش -نیمت

:و گفت نییرو داد پا نکشیبا تعجب ع. نگاه بهشون انداخت هیرو برداشت و  زمیم يرو يو کتاب ها زمیم شیاومد پ بعد

؟ینخو یدرس م -

:گفتم لکسیو ر میدادم به صندل هیو تک نشستم

داره؟ یاشکال. اوهوم -

برات؟ ادین شیپ یدانشگاه مشکل يبر يدونه؟ بخوا یفقط سرهنگ م. هم خوبه یلینه، اتفاقا خ -نیمت

.کجا قبول شم ستیحاال معلوم ن. دونه یکه م ییدا -

؟ير یم یشهرستان هم قبول ش یعنی -نیمت

.رم یباشه، اگه بابام گذاشت م کجا نمیتا بب -

؟يتنهام بذار يخوا یم! نامرد يا -نیمت

.چرا تنها؟ سورن که هست -

.نه ایبمونه  ستیبعدشم، سورن هم معلوم ن. مونم یمن منظورم معاونمه که تنها م. اوال سورن خودش سرگرده -نیمت

نه؟ ایبمونه  ستیمعلوم ن یچ یعنی گه؟یشهر د هیره  یکنه و م ینکنه داره ازدواج م. دهنم خشک شد هوی
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خواد بره؟ یمگه کجا م -

دانشجوئه  نجایسروش داداششم که ا. ستیتهران براش خوب ن يدکترها گفتن هوا. هییایمیبهتر بگم، جانباز ش یعنی. ضهیپدرش مر -نیمت

.سورن با خانوادش از تهران برن دیشا. تونه باهاشون بره ینم

.ستیازدواج ن هیلحاظم خوشحال شدم که حداقل قض هیاما از . نمشیبره و من نتونم ببکه سورن  نیگرفت از ا دلم

خوان برن؟ یحاال کدوم شهر م -

.ستیحاال فعال معلوم ن. رن شمال یاحتماال م. دونم ینم -نیمت

.درس بخونم گهیاما حال نداشتم د. و سرم روکردم تو کتاب دمیکش یپوف

رم تو اتاقم یمن فعال م -نیمت

ذارن، من  یم یشن و احترام نظام یهاشون پا م سیهمه واسه رئ م؟یبود یسیچه جور معاون و رئ گهیما د. تکون دادم و اونم رفت يسر

تمرکزم رو جمع  گهیکم د هی. میسرگرد بودنشم قبول ندار ن،یمت چارهیهه، ب! نهیمت گه،یولش کن د. دادم یزحمت حرف زدنم به خودم نم

.ختمیخودم ر يخوش رنگ برا ينسکافه  وانیل هیپاشدم و . نداشت يا دهیفا ی، ولکردم که درس بخونم

.کمش رو خوردم که تلفنم صداش دراومد هیو  نشستم

بله؟ -

.اتاقشون دیگفتن بر. کارتون دارن ایجناب سروان، سرگرد پو -

.رم یاالن م. میباشه فه -

. بعد خندم گرفت "خب اون کارم داره چرا من برم؟"کردم  یلب غر غر م ریز. نینسکافم رو خوردم و رفتم اتاق مت ییسرپا گهیکم د هی

!ییچقدر پررو گهیتو د سته،یبدبخت مثال رئ نیبابا اون مت

.من چشم هاش گرد شد دنیسرش رو بلند کرد و با د نیمت. گذاشتم یرفتم تو و احترام نظام نیمت دییزدم و با بفرما در

؟يتو اتاقت؟ چرا چشم هات رو گرد کرد امیب یمگه خودت نگفت ه؟یچ -

.تعجب کردم ،یآخه احترام گذاشت -نیمت

؟يکارم دار یحاال چ. یحال کن ،یش ریکم جوگ هیخواستم  - خنده گفتم با

:که بهم نگاه کنه گفت نیپرونده رو داد دستم و بدون ا هیو  زشیم يرو يدوباره سرش رو انداخت رو پرونده ها نیمت

.اریامضاش کنه بعد ب ستایمهمه، وا یلیخ. تا کارش انجام نشد برنگرد. بخش سورن، بده سورن امضا کنه ببر نارویا -

:هام رو تو هم کردم و گفتم اخم

برم؟ دیحتما من با. گهیرفت د یم میفه يداد یخب م -

:کرد و گفت یرو داد باال و اخم نکشیبا انگشت اشاره اش ع. گرفته بودش استیکه جو ر نیمت

.هم نزن يادیببر، حرف ز! ستایبد ن یکار بکن هیچند روز  نیبعد ا -

.بداخالق -

؟یگفت یچ -نیمت
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:خنده گفتم با

!گفتم چشم قربان -

:لبخند زد و گفت نیمت

!کن اهیبرو بچه، خودت رو س -

.و رفتم بخش سورن رونیاومدم ب نیخنده از اتاق مت با

.بلند شد و احترام گذاشت دنمیبا د شیفرهمند، منش. ششونرفتم تو بخ. بودم دهیسورن رو ند امروز

ست؟ین یسرگرد صادق. ستوان فرهمند یخسته نباش -

.من انجام بدم دیبد دیداشت يکار. اوردنین فیهنوز تشر. نه جناب سروان - فرهمند

.امضا کنه یگفته بدم به خود سرگرد صادق ایسرگرد پو. نه ممنون -

:فتتکون داد و گ يسر فرهمند

.دینیبش دییبفرما. دیباشه، هر جور راحت -

.لب هام پاك شد يها که لبخندم از رو یرو صندل نمیلبخند برگشتم که بش با

.گهیحتما اونم منتظر سورن بوده د. ها نشسته بود یصندل يرو دیدختره که اونروز سورن رو بوس همون

مانتو  هی. کنم زیرو آنال افشیتونم ق یخوب م کمهیحاال که نزد. شید تو گوشتفاوت بهم انداخت و دوباره سرش رو کر ینگاه ب هی دختره

رژ  هی. و قرمز یمشک فیو قرمز و ک یمشک يروسر هیبا  یپاشنه بلند مشک يکفش ها ،یبود با شلوار کتان مشک دهیپوش دیتنگ بلند سف

 هی. زشتم نبود یعنیداشت،  یمعمول بایتقر ي افهیق هید و از من الغر تر بو. داد ینشون م شتریرو ب دشیصورت سف کهلب قرمز زده بود 

دورش رو  ملیکه با مداد چشم و ر رهیت يدرشت قهوه ا یکم ينازك و چشم ها ي دهیکش ينازك و ابروها يصورت نسبتا الغر با لب ها

 طیبودن مح یما به خاطر انتظامحت. بود رونیموهاش ب یکم. که معلوم بود رنگ شده س داشت رهیت يقهوه ا يموها. کرده بود اهیس

.میو احترام گذاشت میمن و فرهمند بلند شد. سورن اومد. موهاش رو کرده تو

گفت  یم طونهیش! چقدر دلم براش تنگ شده بود. رو دستش گرفته بود فشیبود و ک دهیپوش ریس يبا شلوار سرمه ا يسرمه ا راهنیپ هی

"!ها هیزیکن دختر، خجالتم خوب چ ایح"گفت  یوجدانم م یول "کردم یاده ماز فرصت استف میکاش اون موقع که با هم بود"

سورن بدون . برعکس شد یو من تا ته بسوزم، ول رهیبگ لیانتظار داشتم االن دختره رو تحو. نگاه به من و اون دختره انداخت هی سورن

:لبخند مهربون گفت هیباز دختره رو به من کرد و با  شیتوجه به ن

؟یداشت يسل؟ کارجانم ع -

ته دلم خوشحال شدم که حداقل اون که فکر  یول. بود دیکارمندها بع يتو اداره، اونم جلو يبرخورد نیشناختم همچ یکه من م یسورن از

.نکرد عمیسورن ضا یعنیکردم نشد،  یم

. دلم ازش گرفته بود یلیباشم، وگرنه خ دختره با سورن مهربون يکردم فقط جلو یالبته سع. لبخند زدم و پرونده رو گرفتم جلوش هی منم

.یو دوست داشتن یمیکردم، همون سورن صم یم ينبود که روز و شبم رو کنارش سپر یاون سورن گهید

.یرو امضا کن نایگفت ا نیمت -
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.تکون داد و پرونده رو ازم گرفت يلبش رو گاز گرفت و سر سورن

؟يروقته منتظ یلیخ. شرمنده، اصال حواسم نبود - سورن

.شهیم یربع کینه،  -

.تو ایباشه، ب - سورن

.جا بودما، کارت دارم نیسورن جان من زودتر ا -دختر

:کم ابروهاش گره خورد و گفت هی سورن

.منتظر باش. دارم يکه، کار ادار ینیب یم -

!بدجنس شدما. کردن یقند آب م لویک لویدلم داشتن ک ته

.بود يو ادار یداشت و رسم يو سورمه ا دیسف ونیدکوراس. بود کیخوشگل و ش. تو اتاق سورن رفتم

.تا امضاش کنم نیعسل بش - سورن

سورن  یعنیباشه  يطور نیاگه ا. کنه تیاون دختره باهام گرم گرفته که اون رو اذ ياحساس کردم فقط جلو. کم لحنش برگشته بود هی

!دونم یاون دختره رو هم دوست نداره؟ نم

 هیهم  قهیهرچند دق. کرد یبرگه ها رو امضا م عیشدم که با دقت و سر رهیسورن خ يو به دست ها يسرمه ا یرو مبلمان چرم نشستم

:پرونده رو داد دستم و گفت قهیبعد از چند دق. داد یتکون م يکرد و سر یبه نوشته ها م ینگاه

.دییبفرما - سورن

.ممنون -

.تو ادیبه اون خانومه بگو ب رونیب یرفت. کنم یخواهش م - سورن

.رونیگفتم و رفتم ب يکردم پنهونش کنم، باشه ا یم یکه سع يا يدلخور با

.تو دیبر دیتون یخانوم؟ م -

 شونیخانوم افاده ا نیآقا سورن با ا. از امروز ما نمیا ا،یب. شل رفت تو اتاق شینگاه چپ بهم انداخت و بعد از در زدن با ن هی دختره

.زهرمارش کردن

برگشتم تو اتاق خودم و کتابم رو برداشتم و به زور شروع کردم . و پرونده رو بهش دادم نیکردم و رفتم تو اتاق مت یظفرهمند خداحاف از

.به درس خوندن

.کردم یچند وقته، کتاب خوندن کارم شده بود و به دور و برم کمتر توجه م نیمدت مثل عادت ا نیتو ا. گذشته بود يهفته ا کی

. عادت کوچولو جلوه بدم هیو احساسم رو  رمینگ يرو جد هیزنه منم قض ینم یکردم حاال که اون حرف یم یسع. بود يبا سورن عاد رفتارم

من چرا خودم  الهیخ یقدر ب نیسورن ا یاما خب وقت. ستیعادت نبوده و ن هیدونستم که حسم به سورن فقط  یم یاما خودم بهتر از هر کس

 ياون طور یعنی. يلج و لجباز يکنم؟ خالصه منم افتاده بودم رو دنده  يداره من برم ازش خواستگارش بزنم؟ نکنه انتظار یرو به آب و آت

.نیشده بودم، هم الیخ یسرم رو کرده بودم تو درس و ب. کردما یلج هم نم
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 یمتوسط خستتون نم يابزرگ و با پرونده ه يگفت شما رو گذاشتم واسه کارها یسردار م. نبود ادیچند وقته کارمون ز نیرو شکر ا خدا

گرفت و بچه ها همش استراحت  ینداشتن و دو سه ساعت از وقتمون رو م يکار شترشونیداد که ب یرو بهمون م کیکوچ يکنم و کارها

.خوندم، چون فقط حدود دو هفته واسه کنکورم وقت داشتم یکردم، درس م یاما من استراحت نم. کردن یم

کم کنجکاو شدم و گوشام  هی. دمیسالن شن يرو تو نیسورن و مت يخوندم که صدا یاتاقم داشتم درس م بعد از ناهار تو شه،یمثل هم ظهر

بود  يرفتنش جد ي هیقض. دمید یسورن رو م يکم خنده ها یلیچند مدته خ نیا. کردن یم یو شوخ دنیخند یکه م نیمثل ا. زکردمیرو ت

.خواستم یرو نم نیداد و من اصال ا یرو انجام م لشانتقا يو داشت کارها

معاون  ،يو نادر نیسورن و مت. دنیخند یبودن و داشتن م ستادهیوسط سالن وا. رونیرفتم ب ییخوام برم دستشو یکه م نیا يبهونه  به

.میاز سفر برگشته بود و فه یسورن که به تازگ

.به، معاون منم که اومد -نیمت

.خنده سالم کردم و همه جوابم رو دادن با

.خندتون همه جا رو برداشته ها يصدا ه؟یخبر -

.بحث مردونه س. داخل دییشما بفرما ست،ین ينه خبر -با خنده گفت سورن

.نییآوردم پا یزدم فکش رو م یشده بود، وگرنه م يبرخوردمون باهم محترمانه و جد دایکه جد فیح! بچه پررو. برخورد بهم

همه  نیا يزشته جلو ال،یخ یب. ییبود؟ اوه، دستشو یبهونم چ. کم فکر کردم هی... اسه که، و رونیب ومدمیبگم که واسه خاطر شما ن خواستم

.ییخواستم برم دستشو یمرد بگم م

:بهش رفتم و گفتم يپرروم رو رو کنم و چشم غره ا يکردم همون رو یسع

!دایکن یقدر سر و صدا م نیا م،یخوند یدرس م میکه داشت نیمثل ا -

.میآقا رو بدرقه کن دیبا ال،یخ یامروز درس رو ب -نیمت

.ره یخوشحاله داره م یلیکه خ نیمثل ا د،یخند یسورن هم م. ابروهاش به سورن اشاره کرد با

:گفتم رهیگ یام م هیلحن ناراحت که تابلو بود داره گر هی با

؟ير یم يدار -

:و گفت هیزد به بق یچشمک ينادر

!اراحت شدان شتریکه سروان آرمان از همه ب نیمثل ا -

.ذارن یچهارتا پسر دارن سر به سر من م نیحاال ا. رو بشه متنفر بودم هیبق يکه دستم جلو نیاز ا. خنده ریهمه زدن ز بعد

:و خودم رو خونسرد نشون دادم و گفتم ستادمیصاف وا دوباره

ره، نه؟ یمافوق بداخالقت داره م یخوشحال یلیکه شما خ نیمثل ا -

:و گفتکرد  يسرفه ا سورن

.برم، بعد دیحداقل بذار. دیزن یپشت سرم حرف م نیجاما، دار نیمن ا -

:توجه به حرف سورن گفتم یتعجب و ب با
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خنده داره؟ یلیخ شونیحاال رفتن ا -

.میدیخند یم میمردونه بود، داشت ينه بابا، حرفا -نیمت

:با خنده گفت سورن

.یه باهاش بزنحرف مردون یتون یمعاونت زنه، نم! نیمت رمیبم -

دادم که همه به جز  زه،یفحش سخت و البته نسبتا پاستور هی یسیبه انگل. کنن یدارن مسخرم م ادیاحساس کردم ز. خنده ریهمه زدن ز باز

:سورن گفتن

؟یگفت یچ -

:تکون داد و گفت يو لبخند نگاهم کرد و سر یسورن با اخم ساختگ فقط

.نیا رو ببم يجامعه  يکرده  لیقشر تحص! به به -

گفتم؟ یچ يدیفهم -

خودم رو حفظ کردم و ابروهام رو انداختم  يکم سرخ شدم، اما باز خونسرد هی. آره یعنیمثبت تکون داد که  يسرش رو به نشونه  سورن

.باال

؟يبر یم فیتشر یحاال ک -

.بشیو دست هاش رو کرد تو ج دیکش یلبخندش رو خورد و آه سورن

.فردا - سورن

ا؟فــــرد -

.اوهوم - سورن

ن؟یگرفت یانتقال ن؟یر یحاال کجا م! چقدر زود -

.ده یسردار گفته کارهام رو انجام م. ندادن و معلقم تو هوا یفعال که انتقال. نه ای میاون جا بمون ستیحاال معلوم ن. رم شمال یفعال م - سورن

.شد فیح -

.ادتکون داد و دست هاش رو تو هوا تکون د يبا لبخند سر سورن

:با خنده گفت نیمت

اد؟یسورن ب يخواد جا یم یک یدون یم -

:تکون دادم و گفتم يسر

اد؟یخواد ب یم ینه ک -

:گفت یبا لحن خاص سورن

.شهاب کاوه -

:گفتم اریاخت یب هوی

!نـــه -
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:با تعجب گفت ينادر

چرا؟ -

کم هم  هی. تونست خندش رو بخوره یاما خودش هم نم. شهگفت ساکت با یم نیگرفت و به مت یو سورن لبش رو گاز م دیخند یم نیمت

.کرد یخبر نداشت با تعجب نگاهمون م هیکه از قض يفقط نادر د،یخند یم زیر زیهم ر میفه. بود یعصب

!عصا قورت داده بهتر بود يِبداخالقِ عبوسِ اخمو یسرگرد صادق نیبابا هم -

.رخندهیزدن ز همه

:و گفت با اخم و خنده نگاهم کرد سورن

.يکه کاناپه الزم شد نینه، مثل ا -

!اوه -نیمت

...بچه پر  -

فشرد و  یم شتریخنده ها قلب منو ب نیا. نرفته ادشیطرف خوشحال بودم که حداقل خاطراتمون رو  هیاز . رو خوردم شیاخم سورن بق با

 گهیهزارتا کاش د. کرد یاق خودش رو تو دلم جا نمو دعوا و اتف يکاش دوباره بعد اون همه سرد! رفت یکاش خشک م. کرد یداغونم م

.بچه ها يسورن دستش رو مشت کرد و زد به مشت ها. نشوند یو بغض رو تو گلوم م دیچرخ یستاره م نیدور سرم ع شهیکه مثل هم

.نمتونیب یشب م - سورن

.میمخلص. حتما داداش -نیمت

امشب؟ هیخبر -

.جناب سرگرده یپارت يگودبا - میفه

:و گفت دیام رو درشت کردم که سورن خنده چشم

.نگرفتم ینترس، پارت. ینه بابا، بچه ها شام مهمون من هستن واسه خداحافظ -

!گهید شهیم شیاالن حسود ،یگ یخانوما حسودن؟ خب م یدون یسورن جان نم -نیمت

.چرت و پرت بگن نیاز ا شیبزنگ خورد و نذاشت  میخوشبختانه گوش. پررو شدن يادیها امروز ز نینه، ا. کردم یاخم

 ینم. حساسه ایمدت من به اون دختره حساسم، سورن هم به عرش نیکه تو ا يدونستم همون قدر یم. ذوق کردم یکل ایاسم عرش دنید با

.دونه داداشمه که

.جون ایالو؟ سالم عرش -

؟يچطور. يسالم خواهر -

دل؟ زیعز يتو چطور. میعال یشنوم، عال یاالن که صدات رو م -

ه؟یخبر. يمهربون شد -

.زمینه عز -

!دلم برات تنگ شده بود ؟یکن یکار م یبا درس ها چ -
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!منم دلم برات تنگ شده بود آقا. رسونن یدرس ها هم خوبه، سالم م -

.بود یدنیبچه ها د ي افهیق

!اوه، خواهرمونم از دست رفت -نیمت

.نگاهم کرد ظیغل اخم هیسورن با . دنیکردم و همه جز سورن خند یاخم

چه خبره اون جا عسل؟ -

.سرکارم زم،یعز یچیه -

.بوسم، درست رو خوب بخون یماهت رو م يرو. يشم خواهر یباشه، مزاحمت نم -

.خداحافظ. طور، مراقب خودت باش نیتو هم هم زم،یعز یمرس -

.یخداحافظ خانوم -

لو بدم  دینبا هیاون دختره ک دمیکنم، پس حاال حاالها تا نفهم تیرن رو اذرو نداشتم که باهاش سو یمن که کس. لبخند قطع کردم هی با

گفته بودم،  يطور نیهم. داداشمه اینگه عرش یقبالبهش گفته بودم به کس. رونیاز دهنش نپره ب يزیهم چ نیخدا کنه مت. داداشمه ایعرش

.کرد ننایشد اطم یهم نم نیالبته به مت. خوره یکردم به دردم م یحاال احساس م

:با اخم گفت سورن

.خداحافظ. نمتونیب یخب بچه ها، م یلیخ -

:پوزخند کنج لبش گفت هیرو به من کرد و با  بعد

.ها ببخش یبابت همون به قول خودت، بداخالق. مینیرو بب گهیدوباره هم د دوارمیام. خداحافظ سروان آرمان -

کم  تشیکم از عصبان هی دیسورن که حالم رو د. رمیشدن چشم هام رو نتونستم بگ بغض و پر ياما جلو. رهینگ میرو گاز گرفتم که گر لبم

چند  نیا يکردم با رفتن سورن تموم آرزوها یاحساس م. کرد یفکر م یاونم مثل من به دل تنگ دیشا. تو چشم هاش نشست یشد و غم

.ياومد خواستگار یم تیمامور کردم اگه سورن دوستم داشت حتما بعد از یبا خودم فکر م. ره یم نیوقتم از ب

:لب گفتم ریتکون دادم و ز يسر

.معرفت یخدا به همراهت، ب -

که بغض گلوش رو گرفته بود، برگشت طرف بچه ها  نیاونم مثل ا. زهینگاهم رو ازش گرفتم تا اشک هام نر. معرفتش رو تو دلم گفتم یب

.ختیر یصدا م یاشک هام آروم و ب. رفتم تو اتاقم عیمنم سر. و رفت کرد یلب خداحافظ ریکردن و ز یساکت به ما نگاه م گهیکه د

.پرده رو کنار زده بودم. تو گوشم دیچیآهنگ پ يصدا. رو گذاشتم تو گوشم میکنار پنجره و هندزفر ستادمیا

بعد هزارتا خاطره؟ يچه طور دلت اومد بر"

جا کنار پنجره نیدم ا یرو من م یچ تاوان

؟یبد بش یچطور تونست ؟يدلت اومد بر چطور

"؟یساده رد بش یچطور تونست م،یکس یاوج ب تو
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چشم هام رو فشردم . رهیدستش رفت رو دستگ. اتاق من پارك شده بود يپنجره  يدرست رو به رو نشیماش. اطیبود به ح دهیرس سورن

.بود رهیدستگ يسورن مردد بود و دستش هنوز رو. رو هم

؟یکن يمهر یب يجور نیبا من ا ادیچطور دلت م"

".یکن یبه من فکر م ياالن تو هم دار نیهم دیشا

دادم به  هیچرا سورن؟ چـرا؟ پرده رو انداختم و تک. دیشد غم چشم هاش رو د یفاصله هم م نیاز هم. شد بهم رهیخ. افتاد به من نگاهش

.ختیر یامون م یاشک هام ب. پنجره

تنها بمونم؟ يجور نیچطور دلت اومد که من ا"

.نتونم دیشا ینگفت ت،یسراغ زندگ یترف

يایخواد ب یسبک نشد ازت، دلم هنوز م دلم

يمنو نخوا گهید دیدونم شا یکه م نیبا ا یحت

.رم ینم اتیرو يکه راحتت کنم، از تو بذار

".رمیآروم بگ ادتیخوام کنار پنجره به  یم

***

"دو هفته بعد"

.یخستگخدا مردم از  يوا. من برگشتم خونه وهــو،ی -

:گفت یو با نگران رونیب دیاز آشپزخونه پر عیسر مامان

شد؟ یچ -

:گفتم یگاز بهش زدم و با سرخوش هیبرداشتم و  زیم ياز ظرف رو یبیمبل ولو کرده بودم، س يکه خودم رو رو يطور همون

.امتحانم رو خوب دادم -

:دستاش رو برد سمت آسمون و گفت مامان

.ياز بس درس خوند يخسته شد یمدت حساب نیکه ا ریبگ دوش هیبرو ! شکر ایخدا -

.به چشم مادرم -

.زدم رفتم باال یرو گاز م بیکه س يگذاشتم و همون طور یو احترام نظام پاشدم

وب خ. امروز کنکور دادم. باالخره درس خوندن هم تموم شد، البته فعال. رفتم نییتخت و باال و پا يخودم رو پرت کردم رو یخوش حال با

.بود ادیکه من داشتم همونم از سرم ز یبا اون وقت کم. بدك نبود یعنیبود، 

 ینم. صحبت نکردم یباهاش تلفن شتریبار ب هی یتنگ شد، ول یلیبا رفتن سورن دلم براش خ. درس خوندم شهیدو هفته مثل هم نیا تو

مغرورم رو ثابت نگه  يمنم خواستم اون رو. راز عالقه کنهدوست دارم اول طرف مقابل بهم اب گه،یخب منم دخترم د. خواستم من وا بدم

.بشم الیخ یکنه که منم ب یم يکنه، اگرم که نداشته باشه خب کار یم ياگه سورن دوستم داشته باشه ازم خواستگار. دارم
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اب رد دادم، هنوز هم چشمش انگار نه انگار به مرده جو. کردم بخششون نرم یدو هفته که سورن رفته و سرگرد کاوه اومده، سع نیا تو

.شه ییشم که دوباره هوا یچشم هاش آفتاب يخوام جلو یمنم نم. دنبال منه

فکر نکنم و خودم رو  یچیبه ه گهیخواست د یدلم م! آورد یآخ که چقدر حالم رو جا م. تو حموم و خودم رو سپردم به آب داغ رفتم

 یاون اصال دوستم نداشته باشه و االن با اون دختره داره خوش م دیشا. نکنم خواستم به سورن فکر یم گهید. بسپارم به دست سرنوشت

کردم و موهام رو  شیکم آرا هی. شمیآرا زیدورم و نشستم پشت م دمیچیذهنم رو مشغول کنم؟ حولم رو پ يخودیپس من چرا ب. گذرونه

.نییرفتم پاداشت تنم کردم و  يزیر يکه گل ها یمشک راهنیپ هی. و فر کردم دمیسشوار کش

امتحانت رو؟ يخوب داد! يبه، خواهر خانوم چه خوشگل کرد -غزل

چه خبر؟. اوهوم -

:مبل و گفت يرو پرت کرد رو فشیک غزل

دانشگاه؟ يبر يکار یبابا ب. یاز خستگ رمیم یدارم م -

!يکم غر بزن خواهر -

خوب داد؟ ؟یچ نیاسمی -غزل

.داد یم ادیبهش  یخصوص وانیک. وب نده؟ آره، فکر کنم اون بهتر داده باشهخ يخوا یکه اون رفت م یبا اون همه کالس -

:که مامان نشنوه گفت يآروم طور غزل

.گهیگذرونه د یدور از نظر م هیهمه رو . نهیاسمیبه  وانیک ریحتما االن گ -

:هام رو باال انداختم و گفتم شونه

.دونم ینم -

نشد؟ ياز سورن خبر -غزل

.نه -

؟یهست دیخر ي هیپا ال،یخ یب -غزل

االن؟ -

.هم به اون سرت بخوره يباد هی. رونیب مینه، غروب بر -غزل

.میباشه، پا -

!ولیا -غزل

***

"ماه بعد کی"

کرد  يشهاب دوباره ازم خواستگار. بود ششیشد، اما هنوز هم فکرم پ یم ينبود سورن داشت برام عاد گهید. عیماه گذشت، تند و سر کی

االن هم دستم واسه  نیکردم تا هم یخواست بپرسم، چون احساس م یهم دلم نم نیاز مت. نداشتم ياز سورن خبر. دادم یواب منفو منم ج
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قتل دستمون بود که تازه دو روزه  يپرونده  هیکم سرمون شلوغ بود و  هیماهه  هی نیا. زد ینم یاز سورن حرف هم نیمت. رو شده نیمت

.رونیزنه ب یدهنم خشک شده و قلبم انگار داره از دهنم م. نمیرو بب جیخوام نتا یم. ستینشستم و دل تو دلم ن وترمیکامپ يپا. تموم شده

شد عسل؟ یچ -غزل

.باز شه تیبذار سا -

رد لرزون اطالعاتم رو وا يبا دستا. کرد یدعا م یتخت نشسته بود و ه يمامان هم رو. دیمال یشونه هام رو تو دستش گرفته بود و م غزل

.دمیچشم هام رو بستم و نفس کش. کردم و منتظر موندم

:گفت یبا ناراحت غزل

!بابا، برو تواما يا -

. نه ایتونم برم  یدونستم م ینم یبد نبود، ول نمیهم. زدم یلبخند کم رنگ. شدم رهیخ توریمان يبه صفحه . ترس چشم هام رو باز کردم با

.کار دستمون داد ایعرش يدعاها نیآخر ا

شد مامان؟ یچ -امانم

.قبول شدم -

:و با اخم گفت نهیبا اخم خودش و پرت کرد رو تختم و دست به س غزل

!ایر ینم ،يکرد خودیب -

:خنده گفتم با

چرا؟ -

؟يمگه کجا قبول شد -مامان

.رازیش -غزل

.و غزل رو بغل کرد دیخند مامان

؟یکن یمکه من قبول شدم ها، اون وقت شما غزل رو بغل  نیمثل ا -

سر هر دومون . دستش هم من رو هیدستش غزل اخمو رو بغل کرده بود با  هیبا . دستاش رو باز کرد و اشاره کرد که برم تو بغلش مامان

.دیرو بوس

راز؟یش يبر يخوا یم -مامان

.منتظر بمونم دیبا گهیسال د هیاگه نرم دوباره  -

شه؟یم یمگه چ. روش نمیا ،يهمه سال منتظر موند نیا -غزل

؟یقدر ناراحت نیتو چرا ا -

.کنم خب یمن دق م رازیش دیبر اینباشم؟ هم تو هم عرش -غزل

.امیهم بردارم که زودتر ب یدم ترم تابستون یمن قول م. گهیدو ساله د. یخدا نکنه آج -

؟یر کنکا یچ يخوا یاگرم بذاره کارت رو م. ذاره یدل خودت رو صابون نزن، بابا نم. الزم نکرده -غزل
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ذاره؟ یبابا نم یدون یبعدشم، تو از کجا م. رهیگ یم یهر جا قبول شم برام انتقال. نداره یصحبت کردم، گفته اشکال ییبا دا -

:و گفت نیبچه ها پاش رو کوبوند رو زم نیپاشد و ع غزل

.نذاره دوارمیام -

.تکون داد يو سر دیمامان خند. رونیبا حالت قهر از اتاق رفت ب بعد

.کنه یکارها رو م نیا شهیمامان جان، دلش تنگ م الیخ یب -امانم

.دونم مامان یم -

.اومد یم نییبابا از پا يصدا

ره؟یبگ لیما رو تحو ستین یکس د؟ییاهل خونه کجا يآها -بابا

.و بابا رو بغل کردم نییبدو رفتم پا بدو

؟يشد؟ جوابا اومد؟ قبول شد یچ. دختر واشیآخ،  -بابا

:پله ها گفت ياخم از باالبا  غزل

ا.بره ه يذار یبابا نم -

:بهم نگاه کرد و گفت یبا نگران بابا

؟يمگه کجا قبول شد -

:باز گفتم شین با

.رازیش -

:و گفت دیهم خند بابا

.تو جوابا دست برده ایعرش نیا. ستیقبول ن -

.خنده ریز میبه جز غزل زد همه

:دستش رو گذاشت دور کمرم و گفت. شمبل و منم نشوند کنار ينشست رو بابا

؟يبر يخوا یخب بابا جان، م -

.دیشما بگ یدونم، هر چ ینم -

ذاشتم  ینم يشد یهم قبول م گهیشهر د هیاگه . خونه سوت و کور بود يهم که نبود یهمون دو ماه. بابا شهیواال دلم که برات تنگ م -بابا

 هی یکه ماه نیندارم، به شرط ا یمن حرف. یستیکه برادرت هست که مراقبت باشه و تنها ن راحته المیخ يقبول شد رازیاما االن که ش ،يبر

.شهیتنگ م یکه دلمون حساب دیروز بمون هیو  دیایب داقلبار رو ح

:با اعتراض گفت غزل

!بابا -

!مونه یتنها م میآج یطفل ،یآخ. دیرفت تو اتاقش و در رو کوب بعد

:ن گفتتکون داد و رو به م يسر بابا
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؟یگفت ایبه عرش -

.نه هنوز -

بابا؟ شهیم یکارت چ ،یراست. شهیخوشحال م یلیپس بگو، خ -بابا

:بار قبل از من جواب داد نیا مامان

.رهیگ یم یبراش انتقال یمرتض -

.شهیبابا، دلم برات تنگ م ایوروجک، مراقب خودت باش -بابا

:و گفتم دمیو گونش رو بوس پاشدم

بابا؟ یراست. شتونیپ امیدم هر وقت سرم خلوت شد ب یقول م. شهیتون تنگ ممنم دلم برا -

جانم بابا؟ -بابا

...داره، پس من  ییکه با دوستاش خونه دانشجو ایعرش -

.من بخونه بیباشه که با ج یالبته نقل. کنم یمبله براتون اجاره م يخونه  هی دیحاال که دوتا شد -بابا

:خنده گفتم با

.جون مهربونم چشم بابا -

.رو گرفتم ایعرش يشماره . رو برداشتم میتو اتاقم و گوش رفتم

الو؟ -

قربونت برم؟ یخوب. یسالم آبج. ادیخانوم صداش درم الیاالن سه د،یضبط رو کم کن يبچه ها اون صدا -

؟يا یپارت! ادیچه خبره اون جا؟ چه قدر صدا م -

.میگرفت یجشن م یخودمون میهاس، داشتاز بچه  یکیکدومه؟ تولد  ینه بابا، پارت -

.پس مزاحمت شدم -

؟یداشت يکار نمیبگو بب ه؟یحرفا چ نینه، بابا ا -

.آره، خواستم بگم جواب کنکور ارشدم اومد -

.دیپرس یبا نگران. نگران شد ایعرش لحن

شد؟ یخب چ -

.قبول شدم رازیش گه،ید یچیه -

؟یکن یم یشوخ! نــــه -

؟يخوا یمهمون نم .گفتم ينه، جد -

؟يایم یحاال ک. خوام یم زبانیمهمون که نه، م. يدیشکرت صدام رو شن ایخد! آخ جون -

.فقط مشکل خونه س. اون جا امیم رهیبگ یبرام انتقال ییدا. واسه ثبت نام وقت دارم يدوهفته ا هی -

.که یکن یخونه زندگ نیتو ا یتون یآره، نم -
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.رهیگ یآپارتمان مبله م هی هر دوتامون يبابا گفته برا -

.هیعال یلیکه خ نینکن؟ ا یشوخ -

چرا؟ -

. خودمون ییطبقه باال نیهم. زن تنهاست هی. بچه هاش کانادا شیبره پ یدوسه سال هیخواد  یم. داره کیکوچ تییسو هیما  ي هیهمسا -

.که من از بچه ها هم دور نشم نیریرو بگ نیهم نیایب. هیمبله و نقل

.میایم گهیچند روز د هیو باهاش صحبت کن، من و بابا هم باشه، ت -

.کنم یزنم باهاش صحبت م یمن االن به بابا زنگ م. ره ها یداره م گهیتا ده روز د نیباشه، فقط ا -

؟يندار يکار. باشه داداش -

.خداحافظ. بوسمت یم. خوشحال شدم یلیخ. نه قربونت برم -

.خداحافظ -

!پسر هوله نیچقدر ا. تلفن بابا اومد يصدا. رو که قطع کردم یگوش

.شام ایعسل ب -غزل

.باشه اومدم -

.عقب و نشستم دمیرو کش میصندل! يآخ جون، قرمه سبز! راه انداخته ییاوه، مامان چه بو. نییپا رفتم

.زنگ زد بهم ایعرش -بابا

ه؟یبابا نظرتون در مورد آپارتمانه چ. دونم یم -

.به نظر من که خوبه. هیچه جور طشیره بپرسه شراگفتم ب. دونم ینم -بابا

.شیدیتو که هنوز ند -مامان

.دیدستش رو گرفتم که پس کش. کرد و اخم هاش تو هم بود یم يباز يبا غذاش باز غزل

شه، هم خواد هم با دوستاش با یم. گهیخواد از اون خونه دور نباشه د یاون وروجکم م. کرد یم فیکه تعر ایدونم، عرش ینم -بابا

.انیتازه، قول دادن زود زود ب. گهیگردن د یرن بر م یغزل جان بابا تو هم ناراحت نباش، م. خواهرش

.ادیچند ماه به چند ماه م ایهمون عرش. کنن یپشت سرشون رو نگاه نم گهیبرن د نایا -غزل

!گهیزهرمارم نکن د ،يخواهر. امیدم زود ب یمن قول م -

:فتزد و گ یجون یلبخند ب غزل

شهیآخه دلم برات تنگ م -

.گهیاخم هات رو باز کن د. امیدم زود زود ب یبه خدا قول م. شهیمنم دلم برات تنگ م -

.چشم -غزل

.غزل جون خودم يآها، حاال شد -

.و باهاش صحبت کنم ییدا شیبرم پ دیفردا با. میغذامون رو خورد یبا خنده و شوخ همه
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***

.هیسرهنگ طلوع سشیکار داره؟ اون که رئ یچ ییدونم اون با دا ینم. بود ییدا شیسرگرد کاوه پ. دممنتظر بو ییدر اتاق دا پشت

.داخل دیبر دیتون یجناب سروان آرمان، م -یمنش

.ممنونم -

، از کنارش رد شدم با اجازه هیلب و  ریسالم ز هیاحترام گذاشتم و بعد از . کرد ینگاهم م دارانهینگاه خر هیکاوه نگاه کردم که داشت با  به

.رونیکاوه هم در رو بست و رفت ب. با خنده اومد طرفم و دستم رو تو دست هاش گرفت ییدا. احترام گذاشتم ییو دوباره در مقابل دا

!معرفت یب يشد یکه تو هم رفتن نیمثل ا. امروز بهناز بهم زنگ زد. ما يبه، خانوم خانوما - ییدا

.باهاتون صحبت کنم یورد انتقالخواستم در م یم. جون ییآره دا -

 هیاتفاقا . کنم یکارهات رو جور م عیسر. هم بکنم تتیخوام اذ ینم. ستین ياما چاره ا ،يجا بر نیخواد از ا یکه اصال دلم نم نیبا ا - ییدا

 ياداره  سیرئ ،یلطفبا سرهنگ . داره دیجد يرویبه ن ازیو ن گهید يمنتقل شدن جا روهاشین یهست که بعض رازیتو ش یآگاه ياداره 

 يادار يکه کارها یصبر کن يچند روز  هی دیفقط با. اون جا يخوشحال شد و گفت که بر یمن يخواهر زاده  دیتا فهم. کردمصحبت  رازیش

.قدر زود کارت رو راه انداختنا نیا یمن يچون خواهر زاده . انجام بشه

.استفاده کردم "پ"از بند شهیمثل هم بازم. ازتون تشکر کنم يدونم چه طور ینم. ییممنون دا -

:و گفت دیسرم رو بوس ییدا

.یکم شوکه بش هی دتیجد ي رهیدا دنیبا د دیشا. دخترم یموفق باش -

:گفتم ینگران با

مگه؟ هیبد يجا یلیخ -

:با خنده گفت ییدا

.نظر منه نیهم خوبه، البته ا یلیاتفاقا خ. نه دخترم، نترس -

:زد و ادامه داد یچشمک

.گم ینم يزیمن چ. ینیو بب يخودت بر دیبا. دونم ینظر تو رو نم -

.ییدا يکنجکاوم کرد -

.یهست یرفتن گهیخب، خودت رو حاضر کن که حدود چهار روز د. هیآخر منظورم چ یفهم یعجله نکن، م - ییدا

.تشکر رفتم به بخش خودمون یلبخند احترام گذاشتم و بعد از کل با

.بود ستادهیدر اتاقش ا يبداخالق جلو نیمت

سرکار؟ انیاالن م! ساعت خواب -نیمت

.بودم يسرهنگ محمد شیپ -

؟يکرد یکار م یسرهنگ چ شیپ -نیمت
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.جواب کنکورم اومد شبید -

.شد رهیبرداشت و به من خ پیهم دست از تا میتر کرد و فه زینگاهش رو ت نیمت

شد؟ یچ! خب -نیمت

.قبول شدم گه،ید یچیه -

ا؟کج -نیمت

.رازیش -

.خنده ریزدن ز یشون پق ییدوتا "رازیش"گفتن  با

:تعجب گفتم با

دن؟یخند یچرا م ه؟یچ -

هم سر تکون داد و سرش رو کرد تو  میفه. نگه يزیاشاره کرد و لبش رو گاز گرفت که چ میابروهاش رو انداخت باال و به فه نیمت

.و خودش رو مشغول نشون داد وتریکامپ

شده؟ يزیچ -

؟یکار کن یچ يخوا ینه، حاال م -نیتم

.برم دیبا گهیگرفته و تا چهار روز د یگفت برام انتقال ییدا ،یچیه -

گرفته؟ ینگفت کجا برات انتقال! اوه چه زود -نیمت

.بخش صحبت کرده، اونم گفته باشه سیبا رئ. داره ازین رویهست که ن یآگاه رهیدا هینه، گفت  -

ه؟یش چبخش اسم سینگفت رئ -نیمت

.یسرهنگ لطف -

:لب گفت ریز نیمت

!خود خوشه، چه شود -

.کرد یم پیو تا دیخند یلب م ریهم ز مهران

.دیکن یاز من پنهونش م دیهستا، شما دار يزیچ هی -

؟يو بر يما رو بذار يخوا یمعرفت م یب. نه بابا -نیمت

.گهیبرم د دیندارم داداش، با يچاره ا -

:خند گفتو با لب دیکش یآه نیمت

.یخانوم شهیدلم برات تنگ م -

:زدم و گفتم يلبخند منم

.یطور داداش نیمنم هم -
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***

اول . هنوز ده روز واسه ثبت نام وقت داشتم. کارهام رو انجام دادم يکردم و همه  دیخر یمدت کل نیتو ا. برق و باد گذشت نیروز ع چهار

مافوقم  نیچشم باز کردم مت یمن از وقت. باشه یآدم خوب سشیخدا کنه رئ. دمیجد ياداره رفتم  یگرفتم و بعد م یرفتم خونه رو م یم دیبا

من  نیبا بابا سوار ماش. بخوره به پستم یآدم درست و حساب هیخودت کمکم کن که  ایخدا ؟ینسازم چ دیآدم جد نیاگه با ا البوده، حا

.دیبار من رو بغل کرد و بوساشک  يمامان با چشم ها. من لیپر شد از وسا نیو کل ماش میشد

.گردم یرم و زود برم یم. گهید دینکن هیمامان جان، گر -

.هم باش یدست و پا چلفت يمراقب اون پسره . مراقب خودت باش دخترم -مامان

ک هاش رو ازم جدا شد و با پشت دست اش. هام پر کردم هیبه خودم فشردمش و عطر تنش رو تو ر. دیخند هیگرفت و اونم وسط گر خندم

.پاك کرد

!ها رهیگ یدلم م گه،ید دینکن هیگر. قربون مامان مهربونم بشم -

:اشک هاش رو پاك کرد و گفت مامان

.باشه دخترم، باشه -

.اخمو رو بغل کردم و آروم زدم تو کمرش غزل

!يزیر یهمه اشک م نیا ستمین یبه خدا راض. ينکن خواهر هیگر -

:با خنده گفت غزل

کنم؟ یم هیمن کجا گر نه،وویبرو د -

.گهیگم د یواسه همون م -

.شم یخونتون تلپ م امیشم م یپا م. کنم یپوستت رو م يایبه خدا اگه زود ن -غزل

:و گفتم دمیترس یشوخ به

.امینه نه غلط کردم، همون زود زود م -

.رن تا وقت ثبت نامت هم بگذرهدا یجا نگهت م نیقدر ا نیا یرو ول کن نایسوار شو، ا ایبابا ب. گهیبسه د -بابا

؟یمون یتا ثبت نامش هم م رضایعل -مامان

.ندارم یمرخص ادیمن ز. خودش بره دیثبت نامش رو با گهید. گردم یبراشون و بر م رمیگ یرم خونه م ینه م -بابا

.باشه، پس زود برگرد -مامان

.بابا نیبش. چشم خانوم -بابا

سرم رو . کرد یم یخودم و بابا رانندگ نینشستم تو ماش. بود ختهیاشک هام ر گهید. دمشونیباره بوسکردم و صد  یازشون خداحافظ دوباره

.دست تکون دادم هیبودن براشون با گر دمیتو د نایکه مامان ا ییبرگردوندم عقب و تا جا

بار  ریش. راحته المیخ یکیشکر از بابت تو  خدا رو. یستیهم که هست تنها ن ایعرش. یکن یاون جا عادت م ير یم. نکن بابا جان هیگر -بابا

.یسرهنگ رفت یو به همون مرتض یتوهم زبر و زرنگ. ره یم شییگن حالل زاده به دا یم. يایو از پس خودت برم ياومد
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.دمیخند هیگر ونیم

.هیبخواب دخترم، راه طوالن يخوا یم -بابا

.ادیفعال خوابم نم -

حاال . کردم و نشد بخوابم یهام رو جمع م لیتمام طول شب داشتم وسا. شد و خوابم برد نیسنگ کم که با بابا حرف زدم، پلک هام هی

.شدم داریبابا از خواب ب يبا صدا. خوابم گرفته بود یحساب

.میدیعسل جان پاشو بابا، رس -بابا

همه مدت خواب بودم؟ نیمن ا یعنی م؟یدیگفت؟ گفت رس یبابا چ. هام رو باز کردم چشم

آپارتمان . میستادیا کیش یمشک يساختمون سه طبقه با سنگ ها هی يجلو دمیو دور و برم رو نگاه کردم، د دمیکه چشمم رو مالکم  هی

.کرد یقشنگترش م شیبود که سادگ یدار قشنگ اطیح

!بزن خوابالو دیکم خونمون رو د ،يهــو - ایعرش

حتما هم خونه . کرد یم کیسالم و عل گهیبابا داشت دم در با چندتا پسر د. فقط دستام رو دورش حلقه کردم ج،یمنم که گ. بغلم کرد بعد

.دیمنو از بغلش درآورد و لپ هام رو بوس ایعرش. بودن ایعرش يها

!چه دعاهام جواب داد دم،یآخ آخر به آرزوم رس - ایعرش

.کشدت یغزل دستش بهت برسه م. اوهوم -

.میوستیپ هیدستش رو گذاشت پشتم و با خنده به بق ایعرش

.سالم -

.کرد یسه تا پسر رو معرف ایجواب دادن و عرش یهمگ

:سبزش معلوم بود اشاره کرد و گفت يبرق چشم ها یکیداشت و تو اون تار يورزش کار کلیکه قد بلند و ه يبه پسر ایعرش

.عضو گروه نیقلب و عروق، بزرگتر دنتیرز ارش،یک -

:تکون داد و با لبخند گفت يسر ارشیک

.عسل خانوم دیوش اومدخ -

.خوشوقتم تونییممنون، از آشنا -

داشت،  یبا نمک ي افهیداشت و ق شیکم ته ر هیتر و سبزه و قد کوتاه بود و  زهیم زهیکم ر هیکه  يا گهیدستش رو به سمت پسر د ایعرش

:گرفت و گفت

.کیمکان يعضو گروه، دانشجو نیکتریکوچ ،يکسر -

.یخوشبختم آبج -يکسر

.بکنم یباعث شد از همون اول باهاش احساس راحت نیتر بود و ا یخودمون ارشیز ککم ا هی

.ممنون -
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داشت و به نظر من از اون  یمشک يو چشم ها دیبود و پوست سف دهیپوش یو شلوار مشک يسرمه ا راهنیکه پ گهیپسر د هیبه  ایعرش

:تر بود اشاره کرد و گفت افهیخوش ق گهید يدوتا

.یقیموس يشجوسام، دان - ایعرش

:سرش رو خم کرد و گفت یکم پسر

!خانوم آرمان دیخوش اومد یلیخ -

.ممنون -

.داخل دییآرمان، بفرما يتو رو خدا آقا دیببخش. ایعرش يخستشون کرد -ارشیک

.رفت کنار اطیدر ح ياز جلو ارشیک

.رو بده چییسو - ایعرش

.بابا، دست منه ایب -بابا

.يت و داد به کسررو از بابا گرف چییسو ایعرش

.نگیتو پارک اریرو ب نیبپر ماش - ایعرش

.به چشم يا -يکسر

.بابا گهیذاشتم د یخودم م -بابا

.دوم يبه طبقه  میدیو رس میاول رو رد کرد يطبقه . کرد به سمت باال ییتکون داد و ما رو راهنما يسر ایعرش

.دییبفرما - ایعرش

 نیبود، اما در ع يساده ا يخونه . بود يهم کنار در ورود یآشپزخانه نقل هی. بود ییرایطرف پذچهارتا اتاق خواب اون . میخونه شد داخل

 دیو سف یمشک ونیداشت که دکوراس کیکوچ ییرایپذ هی. مرتب بود يادیچهارتا پسر ز يخونه برا نیا. بود و مرتب کیش شیسادگ

.مینشست دیسف یچرم يمبل ها يرو. داشت

چه خوب که بابا حساس نشده . چهارتا پسر رو به رومون نشسته بودن. تعارف کرد ینیریو ش وهیهم م ایعرش برامون شربت آورد و سام

.خوب بود یلیخ نیکردن و ا یکدومشون آدم رو معذب نم چیه. بودن یخوب و مودب يپسرها! بود

خونه کدومه؟ نیخب بابا، ا -بابا

.باال يطبقه  - ایعرش

.بزرگه یلیجا خ نیا ه؟یبزرگ نیبه هم -

.کهیکوچ تییسوم دوتا سو ينه، طبقه  - ایعرش

م؟ینیو خونه رو بب میصحبت کن میاالن هستن بر -بابا

.واسه فردا نیبذار. نیاالن که خسته ا - ایعرش

.که من فردا شب بتونم برگردم میاجاره کن میو فردا بر مینیامشب بب نیاگه بشه هم. وقت ندارم ادینه بابا جان، من ز -بابا

!چقدر زود - ایعرش
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.وقت ندارم آخه پسرم یلیخ -بابا

.دییبفرما. ستین یباشه حرف - ایعرش

!خب دیکرد یکم استراحت م هی -ارشیک

.نییپا میایدوباره م. دهیتا اون بنده خدا نخواب مینیبب میر یممنون پسرم، م -بابا

.رو زد يزنگ در نخود ایعرش. سوخته يقهوه ا شیکیرنگ بود و  ينخود شیکی. بود یدوتا در چوب. باال يطبقه  میرفت

ه؟یبله؟ ک -زن

.ایمنم عرش - ایعرش

 ییبا خوشرو. سرش کرده بود، در رو باز کرد يدیق یکه با ب یدامن و شال زیبل هیکرده با  شیاما سرحال و آرا انسال،یم بایخانوم تقر هی

.میسالم کرد و ما هم جواب داد

.درمورد خونه باهاتون صحبت کرده بودم. هرممرجان خانوم پدر و خوا - ایعرش

.دیخوش اومد یلیداخل، خ دییبفرما -مرجان

 یمعلوم بود که حساب افشیاز ق. ساده بود و مدرن. داشت یکیش يکرم و قهوه ا ونیدو خوابه بود که دکوراس یآپارتمان نقل هی. داخل میرفت

.رسه یبه خونش م

.میمزاحم شد لیدل نیما هم به هم د،ید یجان گفته بود شما منزلتون رو اجاره م ایکه عرش نیخب غرض از مزاحمت ا -بابا

ها اجاره بدم  نیخواستم خونه رو زودتر از ا یمن م. خودمن به خدا يبچه ها نیچهارتا پسر هم ع نیا. دیکنم، مراحم یخواهش م -مرجان

.نیخوا یجان گفت خونه رو م ایکه عرش

.هم هست یخوب و مناسب يونه بله، خدا رو شکر که خ -بابا

مرجان خانوم هم که . میبنگاه و اجارش کن میکه فردا ساعت ده بر میخونه، توافق کرد يهمه  دنیساعت صحبت کردن و د کیاز  بعد

رخت  ایشتو اتاق عر. میدو روز رو خونه پسرا بمون نیاز بابت خونه راحت شده بود، قرار شد پس فردا صبح بره کانادا و ما هم ا الشیخ

.میرفت خوابو به  میخواب انداخت

***

.خب، مبارکتون باشه -مرجان

.ممنون مرجان خانوم، سفر به سالمت -بابا

.یاز خونه استفاده کن یبه خوب دوارمیخب دخترم، ام. ممنون -مرجان

.میشد نیتشکر از مرجان خانوم سوار ماش با

.واسه تهران میریبگ طیبل هی میبر. رانگردم ته یمن امروز برم. از خونه نمیخب، ا -بابا

.گرفت و رفت و من دوباره دلتنگ شدم مایهواپ طیواسه ساعت شش بل بابا
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. جور شده بودم يروزه با کسر هی نیتو ا. بود زیبچه ها همه چ خچالیخدا رو شکر که تو . گرفتم امشب شام رو من درست کنم میتصم

.تر بودم یکم رسم هیکه دو سال ازم بزرگتر بود و سام که هم سنم بود  یارشیتر بود، اما با ک کیباهاش جور شدم چون چهار سال ازم کوچ

.بوش کل خونه رو برداشته ؟یآبج يدرست کرد یچ -يکسر

:کنار گاز و گفتم یدست شیپ يلبخند مالقه رو گذاشتم تو با

ن؟یدوست دار. يقرمه سبز -

؟هیرشتت چ ،یآبج یراست. براش رمیم یم -يکسر

.زبان -

؟یکارشناس -يکسر

.ارشد -

:تکون داد و گفت يسر

؟يخوا یکمک نم -

.زحمت سفره رو بنداز، بچه ها رو هم صدا کن یچرا، ب -

.شام دییبدو ایعرش!سام!ارشیک.به چشم يا -يکسر

.کنار سفره میهمه نشست. سفره رو پهن کردن ياومد و با کسر ایعرش

.ستیاگه دستپختم خوب ن دیببخش -

.عسل خانوم؟ از بوش که معلومه معرکه س هیچه حرف نیا -ارشیک

.کردن یخوردن و به به و چه چه م یها م بچه

چمدونه؟ هیهات کجان؟ همون  لیوسا. باال میبر دیره، ما با یعسل فردا مرجان خانوم م - ایعرش

.برم باال یم نیاز همون ماش هوی. ن کنمور اون ورشو نیا یخواستم ه ینم گهید. و صندوق عقب پره نینه بابا، تو ماش -

:تکون داد و گفت يسر ایعرش

.باشه -

.میدیو خواب میما هم راحت رفت. شده بود میکارهاشون تقس يهمه . ظرف ها رو شستن ارشیمن سام و ک ،يشام با وجود اصرارها بعد

***

از . باال میرو برد لمونیما هم وسا. رو ببره شیشخص لیوسا يسر هیامروز مرجان خانوم خواهر زادش رو فرستاد که ! یمردم از خستگ آخ

اتاق مرجان خانوم رو . از اتاق نمیخب ا. کرد یمن کار م يهم به پا ایدروغ نگم، بنده خدا عرش. نمیچ یسره خونه رو م هیظهر دارم 

کم  هیفقط . داشتم از اتاق دست دوم استفاده کنماصال دوست ن. همون بهتر که برده بود. هاش رو همه رو برده بود لیساو. برداشته بودم

رو انتخاب  ونیکاتالوگ دوتا دکوراس یکل دنیبعد از د. اتاق رو عوض کنه ونیکه دکوراس میآورد نریزاید هی. اتاق رو جمع و جور کردم

.بخوابم نیمجبور بودم رو زم گهیتا دو روز د. و اتاق رو کامل کنن انیب گهیو قرار شد تا دو روز د میکرد
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شده  دهینبود و خونه از قبل چ ادیز لمونیدرسته وسا. میسفارش داد تزایظهرم پ. وقت هم نکرده بودم شام درست کنم. شب شده بود گهید

ذره کار از پا افتاده  هی نیبا هم اد،یمنم که عادت به کار کردن نداشتم ز. کرد یکار داشت و آدم رو خسته م یبود، اما باز هم خودش کل

.دمبو

 يچشم هام رو بسته بودم، اصال حوصله  یبودم و از زور خستگ دهیدراز کش نیمن که تو اتاق خوابم رو زم. آپارتمان به صدا دراومد زنگ

خوش و بش و  یکیاومد که در رو باز کرده و داره با  یم ایعرش يصدا. در رو باز کنه ایکردم عرش یدعا دعا م. باز کردن در رو نداشتم

.کنه یتعارف م

.میزحمت ها نبود نیبه ا یبابا دستت درد نکنه، راض - ایعرش

- ...

.تو، دم در بده ایب -

- ...

.تو ایجان من تعارف نکن، ب -

- ...

.شب خوش! تو يفدا ،ییآقــا! قربانت، دمت گرم -

.جواب دادن هم نداشتم يحوصله  یحت. کرد یبلند بلند منو صدا م ایعرش

!شام تنبل خانوم ایبدو ب عسل؟ عســل؟ - ایعرش

کنه، دلم  یشکمم داره با قار و قوراش بهم التماس م دمید یوقت یحال شام خوردن داره؟ ول یاولش گفتم ولش کن، ک. گرسنم بود یلیخ

نگار که اون همه کار انگار نه ا. دیچ یرو م زیسرحال م ایعرش. و رفتم تو حال واریدستام رو گرفتم به د یحال یدلِ دلم رو بشکنم و با ب ومدین

.کرده

:زد و گفت یمن لبخند دختر کش دنید با

.نداره يادیو کار ز یحاال خوبه خونه مبله گرفت! افتیق هیجور نیا يخوبه کوه نکند. نیخواهر ما رو بب -

.منم خندم گرفت. باال برد میتسل يچپ نگاهش کردم که دستاش رو به نشونه  چپ

.میخب بابا، تسل یلیخ - ایعرش

ماستم که . زد یکه بدجور بهم چشمک م يسرخ کرده ا يعدس پلو بود و گوشت چرخ کرده ها. و گذاشت جلوم دیبشقاب برام غذا کش هی

خوبه حاال عادت دارم ازش دور باشم، وگرنه . نشده دلم واسه دستپخت مامان تنگ شده یچیهنوز ه! ریبخ ادتیکه  ییآخ مامان، کجا. بود

.مآورد یدووم نم گهید

آورد؟ یغذا رو ک -

.براتون آوردم د،یدونستم خسته ا یم د،یداشت یگفت اساس کش. ارشیک - ایعرش

دستپخت خودشه؟. دستش درد نکنه -

.میپا سرآشپز شد هی میدیکش يآره بابا، همهمون از بس مجرد - ایعرش
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از همتون بزرگتره، نه؟ ارشیک -

.گهیو هشته د ستیآره، ب - ایعرش

ره؟یگ یچرا زن نم -

.کم کمتر شه، بعد ازدواج کنن هیگذاشتن درسشون . خواد، همکارشه یدختره رو م هیاتفاقا  - ایعرش

چقدر درسش مونده مگه؟ -

.متخصص شهیم گهیدو سال د - ایعرش

.رو دادم باال ابروهام

.دمشونیچند روزه اصال ند نیتو ا ؟یچ تونینییگم طبقه پا یم! ولیا نیآفر -

 ادیمنم ز. ننیش یاالن برگشتن و خودشون م. خودشون تهران بودن. دادن خونه رو یماه قبل اجاره م هیتا  یعنی. دنتازه اوم - ایعرش

 یدون یم. اونا هم گرفته يبرا رهیبار رفته نون بگ هیهم  يکسر. دمیچندبار د هیزنه رو . با پسرشون انسالنیزن و شوهر م هی. دمشونیند

برو  یاگه کمک الزم داشت. که مرده مترجمه نیگفت با مرده حرف زده، مثل ا یم يکسر. کارن یو چ نیک نهیخواسته بب. هکه، ذاتا فضول

.ششیپ

:رو تکون دادم و گفتم سرم

.باشه -

زل زده بود که داشتم  افمیبا اخم تو ق نیهمچ. انگار دزد گرفته د،یدوبار که منو د یکیقدر خشکه  نیدونم پسرشون چرا ا یفقط نم - ایعرش

!با خودشم مشکل داره اروی. کردم یوحشت م

دمش؟یپس چرا من ند -

.نیساکت يها هیکال همسا. مشونینیب ینم ادیخودمونم ز. ادیم روقتیشب د رون،یره ب یزود م یلیصبح خ - ایعرش

؟یچ هیرو به روئ نیا -

سرکار خانم مارپل؟ ستین یسوال گهید. دادن ینم اجاره هم. هاست یواسه همون طبقه اول نمیا. بوده یکه از همون اول خال نیا - ایعرش

.نه -

.و پارچ دوغ رو برداشت دیخند ایعرش

برات؟ زمیبر - ایعرش

.اوهوم -

واسه ثبت نام؟ ير یم ؟يکاره ا یفردا چ - ایعرش

.هنوز چند روز وقت دارم. رم یپس فردا م. کنم یخودم رو معرف دیجد يبرم اداره  دینه، فردا با -

.يباشه ببر ادتیرو  دتیکل. رم دانشگاه یمنم صبح م. شهبا - ایعرش

ببره  ایظرفا رو شستم و گذاشتم کنار که بعدا عرش. حال شده بودم یفکر کنم گشنم بوده که ب. گرفتم يا گهیجون د هیخوردن غذا  با

اصرار کرد  یلیخ. دش رو آورده بود باالهم تخت نداشت، اما تخت خو ایاتاق عرش. خونه رو جمع کردم و رفتم بخوابم گهیکم د هی. نییپا
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تن  هیرو کوك کردم و با  میساعت گوش. که رمیم یبخوابم نم نیشب رو زم هیگفتم  یبخوابه، ول نیو اون رو زم خوابمکه برم رو تخت ب

.خسته به خواب رفتم

***

پلکام . انداختم توش تا خفه شه یرو محترمانه م یشآب کنارم بود و گو وانیل هیخواست االن  یدلم م. دیچیپ یتو سرم م یزنگ گوش يصدا

.داد یرو نشون م میبه ساعت نگاه انداختم که شش و ن. رو قطع کردم میرو آروم، اما با حرص باز کردم و آالرم گوش

شستن صورت و  بعد از. ییو زمان از رختخواب بلند شدم و رفتم تو دستشو نیو ساعت و زم یلب به خودم و گوش ریعالمه فحش ز هی با

. دیساعت هم اون جا طول کش مین هی. بار رفتم تو حموم نیو رختخوابم رو جمع کردم و ا رونیمربوطه، اومدم ب يکارها هیزدن مسواك و بق

و لباس  دمیسشوار کش عیموهام رو سر. درست کردن صبحونه نداشتم يبرا یوقت. بود قهیدق ستیساعت هفت و ب گهید رونیاومدم ب یوقت

.رونیرفت ب یلقمه به دست داشت م ایرفتم تو آشپزخونه که عرش. دمیپوش

:بوسه به گونم زد و گفت هی

 شه،یم رمید گهیمن د. یکن رید ستیاصال خوب ن یبرو سرکار که روز اول يصبحونت رو بخور و زود نیبش. خودم يسالم خواهر خوابالو -

. کنم تییاس بده راهنما ایزنگ بزن  يرو هم بلد نبود ییجا یراست یراست! نمجو یروز خوش آبج. رم شرکت یمن رفتم دانشگاه، بعدم م

.خداحافظ! مکه چقدر حرف زد يوا

.دمیخنده گونش رو بوس با

.نشده رتیبرو تا د. بابت صبحونه هم ممنون. گلم یچشم داداش -

.صبحونه خوردم یکم هول هولک هی. رونیرفت ب عیزد و سر یچشمک هی ایعرش

 یم ریداشتم د یروز اول نیاز هم. نییو آراسته رفتم پا دهیساعت دور و بر هشت بود که لباس فرم پوش گهید. تاق تا آماده بشمتوا رفتم

 هی. دمیطبق آدرس رس قه،یدق ستیخدا رو شکر بعد از ب. برسم عیدور نباشه که سر ادیخدا کنه حداقل راه ز. خدا به دادم برسه. کردم

جا فکر کنم به زور  نیبخش داشت، اما ا یساختمون بزرگ بود که کل هیما تو تهران  یاداره آگاه. بود کیتا کوچنسب ي قهساختمون سه طب

قلبم . از پله ها رفتم باال. دوم يکدومه که گفت طبقه  یبخش آگاه دمیاز اطالعات پرس. رفتم داخل سالن... بسم ا هیبا . دو سه تا بخش باشه

.دیمافوق جد هیو صد البته  دیهمکار جد یشدم، با کل یم دیجد طیمح هیرد وا داشتم. دیکوب یم نمیتو س

!من ينه، خدا يوا ؟یچ فتمیبداخالق ب يکچل شکم گنده  رمردیپ هی ریمافوقم بود، حاال اگه گ نیاومدم مت یاز وقت من

بزرگ تر بود که توش  یلیسالن خ هیفش طر کیسالن بزرگ بود که  هی. رفتم داخل یالکرس هیها رو باز کردم و بعد از خوندن آ چشم

نشسته  زیکه پشت م يمرد يبا صدا. در بود که بسته بودن گهیچندتا د. نمیتونستم داخلش رو بب ینم قیبود، اما دق ادیرفت و آمد ز یلیخ

.کردن اداره برداشتم یبود به خودم اومدم و دست از بررس

د؟یگفت يزیبله؟ چ -

.دییتون رو بفرماکار د؟یداشت يگفتم امر -مرد

:گفتم يبا لحن جد. ستادمیکم صدام رو صاف کردم و صاف ا هی



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٩

.دیسروان آرمان هستم، افسر جد -

:تعجب گفت یبلند شد و برام احترام گذاشت و با کم مرد

د؟یتونم بپرسم سروان چندم هست یم. قربان دیخوش اومد یلیخ -

چطور مگه؟. سروان دوم هستم. ممنونم -

:کون داد و باز هم با تعجب گفتت يسر مرد

.کنم یعرض م کیبهتون تبر. دییاداره شما دیپس معاون جد -

ستن؟یبخش ن سیرئ. ممنون -

.اوردنین فینه، جناب سرگرد هنوز تشر -مرد

.شد صدا کرد یرو که داشت از جلومون رد م ییپسر جوون و قد بلند و سبزه رو بعد

جناب سروان کامروا؟ -مرد

له؟ب -کامروا

.دیسروان آرمان، معاون جد -مرد

:من انداخت و با تعجب گفت يبه سرتا پا ینگاه ،ینیریبا لبخند ش کامروا

د؟ییشما دیمعاون جد -

:تعجب گفتم با

فهمن؟ یرو م نیا یکنن وقت یچرا همه تعجب م. ادیطور به نظر م نیا -

.گم خدمتتون یداستان داره، م. انیتا سرگرد ب دیدوستان آشنا ش ي هیبا بق دییبفرما -کامروا

همه . اون جا نشسته بودن که دو نفرشون هم زن بودن يحدود هشت نُه نفر. آبدارخونه س دمیکه حاال فهم یدست اشاره کرد به سمت با

.ما همه بلند شدن دنیبا د. خوردن یداشتن صبخونه م

.م، جناب سروان آرمانکن یم یاداره رو بهتون معرف دیمعاون جد. بچه ها دینیبش -کامروا

.کم تعارف، کنار دوتا زن نشستم هیبعد از . کردن یدفعه همه کامل بلند شدن و احترام گذاشتن و اظهار خوشوقت نیا

.کنم خدمتتون سروان یم یبچه ها رو معرف -کامروا

:دراز کرد و گفت يچهل ساله ا بایرو به سمت مرد تقر دستش

.یعقوبیستوان  -

.زد ینور باال م افشیق. بود ینکیداشت و ع یمشک يها لیو سب شیو ر یمشک يو پنج ساله بود که موها یود سمرد حد هی يبعد

.يستوان موسو -کامروا

داشت که ناخودآگاه خنده رو لب  يبامزه ا ي افهیق. و شکم بزرگ بود یجو گندم يخوش خنده با موها يمرد چهل و سه ساله  هی يبعد

.آورد یآدم م

.یبیستوان حب -کامروا
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.داشت یبه نفر قبل یبود که شباهت یپسر نسبتا تپل يبعد

.یبیپسر ستوان حب ،یبیاستوار حب -کامروا

.بود يقهوه ا يو موها دیالغر اندام با پوست سف يپسر يبعد

.سرگروهبان مجد -کامروا

.انگار دوقلو بودن ییجورا هی. دیفو پوست س یمشک يهم با چشم ها هیشب يپسر و دختر. دراز کرد گهیرو به سمت د دستش

.دوقلوان ،یستوان ها قاسم -کامروا

!حدس زده بودم، هورا درست

.داشت ینازک يو لب ها یکم گوشت هی ینیب. بود که بانمک و خوشگل بود دیسبز و صورت گرد و پوست سف يبا چشم ها يدختر يبعد نفر

.یاستوار نجف -کامروا

ه؟یدرحال حاضر معاون ک. دیریگروهتون بپذ دیکه منم به عنوان عضو جد دوارمیام. قتم دوستانخوشو یلیباهاتون خ ییازآشنا-

.و نشست دیکش رونیب یصندل هی کامروا

.من -

!امایمعاونت م يبه من نگفتن برا -

.ادیمعاونت بخش م ياما به ما زنگ زدن گفتن که سروان آرمان برا -کامروا

!روانبرات س رمیبم یاله - یقاسم خانم

:تعجب گفتم با

چرا؟ -

.شتریاما با زن ها ب ست،یبا همه خوب ن یعنی. ستیزن ها خوب ن ایسرگرد اصال  -ینجف

اگه  شهیباورت نم. رهیاما سخت گ ست،یزورگو ن ه،یآدم خوب. جا فقط حرف حرفه سرگرده نیا. جوشه یدخترم، با همه نم -بزرگ یبیحب

.میدیتا حاال خندش رو ند میبگ

.پدرم دراومد. منتقل شد من معاون بودم یکه معاون قبل يدو هفته ا نیتو ا. موقت بودم یعنی. من خوش حالم که از معاونت افتادم -اکامرو

قدر بداخالقه؟ نیا یعنی دا،یترسون یم و م دیشما دار -

.هیجد ست،یبداخالق ن -یعقوبی

:آروم دم گوشم گفت ینجف

.کمم خشکه هی -

.ساکت ساکت. اهاش اومدبچه ها اون - يموسو

. دمید یرو م یکم رنگ و شلوار مردونه خوش دوخت مشک یصورت راهنیمرد با پ هی بتیازپشت ه. بود یمنش زیم يآبدارخونه رو به رو در

 یخصما تو تهران، سرگرداشون لباس ش ياداره  نیبود، ع بیعج. گفت یرو تندتند براش م ییزهایچ هیو اونم  یمنش يزده بود جلو مهیخ

.دنیپوش ینم فرمیونیبودن و 
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.میپاشو بر -کامروا

.کردن یبودن و نگاه م ستادهیهم دم در ا هیبق. رونیدهنم رو قورت دادم و پاشدم باهاش اومدم ب آب

جه خبر؟ گهیخب د -سرگرد

:با دست به من اشاره کرد و گفت یمنش

.هم اومدن دتونیقربان، معاون جد -

رو حس کردم، هنوز  نیالبته ا. سرگرد کامل برگشت به طرفم! کن ریخودت به خ ایخدا. م رو قورت دادمهام رو بستم و آب دهن چشم

:گذاشتم و گفتم یاحترام نظام. چشم هام رو بسته بودم

...سروان آر  -

.حرفم رو خوردم ي هیبود، شوکه شدم و بق ستادهیکه رو به روم ا یکس دنیچشم هام رو باز کردم با د تا

.نشست يرو لب هر دومون لبخند واشی واشیکرد؟  یکار م یجا چ نیا ن،یا. شد ینم باورم

:لبخند گفت با

؟يایب دیرم تو هم با یهرجا من م ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

:گفتم يدلخور يابروم رو دادم باال و با لحن طلبکارانه  هیو  ستادمیا نهیبه س دست

.برم د،یناراحت د؟یا هسترم شم یکار کنم که هر جا م یمن چ -

:گفت میدیکه هممون شن يطور یلب، ول ریکرد و سر تکون داد و ز ینیریش اخم

.رو دست انداختم با اون معاونش، حاال همون شده معاون من نیمت يعمر -

.خوشحال بشه دنمیاما دوست داشتم سورن هم قدر من از د ست،یدونستم حرفاش از ته دل ن یم. شدم دلخور

.کرد یم هیداشت گر ایاومدم سرگرد پو یداشتم م یوقت د؟یکار يکجا پس -

:با پوزخند گفت سورن

.شوق بوده ياشکا ،يپس خبر ندار -

 رمیبم ،یآخ. کنم یم یو بلبل زبون ستادمیسرگرد خشنشون ا يتو رو يالبد تعجب کردن چطور. کردن یبا تعجب به ما نگاه م همه

.ترسن یازش م يطور نیسرشون آورده ا یینگ چه بالک نگیک نیا ستیمعلوم ن! براشون

د؟یو منو نگاه کن دیسیاون جا وا دیخوا یم يهمون طور - سورن

کار کنم؟ یپس چ -

:تکون داد و گفت يسر سورن

.سرکاراتون دییشماها هم بفرما. تو اتاق من ایب -

.نشستن زهاشونیپخش شدن و رفتن تو اتاق و سر م عیسر همه

نگاه کردم و رفتم تو اتاق  هیدرجش زده باال؟ با تعجب به بق یعنی! نبود که يطور نیترسن؟ نه بابــا، تو تهران ا یازش م قدر نیا یعنی

.سورن
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.درو ببند - سورن

.چشم -

.اشاره کرد یصندل هیدستش رو دراز کرد و به . استشیر ینشسته بود رو صندل. رو بستم و برگشتم طرفش در

.نیبش - سورن

.شد رهیبه چشم هام خ يدست هاش رو تو هم قالب کرد و جد. ستمنش آروم

که دست  میدیخند قهینسبتا بلند چند دق يهر دو با صدا. اون منم خندم گرفت دنیبا خند یول د،یدونم چرا خند ینم. خنده ریزد ز یپق بعد

.تر تکون داد واشی يهاش رو به نشونه 

:کرد خندش رو بخوره و گفت یسع

؟يخند یم یتو به چ -

:با خنده گفتم منم

؟يخند یم یتو واسه چ -

.باشه ادتیپرسم،  یجا فقط من سوال م نیا - سورن

.باال برد دیتهد يانگشت اشارش رو به نشونه  بعد

وم کچل بداخالق جل ریپ يشکم گنده  وید هیمظلوم ازت کردن گفتم االن  يها چارهیکه ب ییها فیچون با اون تعر دمیخب، خند یلیخ -

.شهیظاهر م

:اخم گفت با

گفتن مگه؟ یچ. کنم یپوستشون رو م -

و  ریگفتن خدا به دادت برسه سرگرد سخت گ یبابا، م یچیه. يپوستشون رو کند یتا االن هم معلومه کل. ولشون کن بنده خداها رو -

.نایو ا یمعاونش بش يخوا یو م يدختر يتو چطور. حرفا نیو ا ستیو با دخترا خوب ن هیجد

:زد و گفت يلبخند سورن

.ستیمن رابطم با دخترا خوب ن یدون یتو م. گن یراست م -

ام؟ هیمنم براش مثل بق یعنی.شدم  ناراحت

:دیاز دهنم پر يلحن مظلومانه ا هیبا  ناخودآگاه

با من؟ یحت -

 یمن م. کنه یم تیکارهاش منو اذ نینست با ادو یکاش م. کرد ینگاه که تا خود قلبم نفوذ م هی. تو چشم هامم نگاه کرد. نگاه کرد بهم

.برگشته بود میببرم، اما اون دوباره به زندگ ادیخواستم سورن رو از 

:لحن مهربون گفت هیزد و با  يلبخند

.یکن ینه، تو با همه فرق م -

!شهیبود باورتون نم یاگه بگم تو دلم عروس آخ



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٣

:داد ادامه

.کل کل کردن باهاش رو دوست دارم یلیکه خ يو لجباز طونیش يدختر بچه  هیتو  -

 یم يهم باز هی يپس تا االن هم واسه کل کل باز ا،ید ب! محترمته يچه وضع حرف زدنه؟ دختر بچه عمه  نیا! رو عزا کرد یعروس ا،یب

.ستمیخواسته، وگرنه من براش مهم ن

.رو غنچه کردم و ابروهام گره خورد لبام

:زد و گفت يلبخند

فقط  م،یبا هم بود کیمدت از نزد هیچون  ،یکن یدخترها برام فرق م ي هیبا بق. خب من با تو راحت ترم. نکن يو اون جورر افتیق -

و  یپشت سرم بد بگ ای یکارمندها باهام بد حرف بزن يدوست ندارم جلو. یکار کن یقاط دیو کل کل ها رو نبا یراحت نیاما بدون ا. نیهم

خوام تو  یکار، پس نم طیاندازم، حداقل تو مح یمن باهات کل نم. یکن یاحتمال يها يلجباز یقربان دیار رو نباک.یبشورونمن  هیاونا رو عل

 ییجورا هیاونا من  نیجا ب نیا. یخودم يجا، چون حداقل آشنا نیا يمن خوشحالم که تو اومد. میکنار هم کار کن میکه نتون یکن ياداره کار

 یدونم دختر عاقل و زرنگ یم. کنم دایپ یخوام باهات مشکل یو نم یاما تو مثل خودم. اشون جور نبودمباه ادیز نیتنها بودم، واسه هم

خوام واسه  یپس م. دارم مانیاما به کار کردنت ا ،یکن یم یزبون نیریو ش یطونیکم ش هیدرسته . يبود نیهم واسه مت یمعاون خوب. یهست

درسته؟. داشت میبا هم نخواه یمشکل. اتمام حجت کنمباهات  رتسرکا يکه بر نیبار، قبل از ا نیآخر

لحن  نیشم، از ا یدونه من در مقابل حرف آروم خر م یشرف م یاونم که ب. کرد یصلح برقرار م ییجورا هیداشت . قشنگ حرف زد چقدر

!استیباس يا. استفاده کرده

.رو آروم بستم و دوباره بازش کردم پلکم

.چشم -

:تلبخند زد و گف مهربون

جا کجا؟ نیکن تو کجا؟ ا فیحاال تعر نم،یبب ستایوا. بال عسل خانوم یچشمت ب -

:افتاده باشه گفتم ادمی يتازه ا زیچ هیکه انگار  منم

د؟یمگه شمال نرفته بود. دیکن فیشما هم تعر -

.گم یتو بگو، بعد من بهت م. دمیاول من پرس. جر نزن گه،ینه د - سورن

:تکون دادم و گفتم يسر

.جا نیگرفتم اومدم ا یانتقال. قبول شدم رازیارشد ش گه،ید یچیه -

هان؟ ؟یبیشهر غر نیتو ا ؟یخونه گرفت - سورن

.خدا رو شکر کامل جا به جا شدم. آره، بابا اومد برام خونه گرفت -

.تکون داد يسر تیزد و با رضا يلبخند

.یبهم نگ یونیمد یاگه کمک خواست - سورن

شمال؟ دیشما که رفت د؟یکن یکار م یجا چ نیا دیبگحاال شما . ممنون -
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تهران  یاز طرف. میندار ییدوست و آشنا چیو ه میبیاما بابام گفت اونجا غر. میبابام رفته بود يماریکه، واسه ب یدون یم. میآره رفت - سورن

البته برادرم چون دانشگاهش . رازیش میمدماهم او. شهر خودمون میبابا گفت بر گه،ید یچیه. تونستم ببرمش، هواش براش سمه یهم نم

.رازیتونستم تنهاشون بذارم، اومدم ش یمنم نم. ومدیتهران بود و کارش اون جا بود ن

د؟یهست يرازیمگه ش -

:گفت يرازیش نیریش يبا لهجه  سورن

 يبند شنیهمون سالن بزرگه س که پارتجا فقط  نیا ست،یاتاق که ن یعنی. نیبرو اتاقت رو بب يخوا یم گه،یخب د. میرازیآره کاکو، ش -

.س، اون مال خانوم معاونه هیاتاق ماننده که بزرگ تر از بق هیدر سمت راست،  نیاول. شده

.برگشتم سمتش و گفتم رون،یکه برم ب نیاما قبل از ا. احترام گذاشتم و برگشتم. لبخند بلند شدم و ازش تشکر کردم و رفتم سمت در با

سورن؟ -

.بلند کرد و تکون دادسرش  آروم

بله؟ -

.یسمیخوشحالم که رئ یلیخ -

:زد و گفت یچشمک سورن

!نسوزون شیآت طون،یبرو ش -

.حمله کردن طرفم هیخنده از اتاقش دراومدم که بق با

نکشتت؟ ؟يخند یشد؟ م یچ -ینجف

ه؟یچه حرف نیوا؟ مگه قرار بود بکشه؟ ا -

شد؟ یدخترم چ -بزرگ یبیحب

.میدراومدآشنا  ،یچیه -

:با ترس گفت یقاسم

لتونه؟یفام یعنی -

:خنده گفتم با

اون قدرها که . هم باهاش رفتم یمخف تیچندتا مامور هی. بودن کیفابر قیبا مافوق منم رف. بود مونیبخش بغل دست سینه تا اون حد، رئ -

.ستایبداخالق ن دیگ یم

شما رو به عنوان معاون قبول کرد؟ یعنی - يموسو

:گفتم تعجب با

اجازه هست؟. چرا قبول نکنه؟ تازه بهم گفت برم تو اتاقم -
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 هیکه تا نصف چوب بودن و بق ییها شنیبود که با پارت يهجده متر بایاتاق تقر هی. با تعجب از کنارم پراکنده شدن و منم رفتم تو اتاقم همه

و آروم  یکردم به جا رخت زونیرو آو فمینداشتم، ک یلیوسا. اف داشت يام د يساده  ونیدکوراس. شده بود دهیمات، پوش يها شهیش

.نشستم سر جام

 یلیخ! خوبم يدمت گرم خدا! يسورن رو فرستاد یسنگ تموم گذاشت گهیآدم خوب باشه، د هیخدا، دعا کرده بودم ! جا نیاز ا نمیا ش،یآخ

!میمخلص

***

.بشه نشیوار ماشخواد س یکه م دمیاداره سورن رو د نگیموقع برگشتن، تو پارک غروب

برسونمت؟ يخوا یم - سورن

.رو آوردم نمیماش. نه ممنون -

.ریشب به خ. باشه، مراقب خودت باش - سورن

جناب سرگرد؟ -

.برگشت طرفم نشینشست تو ماش یکه داشت م سورن

.امیب رید دیرم واسه ثبت نام، شا یفردا صبح م -

:تکون داد و گفت يسر

.نداره یاشکال -

.ریبه خ ممنون، شب-

.خودم شدم و رفتم خونه نیو سوار ماش دمیکش ینفس راحت. کرد و از کنارم رد شد یزد و با آرامش رانندگ يلبخند

مورد  لیکتاب و وسا يسر هیو  دیبعد از ثبت نام رفتم خر. گرفتن لمیکم تحو هیخدا رو شکر رتبم خوب بود و . صبح رفتم دانشگاه فردا

 یهمه خستگ نیبا ا. ستیخونه ن ایموقع ظهر عرش نیدونستم ا یم. برم، بمونم بعد ناهار برم ریحاال که قراره د. و برگشتم خونه دمیخر ازین

 ،یدوش حساب هیخوردمش و رفتم تو حموم و بعد از  یبا خستگ. گرفتم و اومدم خونه تزایپ هیسر راه . درست کردن نداشتم ذاهم حال غ

.حاضر شدم و رفتم سرکار

.باز همون دختره، باز هم با سورن ختم،یبه هم ر دنشیکه از د دمیرو د يزیذاشتم تو سالن، باز چپام رو گ تا

سورن هم با . زد یبا سورن حرف م یخاص يناز و عشوه  هیبودن و دختره با  ستادهیدر ا يبا هم جلو. تازه از اتاق سورن دراومده بود انگار

تکون  يشدم، بعد سر رهیبهشون خ قهیاز دور چند دق. داد یصت و اشارش لبش رو فشار مو با انگشت ش نییاخم سرش رو انداخته بود پا

تو نگاهش بود  یغم هی. شد رهیرد شم که سورن سرش رو بلند کرد و به چشم هام خ عیخواستم سر. احترام گذاشتم سورن يدادم و جلو

.زد یکه به قلبم چنگ م

:با تعجب ابروهاش رو باال انداخت و گفت. دیرد نگاه سورن رو گرفت و به من رس دختره

کنه؟ یکار م یجا چ نیتو تهران؟ ا ستیهمون همکارت ن نیا -
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پرنسسه؟ ه؟یفکر کرده ک. خواستم گردنش رو خرد کنم یاز باال بهم انداخت که م ینگاه هی بعد

.م تو اتاقماعتنا به جفتشون رفت یمنم ب. تکون داد يبه دختره نگاه کرد و سر یظیبا اخم غل سورن

چه با لحن . جا هم باز شده نیهست که دختره پاش تا ا يزیچ هی نشونیپس ب. دادم یدست هام گرفته بودم و فشارش م نیرو ب سرم

.آقا سورنه یرفته بود خانوم سوگول ادمی گه،یآره د! زد یهم باهاش حرف م یخودمون

 يتو يهمون فنجون قهوه  نیحالم ع. خوردم یگرفتم و قهوه م یبم رو گاز مفقط ل! جاست نیا یاز ک نیبب. رو نداشتم يکار چیه ي حوصله

اما  ،يهمکار هیکه سورن دوستت نداره و تو براش فقط  دمیرس یم جهینت نیهزار بار به ا. بغض راه گلوم رو بسته بود. دستم تلخ تلخ بود

.يافاده ا يره خواست سورن واسه خودم باشه، نه اون دخت یدلم م. داد یباز دلم رضا نم

.سورن با اکراه بلند شدم و احترام گذاشتم دنیبا د. بلند کردم زیم يدر اتاقم سرم رو از رو يصدا با

شده؟ يزیچ - سورن

.نه، فقط خستم قربان -

حد بشه،  نیتر از ا یمیرابطه ها صم دینبا گهید. حرف بزنم يطور نیدادم هم یم حیمن سورن رو متعجب کرد، اما ترج یو رسم يجد لحن

.چون من جنبش رو ندارم

؟يثبت نام کرد - سورن

.بله -

؟يها کالس دار یک - سورن

.فرد يروز ها -

!هست تیزیچ هیتو  - سورن

:گفتم ينسبتا بلندتر يصدا با

.کنه قربان یفقط خستم و سرم درد م ست،ین میزیگفتم که، چ -

:کرد و گفت یاخم سورن

.حرف نزن يطور نیبا من ا -

:کون دادم و با پوزخند گفتمت يسر

!دیببخش -

واسه ! عسل نفهم یه. خورم یاون وقت من نشستم دارم حرص م. ستیهم ن الشیخ نیع. نگاهش کن. رونیاخم از اتاق رفت ب هیبا  سورن

.نسوزون خودت رو ست؟یکم هم ارزش قائل ن هیکه برات  یواسه کس ؟یکن یجلز ولز م يدار یک

بهم انداخت و  ینگاه میاونم با تعجب ن. نیاعتنا بهش رفتم سمت ماش یبار ب نیاما ا دم،ید نگیسورن رو تو پارکدوباره . شب شد دوباره

.شونه هاش رو انداخت باال
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آش به  گید هیبود و  دهیپوش دیلباس سف هی. خوابم ياومد تو. مادربزرگم که عمرش رو داده بود به شما دم،یخواب مامان جونم رو د شب

زنگ . خواستم برم سرکار یصبح پنج شنبه بود و نم. کنم راتیکم آش بپزم و براش خ هیگرفتم فردا  میتصم. دیخند یو بهم م زد یهم م

.شدم که برداره تظرزدم به سورن و من

.رو برداشت یگوش گه،ید زیچ ایبود  یدونم از خواب آلودگ یگرفته که نم يصدا هی با

الو؟ - سورن

.الو؟ سالم -

؟یداشت يارک. سالم -

حالتون خوبه؟ -

.کم سرما خوردم هینه،  -

.دیخدا کنه زود خوب ش -

کارت رو بگو؟. ممنون -

.سرکار امیتونم ب یخواستم بگم من امروز نم یم -

چرا؟ -

.امیتونم ب یبعد نذر دارم، نم ست،یکم حالم خوب ن هی -

.شهیکه نمو معاون  ریمد یاداره ب. آخه منم امروز نرفتم. قبول باشه -

.گفتم يناراحت و دلخور يصدا با

.باشه -

خوبه؟. میایگم ما نم یزنم کامروا م یزنگ م. خب، نرو یلیخ -

.ممنون -

.برم بخوابم يندار يکار گهیاگه د. کنم یخواهش م -

.نه، خداحافظ -

.خداحافظ -

و  ریکشک و س. پاك کرده گرفتم ينداشتم، سبز يادیقت زچون و. رونیسر کردم و رفتم ب یو شال آب نیبا شلوار ج يسرمه ا يمانتو هی

.کم بزرگ هیبزرگ هم نه ها،  ادیز. قابلمه بزرگ آش درست کردم هیاومدم خونه و . رو داشتم زهایچ ي هیبق. رشته هم گرفتم

خواستم،  یاز خدا م زیچ هیزدم، ته دلم  یآش رو به هم م یوقت. خوردم یخودم داشتم انگشت هام رو م! درست کردم که نگو یآش هی آخ

دلم  ه؟یاون دختر ک ه؟یسورن به من چ یکه بهم کمک کنه بفهمم حس واقع نیا. کنه ریکه خودش عاقبت کار من و سورن رو ختم به خ نیا

.استمو از خودش عاجزانه کمک خو دهیکه من و آفر یخودم رو سپردم دست همون شهیکردم و در آخر مثل هم ازین وراز  یحساب. پر بود

 یرسه پخش م یکه م ییبغل رو تا جا يخب ساختمون خودمون و ساختمون ها. خودم مجبورم آش ها رو پخش کنم. ستیکه ن ایعرش خب

.برم، اونا حسابشون جداست یقابلمه م هیواسه پسرها که . ها یطبقه اول يبرا ختمینسبتا بزرگ ر يکاسه  هی. کنم
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و نعناع داغ  ریداغ و س ازیروش رو خوشگل با پ. خدا کنه خونه باشن. راهشه نیدادن هم بهتر ينذر. آشنا بشم مونیخواستم با همسا یم

واسه ساختمون . ینیبار مصرف و گذاشتم تو س هی يتو ظرف ها دمیآش ها رو هم کش ي هیبق! به به ختم،یکمم کشک ر هیکردم،  نییتز

.دم یخودمون رو آخرسر م

.پخش کردم و برگشتم واحد خودمون یبغل يها رو تو چندتا از ساختمون ها آش

آش رو بغل کردم و زنگ . آش داغ شده بود یقابلمه از داغ. نییبودم برداشتم و رفتم پا ختهیر کیکوچ يقابلمه  هیپسرها رو که تو  آش

.زدم

.کموئهیش یلیآخه خ ،يهه، حتما کسر ؟یعنی رونیب ادیم یاالن ک خب

 یجالب تیشخص ییجورا هی. بود یپسر جذاب شییخدا. زدم و اونم سالم کرد يبه سام لبخند! بابا ریبرو بمبا باز شدن در به حدسم گفتم  اما

.ترش کرده بود پیخوشت ،يو شلوار نوك مداد یشرت طوس یاون ت. داشت

:رو گرفتم سمتش و گفتم آش

.از سهم شما نمیا د،ییبفرما. سالم -

:و گفت دیکش ییبا عشق بو. لبخند آش رو ازم گرفت و درش رو باز کرد با

ه؟ینذر. دستتون درد نکنه. خواست یوقت بودکه دلم آش رشته م یلیواقعا خ! معرکه س -

.با اجازتون -

.قبول باشه -سام

.دیدوست داشته باش دوارمیام. ممنون -

.آش براشون بمونه نیاز ا يزیدم چ یقول نم. کنم یخواهش م -سام

.رو بدم يتونم جواب کسر یبه شخصه نم یکیمن . کنم ینه نه، خواهش م-

:زد و گفت یقنشنگ لبخند

!تو دییتونم تعارف کنم بفرما ینم دیببخش -

:گفتم نهیو با طمأن نییرو انداختم پا سرم

.ریروزتون به خ. کنم یخواهش م -

.نییپا يظرف و رفتم طبقه  ياشتم تورو گذ هیآش همسا. در خبر از بسته شدن در آپارتمان پسرا داد يپله ها اومدم باال و صدا از

.در باز شد هوی. زد یکردم که با آدم حرف م یداشتم به آشم نگاه م. دیکم طول کش هی. ستادمیآپارتمانشون رو زدم و منتظر ا زنگ

 پشیکه ز یمشک يبا خط ها دیسف شرتیسو هی. باال دمینگاهم رو کش. دمیرو د یمشک يبا خط ها دیبود و به شلوار گرمکن سف نییپا سرم

.بردم رو صورتش اطینگاهم رو با احت. داد یرو خوب نشون م شیشرت مشک یباز بود و ت مهیتا ن

نم؟یرو بب نیا دیبرم با یبزرگ نیشهر به ا نیا يهر جا ن؟یبازم ا! من يخدا نه،

.دیخند یکرد و لب هاش م یقرمز و خسته بهم نگاه م يچشم ها با

؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا - سورن
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؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا. بپرسم دیسوال رو من با نیا -

.خب خونمونه - سورن

.منم هست يجا خونه  نیخب ا -

جا؟ نیا - سورن

.رو اجاره کردم تونیمرجان خانوم، همسا تییسو. باال يآره، طبقه  -

؟ینیش یمن م تییسو يرو به رو! شهیباورم نم - سورن

توئه؟ تییسو-

؟ییتو دیجد ي هیپس اون همسا. آره - سورن

.آره -

؟یکن یم یتنها زندگ - سورن

.روزهید یحاال وقت تالف. رو انداختم باال ابروهام

.امینه با عرش -

:کرد و گفت یاخم سورن

ا؟یعرش -

:زد و گفت يپوزخند و

!یبه سالمت -

:گفتم یپوزخند بدجنس با

؟يریآش رو ازم بگ يخوا ینم. ممنون -

.ا، ممنونچرا چر - سورن

در رو بستم . زدم ینفس نفس م. پله ها رو به حالت دو رفتم باال. رفتم واحد خودمون ریروز بخ هیبا . زدم و کاسه رو دادم دستش يپوزخند

از رفتم تو آشپزخونه و دو تا مشت آب . نه؟ نفسام تند شده بود ایخواب بوده  نمیزدم تو صورتم که بب یلیدو تا س یکی. به در دمیو چسب

 یبعد پق دمیخند یاولش آروم م. کم کم لبخند رو لبام جا گرفت. ییدادم به ظرف شو هیآب رو بستم و تک ریبعد ش. رو صورتم ختمیر ریش

.خنده ریزدم ز

نشونه س؟ نایا یعنی. آخه؟ تو سرکار، تو خونه، همه جا سورن هست نمیرو بب نیا دیمن هر جا برم با شییخدا یعنی

باز  شتین شینیب یره و تا م یم ادتیساعت نشده  هیسر  یکن یرفت باز اون دختره رو؟ هر دفعه باهاش دعوا م ادتی ؟يچه نشونه ا - "

.شهیم

کار کنم جناب وجدان؟ یچ یگ یخب تو م -
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. ستهیاو يخواد همون طور یتا آخر عمرش که نم. گهیبهت م ادیاگه دوستت داشت که م. بهش محل نذار. ریکم خودت رو واسش بگ هی -

خاك تو سرم اون همه خود  یگ ینم. دادم یخودم بهش رو نم یگ یبعدا م ،يرینگ لشیاگرم قراره با اون دختره ازدواج کنه، اگه تحو

!گرفت وکردم و رفت اون ر ینیریش

!ها شهیم تیحال ییزهایچ هیگم وجدان تو هم  یم -

.گهین بهتره دم يفکرا. تو با قلب رمیگ یم میآخه من با عقل تصم ؟یپس چ -

".گشنمه یلیکه خ میآش بخور میبر! کردم ازتا فیتعر هیممنون، حاال  -

.کردم يکم وبگرد هینت و  يبعدشم نشستم پا. کردم زیکم خونه رو تم هیاز خوردن آش فوق العاده خوشمزم، ظرفا رو شستم و  بعد

.اومد در يکه سرم تو لپ تاپم بود و رو مبل ولو شده بودم، صدا يجور نیهم

.سالم - ایعرش

!یخسته نباش. یسالم داداش -

:گفت ییرفت دستشو یکه داشت م ینیکرد و در ح زونیکتش رو آو ایعرش

.یخواهر خانوم یشما هم خسته نباش. ممنون -

.ممنون -

.کرد یداشت با حوله دست هاش رو پاك م. اومد ییاز دستشو ایعرش قهیاز چند دق بعد

؟يردآش بچه ها رو ب - ایعرش

.دادم بهش. آره، فقط سام خونه بود -

.خب البد همه رو خورده تا االن - ایعرش

.ادیاز پسش برنم ییتنها. بزرگ دادم يقابلمه  هینه بابا،  -

؟ياریگشنمه، برام غذا م - ایعرش

.چشم -

.رم لباسام رو عوض کنم یمن م. قربونت برم - ایعرش

.باشه -

دوغ و ساالد . زیو گذاشتم رو م دمیتو بشقاب چ ینیزم بیکه درست کرده بودم رو با س ییم و کتلت هاکم آش داغ کرد هی ایرفتن عرش با

.دمیرو چ زیهم گذاشتم و م

.شام ایب ا،یعرش -

!یبه، خانوم گل، گل کاشت - ایعرش

.و منم نشستم زیپشت م نشست

:گفت دیکش یکه غذا م يطور نیهم ایعرش

؟يکارا کرد یچه خبرا امروز؟ چ -
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.هست هیطبقه اول هیهمسا نیا ایعرش. دمیخونه رس يکم به کارها هیامروز موندم خونه  ،یچیه -

خب؟ - ایعرش

...پسرش  -

!شد یرتیآخ، داداشم غ. تو ابروهاش افتاد يکرد و گره ا ينگاه موشکافانه ا ایعرش

خب؟ - ایعرش

.تو اداره سمهیبابا، رئ یچیه! رو افشیاوه، ق -

.باشه سیخوره پل یم افهیگم به اون ق یجدا؟ م - ایعرش

هست؟ یحاال بگو ک -

.ستهیرئ گه،ید یخب گفت - ایعرش

.تیکه باهاش رفتم مامور هیهمون ؟یدون یم یخب آره، ول -

:قاشق و چنگالش رو گذاشت تو بشقاب و گفت ایعرش

؟یگفت یکه م هیپسره همون سورن نیا ؟یگفت یچ -

:لبخند گفتم با

.اوهوم -

:زد و گفت يلبخند ایعرش

!يدیکش یدو ماه از دستش چ! برات رمیبم -

.ینیب یهاش هم م یخوب یباهاش جور بش. ستینه، اون قدر هم گند دماغ ن -

:چشم هاش رو درشت کرد و گفت ایعرش

دل باخته؟ ها؟ تیچه خبره؟ نکنه خواهر ما تو مامور. شنوم یم دیجد يزهایبله؟ بله؟ بله؟ چ -

.کرد شیهم چاشن ظیاخم غل هی بعد

:با چنگالم زدم به دستش و گفتم ،یاخم ساختگ با

.اون فقط همکارمه وونه،یبرو بابا د -

:گفت "!یخر خودت"گفت یکه م یتکون داد و با لحن يسر ایعرش

.يکه دو ماه محرمش بود يآره، همکار -

:بار اخم کردم و گفتم نیا

ه؟یمنظورت چ -

:تو چشم هام زل زد و گفت ایعرش

.خواد باشه، باشه یم یهرک. کنه تتیاذ یدم هر کس یاجازه نم. ترم، اما برادرتم کیرو بدون که درسته ازت کوچ نیفقط ا! یچیه -

!منو يبذار یترش يخوا یپس م! اوه، چه بداخالق -
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:با خنده گفت ایعرش

؟يپس دوستش دار يدید -

!نــه -

:با لبخند گفت ایعرش

.ینش تینکرده اذ يوقت خدا هینه؟ که  ایاما اول بفهم اون طرف هم بهت عالقه داره . رو دوست نداشته باش یگم کس یجون، نم یآبج -

پسر  ایخدا رو شکر عرش. استیگاهم عرش هیتک نیجا ندارم، بهتر نیا یمیو دوست صم ستنیحاال که غزل و مامان ن. دمیلبم رو جو پوست

.تونم باهاش حرف بزنم یو راحت م ارهیدرب يزبا یرتیغ يخودیکه ب ستین یکس. هیا دهیفهم

ا؟یعرش -

:ایعرش

جانم؟ -

من خواهرتم؟ يلو ند شهیم -

:گرد شده نگاهم کرد و گفت يبا چشم ها ایعرش

چرا؟ -

.میخوام بدونه ما خواهر و برادر ینم -

:زد و گفت يلبخند ایعرش

؟یحساسش کن يخوا یم! موزمار يا -

:مزدم و با خنده گفت یچشمک

.هیدونم ک یدختره هست که نم هیآخه اونم با . آره -

؟يباشه خواهر. یستیمطمئن ن یبهش دل نبند تا وقت ادیپس ز - ایعرش

.باشه-

 یبود و ازت مراقبت م بانتیکرد و پشت یکمکت م نیاوقات همچ یبود، اما بعض طونیدرسته ش. بود شیقابل ستا ایو لبخند عرش تیجد

.کرد یخوشحالم م یلیبده، خ یباشه و با حرفاش بهم دل گرم يتونه جد یم طونمیکه پسر ش نیا. انداخت یبابا م دایکرد که کارهاش منو 

.قاشق آش کرد تو دهنش هیدوباره  ایعرش

!فوق العاده س - ایعرش

:زدم و گفتم يلبخند منم

!نوش جون -

***
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رو  گهیو به اسم همد میتر شده بود یمیکه حاال با هم صم یو قاسم یبا نجف اتاقم يتو. دوباره طبق معمول رفتم سرکار. هفته گذشته بود هی

.میکرد یپرونده رو مرتب م يسر هیو  مینشسته بود م،یکرد یصدا م

 یسخت نم یخوشحال بودن که من معاونشونم، چون با همشون مهربون بودم و به کس یلیانگار خ. اداره باهام جور بودن يمامورها تمام

 یلیمهربون تر شده بود و خ بایسورن هم با اومدن من تقر. زور بگه هیذاشتم به بق یو نم ستادمیا یسورن م ياخم و تخم ها يلوگرفتم و ج

.گرفت ینمبه بچه ها سخت 

.کردم، آتنا گفت یم ادداشتی ییزهایچ هیطور که سرم تو پرونده ها بود و  نیهم

.دختره اومد نیباز ا -

.خواد یم یجا چ نیا ستیآره، معلوم ن - مهسا

:سرم رو آوردم باال و بهشون نگاه کردم و با تعجب گفتم جیگ

د؟یگ یرو م یک -

.داشت دیها د شهیدر اتاق سرگرد اشاره کرد که از ش يبا سر به جلو یقاسم

.گم یرو م نیا - مهسا

.اعصابم خرد شد. همون دختره باز

جا؟ نیا ادیم یلیخ -

.ادیبار م هیوز هر چند ر بایآره، تقر -آتنا

؟یعنیزنشه  -

که دست از  هیدونم ک یاما نم. دختره نداره نیاز ا یکه دل خوش نیمثل ا. ده یسرگرد با اخم جوابش رو م ادیهر وقت م. فکر نکنم - مهسا

.داره یسر سرگرد برنم

:کم فکر کردم و گفتم هی

.من سرگرد داره بده به يبه امضا ازیرو که ن ییآتنا اون پرونده ها -

.کرد، پرونده ها رو داد بهم یکه با تعجب نگاهم م یدر حال آتنا

؟یکار کن یچ يخوا یم - مهسا

:انداختم باال و گفتم ییابرو

.نه ای ارمیتونم از کارشون سر درب یم نمیبب -

.مایبرو، منتظر -آتنا

.در يزدم و رفتم جلو یبهش چشمک یساختگ يخنده  با

برم تو؟ -

.ن آخهمهمون دار -یمنش

.تکون دادم و پرونده ها رو نشون دادم يسر
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هماهنگ کنم؟ -یمنش

.خوام ینم یرسم يمن که اجازه . گهیرم د یزنم م یدر م -

.باشه قربان -یمنش

نگاه چپ چپ بهم انداخت و سرش رو  هیدختره . رفتم تو عیمنم سر. سورن اومد دییبفرما يکه صدا دیطول کش يا هیچند ثان هی. زدم در

!يافاده ا ه؟یفکر کرده ک. اومد یکرد بدم م یاز باال بهم نگاه م شهیکه هم نیاز ا. رد اون طرفک

بله آرمان؟ - سورن

.خواد یفکسش رو تا امروز م یبخش سرگرد نصرت د؟یکن یچندتا پرونده رو امضا م نیقربان ا -

:زنه گفت یکه انگار داره با خدمتکارش حرف م ينده او طلبکارانه، با لحن فوق العاده زن یسورن دختره با حالت تدافع يجا به

 گه،ید رنیرو بگ شونیفضول يتونن جلو ینم! مزاحم آدم بشن انیب دیواسه بعد؟ حتما با يشد بذار ینم م؟یکن یصحبت م میدار ینیب ینم -

.عادتشونه

.سرش رو کرد اون طرف بعد

داده؟ تا  يتحفه به خودش چه اجازه ا يدختره  نیصحبت کنه، حاال ا يطور نیدم با من ا یمن به خود سورن اجازه نم. داغ کردم گهید

:به سورن انداختم و گفتم تیبا عصبان ینگاه. بهش بزنه دستم رو گرفتم طرفش که ساکت شه یسورن اومد حرف

.از حرفام دیناراحت نش دوارمیقربان، ام دیببخش -

:کرد و گفتم یاه مرو کردم به دختره که پررو پررو تو چشمام نگ بعد

اگه ! یصحبت کن یخصوص سیبا رئ يخوا یکه شما سرکار خانم م میکن لیکار و بارمون رو تعط دیدونستم کل اداره با ینم د،یببخش -

باال؟ يبر یبعد صداتم م ،یش یمزاحم کارمون م يتو وقت ادار ياومد. دیاداره حرف بزن رونیب دیببر فیکارتون مهمه، تشر

 دیدو یسورن هم از اون طرف داشت م! اعصاب داره انگار یدختره ناراحت وونه،ید. بزنه تو گوش من یلیس هیپاشد که  تیانبا عصب دختره

.بهش زدم يشخندیکه دختره منو نزنه که محکم مچ دختره رو گرفتم و ن

!یاعصابم که هست یب -

.دیعقب پرت شد و مچ دستش رو مالکه به  يبه دستش دادم و بعد محکم دستش رو ول کردم، طور یمحکم فشار

؟یگ یبهش نم یچیسورن ه -دختره

:شدم و گفتم رهیزدم و به سورن کالفه خ يپوزخند

.دم یشب تو آپارتمان بهتون م. االن وقت آوردن پرونده ها نبود. مزاحمتون شدم یکه بد موقع نیقربان، مثل ا دیببخش -

و داد دختره بلندتر شده بود و بعد از  غیج يصدا. هنوز پرونده ها دستم بود. رونیاومدم ب تکون دادم و بدون احترام يسر يبا پوزخند بعد

دختره با . گفتم ینم يزیمنم چ دن،یپرس یازم سوال م یآتنا و مهسا ه. کرد یکه داشت باهاش دعوا م دمیداد سورن رو شن ياون هم صدا

پررو،  يدختره . ته دلم خوشحال بودم که دعواشون انداختم. د به من انداختنگاه ب هیو  رونیاز اتاق زد ب یاشک يصورت سرخ و چشم ها

!حقشه

.باشه یقدر عصب نیشد دختره ا یکردم و اونا هم باورشون نم فیآتنا و مهسا تعر يرو برا ماجرا
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بزرگ به ما فوقه، اما به  یاحترام یب هی نیدونستم ا یم. بعد سورن صدام کرد که برم تو اتاقش، اما من گفتم سرم شلوغه و نرفتم قهیدق چند

.شهینم میمن که احترام به مافوق حال! جهنم

 هی. کنه یداره از پشت درخت نگاهم م یکیاحساس کردم . نبود نگیتو پار ک نشیماش یعنیبود،  ومدهیسورن هنوز ن. شد و رفتم خونه شب

رو  يو کسر ارشیو ک ایبعد از اون هم عرش. تو که سام در رو باز کرد بندازم برم دیخواستم کل. دمیرو ند ینگاه دور و برم انداختم و کس

.سالم کردن شونکه همه دمید

کجا؟. سالم -

!ذارما یتنهات م دیببخش. خونه میایب ریکم د هی دیشا. میرونیشام هم ب. رونیب میر یبا بچه ها م - ایعرش

:به بازوش زدم و گفتم یمشت

.ره بچه هاخوش بگذ ه؟یچه حرف نیا وونهید -

.شدن و رفتن ارشیک نیکردن و سوار ماش یها خداحافظ بچه

.همون دختره س دمیسرم و بلند کردم که د. با دستاش در رو گرفت یکیرفتم تو و تا خواستم در رو ببندم  منم

:بهش کردم و گفتم دارانهینگاه خر هی. هام رفت تو هم اخم

امرتون؟ -

.خوام باهات حرف بزنم یم -دختر

در مورد؟ -

تو؟ امیب يذار یم -دختر

امروز هم حالش رو خوب  نیالبته فکر کنم هم. رمیحاال نوبت من بود حالش رو بگ. در کنار رفتم و با دست اشاره کردم ياکراه از جلو با

.گرفتم

...جا  نیخوام ا یتو آپارتمانت؟ نم میبر شهیم -دختر

در آپارتمانم رو باز کردم و کفشم رو درآوردم و . ادیپله ها رفتم باال و بهش گفتم دنبالم ب اعتنا بهش از یکاره گذاشتم و ب مهیرو ن حرفش

.رو گذاشتم کنارش فمیدر و ک يجلو یچادرم رو انداختم رو جا لباس. کفشش رو درآورد و اومد تو رونیاونم همون ب. یگذاشتم تو جاکفش

.نیبش -

.زیم يو گذاشتم رو ختمیشربت ر وانیدوتا ل دستم رو شستم و. مبل ها يحرف نشست رو بدون

.دیخب، حاال کارتون رو بگ -

.رم سر حرفم یبدون مقدمه م -دختر

.ینیبرام مقدمه هم بچ يشم، چون اون قدر وقت و حوصله ندارم که بخوا یخوشحال م -

 ندهیانتقام آ دمیشا. رمیرو به هم زده رو ازش بگ اماهیچند وقته که عذابم داده و رو نیانتقام ا دیبا. چزوندمش خوشحال بودم یکه م نیا از

.ستیرو که هنوز برام مشخص ن يا
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 يتو رو هم تو اداره  دیدونم چرا با ینم یول. سورن هم در مورد تو با من حرف نزده یعنی. يدار يدونم تو با سورن چه رابطه ا یمن نم -

فوق  يما زن ها شاخک ها یدون یخودت م. یکه متاسفانه معاون سورن هم هست نیمثل ا. رازهیجا که ش نیهم ا نم،یتهران کنار سورن بب

.نمتیدوست ندارم دور و بر سورن بب. میدار یالعاده حساس

:وسط حرفش و گفتم دمیپوزخند پر هی با

 ای دیرسم، سردارپ یکه م دیکار کنم؟ ببخش یشماست که من کجا و با ک یمگه دل بخواه. گهیشهر د هیرم  یجدا؟ چشم، از فردا م -

؟یکن یم فیتکل نییتع يجور نیسرهنگ؟ که ا

.صداش رو برد باال تر دختره

.نمتیدختر جون، من دوست ندارم دور و بر شوهرم بب نیبب -

تمام اون فکرام درست بود؟ یعنیگفت؟ گفت شوهرم؟  یچ نیا

:شم و گفتمکردم به خودم مسلط با یانداخت، اما سع یگلوم رو گرفته بود و چنگ م بغض

  منظور؟ -

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::.

. بدم حیه برات توضهم ندار یلزوم. میمن و پسرعموم سورن، از قبل نشون هم بود یعنی. میکن یبا هم نامزد م میمن و سورن دار -دختر

واسه . يمنم متوجه شدم تو به سورن عالقه دار. درسته میاحساس خطر کن یوقت یدون یخودتم خوب م. زنم هیکه گفتم من  يهمون طور

.نمتینب گهیمن بردار و د یدم، فقط دست از سر زندگ یبهت م يهر چقدر بخوا. یدور باش مخوام از شوهر یم نیهم

:بردمش سمت در گفتم یکه م یپاشدم و دستش رو گرفتم و در حال. ددسته چکش رو درآور بعد

 یخودت رو م يکه دار ستین يآش دهن سوز نینترس، اون شوهرت همچ ؟یرو بزن یحرف نیهمچ يبه خودت داد يتو چه اجازه ا -

هم پا رو دم من نذار، چون  گهید. کنم یخرم و آزاد م یتو رو م يمن صدتا. شه ادیپولتم بذار تو قلکت ز. من سرتر از اونم داشتم. یکش

.رونیمن برو ب يخونه  زا. نمتیاصال دوست ندارم بب

:تا اومد دهنش رو باز کنه گفتم. کرد ینگاهم م تیرو به دندون گرفته بود و با عصبان لبش

!به سالمت ،يخوش اومد -

 زیهمه چ يدید چارهیدل ب يا. و زمان لعنت فرستادم نیزمشد و به  ریدر رو بستم، اشک هام سراز یوقت. رفت و من تنها موندم دختره

بود و تو  فتادهین یاتفاق چیه ؟یقدر بهش دل بست نیداده بود که ا یآخه مگه اون بهت قول وونهید ؟يدرست فکر کرد يدیبود؟ د يجد

!یلیعسل، خ یخنگ یلیخ ؟یگرفت یتو دلت عروس يخودیب

.دیبزرگش دستم رو بر ي کهیت هی. و شکوندم نیکردم رو زمبود پرت  زیم يرو که رو یشربت يها وانیل

.بودم و سورن برام بست دهیافتادم که دستم رو بر یاون موقع ادی. درد چشم هام رو بستم از

 میگر. جمله رو مرور کردم نیا گهیچندبار د. کنه یسورن داره ازدواج م. دور زمیتمام اون خاطرات و بر دیبا گهید. رو تکون دادم سرم

.رفت هوا غمیدستم رو فشار دادم که از درد ج. شدت گرفت
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بفهمه که من  یکس چیخوام ه ینم. شک کنه دینبا ایخرده ها رو جمع کردم، عرش شهیش. دمیچیکم باند دور دستم پ هیو  ییتو دستشو رفتم

. رفتم تو حموم. گرفتم یم شیداده، آت حیترج رو به من مونیکردم که سورن اون م یفکر م یوقت! يدختر افاده ا هیخرد شدم، اونم توسط 

 یآب م ونیهق هقم م. شد یآب داغ گم م ریاشک هام ز. بود شتریسوزش داشت، اما سوزش قلبم از سوزش دستم ب اغآب د ریدستم ز

 هیمرد گر هیاطر دارم به خ يطور نیبستم، حاال ا یدادم و دل نم یکس رو نم چیکه به ه یشدم؟ من فیقدر ضع نیآخه من چرا ا. شکست

کنم؟ یم

و  دمیسرم کش يپتو رو رو. تنم کردم و خودم رو پرت کردم رو تخت دیتاپ و شلوارك سف هی. رونیرو تنم کردم و از حموم زدم ب حولم

.باز با هق هق به خواب رفتم

 يدستم رو محکم رو. شد يگونه هام جار ياشک از رو اریاخت یب. افتادم شبیاتفاقات د ادیدوباره . دمیسردرد بد از خواب پر هیبا  صبح

.دمیصورتم کش

!وونهیبفهم د ،یکن هیگر دینبا -

.بود خچالیدر  يرو ادداشتی هی. آشپزخونه يرفتم تو ؟یباشه چ دهیشن ایاگه عرش ،يوا. دمیبلند خودم ترس ياز صدا ناخودآگاه

!گلم یآج"

.نکردم دارتیب گهیخونه، د دمیرس روقتید شبید من

.برگردم ریامشبم د دیشا. سرکار رفتم من

"ایعرش

 ادیز. و ظرف عسل رو برداشتم ریرو باز کردم و پاکت ش خچالیدر . کندم و انداختم رو اپن خچالیرو از در  ادداشتی يپوزخند برگه  هی با

از کار  یچند وقت هیشد  یاش مک. شد یدانشگاهم شروع م گهیاز سه روز د. چندتا لقمه که خوردم، حاضر شدم برم سرکار هی. نداشتم لیم

هم  مونیحاال همسا! سر من ختهیر هیبدشانس یخدا، هرچ. کمتر با سورن مواجه بشم يطور نیا دیشا. و به درسم برسم رونیب امیدرب

.به خودم نگاه کردم نهیو تو آ دمیروش کش یدست. با بغض لباسم رو تنم کردم. نمشیبب مونشیبا خانوم م دیهر روز با. هست

به خاطر  يحاال دار ؟يلباس و شغل بود نیعاشق هم يروز هیرفت  ادتی ؟يلباس رو کنار بذار نیبه خاطر عشق سورن ا يخوا یم یعنی"

؟یکن یم انتیبهشون خ دتریعشق جد هی

نذار دشمنات بهت  .سر جات ستایوا یاگه قراره خرد بش یحت ؟یفرار کن يخوا یم یتا ک. باش يو قو ستایوا. نده یعسل، بمون و جا خال نه

".بمون و صبور باش ،یستیتو اهل فرار ن! دیبخندن و بگن ترس

.لحظه مکث کردم هی نایدر سورن ا يجلو. رونیبه خودم زدم و از خونه رفتم ب يپوزخند نهیآ تو

"چرا سورن؟ واقعا چرا؟"

رفتم و امروز ناراحت  یسورن م دنیو به خاطر د یکه هر روز با خوشحال ییو طبق معمول به طرف اداره حرکت کردم، جا نیتو ماش رفتم

!يسرنوشت، از حال فردات خبر ندار يباز گنیم نیبه ا. نمشیخوام بب یبودم که م
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منم سرم رو گذاشتم . مینداشت يفعال که کار. زمیرمق نشستم پشت م یب. کردم کیتو اتاقم و سر راهم با چندتا از بچه ها سالم و عل رفتم

کرده  یمنم انگار خودم رو تو اتاق زندان. گرفت یکس سراغ منو نم چیه. گذشته بود یچند ساعت هی. م استراحت کردمک هیو  زیم يرو

.که وارد اتاق شد و احترام گذاشت دمیآتنا رو د. زدن سرم رو بلند کردم در يبا صدا. بودم

.ییسر و صدا یامروز، از بس ب يومدیفکر کردم اصال ن ؟یخوب. سالم -آتنا

.دیچادرم کش يرو یو دست ستادیآتنا کنارم ا. زینگاه خسته بهش انداختم و دوباره سرم رو گذاشتم رو م هی

شده عسل؟ يزیچ -آتنا

.خستم یکم هینه، فقط  -

شده؟ یمن، دستت چ يخدا يوا -آتنا

.کرد یم یرو تداع شبیباند هم برام خاطرات بد د نیا یحت. دستم نگاه کردم به

:گفتم زدم و يپوزخند

.دیاز دستم افتاد و شکست، دست منم بر وانیبابا، ل یچیه -

:گفت یبا نگران آتنا

؟يزد هیبخ -

؟یخب، کارم داشت. نبود قیعم یلیزخمش خ. نه، فکر نکنم الزم باشه -

زنه از . چه خبره رونیب نیبب ایب. سرگرد کارت داره. جا نیاومدم ا یرفت واسه چ ادمیقدر حواسم پرت حال و روز تو شد که  نیبابا ا -آتنا

 رونمیسرگرد ب. خواستم گردن مرده رو بشکونم یم. ستین چارهیسالم تو بدن زن ب يجا هی. تیشوهرش کتک خورده، اومده واسه شکا

.يبر بگمکرد، گفت به تو 

آخ، . دستام رو مشت کردم. بودم تونه به زن جماعت زور بگه و بزندش متنفر یفکر کنه م یکه کس نیاز ا شهیهم. بلند شدم تیعصبان با

.در اتاق سرگرد يپروندم و رفتم جلو "کهیغلط کرده مرت" هی! که نگو دیکش يریت هیدستم 

مردك رو سر جاش  نیحال ا دیفعال با. کردم فعال بهش فکر نکنم یالبته فراموش که نه، سع. رو فراموش کنم شبید يکردم ماجرا یسع

.ارمیب

:رو به سورن گفتم ،ین احترام نظامزدم و بعد از گذاشت در

با من قربان؟ دیداشت يامر -

.کردم مشیچادر قا ریسورن به بانداژ دستم افتاد که ز يجد نگاه

.جا نیا يایسروان آرمان، گفتم واسه کمک ب - سورن

!هیتنش چه جور نیبب نه،یصورتش ا. سالم تو صورتش نبود يجا هی یطفلک ،یآخ. با سر به زنه اشاره کرد که بهش نگاه کردم بعد

.موضوع ضرب و شتمه - سورن

:بود و با اخم نشسته بود کنار سورن، نگاه کردم و گفتم یکلیکم چاق و ه هیزدم و به مرده که  يپوزخند

!هیقربان، کامال معلومه موضوع چ ستیبه گفتن ن يازین -
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:تکون داد و گفت يسر سورن

.هیموضوع چ نیباهاشون صحبت کن و بب ینتو یاگر م. کنن یخانوم با ما صحبت نم -

:گفتم ينگاه مهربون و لحن دلسوزانه ا هیرو به زنه با . نگاه پر از خشم به مرده انداختم هیتکون دادم و  يسر

.تو اتاق من دیاریب فیخانوم تشر -

.نگاه با ترس به شوهرش انداخت هی زنه

:گفتم تیعصبان با

.گهیتم پاشو دگف ؟یکن یچرا به شوهرت نگاه م -

از  گهید یاحترام نظام هیباال انداخت و بعد از  ییسورن ابرو. بود که هر سه شون با تعجب نگاه کردم و زنه پاشد يقدر حرفم دستور نیا

دوباره . و دادم دستش ختمیآب براش ر وانیل هیمنم رو به روش نشستم و . مبل يبردمش اتاق خودم و نشست رو. رونیب میاتاق رفت

.کرد یدستش نگاه م يآب تو وانیبه ل وکرد  یم هیت گرداش

.کنه یبخور، آرومت م -

:قلپ ازش خورد و گفت هیبهم انداخت و  گهینگاه د هی

.شم یآروم نم زایچ نیمن با ا -

ه؟یاسمت چ -

:و گفت نییرو انداخت پا سرش

.میمر -

م؟یمر يچرا با سرگرد حرف نزد -

.و حرفام رو باور نکنه رهیخواست طرف شوهرم رو بگ یم حتما! هه، خب اونم مرده -میمر

چرا زدتت؟ چرا دعواتون شده؟. کنم یمن حرفات رو باور م. من که زنم، به من بگو. ولش کن...  یول. ستیاون طور هم ن. دونم ینم -

:زد و گفت یلبخند تلخ میمر

خونوادم هفته  دنید يبرا دیمن با. ره یذاره و م یخونه چند تومن پول متو . رونیبرم ب دینبا. ده یم ریکه آقا همش بهم گ نیبه خاطر ا -

 یو تو نم میزنه که دو ساله ازدواج کرد یدائم بهم سرکوفت م. چند ساعت ياونم فقط برا نمشون،یها بهش التماس کنم که بذاره برم بب

. ارهیسر من ب گهیزن د هیپاش که بره  ریدر و مادرش نشستن زحاال هم پ "!یینه، تو نازا" گهیم م،یگم هنوز وقت دار یم. ياریببچه  یتون

. کنه یقبول نم. میش یبهم فرصت بده، بچه دار م گهیکم د هیگم  یم ".نه" گهیم. يریزن بگ يو بر يمنو طالق بد دیمنم بهش گفتم با

.شد يطور نیو ا ونمبعدش هم که افتاد به ج

.شدت گرفت شیگر دوباره

دلم براش . خودش رو تو بغلم رها کرد و هق هق سر داد. رو سرش دمینشستم کنارش و دست کش. دمیجو یرو م پوست لبم تیعصبان با

!چارهیب ينداره دختره  یسن. سوخت
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 نیبا ا. یقانون یپزشک ير یفردا هم م. يریرو پس بگ تتیبه شکا دیوجه نبا چیه. ارمیرو درم شیچطور گر نیبب نیحاال بش. نکن هیگر -

االن از  نیتو هم هم. کنم امشب بمونه تو بازداشتگاه یم يکار هی. سرش بخوره به سنگ یحساب دیبا. يریازش بگ هید یکل یتون یوضعت م

.يکه تو بزرگ تر دار فتهیب ادشی دیبا. ببردت خونه ادیجا زنگ بزن به پدرت، ب نیا

رو  یمن زنگ زد به پدرش و همه چ يتکون داد و جلو يسر. کبود بود یلیچشم هاش خ ریز یطفلک. کرد ینگاهم م یاشک يبا چشما میمر

.رسونه یاونم آدرس گرفت و گفت زود خودش رو م. بهش گفت

:رو به مرده گفتم. رو گرفتم و رفتم تو اتاق سرگرد میمر دست

 میو عق یش یبچه دار م تو یمشت حرف مسخره؟ تو از کجا مطمئن هیاونم به خاطر  ش؟یزد یزنت از جنس فوالده انقدر گرفت يفکر کرد -

!باشه یاشکال از جنابعال دیشا د،یشما که دکتر نرفت ؟یستین

.ندارم یمشکل چینه، من ه -مرد

 یم يطور نیزنش رو ا یک. يحتما مشکل دار ینباشه، از لحاظ روح یاگه از نظر جسم. يمنم نگفتم صد درصد، اما به نظر من مشکل دار -

 تیحال ،یقانون یرفت پزشک نمیو ا يجا موند نیحاال که امشب ا. يکار کرد یباهاش چ نیبب. گاه بهش بکنن هی ؟یزنه؟ تو از سنگ یم رهیگ

.داره نونجامعه قا شهیم

به تو چه مربوطه؟! دارشم، دوست دارم بزنمش اریزنمه، اخت ؟یگ یم یچ گهیبرو بابا، تو د -مرد

 تیچون ازت شکا ،یجا مهمون ما باش نیا دیبا ،یزنت رو جلب نکن تیاگه رضا. ییکجا يدیکه نفهم نیمثل ا. هم ربط داره یلیبه من خ -

هوس  گهیکه د رمیمثل تو رو بگ يحال مرد دیبا. ذارم یمن نم ره،یاگرم بخواد پس بگ. رهیگ یرو پس نم تشیوجه شکا چیکرده و به ه

.یرو نکن تدست بلند کردن رو زن

!زبونت کوتاه بشه دیتو هم با. که شوهرت زده دستت رو ناکار کرده يکرد یقدر بلبل زبون نیتو هم ا ن،یبب. ساکت شو -

آدم با  گه،ید گهیراست م ؟یصحبت کن يطور نیا سیپل هیبا  یکن یچطور جرات م. ییکجا نینگاه بنداز بب هی. درست حرف بزن - سورن

د؟یکن یکار م یرو چ تتونیکنه؟ خانوم شما شکا یبرخورد م يطور نیزنش ا

.شهیم یچ مینیبب اد،یب شونیا. من زنگ زدم به پدرم. دونم یمن -میمر

:تکون داد و گفت يسر سورن

.باشه -

بعد از سر و . تا کارهاشون رو انجام بدن غروب شد گهید. دختره اومد و حال دامادش رو گرفت و قرار شد که امشب بمونه بازداشتگاه پدر

که پشتش دستاش رو به هم قفل کرده بود و  یکه در حال رونیخواستم برم ب. تنها بودمتو اتاق سرگرد با سورن  م،یسامون دادن کار مر

.ستادیبود، با ابهت رو به روم ا رفتهسرش رو باال گ

برم قربان؟ شهیم -

ش؟یدیتو ند. ومدهیگفتن اون جا ن دم،یاز پدر و مادرم پرس. دمیدر د يرو تو کوچه جلو دایش نیماش شبید - سورن

.انیو سورن، به هم م دایهه، ش. گهیاسم خانومشه دحتما  دا؟یش

:گفتم یالیخ یب با
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ه؟یک گهید دایش -

:بهم انداخت و گفت ینگاه سورن

.شیدیهمون دختره که چندبار با من د -

:بغض گفتم با

.آها، نامزدتون -

:گفت تیبا عصبان سورن

گفته اون نامزد منه؟ یک -

:گرد شده گفتم يچشم ها با

ست؟یمزدتون نمگه نا -

نامزد منه؟ دایگفته ش یگفتم ک - سورن

:گفتم تیخودش با عصبان مثل

د؟یزن یچرا سر من داد م. خودش -

:تر و گفت نییکم صداش رو آورد پا هی سورن

بهت گفته؟ یچ ؟یواسه چ. تو شیپس اومده بود پ -

:پوزخند گفتم با

 چیکردم که من و شما ه شیمنم حال. اومده بود بهم بگه دست از سر شما بردارم .خوام قاپ شما رو بدزدم یکنه من م یخانومتون فکر م -

.میبا هم ندار یصنم

:گفت تیبا عصبان سورن

حرفا رو به تو زده؟ نیچرا اومده ا -

:باال انداختم و گفتم يا شونه

.دونم؟ خانوم احساس خطر کرده یچه م -

.تو چشماش خوندشد  یرو م یکالفگ. تو موهاش فرو کرد یدست سورن

:گفتم قیبغض عم هیپوزخند و  با

!ازتون دلخورم آقا سورن -

.آروم بود و نگاهش پر از سوال. بهم نگاه کرد سورن

چرا؟ - سورن

شدم؟ بهیقدر غر نیا یعنی م؟یبفهم دیبعد ما تازه با ،يریگ یزن م يچرا؟ دار یپرس یم -

:و گفتم نییاختم پاسرم رو اند. رمیبغضم رو بگ يتونستم جلو ینم گهید

!نیخوش بخت بش -



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٢

تونم  ینم گهیچرا د. کرد یم وونمیدوباره اشک هام داشت د. خودم و انداختم تو اتاقم و در رو قفل کردم. رونیاز اتاقش زدم ب عیسر و

نگفت  يدینگفت؟ د یچیه يدید! دلم رو از فوالد کن خدا. خسته شدم ایبارم؟ خدا یابر بهار دائم م نیچرا ع رم؟یبغضم رو بگ يجلو

کردم؟ یمن چه گناه گهدروغه؟ خدا چرا؟ م

 یجناب سرگرد صادق د،یسورن بود، نه ببخش. با پشت دستم اشکم رو پاك کردم و رفتم در رو باز کردم. در اومد يساعت بعد صدا مین

پف کرده  ينگاه به صورت قرمز و چشم ها هیسورن . وقت ناراحت نشه هیصدا کنم که  يطور نیخانوم رو ا دایشوهر ش رمیبگ ادی دیبا. بود

.تو دمن انداخت و اوم ي

شد اون نگاه  یکاش م. سوزوند یم شتریتو نگاهش بود که دلم رو ب یشرمندگ هی دمیشا ،یناراحت هی ،یمهربون هیهم پر جذبه بود، اما  هنوز

!فیمن باشه، اما ح يبرا شهیواسه هم

شده؟ يزیچ - سورن

:حوصله گفتم یتکون دادم و ب يسر

د؟یداشت يشده؟ کار يزیچ دیپرس یقربان، از من م دیشما اومد. نه -

چرا؟. يکرد هیطبق معمول گر ؟یناراحت - سورن

!وقت هیکمکم کن خفه اش نکنم  ایخدا! چرا گهیم

:زدم و گفتم يپوزخند

.ستین يزیچ س،یرئ الیخ یب -

شده؟ یچ. نمتیب یناراحت م یلیخ دایجد ؟يدار یتو مشکل - سورن

"!ستین التیخ نیو ع ير یاز دستم م يکه دار ییمشکل من تو. آره مشکل دارم"بزنم ادیشد فر یکاش م. شدم یم وونهیداشتم د ،يوا

:کامل گفتم تیدوختم و عوضش با جد یلب هام رو با نخ نامرئ شهیباز هم مثل هم. نگفتم اما

!یشه جناب سرگرد صادقمن به شما مربوط با یزندگ یکنم مسائل خصوص یفکر نم -

ها هم  نیاز ا شتریمن دلخور نشه؟ ب يکردم، اون به خاطر حرفا هیهمه به خاطر اون گر نیمن ا! بشه، به جهنم. سورن دلخور شد نگاه

!حقشه

؟یاز ازدواج من ناراحت - سورن

:بلند گفتم يصدا با

؟یچــ -

:دست هاش رو تو هوا تکون داد و گفت سورن

.آروم تر -

فکر  نمیجونش دم گوشش حرف زده و ا دایحتما ش. خورد یخون خونم رو م. نمیو به من هم اشاره کرد بش یمبلمان چرم يشست رون بعد

.هست، اما دوست ندارم سورن بفهمه، مخصوصا حاال که کار از کار گذشته ییخب واقعا هم تو دلم خبرها. هییکرده خبرا

ه بهت نگفتم؟ک نیاز ا ؟یتو از ازدواج من ناراحت - سورن
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!تیبپوشم تو عروس یچ نمیکردم بب یکه فکرام رو م یگفت یکاش زودتر م. ناراحتم نیآره، واسه هم. پوزخند زدم هی

:شونه هام رو انداختم باال و گفتم يظاهر یالیخ یب با

.گهید یبگ ینه، البد دوست نداشت -

 یدلم نم گهید. کردم یاما من با اخم نگاهش م. ستاصل نگاهم کردآرنج هاش رو گذاشت رو پاش و خودش رو خم کرد جلوتر و م سورن

.کردم یم هشیسخت تنب د،یلرز یحق رو از خودم گرفته بودم و اگرم دلم اشتباها م نیا. دلم رو بلرزونه یعسل ينگاه ها نیخواست ا

؟يعسل؟ لجباز شد - سورن

!نـکن يبا قلب من باز ،يریگ یزن م يدار وونهید. هام رو باز و بسته کردم و آب دهنم رو قورت دادم چشم

.چرا موضوع ازدواجش رو بهم نگفته م،یبود کیتو ج کیقدر با هم ج نیکم دلخورم که همکارم که ا هیفقط  ؟يا يچه لجباز -

.ستیدر کار ن یچون ازدواج - سورن

؟یچـ -

کنم؟ یم فیرو تعر یبرات همه چ يروز هیروز گفتم  هی ادتهی - سورن

:کون دادم و گفتمرو ت سرم

.ادمهیآره،  -

:به اتاق انداخت و گفت ینگاه سورن

.جا بهت بگم نیدوست ندارم ا رون؟یب میبر شهیم -

خواد به من بگه؟ یم یچ نیا ایخدا. کردم ینگاهش م يجور نیهم

:سرش رو کج کرد و گفت سورن

؟ياینم -

نامزدت، ناراحت نشه؟ دایش -

:باال داد و گفت یالیخ یشونه هاش رو با ب سورن

.ستیمهم ن -

خواد اعتراف کنه دوستم داره؟ یچشه؟ نکنه م نیا! ایقدر شوك بهم وارد نکرده بود نیروز ا هیتا حاال تو  ایخدا

؟يمگه قول نداده بود ؟يباز تو دلت رو صابون زد - "

!هیجور هی افشیق یلینگاه بهش بنداز تو رو خدا، خ هیآخه ! وجدان جون د،یببخش دیببخش -

ه؟یوا؟ چه جور -

".الیخ یولش کن، ب. گهید هیجور هی -

:رو پنهون کردم و گفتم میکنجکاو

.باشه -

:لبخند، از اون مهربوناش زد و گفت هی سورن
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.رو ببره خونه نتیاز بچه ها ماش یکیگم  یم. میر یمن م نیبا ماش. میرو جمع کن بر لتیپس پاشو وسا -

 یبا خودم فکر م. شیمشک ينشستم تو سانتافه . نییپا میمبل برداشت و رفت يرو از رو فشیاونم ک. رو برداشتم فمیرو تکون دادم و ک سرم

.کنه یبرپا م ییچه غوغا نه،یکردم اگر اون نامزد حساسش ما رو بب

.نگه داشت کیرستوران ش هی يجلو سورن

.دییبفرما - سورن

 میبا هم رفت. دیو سف یمشک ونیداشت و دو طبقه بود، با دکوراس يا شهیتمام ش ينما. ردمبه رستوران نگاه ک رهیو خ نییاومدم پا نیماش از

شد  یکه درست کنار پنجره بود و از اون جا م زیم هیکرد طرف  مییزد و دستش رو با فاصله پشتم گذاشت و راهنما يسورن لبخند. تو

.دیرو د ابونیخ

!هیقشنگ يجا -

.شهیاز بس شلوغ م ،یرزرو کن زیاز قبل م دیجا اومدن با نیا يابر. ادیدونستم خوشت م یم - سورن

.شد یهمهمه نم ادیشده بودن و ز دهیبا فاصله از هم چ زهایبود که م نیا شیپر، اما خوب زهایشلوغ بود و همه م بایتقر. گفت یم راست

؟يخور یم یچ - سورن

!اوم، جوجه -

:گفت شخدمتیتکون داد و به پ يسر سورن

.جوجه با تمام مخلفات دو پرس -

.چشم قربان -شخدمتیپ

.رفت شخدمتیپ

.خب بگو -

بار جمع؟ هی یزن یبار منو مفرد صدا م هی دایجد يدقت کرد - سورن

:تکون دادم و گفتم يسر کالفه

.آره -

:زد و گفت يلبخند بدجنسانه ا سورن

ه؟یواسه چ یدون یم -

ه؟ینه، واسه چ -

.بهیغر ای ییآشنا یدون ینم ست،یمشخص ن فتیچون تکل - سورن

:زدم و گفتم يپوزخند

خب به نظر تو من کدومشونم؟ -

.صد البته آشنا - سورن

؟یمطمئن -
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.دارم نیقی - سورن

.زیم ينگاه کرد که غذاها رو گذاشت رو شخدمتیزد و به پ يهم لبخند بعد

قربان؟ ستین يا گهیامر د -شخدمتیپ

.دییممنون، بفرما. ستین یعرض - سورن

:رو به من گفت شخدمتیاز رفتن پ بعد

.فتادهینکرده و از دهن ن خیبخور تا  -

؟یبگ یخواست یم یاول بگو چ -

:ابروهاش رو انداخت باال و گفت سورن

.زنم ینم یتا غذام رو نخورم حرف. گشنمه یلیمن خ یدونم، ول یتو رو نم -

.شه و سورن حرفش رو بزنهتند که زودتر تموم  بایاجبار غذام رو خوردم، اونم تقر به

.با تعجب نگاهش کردم. هفت رنگ سفارش داد ياز خوردن غذا، سورن گارسون رو صدا کرد و ژله  بعد

؟یکن ینگاهم م يجور نیچرا ا ه؟یچ - سورن

م؟یژله بخور يخوا یم -

.خوشمزه س یلیجا که خ نیا يمخصوصا ژله ها. چسبه یمگه؟ بعد غذا م هیآره، چ - سورن

زنم؟ یبعد ژله حرف م یبازم بگ يخوا یمحتما  -

:زد و گفت یلبخند تلخ سورن

.گم، نترس ینه م -

.پس شروع کن -

؟یقدر عجول نیا - سورن

.آره -

:و گفت دیکش یتکون داد و آه يسر سورن

.باشه -

چقدر عجول  ادتهیه تو سرم و بگه خواد بزن یاگه درخواست ازدواج باشه بعدا م. خواد بگه یم یدونستم چ ینم. دستم عرق کرده بود کف

!بره یآبروم رو م ؟يبود

".دنیاز منِ وجدان گفتن بود و از تو نشن! ایش یم عیضا گهیم گهید زیچ هیعسل جان دل خودت رو صابون نزن،  نیبب! توهم زد نیباز ا - "

:مقدمه گفت یانداخت و ب نییسرش رو پا سورن

عاشق هم . آقاجون، با دخترعموم نامزد کردم میگ یسالم بود، به اصرار پدر بزرگم که بهش م و هفت ستیحدودا ب یوقت ش،یچهار سال پ -

و ما  میبود یسوگول ينوه ها دایچون من و ش م،یبا هم ازدواج کن دایاصرار داشت من و ش یلیآقاجون خ. اومد یاما از هم بدمونم نم م،ینبود

ما دوتا . به عنوان ارث بده به ما م،یرو که عاشقش بود شیمیخونه باغ قد م،یازدواج کن قرار بود اگه ما با هم. دوست داشت یلیخدوتا رو 
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 نیحساس بود و بزرگ تر یلیدوستم داشت، اما خ. نبود يدختر بد دایش. میخودمون، به عقد هم دراومد لیهم به اصرار بزرگترها و البته م

 یم ؟يبر يخوا یپس چرا م ؟يبابا تو مگه خونه باغ رو دوست ندار میگفت یمبهش  یهر چ. بود که بره خارج نیبود که عاشق ا نیا بشیع

 طونیاز خر ش یو موقت میکرد شیباالخره راض. حرف ها نیخوام و ا یم يکنم و آزاد یخوام برم خارج زندگ یگفت دوستش دارم، اما م

سرعتمون . میرفت یدنبالشون م میداشت نیردن و ما هم با ماشک یدوتا متهم داشتن فرار م. بودم زیو گر بیتعق يروز تو هی ادمهی. شد ادهیپ

.اوردیطاقت با اون سرعت ن نیماش چ،یپ هیسر . بود یلیخ

 زیم يژله ها رو رو شخدمتیپ نیح نیدر هم. هاش رو مالش داد قهیسرش رو تو دستاش گرفت و شق دیحرفش که رس يجا نیا به

قاشقش رو . کرد یم ریکردم، اما انگار سورن تو حال نبود و تو گذشته س یسورن نگاه مبه  یمن هنوز با تعجب و نگران. گذاشت و رفت

.کرد يازسر ژله ب يبرداشت و با خامه ها

:خورد و گفت یلیم یرو با ب یسه قاشق دو

تو  یدو ماه. رفتم تو کما اما من... اما من . شد دیدر جا شه میکه کنار من بود، چون به سمت اون چپ شده بود يراننده ا. چپ کرد نیماش -

گفتن احتمال فلج شدنم  یاز دکترها م یبوده که بعض يشدت ضربه به قدر. رو پام انجام دادن یعمل جراح یتو اون مدت کل. کما بودم

!و باهاشون راه برم پنجاه پنجاهه ستمیپاهام با يکه بتونم دوباره رو نیا فتنگ یم. ادهیز

:خ زد و ادامه دادلبخند تل هیو  دیکش یآه دوباره

 هیبق يبه خدا باشه و جلو دمیکردم ام یم یسع. نتونم راه برم گهیبرام سخت بود که د یلیخ. خبر شکستم نیبه هوش اومدم، با ا یوقت -

.کرد یم تمیخرد شدنم رو نشون ندم، اما اون پنجاه درصد اذ

برام سخت بود که  یلیخ. خواد ازم جدا شه یرخواست طالق داده و مد دایمن تو کما بودم، ش یوقت دمیشد که فهم شتریب یشدنم وقت تیاذ

 یداشتم داره تنهام م اجیبهش احت شهیاز هم شتریکه ب میاتفاق زندگ نیتو سخت تر مه،یزندگ کیکرد دوستم داره و شر یکه ادعا م یکس

 دنیآقاجون با شن. منم طالقش دادم. نه ایه بره قراره تا آخر عمرش را ستیکنم که معلوم ن یزندگ یتونم با کس یگفت من نم یم. ذاره

من افتاده . نتونستن م،یریکردن که ما طالق نگ يهر کار. دونست یبنده خدا خودش رو مقصر م. کرد فیخف يسکته  هیطالق ما  يماجرا

اونم از خدا خواسته . طالقش دادم. نه ایبتونه راه بره  ستیکنه که معلوم ن یزندگ ينخواد با مرد قشهگفتم اون ح یم. لج يبودم رو دنده 

 يمرد خشن، مرد هیشدم به  لیاز اون به بعد تبد. شکستم عسل، بد شکستم. شش ماه بعدش با پسر خالش نامزد کرد و رفت سوئد. بود

چرا هر وقت  يدیحاال فهم. بود نیبه خاطر هم ت؟یاولش چقدر مخالف بودم که با تو برم مامور ادتهی. اومد یزن ها بدش م يکه از همه 

.عشق منو نابود کرد نیاومد، چون هم یبدم م یچون از عشق و عاشق شه؟یحالم عوض م ادیم یاسم عشق و عاشق

.قدر مغرور بود نیبود که ا نیپس واسه هم! دهیکش یچقدر سخت ،یآخ. گرفت یم شیداشت واسه سورن آت دلم

؟یباهاش ازدواج کن يخوا یسورن چرا دوباره م -

.خوام باهاش ازدواج کنم یکه نم من - سورن

... یپس واسه چ -

:و گفت دیخند سورن

؟یچند وقته دپرس نهیحسود خانوم، واسه هم ياو -
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.دیبدجنسانه خند بعد

:رو جمع کردم و گفتم لبام

.موضوع داره؟ من دلم واسه خونوادم تنگ شده که دپرسم نیبه ا یچه ربط! رینخ -

:و گفت دیخند سورن

.ن باور کردمباشه، م -

:اخم بهش نگاه کردم و گفتم با

؟ینگفت -

 شیداره خودش رو به آب و آت ران،یطالق گرفته و برگشته ا دایش دهیفهم یاز وقت. دکترها جوابش کردن ضه،یمر یلیآقاجون خ - سورن

ناراحت  يآخر عمر رمردیکه پ میکن یم یآشت میکه دار میکن يما هم قراره جلوش نقش باز. میکن یزنه که قبل از مرگش ما با هم آشت یم

.نباشه

مگه طالق گرفت؟ -

البته بعد از . به به، هوو هم که داره و طالق گرفته دهیخانوم رفته د. تو سوئد گرفته بوده یزن خارج هی یآره، جناب پسرخاله پنهون - سورن

.من شیکشه که دوباره برگرده پ یحاال هم خودش رو داره م. و دست از پا درازتر برگشته دهیچند سال تازه فهم

:نگاهش کردم و گفتم ناراحت

برگرده؟ يخوا یم ه؟یتو نظرت چ -

:کرد و گفت ينگاه بدجنسانه ا هی

.ذارم برگرده ینه نترس، نم -

.دیکردم و خند اخم

حق  رم،یگ یش خرده نممن به. ستیمن ن یسخت گذاشته و رفته، زن زندگ طیبار منو تو شرا کیکه  یچرا بذارم برگرده؟ زن - سورن

 يعالقه ا چیه گهیمن د. نداره یراه برگشت گهیحاال که رفته د یرو خراب کنه، ول شیمن بمونه و زندگ يخواستم پا ینم. انتخاب داشت

.ادیدخترها بدم ب ياون باعث شده من از همه . بهش ندارم

:کردم و باز با خنده گفت یاخم

چند  هیحاال هم به خاطر آقاجونه که قبول کردم . دایخصوصا از ش اد،یجز تو، از همه دخترها بدم م وگرنه ،یوروجک از دستم در رفت يتو -

.ذارم یکنه، اما من نم کیمدت خودش رو به من نزد نیخواد تو ا یاونم که از خدا خواسته، م. میکن يجلوش نفش باز یوقت

آخر رو به زبون آرودم که  يجمله  نیتو اداره؟ ا ادیم شهیهم ایرد؟ بود بوسش ک یپس اون دفعه چ. ذارم ینم گهیم! شرف رو نگاه یب

:گفت

.چسبونه به من یجهت خودش رو م یو ب خودیاونم ب. تحملش کنم یچند وقت هیمجبورم  -

؟یگ یرو به من م نایحرفا گذشته، چرا ا نیخب، حاال از ا -

:شد و گفت يکم جد هی سورن



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٨

.یخوام کمکم کن یم -

؟یچه کمک -

.ازم دور شه دایش یخوام کمکم کن یم - سورن

؟یچ -

رو  يا گهیمنم بهش گفتم کس د. ستیخوامش و راه برگشت نداره، اما اون دست بردار ن ینم گهیمن چند بار بهش گفتم که د - سورن

.ییدوست دارم، اونم فکر کرده تو

!ییفکر کرده تو گهیشرف م یب. برخورد بهم

.کمک بخواه يکه دوستش دار یبرو از همون ؟يخوا یپس چرا از من کمک م -

:و گفت دیخند سورن

.شهیخب نم -

:زدم و گفتم يپوزخند

شه؟یچرا؟ ناراحت م -

بهش گفتم که حدسش درسته و اون . رو دوست دارم که دست از سرم برداره یکیگفتم  دایمن به ش. رو ندارم یمن کس. زمینه عز - سورن

.ییتو

چرا من؟ -

که از اون  یهست یتو کس. خواسته رو ازش داشته باشم نیکه باهاش راحت باشم و بتونم ا ستیمن ن کینزد يا گهیر دچون دخت - سورن

.کنم یخواهش م. رمیرو بگ دایکنم بهم کمک کن حال ش یعسل خواهش م. و اون رو تو حساسه ياز اون سرتر ،يبهتر

؟ياما چطور -

.ياریکم ن دایش يخوام جلو یم - سورن

؟یچ یعنی -

:تو چشماش گفت یغم خاص هیبعد سرش رو باال گرفت و با . نییکرد و سرش رو انداخت پا يکم با انگشت هاش باز هی سورن

عاشقا رو  يدونم برات سخته ادا یم. کنم یخواهش م. هم بره، هم دلش بسوزه دایخوام ش یمن م ؟يدوستم دار یوانمود کن شهیم -

.کنم یاما ازت خواهش م ،ياریدرب

:گفتم یبا حالت تدافع. برخورد بهم

ستم؟یسخت باشه؟ مگه من آدم ن دیعاشقا رو درآوردن برام با يچرا ادا -

.دست هاش رو گرفت باال و خواست آرومم کنه سورن

...خواستم بگم که  یم. نبود عسل نینه، به خدا منظورم ا - سورن

!گهیخواد کوه بکنه، خب حرفت رو بزن د یانگار م. حرف زدن تمرکز کنه يتو موهاش فرو کرد و سرش رو تکون داد که بتونه برا یدست

:پوزخند گفت هیهمراه  نیو نگاه غمگ تیمظلوم هیبا  سورن
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کس دوست  چیحتما سخته که ه. ستیکس عاشق من ن چیه ؟یدون یآخه م. یکه عاشق من ياریبود که برات سخته ادا درب نیمنظورم ا -

.نداره امتحانش کنه

 نیقدم بردار بب هی. من عاشقتم وونه،یخب د. من اشک جمع شده بود ياما حاال تو چشم ها. زد یلبخند مصنوع هیرو فوت کرد و  نفسش

.يکنم، فقط لب تر کن و بهم بگو دوستم دار یکار م یبرات چ

:محزون گفتم يصدا هی با

.که دوستت داره دایخب ش -

.رفت تو هم اخماش

. ره یذاره و م یکنه بازم م دایبهتر از من پ یکیاون دوست داشتنش واسه دو روزه، فردا که . دوستم داشته باشهخوام اون  یمن نم - سورن

من . نهیهم هم دایمن و ش يماجرا ؟يرابطش رو باهاش جوش بد یتون ینم گهید یهم بکن يبره هر کار یدل م یکیاز  یکی یوقت ینیب یم

 کیشر یرو با کس میتونم زندگ ینم. خوادش یدلم نم گهیباشه، اما باور کن د يلج باز دیشا. وامشخ یوجه نم چیبه ه گهید دم،یبر دایاز ش

؟یکلمه بهم بگو، هست هیحاال تو هم . دخترها متنفر شم يشم که باعث شده من از همه 

؟یکار کن یچ يخوا یبودن رو که هستم، فقط موندم م. بده ادیراهش رو بهم  -

:گفت تیز رضاا یبا لبخند ناش سورن

رو  يباور کن دوست ندارم کار! خوام یکار رو ازت م نیکه ا دیببخش. يو منو دوست دار ییدایش بیفقط نشون بده رق ست،ین یکار سخت -

...اما  ،يکه دوست ندار يانجام بد

. باشم مید وقت قراره خود واقعچن نیدونه ا ینم وونهید. که عاشقش باشم نمیدونه من عاشق ا یطفلک نم. نگاهش کردم یاخم مصنوع با

!کنم، نه اون موقع یم ياالنه که دارم نقش باز

:گفت يبا لحن بچگونه ا سورن

قبوله؟ -

:هام رو بستم و گفتم چشم

.قبوله -

.چپ چپ نگاهش کردم که آروم لبخندش رو خورد و دستم رو ول کرد. داد لمیلبخند قشنگ تحو هیرو تو دستاش گرفت و  دستم

.ذوق زده شدم. حواسم نبود د،یببخش - سورن

به تو کرده باشم و  یکمک هیکنم تا هم  یکارم م نیالبته ا. ادیکردن خوشم م يو نقش باز ياز باز یدون یمنم که م. نداره یاشکال -

.رو بسوزونم يافاده ا يخوشحالت کنم، هم دماغ اون دختره 

:و گفت دیسرخوش خند سورن

.يآخر رو خوب اومد يجمله  -

.یش یفحش تو دلم بود که بهش بدم، گفتم اگه بگم ناراحت م یلیچند وقته خ نیتو ا -

:با تعجب گفت سورن



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣١٠

چرا ناراحت؟ -

.گهید یش یگفتم ناراحت م. خب فکر کردم زنته -

:زد و گفت یچشمک سورن

بپره؟ خوشگلت ازدواج کنه و سیرئ يدیبود، آره؟ ترس هیقض نیواسه هم دتیجد يها یپس بداخالق -

.رو اعصاب من راه نرو! داهایو ش یمون یرم خودت م یذارم م یسورن م -

.یخانوم گهیجور جاها د نیشکر خوردم رو گذاشتن واسه هم ،يوا يا - سورن

بود؟ یچ گهید هیآخر نیاوهو اوهو، ا -

.گهید کیکل کل برو تو فاز رمانت يخب از االن به جا! ذوق یب - سورن

.شه تیادیترسم ز یم -

:شد و گفت نیغمگ افشیق دوباره

.شهیم میادیز ،یگ یراست م -

:با پا زدم بهش و گفتم زیم ریز از

چه خبره؟. آقا سورن يدل نازك شد دایجد. کنه یخودش رو لوس م یخب بابا، ه یلیخ -

:گفت ریبهانه گ يکوچولو يپسر بچه ها نیچونش گذاشته بود و ع ریدستش رو ز سورن

.دونم ینم -

؟يشد ییهوا دایکنه با اومدن شن -

:نگاه چپ بهم انداخت و گفت هی نهیو دست به س شیصندل یداد به پشت هیاون حالتش دراومد و تک از

.کنه ینم ییمنو هوا گهیبابا آدم بفهم، اون آدم د! حرفو زد نیباز ا -

:دستام رو زدم به کمرم و گفتم یحالت شوخ با

ه؟یاون ک نمیبگو بب. شده ییهوا گهیجا د هیپس آقا ! خوشم باشه -

:نشون گفت هیکه صداش رو بق يور و اون ور انداخت و جور نینگاه به ا هیخودم سرش رو آورد جلو و  نیع

.گم یفعال نم یهست، ول یکی. خودمون بمونه نیب -

.شهیکردم که چشمام داره پر م یزد، اما خودم حس م ثانهیلبخند خب هیداد و  هیدوباره تک بعد

:رو به دندون گرفتم که خندش شدت گرفت و گفت لبم

!کردم حسود خانوم یشوخ -

:کردم و گفتم یاخم

!بدبخت دختره ؟يتحفه ا یلیکنم؟ خ يحسود دیبا یواسه چ -

:کرد و گفت یاخم جذاب سورن

اد؟یدلت م -
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.خستم یلیزود منو ببر خونه که خ. ادیآره، دلم م -

:برداشت و گفت یصندل يکتش رو از دسته  سورن

.متونیبر یچشم خانوم، خونه هم م -

سورن هم . شدم ادهیپ! يکرد که چرا منو با خودت نبرد یم هیکه داشت گر دمیرو د نمیماش نگیتو پارک. خونه میاز حساب کردن رفت بعد

زدم و باهاش سالم و  يلبخند اریاخت یب. دمید نگیسام رو تو پارک نییپا ادیتا آسانسور ب. آسانسور رو زد يرو قفل کرد و دکمه  نیماش

.بود، آقا و مودب یپسر خوب یلیخ. کردم کیعل

ن؟یسالم آقا سام، خوب هست -

.و با سورن دست داد ستادیهم کنار ما ا سام

احوال شما جناب سرگرد؟ د؟یشما چطور. ممنون خوبم -سام

:شده بود گفت يکم جد هیکه  سورن

.جان، خوبم یممنون سام -

خونه س؟ ایعرش -

.ادیامشب ن دیشا. ادهیکارهاش ز دمیبهش بزنم، د يسر هیسر راهم رفته بودم . راستش شرکت کار داشت -سام

 یهم م يکه داشت دندون هاش رو رو دمیتا سرم رو بلند کردم، سورن رو د. اکتفا کردم "آهان"تکون دادم و به گفتن يسر متفکرانه

.دییسا

.گم که حرص بخوره یمنم حاال حاالها نم. داداشمه ایونه عرشد یبچه ام هنوز نم یطفل ،یآخ

.که میر یم ینم میایبا پله ب گهیخب دو قدم راهه، د! مایهست ییتن پرور ها شییخدا. میاومدن آسانسور سوار شد با

.میش یخسته که م یول م،یر یم ینم - "

".هیحرف نمیا ،یگ یراست م -

.رفت ریگفتن شب بخو سام با  ستادیطبقه دوم ا آسانسور

باال؟ يایم يچرا دار ست؟یمگه خونتون طبقه اول ن -

:گفت یحوصلگ یبهم انداخت و با ب یبود، نگاه ستادهیا نهیبود و دست به س يکم جد هیکه  سورن

داره به نظرتون؟ یاشکال. خودم تییخوام برم سو یم -

:گفتم یمظلوم ي افهیق با

؟یکن یم يطور نیچرا ا. دمیمن فقط سوال پرس. نه -

.زد يگرفت و لبخند محو یکم رنگ مهربون هی نگاهش

!يریگرم بگ گهید يبا پسرها ادیخوشم نم - سورن

گفت االن؟ یچ نیا. رو انداختم باال ابروهام

:گفتم يا ثانهیلبخند خب با
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اون وقت؟ شهیم یچ رمیاگه گرم بگ -

:و گفت مینیبدجنس نگاهم کرد و زد رو ب سورن

!فهیضع ینیب یت بد ماون وق -

.دیدستش رو گذاشت رو چال گونم و مهربون خند. داد یزدم که چال گونم رو نشون م يلبخند

.خودمون یس میهر کدوم رفت رون،یب میآسانسور که اومد از

.ریشب به خ -

... یراست. ریشب به خ - سورن

.سمتش و سرم رو تکون دادم برگشتم

؟یکن يزاز فردا جلوش نقش با شهیم - سورن

دوست دارم حال اون  یلیآقاهه شدم و خودمم خ نیمن عاشق ا دنیهمه عالم و آدم فهم گه،یخودم رو گول نزنم د. نگاهش خواهش بود تو

!هر چه زودتر بهتر. رمیدختره رو بگ

:فکر کردن گفتم یمتفکرانه به خودم گرفتم و بعد از کم ي افهیق یکم

.باشه -

:زد و گفت یچشمک سورن

.شبت خوش. نونممم -

زانوم  ریکه تا ز یخوشگل یبا شلوارك ل دمیپوش يا روزهیف یکوتاه آب نیآست هیدوش گرفتم و  هیبعد از درآوردن لباس هام . تو خونه رفتم

.کردم و عطر و کرم زدم شیکم آرا هیبستم و طبق معمول بعد از حموم  یموهام رو دم اسب. بود

رو برداشتم  یدادم به اپن و گوش هیتک. کنم یکنم و خودم رو عطر و کرم مال شیآرا دیشب هم باشه با بعد حموم اگر نصف. عادتم بود کال

.رو گرفتم ایعرش يو شماره 

.از پشت خط گفت يکالفه ا يصدا

د؟ییبله بفرما -

!داداشم چقدر صداش خسته س ،یآخ. به شماره نگاه نکرده بود انگار

!یخسته نباش. یسالم داداش -

:تر گفت يبا انرژ کم هی

.یممنون، تو هم خسته نباش. يسالم خواهر -

خونه؟ يایشب نم ایعرش -

.رو سرم ختهیر يوتریکار کامپ یکل. امیم روقتید یول ام،یب دیشا. زمیدونم عز ینم -

.خونه انجامشون بده اریخب ب -

.جا، تو غذات رو بخور نیا میهست يسه چهار نفر. زمیعز شهینم -
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.راقب خودت باشباشه، م -

.يبوسمت، با یم. ایمراقب خودت باش. يطور خواهر نیتو هم هم -

.يبا -

!کنه یداداشم چقدر کار م یطفل. دمیکش قینفس عم هیرو قطع کردم و  یگوش

رفتم . روننیخوشن ها، هر شب هر شب ب یهم الک نایا. رونیرفتن ب یداشتن م ارشیو ک يسام و کسر. رو نگاه کردم نییپنجره پا از

دفعه برق ها  هیبود که  لمیحساس ف يجاها. دمشیکردم و د دایپ لمیف هیکردن کانال ها  نییرو روشن کردم و بعد از باال و پا ونیزیتلو

.رفت

حساس؟ يجا نیاَه االن وقت برق رفتن بود آخه؟ اونم ا -

کم کورمال  هی. اومد یهم م ییصداها هیونم شمع کجاست؟ د یحاال من چه م ایخدا. تو اتاق خواب بود لممیموبا. بود کیتار یلیخ خونه

از . و شکست نیو افتاد زم زمهیعز لیاز وسا یکیدونستم کدوم  ینم یکیکه تو اون تار يا شهیش زیچ هیکورمال راه رفتم که خوردم به 

.دمو در آپارتمان سورن رو ز رونیب دمیتو دست و پام، با همون لباس ها پر بره شهیکه ش نیترس ا

تونستم مدلش رو براتون  ینم ادیز یکیجذب که تو اون تار يسورمه ا شرتیت هیو  یشلوارك مشک هیو بعد سورن با  دیکم طول کش هی

.در يشرح بدم، اومد جلو

د؟یشمع دار. سالم -

:زد و گفت يلبخند سورن

خواهرم؟ يخوا یچندتا م -

و بلند  دشیکه د نینه، اما مثل ا ایشه  یم دهیراهرو د یکیدونستم تو اون تار یچپ چپ نگاهش کردم که نم. بقال ها بود نیا نیع لحنش

.خنده ریبلند زد ز

:در رفت کنار و گفت يجلو از

.نه ایباز دارم  نمیتو بب ایب. کردم و روشنشون کردم دایدوتا پ یکی. تو ایب -

.رفتم تو و سورن در رو بست عیکه پررو، سر منم

کم روشن شده بود اشاره کرد و  هیبود،  زیم يکه رو یکه تو نور کم شمع یزد و به مبل ينگاهش کردم که لبخند آن با ترس برگشتم هی

:گفت

.نیبش -

:نگاه چپ بهم انداخت و گفت هی. و نگاهش کردم نشستم

حتما، آره؟ ینیب یبخورمت؟ هان؟ االن منو خون آشام م يدیشده؟ نکنه ترس يجور نیا افتیچرا ق ه؟یچ -

از نوك  نییفکرها بودم که همون طور سر پا نیفکر منو خوند االن؟ تو هم يچه طور نیا. سرخ شدم. نییزدم و سرم رو گرفتم پا يبخندل

تا . نگاهم رنگ اضطراب گرفت هویکنه؟  یفکر م یاالن با خودش چ شش؟یاومدم پ ياوه، من چه جور. پام نگاه کردم و اومدم باال يانگشتا

.دستم رو گرفت مبلند شدم که بر
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.دمشیند يطور نیکنه انگار تا حاال ا یرفتار م يطور هیبابا،  نیبش - سورن

!ها بهیشم؟ عج یچقدر من سرخ م دایجد نیدقت کرد. سرخ شدم باز

:لب آروم گفتم ریز

.میکرد، ما محرم بود یآخه اون موقع فرق م -

.نیعسل، بش - سورن

شدن،  ینم دهیبودن و درست د یکیدورتر تو تار ينقطه ها. ر و اون ور آپارتمان رو نگاه کردمو نیکم ا هی. رو فوت کردم و نشستم نفسم

.نمیتونستم خوب بب یکه تو نور شمع بود رو م ییقسمت ها هیفقط 

به  ستین یکی. ها يفانتز نیدارن و بلند، از ا یشمیابر يکه موها یینایفرش ست و خوشگل، از ا هیچرم، با  یو نارنج یدست مبل مشک هی

.گهیدونم؟ البد داره د یمن بگه مگه فرش هم مو داره؟ چه م

نگاه  هیبا . نشده بود، به سورن نگاه کردم رمیدستگ يادیز زیچ یکیکه تو اون تار نیکم نگاهم رو چرخوندم و آخرش هم به خاطر ا هی

.کرد یبهم نگاه م طونیش یمهربون و البته کم

تموم شد؟ تونیکنجکاو - سورن

:گفتم ییپررو با

.شیواسه تفت امیم ییدفعه بعد تو روشنا شاالیا ینشد، ول رمیدستگ يزیبود چ کیواال تار -

.تکون داد يو سر دیخند سورن

.داشته باشن اجیکمک احت دیشا نا؟یمامانت ا شیپ ير ینم -

.هم گذاشت يداد و پاهاش رو رو هیبه مبل تک سورن

.آقاجونن يخونه . ستنیخونه ن - سورن

ست؟ین مارستانیمگه آقا جونت ب -

شن که تنها  یهر هفته همه خونه آقا جون جمع م. بشم مارستانایب ریاس يخوام آخر عمر ینم ستین ایحاال که عمرم به دن گهینه، م - سورن

.اومد نییصدا از پا يسر هیتکون دادم که  يسر. نباشه

:نگاه کردم و گفتم مشکوك

ه؟یچ يصدا -

.اطهیدر ح يکه صدا نیمثل ا - سورن

.خواست بلند بشه تلفن خونه زنگ خورد تا

بله؟ -

.یکیتار نیترسم تو ا یدارم کم کم م زم؟یعز یکن یسالم، چرا در رو باز نم -

؟ییدر رو؟ تو مگه کحا -

.گهیدر رو باز کن د ایب. در خونتون يجلو -
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.باشه، اومدم -

وقت شب؟ نیکنه ا یکار م یجا چ نیا گهید نیاه ا - سورن

؟یک -

؟یباشه خانوم. کن يامشب نقشت رو باز نیعسل نظرم عوض شد، از هم. دایش - سورن

؟یاگه به پدر و مادرت بگه چ. خودم يبذار برم خونه . آخه زشته -

:شونه هاش رو انداخت باال و گفت سورن

شد؟ رفهمیش. یمال یخانوم رو به خاك م دایش نیا یو امشب دماغ عمل یمون یجا م نیشما هم رم،ینخ. بگه، من که از خدامه -

.اومد یپاهاشون تو راه پله م يصدا قهیبعد از چند دق. نییو رفت پا دیزدم که اونم خند يلبخند

؟يدیشن ینم یعنی. زنم به در یدو ساعته دارم با سنگ م. برق کل منطقه رفته! کهیچقدر تار يوا -دایش

:گفت يجد يبا صدا سورن

.برو تو. دمیبود نشننه، سرم گرم  -

!هیرو، چه خوشگل و نقل تشییسو ،یآخ -دایش

.بود دهیمن رو ند هنوز

موقع شب؟ نیا یکار داشت یچ - سورن

.ارمیمامان کلم پلو درست کرده بود، گفتم برات ب -دایش

.ظرف غذا رو از دستش گرفت و گذاشت رو اپن سورن

.نیبش. رونیمن غذا خورده بودم ب یممنون، ول - سورن

.نگاهش متوجه من شد نهیتا اومد بش دایمبل اشاره کرد و ش به

:زدم و گفتم يژکوند لبخند

.يجون، خوش اومد دایسالم ش -

:و گفت دییهاش رو به هم سا دندون

!چشم زن عموم روشن ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا. سالم -

:و گفت دیخند سورن

خلوت داشته باشم؟ هیتونم  ینم یعنیو دو سالمه،  یس م،ستیبچه که ن ؟یکن دیتهد يخوا ینکنه م ه؟یچ -

:زد و گفت يپوزخند دایش

!خوشم باشه، جناب سرگردم منحرف شدن -

.میزد یحرف م میجون، وگرنه من و عسل فقط داشت داینه، اون که منحرف شده ذهن مسموم شماست ش - سورن

.چشمک به من زد هی بعد

م شدم، نه؟مزاح یکه بعد موقع نیمثل ا -دایش
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:تکون داد و گفت يسر سورن

- نیهمچ ،يا.

!یحیواقعا که وق -دایش

:اخم هاش رفت تو هم و گفت سورن

چرا اون وقت؟ -

؟يریگ یو قلوه م يد یبا دوست دخترت دل م ياون وقت تو دار م،یما قراره باهم ازدواج کن -دایش

:ابروهاش رو داد باال و با تعجب گفت سورن

م؟یازدواج کن میخوا یا مگفته م یک -

:کم جا خورد و گفت هی دایش

ست؟یطور ن نیمگه ا! خب همه -

رو  يزیخواد چ یمتفکرانه، انگار م یو با حالت شیسمت چپ يسمت راستش رو انداخت رو پا يما و پا ییبا اخم نشست مبل رو به رو سورن

:تکون داد و گفت يسر ارهیبه خاطر ب

.میله، قرار بود ازدواج کنب ادمهیکه  ییتا اون جا -

.به من رفت يزد و چشم غره ا يلبخند دایش

:ادامه داد سورن

.اما چند سال قبل، نه االن -

. شده بود، چشم غره رفتم یبادش خال یکه حاال حساب دایبار من لبخند زدم و به ش نیا

؟یچ یعنی -دایش

براش نقش  میآخر عمر آقاجون دار یدلخوش يدادم که ما برا حیبرات توض مسئله رو هزار بار نیا یبرگشت یکنم از وقت یفکر م - سورن

.وجود نداره گهیوجود نداره، حداقل االن د يزیمن و تو چ نیوگرنه ب م،یکن یم يباز

:لرزون گفت يبا صدا دایش

.اما سورن، من هنوز عاشقتم -

:اخم گفت هیزانوش و خم شد جلو و با  يآرنج هاش رو گذاشت رو سورن

 دیدلم از همه جا گرفته و دارم ناام یوقت طمیجمله رو بشنوم که با اون حالم و اون شرا نیداشتم دوست داشتم ا اجیاون موقع که بهت احت -

"!اما سورن من هنوز عاشقتم": یشم بهم بگ یم

:تکون داد و گفت يداد به مبل و سر هیزد و تک يپوزخند

 ينامزدها یلیخ نیحالم بد بود و به هوش اومدم دوست داشتم ع یوقت. ببرم ادیون کارهات رو از تونم ا یمن نم. رهید یلیحاال خ دایش -

 يتو، برگه  يچشم باز کردم به جا یاما من وقت ،يداد یم دیو بهم ام يکنن، باال سرم بود یم يشوهرشون هر کار یسالمت يکه برا گهید

فکر  ؟يبود يا گهیزن کس د شیتا چند مدت پ یباهات ازدواج کنم وقت يظار داربه کنار، چطور ازم انت نیا. دمیرو د تدرخواست طالق
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. نداره دهیحاال برگشتت فا ؟یزنم بش يکه حاضر ییده و فقط تو ینم تیکنه و بهم اهم ینگاهم نم یارزشم که کس یقدر ب نیمن ا يکرد

تونم تو رو به عنوان  ینم گهیخانوم، من د داینه ش. یگرفت و طالق ياج ندارم، حاال که ازدواج کردیبهت احت گهیحاال که خوب شدم و د

.گناه داره رمردیکن، پ يچند مدته جلو آقا جون نقش باز نیلطف کن ا. همسر قبول کنم

.مبل بهش نگاه کردم ياز رو دایبا بلند شدن ش. طور نیهم هم دایشده بودم، ش رهیمدت به سورن خ نیا تموم

:لب زمزمه کرد ریبد، ز یلیبغض خ هید و با رو با پشت دست پاك کر اشکاش

.باشه، خداحافظ -

.رونیرو برداشت و از خونه زد ب فشیک و

.دختره غرور داره و دوست نداره پس زده بشه هیکرده باشه، بازم  يخب هر چقدرم کار بد. بگم دلم براش سوخت دروغ نگفتم اگه

 یدرسته، اما احساس م یدونم چ ینم. کنه یم هیحتما اونم داره گر. و به آسمون بودداده بود به مبل و سرش ر هیتک. سورن نگاه کردم به

مهربون  يقهرمان ها نیا نیتونه که ع ینم ه؟یچ. حداقل انتقام خودش رو گرفت یدرست نه، ول دمیشا. رو انجام داد یکنم سورن کار درست

 یزن. زن مطلقه ازدواج کنه هیتازه، حق هم داره نخواد با . نداره خب دوستش"!یچه آدم مهربون و بزرگ يوا"ببخشدش که همه بگن ادیب

؟یکه چ ششیتونست از اول مال خودش باشه و تنهاش گذاشته حاال دست از پا دراز تر برگشته پ یکه م

. ستم رو گرفتکم سرم رو خاروندم و بلند شدم که برم که سورن د هی. کنم و دو ساعته ساکتم یم يدارم نقش چغندر باز يادیز دمید

.هنوز تو همون حالت بود و چشم هاش بسته بود

:شدم که گفت رهیخ بهش

؟یترس یم یمگه نگفت ؟ير یکجا م -

.نه ای يشمع دار نمیاومده بودم بب. ترسم ینگفتم م رم،ینخ -

هنوز دستش دور . مبل يته نشستم رو دس. دیچشمش چک ياز گوشه  اریاخت یاشک ب هی! چشم هاش نم داره ،یآخ. هاش رو باز کرد چشم

.کرد یلبخند محو نگاهم م هیبا . با دست آزادم اشک رو از رو گونش پاك کردم. مچم رو محاصره کرده بود

؟یکن ینگاهم م يطور نیچرا ا ه؟یچ -

.دونم ینم - سورن

؟ياون حرف ها رو بهش زد يناراحت شد -عسل

:گفت یالیخ یتکون داد و با ب يسر

.ها رو سر من آورده نیون بدتر از اا. نه، حقش بود -

کلک؟ يکلد هیپس چرا گر -

:و گفت دیرو کش مینیب

!نپرس کوچولو -

:تکون دادم و گفتم يسر"شده یچ مینیبده بهش بب ریگ"گفت  یم یکه نفس فوضولم ه نیوجود ا با

.یباشه، هر طور راحت -
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زد و همون لحظه برق اومد يلبخند سورن

:شد و با لبخند گفتکه سورن هم پا پاشدم

.تر بشه کیبودا، خدا خواست فضا رمانت یبرق رفتنه هم شانس نیکه ا نیمثل ا -

.ریشب به خ! شرمنده که مزاحمت شدم گه،یآره د -

:تا دم در باهام اومد و گفت سورن

.هیرازیخوش مزه ست ها، ش. میخورد یکلم پلو م يموند یم -

.نوش جون. غذا ندارم يدفعه بعد، امشب جا برا... شاایا -

:تکون داد و گفت يسر سورن

.خانوم کوچولو ریشبت به خ. يخوا یباشه، هر جور خودت م -

:کردم و با لبخند گفتم یاخم

!پدربزرگ مهربون ریشب به خ -

شده  الیخ یواقعا ب گهیدفعه د نیکه به غرورش برخورده بود و ا نیمثل ا. شد یهم کمتر مزاحم سورن م دایش گهید. هفته گذشته بود هی

 یاول طبق معمول کالسا تق و لقه، ول يروزا. دانشگاهم بد نبود. رفت میدوباره دانشجو شد گه،یرفتم دانشگاه و بله د گهیمنم که د. بود

 هیم دانشگاه، از رفت یم ونیروز در م هیطرف هر  هیاز . کار هوار شد رو سر بنده یکل گه،یبله د. استادامونم بد نبودن. بود خوببرام  نمیهم

نخورده  یلیصبحونه هم خ. سره اومد بودم اداره هیامروز بعد دانشگاه ! آخ که چقدر گشنم بود. رفتم یهر روز م دیطرفم سر کار که با

.میخورد یو غذا م زیدور م میآبدارخونه نشسته بود توبا بچه ها . بودم

 یغذا م یینشست تو اتاقش و تنها یم سا،یآخه قبال آقا مثل رئ. خوره یا ما غذا متو آشپزخونه و ب ادیجا سورن هم م نیمن اومدم ا یوقت از

.دیخند یگفت و م یم شیرفتار سورن با بچه ها بهتر شده بود و کم و ب. خورد

به من؟ دید یجناب سروان اون پارچ آب رو م -ینجف

.دییبفرما -

با هم  ایخواستن  یاز هم م يزیچ هیهم بچه ها  یشکست و هر از گاه یمقاشق و چنگال ها سکوت رو  يصدا. رو گرفتم سمت آتنا پارچ

.سورن زنگ خورد یزدن که گوش یحرف م

.شلوارش در آورد بیرو از تو ج شیبرداشت و دستش رو پاك کرد و گوش زیم ياز رو يدستمال کاغذ هی سورن

بله؟ -

- ...

.سالم مامان جان -

- ...

مامان؟ یکن یم هیشده؟ چرا گر يزیچ -

- ...
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افتاده؟ یبابا اتفاق يبرا. یگ یم یفهمم شما چ یکه من نم يطور نیمادر من آروم باش، ا -

- ...

؟یچ -

- ...

؟یک! آخ -

- ...

د؟یبه سروش زنگ زد. دیمراقب خودتون و بابا باش. رسونم یمن االن خودم رو م د،یباشه باشه، شما آروم باش -

- ...

.امیباشه باشه، االن م. زنم تو راه یم باشه، من خودم زنگ -

 نیکه ا دهیرو شن يچه خبر ستیمعلوم ن. نفسش رو فوت کرد. و سرش رو تکون داد دیبه صورتش کش یدست. رو قطع کرد یگوش سورن

.بپرسه يزیجرأت نداشت ازش چ یاما کس د،یبار یاز سر و صورتشون م يبچه هام کنجکاو. شده یشکل

:کردم و گفتم نگاهش

شده؟ يزیچ -

:کرد و گفت ینیمن از فکر در اومده بود، نگاه تلخ و غمگ يکه انگار با صدا سورن

!آقاجون -

ام؟یمنم باهات ب يخوا یم. گم یم تیتسل ،يوا -

:کرد و گفت ینگاه مهربون سورن

.دیجور من رو بکش دینه، تو و کامروا بمون -

.رونیبچه ها رفت ب يها تیتسل برداشت و بعد از جواب یکتش رو از پشت صندل بعد

دوستش داره که حاضر شد به  ياون قدر. دوستش داره یلیدونستم سورن خ یبودم، اما م دهیپدر بزرگش رو ند. اشتها نداشتم گهید من

.کنه يجلوش نقش باز دایبا ش رمردیاون پ یخاطر خوشحال

فوت کرده؟ شونیک -یقاسم

:و گفتم رونیفکر اومدم ب از

.شپدربزرگ -

شون؟یبود دهیشما د - يموسو

.بود بنده خدا ضیمر. دوستش داشت یلیدونستم سرگرد خ ینه، اما م -

.گفتن "امرزیخدا ب" هیلب  ریها ز بچه

.اومد ایدو ساعت هم عرش یکیبعد . خونه دمیخسته و کوفته رس غروب



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٠

به  یبه خدا راض د،ییبابا بفرما يا. استقبال دیایکنم ن یخواهش م. خوش اومدم. من اومدم ره؟یبگ لیما رو تحو ستین یکس. سالم - ایعرش

.میستیزحمت ن

.تو آشپزخونم ایب -

.آورد جلو واریکارتون ها اول سرش رو از کنار د نیا نیع ایعرش

؟یکن یم يچرا اون طور -

.جا باشه، گفتم اول سر و گوش آب بدم نیعکاس و خبرنگار ا یکل دمیآخه ترس - ایعرش

.منتظرت بودم. گشنمه یلیخ ن،یبش. یخسته نباش. مسال! وونهید -

؟يپکر ه؟یچ! چه عجب - ایعرش

.پدربزرگ سورن فوت کرده ،یچیه -

:ذاشت تو دهنش با دهن پر گفت یپلو م ایقاشق لوب هیکه  يطور نیهم ایعرش

فکر کنم عمر حضرت نوح رو کرده بود نه؟. امرزدشیاُو، پدر بزرگش؟ خدا ب -

!حرفا نیدوما خجالت بکش، زشته ا. ر حرف نزناوال با دهن پ -

.داشته یگندگ نینوه به ا گه،یگم د یخب راست م - ایعرش

چند سالش بود؟ دیپدربزرگه چند سالشه؟ ببخش یعنیها،  گهیراست م. گرفته بود خندم

.یگیزشته تو عالم همسا م،یبر یهمگ. مراسم دارن یک نیفردا زنگ بزن بهش، بب - ایعرش

.دادمتکون  يسر

.رو برداشتم و به سورن زنگ زدم میاز خوردن شام و شستن ظرف ها رفتم تو اتاق و گوش بعد

د؟ییالو؟ بفرما -

.سالم -

.سالم خانوم -

.ناراحت شدم یلیشد؟ خ یچ ؟یخوب -

.شلوغه یجا حساب نیا گه،ید یچیه. يلطف دار -

د؟یمراسم دار یک -

.گهیاز امروز بود د -

.میایب میخوا یکجا هست؟ م ه؟یک عیینه منظورم تش -

.شهیزحمت م... قبرستون . فردا -

.س فهیوظ ه؟یچه حرف نیا -

.یممنون خانوم -

باشه؟. ایغصه نخور -
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.چشم -

.نمتیب یفردا م -

.حتما، منتظرتم -

.ریشب به خ -

.جا نیا ختهیکار سرم ر یشما بخواب، من که کل. ریشب به خ -

.نکن تیخودت رو اذ -

.ریشب به خ. چشم -

.شبت خوش -

 نیا ستیالزم ن گهیاالن حداقل د یول امرزدشا،یخدا ب. تخت يو خودم رو پرت کردم رو دمیکش یقینفس عم یاز قطع کردن گوش بعد

.زدم و به خواب رفتم يتصور لبخند نیبا ا. کنه بچسبه به سورن يدایش

دونم چرا  ینم. رو زدم میآفتاب نکیو ع دمیپوش یرو با شال و شلوار مشک میمشک يدوش، مانتو هیزود بعد از خوردن صبحونه و  صبح

 نییو پا دنیپوش یچهارتا پسرها مشک دمیکه د نییرفتم پا ه؟یمگه چ گه،یزنم د یخب منم م. زنن یم نکیختم همه ع يهمش تو مراسم ها

.مدنسام او نیو اون سه تا هم با ماش میرفت ایعرش نیماش اب ایمن و عرش. منتظرن

 یصادق ياز دور آقا. بودن دیپر شده بود و قبرها همه جد مهینصمه و ن بایقطعه تقر. شلوغ بود ياز دور دو سه تا نقطه . به قبرستون میدیرس

.دمیرو د

.اون جان ن،یایبچه ها ب -

.راه افتادم هیبا انگشت به نقطه مورد نظر اشاره کردم و جلوتر از بق بعد

.گم یم تیتسل. یقصاد يسالم آقا - ایعرش

!غم آخرتون باشه -ارشیک

!خدا رحمتشون کنه -

.دیدیممنونم بچه ها، زحمت کش -یصادق

.بود فهیقربان، انجام وظ میکن یخواهش م -سام

.دیبدون کیما رو هم تو غمتون شر -يکسر

.کنم یخواهش م دییبفرما. واقعا ممنونم -یصادق

کم از  هیو  میفاتحه خوند هی. و بنده خدا رو دفن کرده بودن میبود دهیرس ریکه د نیمثل ا .مهمون هاشون ي هیبق شیرفت پ یصادق يآقا

 یکه مانتو کوتاه مشک دمیرو د دایعوضش ش. دمشیکم با سر دنبال سورن گشتم که ند هی. میکردن خورد یکه تعارف م ییخرما و حلواها

 دمیبا. کرد یرو پاك م شینیبار ب هی قهیدستمال هم چند دق هیبا . زده بود یبآفتا نکیگذاشته بود و ع يتور بایتقر شال هیبود و  دهیپوش

 چیه گهیاالن د یشه، ول کیتونه به سورن نزد یراحت بود که به خاطر آقاجونش م الشیحداقل اون موقع که آقاجونش بود خ. ناراحت باشه

.ستین داشیمورچه شده رفته تو خاك و پ نه، انگار که دمیدنبال سورن گشتم که د گهیکم د هی. نداره يبهانه ا
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بهشون گفت و اومد  يزیلب چ ریخودش بود که ز يچندتا پسر هم سن و سال ها شیپ. تکون داد يمتوجه من شد و با لبخند سر سروش

.طرف من

.سالم عسل خانوم - سروش

!غم آخرتون باشه. گم یم تیتسل. دکتر يسالم آقا -

د؟یگرد یال سورن مدنب. دیدیممنون، زحمت کش - سروش

:گفتم یشدم و با دستپاچگ دیکم سرخ و سف هی

.بگم تیخواستم به جناب سرگرد هم تسل یبله، م -

:زد و گفت يلبخند سروش

.ارهیرفته گل ب اد،یاالن م -

اره؟یمگه عروسه که رفته گل ب. گرفته بود خندم

:به پشت سر من انداخت و گفت ینگاه سروش

.ادیاوناهاش، داره م -

.سر قبر ارنیتاج گل رو م هیدارن  گهیمرد د هیکه سورن و  دمیو د برگشتم

از دور نگاهش . کم از سر قبر فاصله داشتم هیهنوز متوجه من نشده بود، آخه از اون ور دور زده بود رفته بود سر قبر و من هم  سورن

 شونیکیشده بود و داشت با چندتا خانوم که  یو رسم کیش یلیخ. یمشک يمردونه  راهنیبود با پ دهیپوش یکت و شلوار مشک هی. کردم

که  نیکم اخم کرد، اما مثل ا هی ایعرش دنیبا د. گفتن تیصحبتش که تموم شد پسرها رفتن بهش تسل. کرد یم حبتخانوم بود، ص الیسه

.دمیشن ینم يزیمن که دور بودم چ. خوب جوابش رو داد

.اومد به طرف ما. چرخوند و متوجه من شد يسر. شدها از دورش رفتن کنار و سورن تنها  بچه

.سالم - سورن

!گم سرگرد یم تیتسل. سالم -

.سروش مامان کارت داشت. ممنون - سورن

:لب گفت ریگفت و از کنار سورن رد شد و ز يتکون داد و با لبخند، با اجازه ا يسر سروش

!گهید اهینخود س -

.کرد و سروش رفت ینیریاخم ش سورن

.خوابه یجا م نیهم یخسته س و اگه ولش کن یمعلوم بود که حساب افشیق. درآورده شیکوچولو ته ر هیروزه  هی ،یآخ

:زدم و گفتم یمهربون لبخند

یخسته نباش -

؟يبا پسرها اومد. یسالمت باش - سورن

.اوهوم -
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کنم؟  یم یمنه که من دارم باهاش زندگ یک ایعرش دهیمدت چرا نپرس نیتو ا هیرتیقدر غ نیکه ا نیدونم ا ینم. کم اخماش رفت تو هم هی

!نوبرشه به خدا نمیا

:به من کرد و گفت یاخم! اومد نیباز ا ا،یب. اومد سمت ما دایش

.سورن زن عمو کارت داره -

.رم یباشه، االن م - سورن

!خانوم دایگم ش یم تیتسل -

!دم من قاتل پدربزرگ مرحومشونمنگاه بهم انداخت که احساس کر هیدوباره برگشت سمت من و  دایش

:زد و گفت يپوزخند

.ممنون -

.راهش رو گرفت و رفت دوباره

.ولش کن یعنیتکون داد که  يسر سورن

؟يایبا من م - سورن

.امیم. بگم تیبهش تسل دمیخانوم رو ند الیآره، سه -

 یلیبود که خ ستادهیا یخانوم هیبود و کنار  وستهیهم به اونا پ ادیش. بود ستادهیا گهیخانوم کنار چندتا خانوم د الیسه. سمتشون میدور رفت از

.به همه سالم کردم! به به، جمع عروس ها هم که جمعه. فکر کنم مادرش بود. خودش بود، البته مسن تر بود هیشب

!خدا رحمتشون کنه. گم، غم آخرتون باشه یم تیتسل -

.دیخانوم منو تو بغل گرفت و بوس الیسه

.میهاتون جبران کن يتو شاد... شاایا. عسل جان يدیمت کشزح -الیسه

دوستش دارم، اما االن فکر کنم  یلیمادر مراقبم بوده و منم خ هی نیچند وقته ع نیتو ا شییخدا. با من خوب بود شهیخانوم هم الیسه رفتار

.گرفته که تا تهشون بسوزه لیتحو شتریمنو ب شیمحترمش و دختر افاده ا يبه خاطر جار

!نکرده بدون شام نمونه مجلس يشد؟ گرفتن؟ خدا یگوسفنده چ نیا نیسورن مادر، بب -الیسه

.زنم یچشم، االن زنگ م. دیشما نگران نباش - سورن

.کم صحبت کردن، دوباره اومد سمت ما هیرفت اون ور و زنگ زد و بعد از  سورن

.کنم یم یعذرخواه. برم انجام بدم دیکارهست من باکم  هیعسل خانوم شرمنده، . حله مامان، شما نگران نباش - سورن

هاشون از  یبعض یدادن، ول یتکون م يسر یهاشون با لبخند و مهربون یبعض. شده بود یاون خانوم ها از تعجب اندازه نعلبک يها چشم

.کردن یپشت چشم برام نازك م دایجمله زن عموش و ش

:لبخند گفتم با

.دیبه کارهاتون برس دییشما بفرما ه؟یچه حرف نیکنم، ا یخواهش م -

.مونه یمن م شیبرو مادر، دخترم پ -الیسه
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.رفت یتکون داد و بعد خداحافظ يسر سورن

 ي افهیکه ق یخانوم هی. خانوم ها موندم هیخانوم و بق الیسه شیفقط من پ. رن یکرد و گفت که کار دارن و م یهم اومد و خداحافظ ایعرش

:داشت گفت یمهربون

خانوم عروسته؟ الیسه -

.گرد شده نگاهشون کردم يبشم با چشم ها دیکه سرخ و سف نیا يمنم به جا. سرخ سرخ ،یکارتون يها تیشخص نیا نیشده بود ع دایش

:زد و گفت يخانوم لبخند الیسه

.نه، همکار سورنمه یداشته باشم، ول یماه نیمن که از خدامه عروس به ا -

:زد و گفت یخودم بود چشمک يها که هم سن و سال گهیدختر د هی

.از ما گفتن بود د،یاقدام کن دهیتا مرغ از قفس نپر. برات شهیم یعروس خوشگل ییزن دا -

.دنیآروم خند هیبق

د؟یزن یم یحرف عروس دیشما دار م،یدفنش کرد شهیخوبه واال، آقاجون رو دو ساعت نم -عمو زن

:خانمه گفت همون

!که رنیبگ یاالن عقدش کنن و عروس میخب ما که نگفت ؟يورخ یجون تو چرا حرص م نیشه -

.شده بودم دیسرخ و سف قایکه حاال دق دیبه کمر من کش یخانوم دست الیسه

... .شاایا شهیخدا بخواد همون م یهر چ. خودشون هم رو بخوان دیجوون ها با. قسمت باشه یهر چ -الیسه

پسر دسته  نیهمچ اقتیخب به من چه تو ل. خورد یو خون خونش رو م ودیقتل من بسته  کمر به یکه حساب دمییپا یم یچشم ریرو ز دایش

کار کنم؟ یمن چ ؟یرو نداشت یگل

.شیاالن اومده خواستگار نیزنه انگار سورن هم یحرف م نیهمچ! خوبه بابا، تو هم پررو نشو ها -

.ام سورن آشنا شده بودمتو همه مراسم هاشون رفته بودم و با اقو بایتقر. گذشته يهفته ا دو

خونه  ادینم ایخدا، امشبم که عرش يوا. رو جا گذاشتم دمیدسته کل نیآخه امتحان داشتم، واسه هم رون،یاز خونه اومدم ب یهول هولک امروز

.خوام بکنم، خدا عالمه یکار م یمن چ. رونیرن ب یو با دوستاش م

؟يحاضر - سورن

.آره آره -

.میکن فیرو توق یقانون ریمرکز سقط غ هی میخواست یم. تیمامور میرار بود امروز برق. بودم دهیپوش یشخص لباس

؟يدیفهم. پورمند یگ یم ،یاگه گفت از طرف ک - سورن

.اوهوم، اوهوم -

کم به صدام  هیکردم  یسع. دیچیاز اون طرف خط پ یزن خشن يصدا. رو داد دستم یوصل شد گوش یشماره رو گرفت و وقت سورن

.دماضطراب ب

بله؟ الو؟ -
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.الو؟ الو سالم -

امرتون؟. سالم -

.زنگ زده بودم نیجن... سقط ...  يبرا -

.خانوم یاشتباه گرفت -

.دارم اجیمن واقعا به کمکتون احت د،یکنم قطع نکن یخواهش م. شما رو بهم داده ياون شماره . زنم یمن از طرف پورمند زنگ م -

هه، کمک؟ خب بچه ات چند وقتشه؟ -

.شهیم یدو سه ماه هیدونم، فکر کنم  ینم -

باباش معلومه؟ -

؟یچ -

گم باباش معلومه؟ یمفهوم نبود؟ م -

.بله بله، معلومه -

ه؟یچ تیلیفام. جا باش نیظهر ا میخب، ساعت دو و ن یلیخ -

:گفتم یسورن اشاره کردم و دستم رو گذاشتم رو دهنه تلفن و به صورت لب خون به

؟یلیفام -

:گفت یالیخ یباال انداخت و با ب يشونه ا نسور

.يبگو مراد -

.يمراد -

؟يآدرس رو که دار. جا باش نیکه گفتم با پدر بچه ا یخب، همون ساعت یلیخ -

.بله بله -

.خب یلیخ -

.رو قطع کرد یگوش زنه

!ادب یچه ب -

:زد و گفت يلبخند سورن

شد؟ یخب چ -

.میلو رفت گه،ید یچیه -

؟یگ یم یچ - سورن

.میبر میگفت دو و ن. کردم یشوخ -

:تکون داد و گفت يسر سورن
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 تیکشن که اذ یرو بدجور م مونین ین میبرس ریبدو که د. ساعت راهه کیپرته حدودا  بایتقر يجا هیتا اون جا هم که  مه،یو ن کیاالن  -

!شه

.رویالبته لبالب، پر از ن. هم باهامون اومدن یشخص نیسه تا ماش. نییکردم و دنبالش رفتم پا یاخم

.یکاه گل يها واریدرخت و د یکوچه باغ مانند بود با کل هی. زنگ در رو زد سورن

.همون زنه اومد يصدا

ه؟یک -

.میوقت گرفته بود - سورن

اسم؟ -زن

.يمراد - سورن

.نگاه وحشتناك به من و سورن انداخت هیدر رو باز کرد و  زنه

.تو نیایب -زن

در هم اون  هیبود و  واریکنار د یچندتا صندل. بود فینمور و کث یبود که حساب يمتر ستیب بایسالن تقر هی. تو میرفتهم پشت سرش  ما

و پنج  یزن نسبتا س هی. خورد یبهش نم یاصال اسم منش یبود، ول یهه، مثال منش. بود که همون خانومه نشسته بود زیم هیطرف که بغلش 

فوق العاده کوتاه  دیرو پوش سف هی. خراب ها درست کرده بود هیرو شب افشیکه ق شیمن آرا هیزرد و  ي رنگ کرده يموهاچاق با  يساله 

. بود رونیب یچاقش هم حساب يپاها.  ده،ینپوش یچیه رشیز نمیتونستم بب یجا هم م نیبدن نما بود و من از هم یبود که حساب دهیهم پوش

.ستیجاها ن نیو اصال حواسش ا رهینه بابا، بچه ام سر به ز دمینه که د ای ارهیدرم يزبا زیه نمیبب هچند بار به سورن نگاه کردم ک

. بودن یمعمول. خورد یو شش بهش م ستیو سه ساله بود و پسره هم ب ستیدختره حدودا ب. هم اون ور نشسته بودن گهیدختر و پسر د هی

.کرد یبارش م يزیچ هیکرد و اون زنه هم  یم هیدختره همش گر

:رو به من گفت هزن

؟يبچه ات رو بنداز يخوا یچرا م -

...راستش ... راستش  -

:وسط حرفم و گفت دیپر سورن

.میستیزن و شوهر ن -

:به سورن زد و گفت یفیلبخند کث زنه

آره؟. و حاال گندش دراومده نیآها، پس عشق و حالتون رو کرد -

:کون داد و گفتت يبارش کنم سورن سر یچ هیتا خواستم ! حیچه وق اوه

؟يانداز ینبوده بچه رو نم یچون رابطمون قانون ه؟یچ. طور فکر کن نیشما ا -

:شونه هاش رو انداخت باال و گفت زنه

.ستیبه ما مربوط ن شیباق م،یریگ یو پولش رو م میانداز یبودنش به ما چه؟ ما بچه رو م یقانون ریو غ یقانون -
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دو ماهه لگد  يبگه آخه بچه  ستین یکی. رو جمع کردم افمیدستم رو گذاشتم رو شکمم و ق. کرد یبهمون نگاه م یاشک يبا چشما دختره

تو صورت ! زنه یلگد م یمن که تا حاال حامله نشدم بفهمم ک. گهیزنه د یدونم؟ البد م یخب من چه م ؟یکن یم يباز لمیزنه که تو ف یم

.دستش رو انداخت دورم. از خنده بود ییسورن رگه ها

:خودم رو لوس کردم و با ترس گفتم یالک منم

!میکار رو نکن نیا ایب. ترسم یمن م -

:خودش رو گرفته که نخنده گفت يجلو یلیکه معلوم بود خ سورن

حاال  ،يشده بود یتو هم که راض. میاز قبل صحبت کرده بود زیما که در مورد همه چ زم،یعسل عز. مینگهش دار میتون یآخه ما که نم -

شده؟ یاره چدوب

.ترسم یمن م -

!کنم یخواهش م زم،یس عز قهیفقط چند دق - سورن

.انداختم و خودم رو ناراحت نشون دادم میبه شکم خال ینگاه

:دمیگل کرد و ازش پرس میحس فوضول. برگشتم سمت همون دختره بعد

؟يبچه ات رو بنداز يخوا یتو چرا م -

:فتاشکاش رو با پشت دستش پاك کرد و گ دختره

!جلو و زشته ادیتا اون موقع حتما شکمم م مونه،یعروس گهیدو سه ماه د. میما نامزد -

.به خودت و اون بچه ظلم نکن. نندازش ،يا وونهیبگم؟ بابا تو د یمن چ. تهیعروس گهیدختر تو تا دو سه ماه د -

:با اخم گفت شوهرش

نه؟ شه،یشما ظلم نم يآها، اون وقت به بچه  -

.دیتون یشما که م. مینگهش دار میتون ینم ست،ین یابطمون قانونما ر - سورن

.شهیپف دار عروس هم که شکم معلوم نم يلباس ها ریمهمه؟ تازه ز یلیخ یجشن عروس هی یعنی -

.نامزدش موهاش رو ناز کرد و دختره رو به خودش چسبوند. به شوهرش انداخت ینگاه دختره

قدر مهمه؟ تو رو خدا  نیحرف مردم ا یعنی. زنه یسه ماهشه، قلبش م. ه از گوشت و خون ماستبچ نیکنم، ا یمهرداد خواهش م -دختر

اصال من . تونم یترسم، من نم یمن م. اندازمش یمهرداد من نم ؟یچ میبچه دار نش گهیاگه خدا باهامون قهر کنه و د. ترسم یمهرداد، من م

.کشم یبچه ام رو نم منخوام،  ینم یعروس

.شد رهیدختره خ يتو موهاش فرو برد و بعد تو چشما یل دستمستاص شوهرش

نا؟یروم یمطمئن -مرد

.آره، مطمئنم -دختر

دست  یو بعد با خوشحال دیترد یدختره با کم. زد و بلند شد و دستش رو گرفت سمت دختر يمرده لبخند. با التماس نگاهش کرد بعد

.پسره رو گرفت
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.که، پاشو میبچه امون رو بکش میتون ینم! ردمگور پدر حرف م. نبودم یمنم راض -مرد

:و گفت دیبه شکمش کش یدست. برداشت یصندل يرو هم از رو فشیخندون دست شوهرش رو گرفت و پاشد و ک يبا لب ها دختر

!قولِ قول م،یباش یپدر و مادر خوب مید یقول م گهید دمامان،یببخش -

:پاشد و گفت تیبا عصبان زنه

شه؟یم یپس پول ما چ ؟هیالک نیفکر کرد -

!دیریکه پولش رو بگ دینکرد يشما که هنوز کار -مرد

.يپولش رو بد دیبا ستیل نیا ياسمت رفت تو ینه آقا، وقت م؟ینکرد يکار یگ یبعد م يوقت ما رو تلف کرد یکل -زن

:تکون داد و گفت يبا تاسف سر. یمنش زیپرت کرد رو م یپولش چندتا تراول چک صد هزار تومن فیتکون داد و از تو ک يسر مرد

!پول ها که خوردن نداره نیا ر،یبگ -

:زد و گفت يداد زنه

!نفهم ي کهیمرت يکرد یالتماس م یاالن داشت نیخوبه تا هم! ارهیدرم يواسه من آخوند باز. يخوش اومد ،يهرّ -

.دبهم انداخت و نفسش رو فوت کر يتمندیسورن نگاه رضا. اون دو تا رفته بودن گهید

خانوم، االن خانوم دکتر سرشون شلوغه؟ دیببخش - سورن

:ورودمون در مقابل سورن داشت گفت يکه از لحظه  یخندش گرفته بود، با لحن چندش"خانوم دکتر"لفظ  دنیکه با شن زنه

.کنن یدارن استراحت م ز،ینه عز -

:باال انداخت و گفت ییابرو سورن

نوبت ماست؟ یاون وقت ک! عجب -

:زد و گفت یخند چندشلب زنه

؟یزودتر از شر حروم زادت خالص بش يعجله دار یلیخ ه؟یچ -

:کرد و گفت یاخم سورن

!درست صحبت کن خانوم -

.با ترس به سورن نگاه کردم که دستم رو مهربون تو دستاش گرفت. اتاقه يگفت و رفت تو یشیا زنه

ارن؟یسرم ن ییبال يجد يجد -

:با خنده گفت سورن

.تو انیگم ب یبابا، االن بچه ها رو م نترس -

:و با اخم به من گفت رونیاومد ب زنه

.برو تو -

.سورن زنگ خورد یاومدم برم گوش تا

.آره، آره -
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- ...

.نمتیب یقربونت، پس م -

.بودم ستادهیوسط سالن ا هنوز

.گهیبرو تو د ایب ؟يستادیمترسک وسط مزرعه اون جا وا نیچرا ع ه؟یچ -زن

:که فقط من بفهمم گفت يلب و جور ریرن نگاه کردم که زسو به

.طول بده -

:تو صدام و گفتم ختمیکم اضطراب ر هی یالک

!ترسم یمن م -

:زد و گفت يپوزخند زنه

!دیکرد یجاش رو م نیفکر ا دیرو هم با دیبود ختهیآقا خوشگله ر نیاون موقع که با ا -

 زیر زیسورن داره ر دمیبرگشتم که د.نه؟ نگاه کن یگ یمون اول چشمش سورن رو گرفته، ماز ه نیگم ا یم! بچه پررو. گرد شد چشمام

.بسته شد ششیبهش رفتم که ن يچشم غره ا. خنده یم

.رونیهم خانوم دکتره اومد ب بعدش

صورتش  يرو رو شید و کمشده بو تیاالیها. بسته بود یموهاش رو هم دم اسب. تنگ یبود، با شلوار ل دهیپوش دیمانند سف زیروپوش بل هی

.ساله و جوون بود یس بایتقر. کرده بود شیهم آرا یکل. بود ختهیر

!گهیحتما از همون اول گند زده د. جوون بود يادیز نیا یباشه که پروانه طبابتش رو باطل کردن، ول انسالیدکتر م هیداشتم  انتظار

تو؟ شیچرا نفرستاد وایش -دکتر

.ترسه یم -زن

:زد و گفت یهر مهربونبه ظا لبخند

.یش یعمر راحت م هیس، بعدش  قهیفقط چند دق زم،یترس نداره که عز -

و پام رو قفل  واریچسبوندمش به د. چوندمیمنم دست دکتره رو محکم گرفتم و پ. تو ختیمامور ر واریاومدم جوابش رو بدم از در و د تا

سورن هم اون دختره . لباسم دستبند رو درآوردم و به دستش زدم ریاز ز. خوردهاز کجا  دیاون قدر شوکه شده بود که نفهم. کردم تو پاش

.داد یسره فحش م هیدختره . تپله رو گرفت

...دستم رو ول کن مادر  -زن

!دختره رفت تو هوا غیدونه زد تو پاش که ج هیبا قدرت  سورن

!نمیبب دیریخفه خون بگ - سورن

اتاق  يکه تو يمامورها از در ي هیبق. کنم یآره؟ خب خدمتتون عرض م م؟یهمه مامور آورد نیا اکه دو نفر بودن، چر نایا دیگ یم حتما

.برگشتن یمعتاد مفنگ یباغ و با کل يدکتره بود رفتن تو

.تر بود یتر و مفنگ هیکر گهید یکیاز  یکی ي افهیق. مردن یم يمواد یمعتاد و مواد فروش اون ته بودن که داشتن از ب یکل
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:گفت یم زونیآو ي افهیبا ق شونیکی

آخه؟ يریگ یما رو م یواسه چ. مینکرد يما که کار! نکن نوکرتم -

.چندشم شده بود یباال که حساب دیکش یبارم وسط حرف هاش دماغش رو م ده

.جون شما میکرد ییرایپذ یو بازداشتگاه خوشگلمون ازشون حساب ییاداره و با بازحو میهمه رو برد بعد

.اومد تو یکه ناگهان مجد زرت میخورد یم ییچا میو داشت میبود که نشسته بود اتیعمل بعد

.اومدن با شما کار دارن ییآقا هیسروان آرمان  -مجد

.دمیرو د ایپشت سر مجد عرش. بهم کرد که شونه هام رو انداختم باال ینگاه سورن

.سالم - ایعرش

.کرداخم سالم  یسورن هم با کم.جواب سالمش رو دادن  همه

:خنده گفتم با

؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا. زمیسالم عز -

.ینش تیبهت بدم، شب اذ امیگفتم ب. سرکار خانوم يرو جا گذاشته بود دتیکل - ایعرش

:لبخند مهربون نگاهش کردم که گفت با

.ششیرم پ یم. دراومدم یاز همکارات همکالس یکیبا  -

:اومد و گفت یستوان قاسم بعد

؟ياین نمجا ایعرش -

.امیچرا چرا محسن جان، االن م - ایعرش

د؟یهست یشما هم کالس -

!گل روزگاره ياز اون بچه ها ایبله، آقا عرش -یقاسم

.و مثال عرق شرم رو پاك کرد دیکش شیشونیبه پ یتکون داد و دست يسر ایعرش

.یفعال عسل - ایعرش

.مراقب خودت باش، فعال -

.کردن ینگاهم م يطور هیهمه . بمیگذاشتم تو ج رو دیسر جام نشستم و کل برگشتم

شده؟ يطور -

لتونه؟یفام -آتنا

.کرد یم يباز شیچا وانیسورن نگاه کردم که داشت با ل به

:خنده گفتم با

آره، چطور؟ -

.نیبود یمیآخه صم ،يجور نیهم -آتنا
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:خنده نگاهش کردم و گفتم با

!فضول يا -

.دیببخش -آتنا

:رفتم و گفتمخنده دستش رو گ با

.زمیکردم عز یشوخ -

:به سورن نگاه کردم و ادامه دادم یچشم ریز

.برادرمه ایعرش -

.بودم دهیاز محسن اسمش رو شن يچندبار - مهسا

.میبچه ها پاشدن و رفتن سرکارشون و فقط من و سورن نشسته بود قهیبعد از چند دق. کرد یداشت مهربون نگاهم م سورن

؟يمومش کردپس باالخره ت - سورن

:تعجب گفتم با

رو؟ یچ -

.گهیرو د يموش و گربه باز نیهم - سورن

:خنده گفتم با

رو؟ يکدوم موش و گربه باز -

:زد و گفت يا ثانهیلبخند خب سورن

.تو اتاق من، بهت بگم ایب -

.تو اتاقش، منم پشت سرش رفتم رفت

.در رو ببند - سورن

!تو کشیدم دمیم سمت سورن دتا خواستم برگرد. و در رو بستم برگشتم

سورن؟ یکن یکار م یچ -

رو که رو در بود چرخوند و در رو قفل  دیکل گشیکم دورم حلقه کرده بود، با دست د ياز دستاش رو با فاصله  یکیکه  يهمون طور آروم،

.کرد

:و گفت دیترس نگاهش کردم که خند با

!یترس ینگو که ازم م ه؟یچ -

!يکم ترسناك شد هیخب  -

.چشم هاش رو مثل گربه کرد و دندون هاش رو بهم نشون داد سورن

شد  رهیخ. سرش رو آورد جلو. خورد یکه نفس هاش تو صورتم م يبود، اون قدر کیبهم نزد. دستم گرفت!معلومه که ترسناکم - سورن

!بود نیریش نیرینگاهش ش. عسل يمنم پررو زل زدم تو اون دوتا کوزه . تو چشم هام
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:گفت يا ثانهیخب لبخند با

؟یمنو حساس کن یخواست یبا داداشت م -

:و گفت دیاون خند. دمیخند

!داداشته، وگرنه خونت حالل بود عسل خانوم ایدونستم عرش یکه از همون اول م فیشه کرد؟ ح یچه م گه،ید ییموش کوچولو -

.زشیم يرفت و نشست باال و دست هام رو ول کرد و عقب عقب دیگرد شده نگاهش کردم که خند يچشم ها با

؟یدونست یتو از کجا م -

.برادرته ایکردم، اونم گفت عرش تییاز دا کیسوال کوچ هیهمون اول  - سورن

!؟یـیدا -

:با خنده گفت سورن

قدر خونسرد که  نیا ؟یکن یم یباهاش زندگ يتو دار یقدر خونسرد بودم وقت نیا هیدونستم ک یاگر نم یکن یفکر م. حرص نخور -

کارته؟ ینپرسم چ

.گفت یراست م. خب آره، خودمم بهش فکر کرده بودم. تکون دادم يسر

:هام رو باال انداختم و گفتم شونه

!نه ای یکرد بدون ینم یبرام فرق -

:تکون داد و گفت يسر سورن

.معلومه -

:و گفت دیاخم نگاهش کردم که خند با

عسـل؟ -

بله؟ -

رون؟یب میامشب با هم بر شهیم - سورن

کجا؟ چرا؟ رون؟یب میبر -

.یفهم یچرا و کجاش رو بعدا خودت م ،يایتو قبول کن و بگو که م - سورن

...آخه  -

.يایب دیبا ،ياریبهونه ب يامشب که بخوا ستیداداشتم خونه ن. آخه یآخه ب - سورن

:گفتم نهینگاهش کردم و دست به س یاختگبا اخم س. بخوان يزیچ هیبکوبن و  نیلجباز شده بود که پا زم يبچه ها نیا نیع افشیق

!کنه یهم م دیبا دیچه با -

.گرفتن ینگاه خوشگل بهم کرد که تو دلم عروس هیدستام رو تو دستاش گرفت و . نییاومد پا زیزد و از م یمهربون لبخند

؟یچ رونیب انیب ریحق ينده خب اگر بنده از سرکار خانوم خواهش کنم دعوت بنده رو قبول کنن و افتخار بدن که با ب - سورن

.ستادمیا نهیو دوباره دست به س دمیرو کش دستام
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:براش نازك کردم و گفتم یچشم پشت

!بشه بهش فکر کرد دیخب در اون صورت شا -

عسل؟ - سورن

ساعت چند؟. امیخب، باشه م یلیخ -

.میر یخونه حاضر شو، بعد با هم م میساعت هشت که رفت - سورن

.داد ینداختم که شش بعد از ظهر رو نشون مبه ساعت ا ینگاه

:تکون دادم يرو فوت کردم و سر نفسم

!میببر يبد يو جا یکن تمیاذ يبه حالت اگر بخوا يوا یباشه، ول -

:کرد گفت یاش قفل در رو باز م گهیکرد به سمت در و با دست د یم تمیکه با دستش هدا يهمون جور سورن

!دم خوش بگذره بهت یقول م -

:باال انداختم و گفتم ییبروا

.دوارمیام -

!قولت ریز یکنما، نزن یمن جا رزرو م - سورن

.زنم یچشم، نم -

و فرستادمشون  دمیپرونده خوشگل براشون چ هیکردم، آخر سرم  یم ییبازجو يزوریپ يو اون دکتره  وایساعت تمام داشتم از ش دو

.داد یرو نشون م قهیدق ستیم که ساعت هشت و بنگاه کرد مینقره ا فیظر یبه ساعت مچ. بازداشتگاه

!کردم رید ،يوا -

؟يبر یخواست یم ییجا - مهسا

.من رفتم! دیخسته نباش ر،یبچه ها شبتون به خ. آره آره -

.مزد ینفس نفس م. که خوردم به سورن دمیدو یم بایوسط راهرو داشتم تقر. رونیزدم ب ییمهسا و آتنا دست دادم و از اتاق بازجو با

شده؟ یچ ه؟یچ - سورن

.شده ریفکر کردم د ،يوا -

نه؟ ،يعجله دار یلیکه خ نیمثل ا - سورن

.کردم اخم

.امینم هیطور نیحاال که ا. معطل بشه يخود یرو بگو که نخواستم آقا ب وونهیمن د -

.ادب شهرم تا  یکنه؟ باهاش نم یم عیمنو ضا. فکر کرده تحفه س. با حالت قهر از کنارش رد شدم بعدشم

.اما برنگشتم ستادم،یا. و دستم رو گرفت دیپشت سر دو از

.دیگم؟ ببخش یم يزیکن، مگه من چ ریاصال شما ده ساعت د. یکردم خانوم یبابا شوخ - سورن

!ول کن دستم رو -
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مردك؟ يحاال من گفتم ول کن، تو چرا ول کرد. رو ول کرد دستم

؟یاوا عسل جان تو هنوز نرفت - مهسا

:بگم که سورن گفت يزیو خواستم چ دمیخند یاچگدستپ با

سروان آرمان؟ دیببر فیتشر دیخواست یم ییجا. دادن ینه، داشتن گزارش م -

... يابرو انداخت باال پسره  بعد

:زدم و گفتم يمسخره ا لبخند

.ریشب به خ. برم گهیمن د دیبله، اگه اجازه بد -

گازش رو گرفتم و  نگیتا اومد تو پارک! وانهیمردك د. خودم نیمحسن شد و منم نشستم تو ماش نیدم در با مهسا اومدم و اون سوار ماش تا

.رفتم

با همون . آوردم که زنگ آپارتمان خورد یداشتم مانتوم رو درم. رو پارك کردم و رفتم تو خونه نمیماش. بود ومدهیهنوز ن دمیرس یوقت

.در يبسته رفتم جلو مهیباز و ن مهین يمانتو

:اخم کردم و گفتم. کرد یلبخند ژکوند داشت نگاهم م هیبا  سورن

ش؟یفرما -

!به نُهه ها قهیدق سیساعت ب ؟يحاضر - سورن

.امیخوام ب ینه حاضر نشدم، چون نم -

!کنم یخواهش م گه،یعسل خرابش نکن د - سورن

.کم نازم داشت هیحاال  یتو هم بود، ول اخمام

:تدستش گره اخمام رو باز کرد و گف با

.منتظرتما -

.چشمک زد و رفت سمت آپارتمان خودش هیهم  بعد

.الیخ یب گه،یصبح رفته بودم د. رمیدوش بگ گهیوقت نبود د. سراغ کمد لباسام رفتم

اد شال قرمزم رو خوشگل و آز. اومد یبهم م یجذبم که حساب يسرمه ا یزانوم بود رو برداشتم با شلوار ل يکه قدش تا باال دیسف يمانتو هی

. دمیخند ثانهیکردم، اما رژلب قرمزم رو زدم و خب یمیمال شیو آرا میشونیرو پ ختمیر يکم چتر هیصافم رو  یمشک يموها. سرم کردم

هم  فیظر ينقره  شیسرو هی. هم فشردم يلب هام رو چندبار رو. کنم تشیکم اذ هینداره  یحساس شده و اشکال دایسورن هم که جد

 ادیبذار خودش ب. گذشت قهیو پنج دق ستیخب ب. به ساعتم نگاه کردم. کرد یم ییدستم خودنما يتو یحسابدستبند نازکش . برداشتم

!يعجله دار گهیپررو به من م يدنبالم، پسره 

کردم،  دایرفتم در رو باز کردم و سورن رو پ. بعد سورن زنگ زد قهیدو دق. مبل يسالن و نشستم رو يقرمزم رو برداشتم و رفتم تو فیک

هم به خودش  یحساب. دیسف يمردونه  زیبود با بل دهیپوش یکت و شلوار اسپرت مشک هی. منم نگاهش کردم. مهربون نگاهم کرد یلیخ! هه

.تموم راهرو رو پرکرده بود طرشع يبو. بود دهیرس
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م؟یبر - سورن

.میشد نشیسوار ماش. نییتکون دادم و از پله ها رفتم پا يسر

بره؟ یداره منو کجا م یعنیقدر براش مهمه؟  نیخواد بهم بگه که ا یرو م يزیکردم که سورن چه چ یر مفک نیفقط به ا نیماش يتو

 یشد و رانندگ رهیدوباره به رو به رو خ ن،یآهنگ تو ماش يبا پخش شدن صدا. نگاهم کرد و ضبط رو روشن کرد یبا لبخند مهربون سورن

.کرد

رهیگ نگات شیخوام توبه کنم از تـــو دلم پ یم"

رهیتو زنج يتونم برم پاهام به چشما ینم

دونم یراهشو نم یخوام دور شم از آغوشت، ول یم

تونم یجاشو نم نیمن ا شهیجاده گم م ریمس

لبخند کی ریتو با تصو یش یلحظه هام م کیشر

تو دل کند يکه از چشما شهیدونم چطور م ینم

با تو بد تا کرد شهینم یقدر پاك و معصوم نیا تو

عشقو حاشا کرد شهیاز تو چشم برداشت نم شهیمن

واسه قلبم نهیتسک هی یکردنت حت تماشا

حسرت مدارا کرد نیاز تو دل کند و با ا شهینم

جا بمونم نیلحظه ا هیتونم که  یتو نم یب گهید من

"بمونم ایتو تو دن یتونم که ب یلحظه نم هی واسه

.دمیکش قینفس عم هیچشم هام رو بستم و . کنه یکه سورن داره اعتراف م نیداد، احساس ا یرو بهم م یاحساس قشنگ آهنگش

.میدیسرکار خانوم رس گه،یخب د - سورن

.اخم کردم و سرش رو آروم کج کرد و مظلوم نگاهم کرد. شد و در سمت من رو باز کرد و دستم رو گرفت ادهیپ خودش

 میوارد رستوران که شد. یگرد قرمز و مشک يداشت و پنجره ها دیسف يوارهایکه د ینقل يساختمون دو طبقه  هی. رستوران نگاه کردم به

کرد و بعد از اون سورن  دیینه؟ مرد هم تا ایحاضره  یکه همه چ دیسورن هم اسمش رو گفت و پرس. گارسون بهمون خوش آمد گفت

 واریداشت، د یخوشگل و اسپرت ونیدکوراس. دناول چندتا زوج نشسته بو يطبقه . دوم برد يطبقه  يها پلهدست من رو گرفت و به طرف 

 يکنم، چون از پله ها زینتونستم طبقه اول رو آنال گهید. قرمز بود يبا رز ها یمشک يکه وسط همشون گلدون ها دیسف يزهایقرمز و م يها

.باال میو قرمز رفت یمشک چیمارپ

.چشم هات رو ببند شهیخانوم، اگر م گهیخب د - سورن

!امیتونم راه ب ینمچشم بسته که  -

.نترس. من دستت رو گرفتم گه،یجر نزن د - سورن

.هام رو آروم بستم چشم
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.یچشم هات رو باز کن یتون یم. میدیخب، رس - سورن

سالن  يوارهاید یتمام. زد یهاش بهم چشمک م ییبایکه با تمام ز یسالن. بودم ستادهیسالن ا يدرست ابتدا. شوکه شدم دمیکه د يزیچ از

رو پوشونده  نیگل سرخ زم يگلبرگ ها. شده بود نییتز یو مشک دیشکل سرخ و سف یقلب يبودن و دور تا دور سالن با شمع هاقرمز 

آراسته شده  یقشنگ یمشک يسقف با لوسترها. سالن درست کرده بودند زیرو به سمت تک م یراه دیو سف خسر يبودن و شاخه گل ها

 ستادهیسالن ا يکه گوشه  یخوشگل یدرخت مصنوع. گل و عطر تمام فضا رو پر کرده بود يبو. کردن یرو پخش م یبود که نور قرمز رنگ

.کرد یبود که نورها رو منعکس م یکیکوچ يحوضچه  رشیدر ز. زد یم دقرار داشت، بهم لبخن یبود و بر تک تک شاخه هاش شمع

.و به سورن نگاه کردم برگشتم

!سورن؟ -

 یکه مثل الماس م یستالیخوشگل کر يبود که با ظرف ها یمربع شک زیم. میرفت زیگل سمت م يخه هازد و از کنار شا يلبخند سورن

.کردم یبا تعجب به دور و برم نگاه م. بردن یسرخ که دل آدم رو م يپر شده بود و باز هم رزها دنیدرخش

خوشت اومد؟ - سورن

:گفتم جانینگاهش کردم و با ه مشتاقانه

.کنم باشه یهم فکر نم يا گهیمناسبت د ست،یتولدم که ن ه؟یچ يکارها برا نیا یول .آره، فوق العاده س -

:زد و گفت يلبخند سورن

گه؟ید هیواسه چ یدون یتو نم یعنی -

:زدم و گفتم یرو به خنگ خودم

.دونم ینه، باور کن نم -

.یفهم یخب، پس االن م یلیخ - سورن

اما . غذا شیخوشرنگ پر کردن، دو مدل کباب، دو مدل خورشت و دسر و پ يبا انواع غذاهارو  زیچندتا گارسون اومدن و م نیح نیهم در

.کم و متعادل بودن يشد، چون همه به اندازه  یاسراف نم ادیبود که ز نیا شیخوب

.دیکن ییرایبانو، از خودتون پذ دییبفرما - سورن

.نگاه کردم و گارسون ها رفتن زیتعجب به م با

؟يخور یم ی؟ چبکشم برات - سورن

:زدم و گفتم يلبخند خانومانه ا. دراومدم يباز جیگ يکم از اون حال و هوا هی

.کشم ینه ممنون، خودم م -

اعتراف کنم که غذاهاش فوق العاده  دیبا. و شروع کردم به خوردن دمیغذا کش شیخودم پ يبرا یمتشخص کم يخانوم ها نیع بعد

.به غذا فکر کنم ادیز ذاشت ینم میخوشمزه بودن، اما کنجکاو

ظرف ها رو بردن، تنها شمع ها و گل  يهمه . رو جمع کنن زیشدم، سورن گفت که م ریو البته آروم غذا خوردم و س یکه حساب نیاز ا بعد

.مونده بودن یباق زیم يرز رو يها
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 يزیکه با روم يزیم يرو کیک یستگو برج یسرخ. گذاشت زیم يرو رو یکیشکل خوشگل و کوچ یقلب کیوارد شد و ک يا گهید گارسون

.کرد یشده بود، تضاد به وجود آورده بود و توجه آدم رو جلب م دهیپوش یصدف دیسف

کردم  یکه احساس م يضربان قلبم باال رفته بود، به طور. دست هاش گرفت يدست هاش رو آورد جلو و دوتا دستام رو آروم تو سورن

.خواد اعتراف کنه یمطمئن بودم که سورن م گهید. رونیب ادیب نمیهر آن ممکنه قلبم از س

.شد رهیخ میطوس يتو چشم ها شیعسل يزد و با چشم ها یلبخند قشنگ سورن

 یوقت. تیبه مامور امیمجبور شدم باهات ب یوقت یحت ،یجا بکشون نیمنو به ا يروز تو بخوا هیکردم  یفکر نم دمتیکه د يبار نیاول - سورن

.دونستم واقعا چرا با من فرستادنت ینم دم،ید یم تیمورهات رو تو ما يباز جیگ

:زد و دوباره ادامه داد یاما چشمک قشنگ. رفت تو هم اخمام

 یدور و برت ب یحضور مان. گاه هیتک هی ،یدل گرم هیبرام شد  يکه کنارم بود نیهم. که ازت خوشم اومد يکرد ییکارها هیاما کم کم  -

زد هزار  بتیشب آخر که غ. داشت یو نخواه يندار یتوجه چیدونستم که تو به اون ه یم یهتر از هر کسکرد، اما من ب یم میعصب تینها

.ستیدستش ن ریمافوق به ز هیمطمئن شدم حسم به تو حس  گهیاز اون شب به بعد د. شدمبار مردم و زنده 

.کنار زد یرو کم میشونیپ يرو يدستش موهابرگشت و با  شیزود به همون حالت قبل یلیخ. و چشم هاش رو بست دیکش یقیعم نفس

کردم  دایو سالم پ حیتو رو صح یوقت. به تو دست نزنه یحاضر بودم جونم رو بدم، اما مان. کنم یدارم برات تب م گهید دمیفهم - سورن

مهم نبود که . ام مهم نبودجز تو بر يزیچ چیاسلحه رو به سمت تو گرفت ه یاون لحظه که مان... اون لحظه که . مردم یم یداشتم از خوش

به خاطر اون گلوله  یمان. یگرفت یاما تو خوب انتقام اون گلوله رو از مان. نشه تیزیبود که تو چ نیمهم ا. خوره یبدنم م يجااون گلوله به ک

من . شد یستت بدم، اما نمخواستم از د یتموم شد، نم تیمامور یوقت. خدا رو شکر شهیهم اعدام م گهیتا چند هفته د. نتونست راه بره گهید

 چیگرفته بودم ه میتصم دایش يبعد از ماجرا. مجرد بمونم شهیخواستم هم یم. بشم نه ازدواج کنم ینه عاشق کس گهیدقسم خورده بودم 

 اد،ستیا یگرفت تا آخر پاش م یم یمیتصم هی یبودم که وقت یمن سورن. شکست بخورم گهیبار د کیخواست  یدلم نم. وقت ازدواج نکنم

. شد یاما نم م،یرو باطل کرد غهیکه ص نیببرم، خصوصا بعد از ا ادمیخواستم تو رو از  یم. وردمکنم که شکست خ یبار اعتراف م نیا یول

خودم بودم که  ضیو دار با احساسات ضد و نق ریتو همون گ. برد نشیاز ب ينبود که بشه با دور يساده ا زیچ نیمن عاشقت شده بودم و ا

مخالفت صد درصد من باعث شد . میو ازدواج کن یبا هم آشت دیکفش که با هیتو  ردآقاجون پاش رو ک. شد دایپ دایش ير و کله دوباره س

 يبود و متاسفانه تنها آرزو زیعز یلیما خ يآقاجون برا. ستیزنده ن شتریو دکترها گفتن که چند ماه ب فتهیب مارستانیب يکه آقاجون باز تو

خودش رو . نمیرو بب رمردیاون پ يتونستم اشکا یمخالفت کردم، اما نم یلیمن خ. بود دایمن و ش يازدواج دوباره  ز،یپدربزرگ عز نیا

نامزد  داینه با ش. میکن يآقاجون نقش باز يقبول کردم که فقط جلو یبه شرط. ما رو دوباره جوش بده نیخواست ب یدونست و م یمقصر م

الزم  نیشدم، اما ا یخودمم ناراحت م ،یش یم یچقدر عصب دایبا هر بار اومدن ش دمید یم یوقت. کردنهمه هم قبول . گهیکنم، نه کار د یم

 يراه برا نیبهتر دایپس ش ،یبست یبه من دل م دیخواستم ازدواج کنم و تو هم نبا یمن نم. بره نینسبت به هم از ب مونیبود که دلبستگ

و آقاجون هم  نایاما متاسفانه عمو ا. دایاز ش همدستم داد که ازت دور شم، هم از تو  یخوب يبابا بهونه  يماریب. متنفر شدن تو از من بود

عشقت  ستیکه قرار ن دمیبا اومدن تو فهم. بده و دور و برم بپلکه ریو بهم گ نمیرو بب دایو باعث شد که دوباره ش رازیهمزمان با ما اومدن ش

خواستم به خودم ثابت کنم  یکار م نید با ایشا. یرو ازم دور کن دایکمک خواستم که ش از تو. تر شدم کیبهت نزد. دست از سرم برداره
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خوشحال  یحساب یخوام تو عروسم بش یبهشون گفتم م یوقت. يتو دل پدر و مادرم جا کرد یخودت رو حساب. يکه تو هم منو دوست دار

اما  ت،یخواستگار ماومد یکردم و م یعشقم رو بهت ثابت م تیوربعد از مام دیدونم با یم. کردم تتیاذ یلیدونم خ یعسل؟ عسل م. شدن

تر از روز  وونهیاتفاق ها نه تنها عشقم رو نسبت به تو کم نکرد، بلکه حاال د نیکدوم از ا چیاما ه. بودم يبد تیمن تو موقع. درکم کن عسل

.ستادمیاول جلوت ا

:کردم و گفتم ینیریش اخم

سورن؟ -

!سورن گفتنت بشم من جون سورن؟ قربون - سورن

...حرف ها  نیا -

واضح تر بگم؟  نیاز ا. سروان کوچولوش شده ي وونهید ،یشناخت یکه م يسرگرد مغرور نیا یعنی! من عاشقتم یعنیحرف ها  نیا - سورن

قبوله؟. یمن بش يخوام تو خانوم خونه  یکه م نهیواضح ترش ا

.رو هم نگفتممن هنوز حرف هام رو نزدم، شرط هام ... اما من  -

:چونش قالب کرد و گفت ریدست هاش رو ز سورن

.چون و چرا قبول یشرط هاتون ب يهمه . خانوم دییبفرما -

!به نفعت نباشه ها دیشا -

.شما شکشینداره، پ یکه اونم قابل گه،ید يکه جونم رو بخوا نهیا تشینها - سورن

:مدت حسش کرده بودم گفتم نیا يکه تو يا یو با غم و ناراحت نییرو انداختم پا سرم

حقته االن بگم نه و برم و پشت سرم رو هم نگاه نکنم، اما . یدون یدر حقم، خودتم م يکرد ينامرد یلیخ. ینکن تمیاذ گهید يقول بد دیبا -

.ستمیکه من مثل تو آزار دادن رو بلد ن فیح

.عقب دمیکه دستم رو کش رهیدستم رو بگ خواست

.يمن رو بشنو يکه حرف ها نهیحاال نوبت ا ،ياعتراف هات رو هم کرد ،يتو حرفات رو زد. شه صبر کن حرف هام تموم -

حسش کرده  زیاز همه چ شتریب دایش دنیمدت من با هر بار د نیکه تو ا يزینگاه شاد چشم هاش رنگ اضطراب و دلهره گرفته بود، چ اون

من در  یاز نگران یکه ناش ياضطراب و دلهره ا. سورن نسبت به خودم يها یمحل یب دنیاون دوتا کنار هم، با هر بار د دنیبودم، با هر بار د

رو که  ییحاال که اعترافش رو کرد، حاال که مطمئنم دوستم داره، حاال وقتشه که حرفام رو بزنم و تمام اون غم ها. بود میعشق ي ندهیمورد آ

.زمیبر رونیمدت تو دلم نشسته ب نیتو ا

 ییها يکه با تمام بد یگرفتم، اما من اهل انتقام نبودم، اونم از کس یانتقام م دیبا. دمیخند ینم گهید. کردم یم يدستم باز يتو وانیبا ل اروم

.وار دوستش دارم وونهیکه در حقم کرد، د

درسته تو قول ازدواج  .کوچه، بد شکستم ياون روز تو. دمیرو کنارت د دایهر بار که ش. یهر بار که ساده ازم گذشت. يآره، عذابم داد -

فکر . و نه من اون عسل گذشته ینه تو اون سورن سابق گهیکردم د یحس م تیمامور ياما آخرا ،يکرد انتیکه بگم خ يبهم نداده بود

.يتو با اون کارهات منو سرگردون کرد. عشقه رهیگ یشکل م نمونیب دارهکه  يزیکردم اون چ
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.هر دومون بود ينم اشک تو چشم ها. شدم رهیچشم هاش خ تو

واقعا عشق بود؟ -

:و ادامه دادم نییسرم رو انداختم پا دوباره

 نیاون روز قبل از محضر ا. هم وجود دارم یکنه که من ینم یفرق چیها توهم بود و تو برات ه الیاون فکر و خ يهمه  دمیفهم یرفت یوقت -

رو  میدل بستگ يکه جلو يکرد يهر کار. يکرد يخوب نقشت رو بازتو  ،یگ یراست م. بهت وابسته بشم دیکه نبا يرو بهم ثابت کرد

ها  نیکه تو خونت بود خونه گرفتم، حس کردم همه ا یتو همون آپارتمان یوقت ،يشد سمیقبول شدم و تو رئ رازیش هدانشگا یوقت. يریبگ

شد اسمش رو عشق  یالبته، اما نم يکرد یم یکیکوچ يکارها هیوقت ها  یبعض. یکن ینم يکار چینه، تو باز هم ه دمیاما د. نشونه س

گفتم . دیتو دلم تاب ينور هی دمیرو شن دایش يماجرا یوقت. شد کرد ینم یفکر خوب چیه رتکنا دایگذاشت، به خصوص با حضور پررنگ ش

.شد نیرو بسپرم دست خدا که آخرش ا رمیگرفتم تقد میتصم. میبشه که مال هم ش دیشا

صدا اشک هام  یآروم و ب. شدم رهیبهش خ سمیخ يبا چشم ها. کردم یگونم حس م ياشک رو رو يها يجو یگرم. رو گرفتم باال سرم

.داد یشدن نم يجار يسورن هم پر بود، اما غرورش به چشم هاش اجازه  يچشم ها. شد یم يجار

ازت دور  نیاز ا شترینذار ب. اما نرو ر،یبکن، جونم رو بگ يکه دوست دار یهیهر تنب. دونم چقدر بد کردم یم! عسل؟ عسل ببخش - سورن

.کنم یعسل فرصت جبران بده بهم، خواهش م! کنم منو ببخش یآره، خودخواه بودم، اما عسل خواهش م. من بد کردم. بمونم

ون هم ا. شد تیاز من اذ شتریاون بد کرد، اما خودش ب. که تو اون ابهت و اقتدار مردونش گم شده بود فیلرزش خف هی د،یلرز یم صداش

.که حرف هام رو زدم، آروم شدم نیهم. رمیکوچولو انتقام بگ هی یحت ایکنم  تشیتونستم اذ ینم. دیزجر نکش يباز نیکم تو ا

:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

.به شرط هام میرس یخب، م یلیخ -

.شد رهیتو نگاهم خ مشتاقانه

.دمیکم از دستت نکشمدت  نیهم. یکن ینم تمیاذ گهیوقت د چیوقت ه چیشرط اول، ه -

.چشم، قبول! ماهت يرو يشرمنده  - سورن

.ندارم يچون طاقت دور... چون  ،يذار یوقت تنهام نم چیشرط دوم، ه-

.چشم، قبول! یمگه من دارم؟ قربونت برم اله - سورن

و با اومدن اسمش ناراحت  یکنبهش فکر  يحق ندار گهید. ادیچون ازش بدم م نمیبب دیاون دختره رو دور و برت نبا گهیشرط سوم، د -

مفهومه؟. یبش

:دستش رو گذاشت کنار گوشش و گفت سورن

.سوخته س خانومم يمهره . حذف شده میوقته از زندگ یلیبابا اون که خ! بله قربان -

!اوردهیسوخته کم بال سر من ن يهمون مهره  -

!رمیبم یاله - سورن
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و مهم تر از همه، عشقمون رو  یبداخالق نباش. یفکر نکن يا گهیبه زن د تیتو زندگ. یدروغ بگبهم  دیچهارم، نبا... شرط اومــ ! خدا نکنه -

؟يد یقول م. یغرورت نکن یقربان

:زد و گفت یلبخند مهربون سورن

.يبهم بد یقول هی دیتو هم با. مردونه يشرط هات قبول قبول، قول مردونه  يچشم، همه  -

؟یچ -

!یخودم بمون يخانوم کوچولو ایکه تا آخر دن نیا - سورن

:و گفتم دمیکش یقیعم نفس

.قبوله -

طال  يحلقه . زانو زد میحلقه بود رو به سمتم گرفت و کنار صندل يرو که جا یگل رز مصنوع. بود یدنیقلب هر دومون شن يصدا. شد بلند

 يدرخشان تر از اون الماس چشم ها یول ،دیدرخش یمقابل چشمام م یکرد حساب یم ییوسطش خودنما بایالماس ز هیکه  یفیظر دیسف

.چشماش خوند يشد عشق رو از تو یشده بود و به وضوح م رهیخ همسورن بود که مشتاقانه ب

؟یکن یعسل، خانم لجباز من، باهام ازدواج م - سورن

لحظه رو تو خاطرم ثبت  نیاکردم  یچشم هام رو بستم و سع. اشک از گونم سر خورد يقطره  اریاخت یب. چشمام حلقه زد يشوق تو اشک

قشنگش باز کردم و حلقه رو از  يچشم ها يبا لبخند چشم هام رو رو. بود ختهیعطر سورن با عطر گل ها درآم. دمیکش یقینفس عم. کنم

.تکون دادم "بله" يرو آروم بستم و سرم رو به نشونه  امچشم ه. وسط گل برداشتم

:کرد و گفت یاخم جذاب سورن

.نگرفتم من جوابم رو -

:لبخند جذاب گفتم هیو با  نییرو انداختم پا سرم

.بله -

 قایدق. انگشتم گذاشت يدستاش گرفت و حلقه رو تو يرو تو فمیاش دست ظر گهیو حلقه رو ازم گرفت و با دست د دیکش یراحت نفس

.اندازه بود

.کنم زتیتم سورپراخواست خودش نشونش رو دست عروسش بکنه، اما خب من دوست داش یمامان م - سورن

:زدم و گفتم يلبخند

!ممنون، واقعا فوق العاده بود -

.کم بود يزیخوام اگر چ یمعذرت م. فوق العاده باشه دیبا زمیاز تو همه چ يخواستگار يبرا - سورن

!ه؟یچه حرف نیا -

.همسرم گهید هیاظهار شرمندگ - سورن

:رو تکون دادم که گفت سرم

م؟یبخور کیک -
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:و گفتمزدم  یچشمک

.میبخور -

:و گفت دیرو بوس میشونیآروم پ. میدیرو بر کیچاقو بود گذاشت و ک يدست هام که رو دسته  يدستاش رو رو. ستادیکنارم ا اومد

. میریبگ یفعال جشن بزرگ میتون یکه، آقاجون تازه فوت شده و نم یدون یم. يخواستگار میایتهران، پس فردا هم م میر یفردا م -

.گفتم چهلم آقا جون بگذره بعد یها بهت بگم، ول نیخواستم زودتر از ا یمشرمنده، 

بار لب هاش  نیسورن ا. دادم یسر تکون م ایزدم  یفقط لبخند م ایانگار زبونم بند اومد بود، چون از اول . کردم دییسر حرف هاش رو تا با

.دیگذاشت و با عشق بوس میشونیپ يتر رو یرو طوالن

زد و ضبط رو روشن کرد،  یسورن چشمک. شناختم یقدر خوشحال بودم که سر از پا نم نیا. میشد نیسوار ماش میرفت کیاز خوردن ک بعد

سورن تا چند روز  یعنی. کردم یچونم و عاشقانه نگاهش م ریدستم رو گذاشته بودم ز. خوند یبلند با آهنگ م يبار خودش با صدا نیاما ا

؟شد یمال من م گهید

گردم یشم به تو برمهر کجا که با"

دونم یتو دل آرومم قدرتو م با

ونمیاحساسو به چشمات مد نیهم من

باشم با تو تو بده دستاتو یکاشک

با من، تا بمونم با تو یبمون تا

یتاب یهر ب يآرومم کن تو منو

یو روزم خوبه هر شبم مهتاب حال

عشق منو خوبه دوست داشتنم و ریدل نگ به

حس عاشق شدنو ینیتا خودت بب بذار

حس منه نیخوام بگم من به همه آره ا یم

زنه یتو م يمن هر کجا باشم واسه  نبض

یبالم که تو با من هست یخودم م به

یبه تو دل بستم، که به من دل بست که

نهیریواسه من ش یخوشبخت نیا حس

نهیش یتو انگار به دلم م يحرفا

یآسون نیبه هم يعاشق کرد منو

یدون یقم حسمو مهم انگار عش تو

یرو باور کردم که تو با احساس تو

یشناس یتو ممنونم که قلبمو م از
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عشق منو خوبه دوست داشتنم و ریدل نگ به

حس عاشق شدنو ینیتا خودت بب بذار

حس منه نیخوام بگم من به همه آره ا یم

"زنه یتو م يمن هر کجا باشم واسه  نبض

.و گونه هام رنگ گرفت نییسرم رو انداختم پا. بهم انداخت یسورن برگشت و نگاه. ونهدر خ يجلو میدیتموم شدن آهنگ رس با

؟یکن ینگاهم م يچرا اون جور -

:کرد و گفت یفیاخم ظر سورن

.اون رژ رو به لبات نزن گهید -

:رو انداختم باال و گفتم ابروهام

چرا؟ -

.شیچون دوست ندارم بزن - سورن

:کردم که گفت یاخم

قول؟. یزن یفقط واسه خودم م. بشه رهیبه لبات خ هیت ندارم نگاه بقخب دوس -

.پارك کرد نگیرو داخل پارک نیزد و ماش يلبخند. زدم و آروم پلک هام رو فشردم يلبخند

 تییمن سو يالبته خونه . هامون تییتو سو میو بر میبنداز دیکل میکدوم قصدنداشت چیه. میبد ستادهیدر آپارتمانمون ا يجلو. باال میرفت

.شد یمحسوب م کیآپارتمان ش هیمن بود و  يسه برابر خونه  ایاون حدود دو  يبود، خونه 

!بابت امشب ممنون - سورن

.تشکر کنم دیمن با -

.فردا آماده شو يبرا. شبت خوش و پر ستاره! عشق من يممنون که قبول کرد - سورن

... میبا هم اومد منیبب نایبعدش بابا ؟یهامون چ نیم؟ماشیر یبا هم م -

.افتم یکم اداره کار دارم، ظهر راه م هیخودت برو، منم  نیتو زودتر از من با ماش - سورن

نگاهش کن  رونه،یهر شب هر شب ب. ارنینم فیخان تشر ایخب امشبم که عرش. خودم تییرفتم تو سو ریشب به خ هیتکون دادم و با  سر

مثل . خونه امیشب قبل خواب به مامان زنگ زدم و گفتم دارم م يه ساکم رو جمع کردم و آخرااز بس خوشحال بودم همون شبون. تو رو خدا

 يفکرها یبا کل. پس فردا شب رو گذاشته بود يخانوم جلوتر از من زنگ زده بود و قرار خواستگار الیچون سه بودم،زنگ زده  ریکه د نیا

!برد که آخه یخوش به زور به خواب رفتم، خوابم نم

.خواست بره اداره یکه م دمیدر د يکه سورن رو جلو رونیساعت هشت با چمدونم از خونه زدم ب صبح

.نهیاحوال خانوم خودم؟ بده چمدونت رو، سنگ - سورن

.تو آسانسور میحرف ازم گرفت و رفت بدون

.زنگ خورد شیصندوق عقب که گوش يسورن چمدون رو گذاشت تو نیخواستم برم تو ماش یم یوقت
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!ها ینپرس ستیاز رئ یحال هیوقت  هیبابا . زیعز يروان نادربه س -

- ...

چه خبرا؟ ؟يتو چطور. میقربون تو، من که عال -

- ...

ه؟یمنظورت چ ؟یچ یعنی ؟یچ -

- ...

!راحت التیتونه بکنه، خ ینم يکار. اعدامه گهیکار بکنه؟ تا دو هفته د یخواد چ یم. که اون توئه یچرت نگو پسر، مان -

- ...

.ایزن یبا چرت و پرت هات به هم م يروز خوبم رو چطور نیمن داره؟ بب يبرا يآخه اون که تو زندانه چه خطر رم؟یبگ يرو جد یچ -

- ...

.نه، خداحافظ -

.اومد و دلشوره گرفتم یبازم اسم مان. کردم یبهش نگاه م نگران

شده؟ یچ یگفت؟ مان یچ يشده؟ نادر يزیسورن چ -

:در صندوق عقب رو بست و گفت الیخ یزد و ب يلبخند سورن

.شتیپ امیو برو، منم م نیشما بش. یخانوم ستین يزیچ -

!خورم یشده از جام تکون نم یچ یتا نگ -

:گفت يبا لحن مسخره ا سورن

وقته  یلیخ. کشه یاشه منو ممونده ب یروز از عمرش هم باق هیکرده اگر  دیتهد یمان گهیبابا، م یچیه. گهینکن د تیاذ یبابا، خانوم يا -

.اون توئه، مغزش از کار افتاده

؟یکنه چ ياگر واقعا بخواد کار -

.برسونه بیتونه بهم آس ینترس، اون نم - سورن

.تهران میاالن نر. زنه یسورن من دلم شور م -

شه؟یم یچ يپس خواستگار ؟یآبرومون کن یب يخوا یاوا، م - سورن

.نیرد و منو آروم نشوند تو ماشدر سمت راننده رو باز ک بعد

 یم. بهم زنگ بزن يدیرس. تو هم مراقب خودت باش. نباش، من مراقب خودم هستم يزینگران چ. برو گلم، سفرت به سالمت - سورن

!خدا به همراهت. گلم امیمنم برم اداره کارم رو انجام دادم، م. راه استراحت کن حتما يتو ،یش یدونم خسته م

.رونیشد و زودتر از من از خونه زد ب نشیخودش هم سوار ماش. بزنم یحرف گهید نذاشت

 یبه هم م میهمه مدت ما دار نیکه بعد ا یاونم موقع اره؟یسر سورن ب ییبال ینکنه مان. و اضطراب تموم وجودم رو پر کرده بود ترس

!سپارم یسورنم رو به خودت م ایخدا! میرس
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. نگرفت یتماس چیه گهیاز ساعت پنج به بعد د. داشتم يدلشوره بد. طور نیس گرفت، من هم همبار سورن با من تما نیطول راه چند در

ساعت هفت  یول ،يچطور دمینفهم. بود دهیترس امونم رو بر. داد یخورد، اما جواب نم یبوق م شیزدم گوش یهر وقت هم که من زنگ م

 یخورد، اما برنم یزنگ م یگرفت گوش یباهاش تماس م یهر کس. ردمک فیبابا و مامان و غزل تعر يتموم ماجرا رو برا. خونه دمیرس

به دو . زنگ خورد لمیگوش به زنگ بودم که موبا. نفسم بند اومده بود. کف دستام عرق کرده بود. رفتم یکل سالن خونه رو راه م. داشت

.فتم سمت بابابلند شدم و ر. رو برداشت و جواب داد یبابا گوش. خوردم نیکه زم لمیرفتم سمت موبا

د؟ییالو بفرما -

- ...

.عسل دختر منه د،ییبفرما -

- ...

؟یچ -

- ...

بله بله، کجا؟ -

- ...

االن کجاست؟ -

- ...

.ممنون. اون جا میایاالن م نیباشه، هم -

شده؟ یبابا چ -

.اومد سمتم و صورتم رو تو دستاش گرفت. فرو کرد شیجوگندم يتو موها یدست بابا

.مارستانیو آوردنش ب دهید بیکوچولو تصادف کرده و دستش آس هیکه سورن  نیبابا، مثل ا ستین يزیچ -بابا

گوشه  هیمامان هم . ساده باشه یدگید بیآس هیتونست واسه  یبود و اون غم تو چشماش نم یبابا مرد محکم. جا سر جام سر خوردم همون

.داماد تصادف کنه ش،یروز مونده به خواستگار هیبشه که  يطور نیا دیخترش باکرد چرا سرنوشت د یخودش فکر م شیحتما پ.افتاده بود

.مارستانیب میخواهرت رو آماده کن بر ایغزل بابا، ب -بابا

.رونیب دمیدو دهیسمت اتاقم و مانتو پوش دمیدو خودم

:بغض گفتم با

.بابا، من حاضرم میبر -

.رونیب دیاز اتاقش دو دهیلباس پوش غزل

.امیم منم -غزل

.خواد دخترم ینم -بابا

...بشه  شیزیاگر عسل چ ام،یب دیبذار -غزل
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.میایخانوم شما هم مراقب خودت باش، ما زود م. نیتو ماش دیباشه بر -بابا

.کرد مونیبا بغض راه مامان

.بده لمیو سالم تحو حینم رو صحدعا بلد بودم خوندم و از خدا خواستم که سور یو تو دلم هر چ نیماش ي شهیرو چسبونده بودم به ش سرم

.سمت اورژانس میدیدو مارستانیبه ب دنیرس با

.جا نیرو آوردن ا یسورن صادق يگفتن آقا. دیسالم خانوم، خسته نباش -بابا

:انداخت و گفت ختمیر یبه صورت من که آروم اشک م ینگاه. کرد پیاسم رو تا عیسر پرستار

.وراهر يانتها ژه،یو يبخش مراقبت ها -

مهم نبود  گهید. دمیراهرو دو يکه برام مونده بود سمت انتها یبا تمام قدرت. که غزل دستم رو گرفت فتمیبود ب کیاسم بخش نزد دنیشن با

آخر راهرو سروش . ره یخواستمش، داره از دستم م یوقته م یلیکه خ یبود که عشق نیمهم ا! کارا زشته نیرم و ا یبابا دارم لو م يکه جلو

.و سروش با بابا دست دادن نیمت. دمید ور نیو مت

سورن کجاست؟ چش شده؟ ن،یمت -

:نشوند و به غزل گفت یصندل يآروم منو رو نیمت

د؟یاریآب براش ب وانیل هی شهیم -

:و گفتم نیمت نهیمشت زدم تو س با

گم سورن چشه؟ زنده س؟ یم نیمت -

:گفت يد محونگاه آروم و پر از غمش رو بهم دوخت و با لبخن سروش

!دیزنده س، شما که داداشم رو کشت -

باشه؟. یقول بده آروم باش یگم، ول یبهت م یآبج -نیمت

.کردم یشدن اشک رو گونه هام رو حس م يهنوز جار. رو آروم تکون دادم سرم

نه؟ ،یدونست یرو م نیا. کرده بود دیسورن رو تهد یمان -نیمت

.دمیشرو باال ک مینیرو تکون دادم و ب سرم

:زد و گفت یلبخند تلخ نیمت

نه؟  يخواستگار ادیفردا شب قراره ب یراست... از سرکار خانوم  يتهران واسه خواستگار ادیراه بود که ب يسورن تو یوقت یمان يآدم ها -

آخرسر گفت؟

:زدم و گفتم يپوزخند

؟یدون یتو از کجا م -

.بهم گفت سورن از بس خوشحال بود همون شب اول زنگ زد و -نیمت

:و گفتم نییرو انداختم پا سرم

.یگفت یم یداشت -
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:و گفت دیکش یآه نیمت

رو پنچر  نشیاندازن سر راهش و ماش یم خیم یعنیکنه،  یشده، سورن پنچر م یازش رد م نیکم ماش یلیخلوت که خ يجا هیراه،  يتو -

ره و  یزننش که از حال م یم يسرش و اون قدر زنیر یر از پشت ماومده، چند نف نشیسر ماش ییچه بال نهیبب شهیم ادهیپ یوقت. کنن یم

که خودش نفهمه تحت نظر  يما سورن رو جور. شده بود که فکر کردن مرده و ولش کردن و رفتن هوشیب يدر قاون. شهیرو به موت م

جلوتر  یتونن دنبالش برن و کم یو نم ارهیبچه ها جوش م نیمتاسفانه ماش یول. کرد یقبول نم میگفت یکه لجبازه، بهش م یدون یم. میداشت

 یاشک هام ب. مارستانیرسونن ب یرسونن کار از کار گذشته بوده و سورن رو م یخودشون رو م هابچه  یوقت. افته یاون اتفاق واسه سورن م

.با پشت دست اشک هام رو پاك کردم و رو به سروش گفتم. دیلغز یگونم م يو آروم رو اریاخت

نمش؟یبتونم ب یم -

.باشه - سروش

بود که  دهیخواب يمرد یبرق يپشت اون همه دستگاه ها. و رفتم تو، سروش هم باهام اومد دمیلباس مخصوص رو پوش. راه افتادم دنبالش

.داشت یبه اون دستگاه ها بستگ شیکه حاال زندگ يمن بود، مرد یزندگ

.رفتم جلوتر. شده بود یچیدستاش باند پ. از خراش و چسب زخم و بزرگ بود، پر کیکوچ يخوشگل و با جذبش پر از زخم ها صورت

.جلو نرو ادیز - سروش

.اما نگاهم هنوز به سورن بود ستادم،یجام ا سر

چش شده؟ -

.که گفت نیمت - سروش

سر بدنش اومده؟ ییمنظورم بدنشه، چه بال -

:ه کرد و گفتمثل من به سورن نگا نهیو دست به س ستادیو اومد کنارم ا دیکش یآه سروش

...کنه، اما  ینم دشیزخم چاقوهاش تهد يخطر جد. بود زیآم تیخوشبختانه عمل هاش موفق. دستش و شکمش چاقو خورده -

.برگشتم سمتش. کرد سکوت

؟یاما چ -

.نشده يکه مرگ مغز میشانس آورد. کما يکه به سرش خورده باعث شده بره تو ياما ضربه ا - سروش

اد؟یاز کما درم یک -

.ره تو کما یم یکن یداداش من رو تا ول م نیا. دست خداست م،یدون ینم - سروش

.رونیزد و عقب گرد کرد و از اتاق رفت ب یتلخ لبخند

.زدم يسرنگ بهش وصل بود بوسه ا یدستش که کل يرفتم جلو و خم شدم و رو آروم

معرفت؟ یب یکن يزبا آبروم با یخواست یشد؟ م یچ يپس خواستگار ؟يکرد یآقا باز بدقول -

سمت نمازخونه و شروع کردم به نماز خوندن و دعا  دمیراست دو هی. رونیو از اتاق زدم ب دمیرو بوس شیشونیپ. رو پاك کردم اشکام

.کردن
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***

 مارستانیب ي ها، برم نمازخونه شهیسورن از پشت ش دنیو بعد از د مارستانیماه کار هر روزم شده بود که برم ب هی نیتو ا. ماه گذشت کی

بهم  گهیکه د یسورن. در حال حاضر فقط سورن مهم بود. گرفتم یماه رو هم از دانشگاه هم از اداره مرخص هی نیا. کنم و دعا بخونم هیو گر

ه زند دیبه خاطر من با. بمونه دیبا. داشتم یدونستم اونم قدر من عاشقه، دست از سرش بر نم یحاال که م. عشقش رو اعتراف کرده بود

.ذارم تنهام بذاره یمن نم. رهیذارم بم یمن نم. بمونه

هر روز . گاهم شده بود هیخانوم تک الیسه. و مثل داداشم شد میشد کینزد یلیمدت به هم خ نیتو ا. صبح سروش بهم زنگ زد امروز

 یدر سورن رو دوست دارم، گفتن وقتبودن من چق دهیهم که د نایبابا ا. افتاد یاز دهنش نم "عروس گلم، عروس گلم". میبود مارستانیب

.میکن یو خوب شه با هم عقد م ادیکه سورن به هوش ب

. مارستانیبا سر خودم رو رسوندم ب. ومدهیکرده، اما هنوز به هوش ن دایبهبود پ شیاتیسورن بهتر شده و عالئم ح تیگفت وضع سروش

.کرد یرو گوشزد م یکرد و به پرستار ها نکات یم ادداشتی يزیچ ماریب يکه داشت تو پرونده  دمیسروش رو د يپرستار ستگاهیکنار ا

.سالم -

:من پرونده رو دست پرستار داد و گفت يصدا با

؟یزن یچه خبره نفس نفس م. سالم زن داداش -

سورن کجاست؟ -

 یعنی نیا. کرده دایبهبود پ م،یرو کنترل کرد شیاتیما عالئم ح. پاشده ایگفتم بهتر شده، نگفتم که به هوش اومده . تو اتاقش - سروش

.برسه باشیبرگرده و به عروس ز یکنه که به زندگ یخودش رو م یمن داره سع یداداش

نمش؟یتونم بب یم -

عشق  يمعجزه  دیشا نیتو برو بب. و رفت دیمامان سورن رو د گه؟ید يریگ یچرا اجازه م. شینیب یهم که باز م یتون یبگم نم - سروش

.رگردوندداداش رو به ما ب

. کار هر روزم بود نیا. و باهاش حرف زدم ستادمیکنارش ا. آماده شدم و رفتم تو اتاق سورن یشگیهم يزدم و بعد از کارها يلبخند

.تونه جواب بده یشنوه و فقط نم یحرف هامون رو م يگفت همه  یسروش م

تنبل خان . گهیسورن پاشو د ؟يها بردار يلوس باز نیز ادست ا يخوا یآره؟ نم ،يگفت بهتر شد یسروش م ؟يامروز چطور. سالم آقا -

.گهیپاشو د ،يچاق شد یکل. ماهه هی نیتو ا يدیخواب یحساب

.چشمام رو بستم. دستش که تو دستم بود يرو ختیسر خورد و ر اشکام

م مراقب خودت باش؟ چرا گوش چقدر گفت. ماهه هی نیمن الغر شدم تو ا يهرچقدر تو چاق شد! يبه روزم آورد یچ نیسورنم پاشو بب -

لبخندت رو  ؟يماهه به روم لبخند نزد هی یدون یم دم؟یقشنگت رو ند يچند وقته چشما یدون یقربونت برم؟ م يچرا گوش نکرد ؟ينکرد

نکن  تمیذا. سورن دوستت دارم. تو رو به جون عسل پاشو سورن. پاشو یمنو بزن، ول ر،یدعوام کن، جذبه بگ کن،نخواستم، پاشو برام اخم 

.من عشقتم؟جون عشقت پاشو یگفت یمگه نم. سورن
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 يخورد و انگشت هاش تو یچسب زدش آروم تکون م يپلک ها. باز کنم عیدستم باعث شد چشم هام رو سر يانگشتاش تو حرکت

.دستام

.گم یبه خدا دروغ نم. دستاش تکون خورد ایسروش؟ سروش ب. امیباش، باشه عشقم؟ االن م يسورنم قو -

تا خواستم برم تو پرستار در رو بست و پرده رو هم . دنیچندتا دکتر و پرستار هم با دستگاه دنبالش دو. سمت اتاق دیبا لبخند دو روشس

.سمتش دمیدو. رونیخندون اومد ب يساعت سروش با لب ها میبعد از ن. دعا کردم هیانتظار و با گر يها ینشستم رو صندل. دیکش

 یم نشیچون دکترها دارن معا ش،ینیفعال بب یتون یبه هوش اومده، اما نم اره؟یعشق داداشم رو سرحال م ي گفتم معجزه يدید - سروش

.خونه يبهتره بر. نه ایداره  یمشکل ننیکنن بب

.نمشیب یباشم که م ينفر نیخوام اول ینه م -

.طول بکشه دیشا - سروش

.مونم یم ست،یمهم ن -

.تکون داد و رفت يسر سروش

.ه بردم به نمازخونه و دعا خودنم و خدا رو شکر کردم که سورنم رو بهم برگردوندهپنا باز

تو . و غزل هم بودن نیصد البته مت. مادرجون و پدرجون و بابا و مامان هم اومده بودن. حدود هفت شب بود که کار دکترها تموم شد ساعت

داره  یاحساس هی دمیو فهم رونیب دمیزبون غزل حرف کش ریهم از ز يرچند با. شدم یدوتا نسبت به هم م نیا يمدت متوجه نگاه ها نیا

رو  شونیبودن و خوشبخت زیچون هر دوشون فوق العاده برام عز شه،یداره عاشق خواهرم م نیخوشحال بودم که مت. رهیگ یشکل م نشونیب

.خواستم یم

من هم با اصرار و به زور . عضوشون بود، پدرش رو خواستنکه سروش هم  يا یپزشک ونیسیکم م،ینیسورن رو بب میکه بخوا نیاز ا قبل

منتظر  دیدونم، شا ینم. دلهره و استرس تمام وجودم رو گرفته بود. رو به رومون نشسته بودن دیچهارتا مرد با روپوش سف. همراهش رفتم

. حبس شده بود نمیس ينفسم تو. کرده بودمو درشت عادت  زیر ياتفاق ها نیبه ا گهید. رو تموم کنه یخوش نیکه ا مبود گهیاتفاق د هی

.شهیخدا کنه بگن حالش خوبه و بعد چند روز مرخص م. رو نداشتم دیدرد جد هیتحمل 

.زد و شروع کرد به صحبت کردن يلبخند محو يسهرورد دکتر

 افته،ی امیماهه زخم هاشون الت هی نیندارن و تو ا یاز لحاظ زخم چاقوها مشکل خاص. شما به هوش اومدن ماریخوشبختانه ب ،یصادق يآقا -

به  يباشه و به زود یمدت کوتاه يبرا دیشا. رو ازدست دادن شونیینایب شونیا...  شونیکه به سرشون وارد شده ا ياما متاسفانه با ضربه ا

 یکه چ مینیو بب میصبر کن دیما با. بمونن نایناب شهیهم يو برا ارنیرو به دست ب شونییناینتونن ب گهیهم د دیبرگردن و شا شونروز اول

.دیدعا کن دیشما هم با. ارنیخودشون رو به دست ب يبهبود شونیو ا فتهیاتفاق ن نیکه ا میکن یما تمام تالشمون رو م دیاما بدون. شهیم

من همه با از هوش رفتن . نه ا،یخدا يوا. شد یصداها تو گوشم منعکس م. دیچرخ یتمام سالن دور سرم م. دمیشن ینم يزیچ گهید

.سرم بود يغزل باال. داشتم يچشم باز کردم سر درد بد یوقت. توجهشون به من جلب شد

من کجام؟ -

.االن بهت سرم وصل کردن. یحالت بد شد و از هوش رفت ،يخواهر یچیه -غزل
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.اومد یم یرو تخت بغل مادرجون و ناله هاش از پشت پرده يصدا. که چرا از هوش رفتم، خواستم پاشم که نتونستم نیا يادآوری با

.خوام پاشم یم ار،یرو درب نیغزل ا -

.ستیتو حالت خوب ن. سرمت تموم شه دیبا شه،ینم -غزل

.سورن شیخوام برم پ یم! رگم پاره شه دمشیتا نکش اریگم درش ب یم -

.بود یهم عصب یصورتش گرفته و کم. من سروش اومد تو يسر و صدا با

:سورن بود گفت هیه شبکم جذبه ک هیبا اخم و  سروش

.ستیبخواب حالت خوب ن ؟ینشست يطور نیچه خبره؟ تو چرا ا -

.نمیخوام سورن رو بب یم -

.فعال ساکت. برمت یسرمت تموم شد م - سروش

.نمشیخوام بب یم -

ما . هستم یو عصب مونیپش نویسیتو کم يایکه اجازه دادم ب نیاز ا یکاف يبه اندازه . ها مارستانهیجا ب نیچه خبره زن داداش؟ ا - سروش

من  یاالنم هر چ. يرو به هم زد زیهمه چ يکه کرد یبا اون غش یخوشبختانه جنابعال. ببره ییبو یمعلوم نشده کس يزیتا چ میخواست ینم

.سورن شیپ ير یتا سرمت تموم شه بعد م ینیش یم. گفتمه

:به غزل گفت رو

.بلند شه دیغزل خانوم اجازه ند -

د؟یرو فهم سورن موضوع -

.که سرش اومده رو بهش بگن ییکنه و هر بال یم شیدیکه تهد يآره از دکترها خواست هر خطر - سروش

االن حالش چطوره؟ -

 هیبه پرستار گفت . دمشید یپشت پرده بود و نم. بعد رفت سمت مادرش. تکون داد و ناراحت شونه هاش رو انداخت باال يسر سروش

.خانوم بود الیسه شیمامان هم پ. تکنه و رف قیمسکن براش تزر

و راه افتادم  دمیشماره اتاق رو پرس يپرستار ستگاهیاز ا. نییپا دمیاز تخت پر عیتموم شدن سرم، غزل سرم رو از دستم درآورد و سر با

 ستمیباعث شد سرجام بااول خواستم در بزنم و برم تو، اما صحبت هاشون . سروش کنار سورن نشسته بود. باز بود یدر کم يال. سمت اتاق

.و گوش کنم

ماهه  هی. افتاده، نه خواب داره نه خوراك، نه دانشگاه رفته نه سرکار یماهه از کار و زندگ هی چارهیاون دختر ب ؟یگ یم یسورن چ - سروش

. يدید یحال و روزش رو م دیاسورن ب. پناه ببره به نمازخونه هیو باهات حرف بزنه و با گر نهیتو رو بب مارستانیب ادیکارش شده هر روز ب

.دیزجر کش یلیخ عسلسورن 

:اومد گفت یکه انگار از ته چاه درم یآروم يبا صدا سورن

ازدواج کنه که چشماش  يبا مرد ستیعسل حقش ن. زجر بکشه سروش نیاز ا شتریخوام ب ینم. نمشیخوام بب یگم نم یم نیواسه هم -

.نهیب ینم
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:و گفت دیوسط حرفش پر سروش

تو ! اون دختر رو عذاب نده، گناه داره. چند روزه باشه یینایناب نیا دیشا ؟یکن یداداش، چرا از کاه کوه درست م ستینوز معلوم نه -

.دمیمن ذره ذره آب شدنش رو د یول ،يدیند

:با بغض گفت سورن

کن  يکار هی. نمشیخوام بب ینم گهیگو دبهش ب. خوام یشه، نم تیخوام اذ ینم. آب بشه شتریترسم باعث بشم ب یم. تونم سروش ینم -

.کنم یازم سرد شه سروش، خواهش م

...سورن  - سروش

.در رو باز کردم و رفتم تو. اشکام امونم نداد گهید

سورن؟ -

:که به سمتم بچرخه گفت نیدستش رو به سمتم گرفت و بدون ا. هاش رو با باند بسته بودن چشم

.نمتیخوام بب ینم رون،یب -

...ورن س - سروش

.تو دخالت نکن سروش - سورن

.سوخت یاونم دلش به حال من م. تکون داد يسر یبهم انداخت و با شرمندگ یتخت بلند شد و نگاه ياز رو سروش

:اما آروم گفتم هیگر با

ردم؟کار ک یمگه من چ رم؟یدستت رو بگ یحت يذار یبشم؟ نم کتینزد يذار ینم یدستمزدم؟ که حت نهیمدت ا نیبعد از ا -

!یمجبورت نکرده بودم بمون - سورن

.عشقت مجبورم کرده بود بمونم و از عشقمون دفاع کنم. يچرا مجبورم کرده بود -

.وجود نداره یعشق گهید - سورن

ختم؟یر یسرت م يکه باال ییاشک ها ایکردم؟  یکه شب و روزم رو واست دعا م نیبه ا ؟یکن یبه کدوم گناه نگرده مجازاتم م -

.ترش کیرفتم نزد. رونیاز غمش رو داد ب پر نفس

:ناله گفت با

.کنم برو و تنهام بذار یبرو عسل، برو، ازت خواهش م. فراموشم کن. بذار فراموشت کنم. ایعسل، ن این -

ماه رفتم که حاال برم؟ هی نیمگه تو ا -

.رونیاز اتاقم برو ب! خوامت ینم ید لعنت - سورن

.باز کردم و دوباره بستم که مثال رفتم در رو. رفتم سمت در هیگر با

.زد یداشت با خدا حرف م. اومد یقلبم فرود م يبود که تو يتو صداش خنجر بغض

چقدر سخته خودت  ایخدا اد؟یسرم ب دیبا ییبال نیهمچ دمیرس یکردم که حاال که داشتم به عشقم م یچرا؟ مگه من چه گناه ایخدا - سورن

 یکاش م ایخدا. ینیصورت عشقت رو بب ینتون گهیچقدر سخته د! یه که بعدها اشکاش رو حس نکنکه عذاب نکش یعشقت رو پس بزن
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 يعمر به پا هیخوام  ینم! فهیعسل من ح. دمید یموند و اشکاش رو م یکه م نیرفته بود، نه ا دایمثل ش مدماو یبه هوش م یکاش وقت! رفت

 یکه دلم رو م باشیواسه اون لبخند ز شه،یم براش صورت مثل ماهش تنگ مچقدر دل. نهیتونه صورتش رو بب ینم یبسوزه که حت يمرد

دستمزدش  نیا یبعد از اون همه خوب گه،یراست م. شکنم یزنم و دلش رو م یپسش م مدار. بهم صبر بده ایمنو ببر  ای ایخدا! لرزوند

.کمکم کن! دارمخــدا، من دوستش . رو خراب کنم شیخوام زندگ ینم. ازم دل بکنه دیاما با ست،ین

مهم نبود نامحرممه، . دمشیبوس یم دیکردم، با یبغلش م دیتونستم، با ینم. هق هق مردم اتاق رو پر کرده بود. کنه هیتونست گر ینم یحت

.وجودمه يبود که عشقمه، همه  نیمهم ا

.دمیخوش حالتش کش يموها يو الدستم ر. نمیسرش رو تو بغلم گرفتم و گذاشتم رو س. آروم جلو رفتم که متوجه من نشه یلیخ

:خشدارش گفت يصدا با

؟یلعنت یچرا نرفت رون؟یمگه نگفتم برو ب -

.اما من ساکت ساکت بودم نم،یزد تو س یشدش مشت م یچیباندپ يبا دستا. ختمیر یصدا اشک م یب

.خوامت یولم کن، نم - سورن

:ناله گفت با

.خوامت یخوامت عسل، نم ینم -

.دمیرو آروم بوس شیشونیپ. ام گرفتمدست يرو تو صورتش

 یبهم دروغ نگو، دلم رو م. توام ي وونهیکه من عاشق و د يهمون طور ،یتو عاشق من ،یمن ي وونهیتو د. سورن یستین یخوب يدروغگو -

اد؟یدلت م. ایشکن

با  يخوا یبگو نم. يخوا یبگو منو نم. فراموشم کن و بذار و برو. تو هم نباش. ستمیعاشقت ن. دوستت ندارم گهید. ادیآره دلم م - سورن

.که کور شده یکن یزندگ يمرد

.دمیباند چشم هاش رو بوس يسرش رو تو بغلم گرفتم و رو دوباره

باور کن از . دم سورن یاز دستت نم. من تو رو از خدا دوباره پس گرفتم. رم ینم یاگه دلم رو بشکن یحت ،ینگاهم نکن گهیاگه د یحت -

برام . کنه یکم نم يکدومشون از عشقم نسبت به تو ذره ا چیکن، اما بدون ه رونمیحشم بده، دلم رو بشکن، منو بزن، بف. دم یدستت نم

 یسورن ازت دست نم. رم یسورن من نم. يخوا یناز کن، قهر کن، خودم مخلصت هستم، اما نگو منو نم ر،یبگ بهونه ؟يریگ یبهونه م

.یمنو بکش دیبا یاز دستم راحت بش يخوا یاگه م. ا کنه، اونم مرگهتونه منو ازت جد یم زیچ هیتنها . کشم

.تو هم منو عذاب نده. یخوام عذاب بکش ینم. یکن یبا من زندگ یتون یتو نم. نکن عسل، برو -

ه به هوش ماه نموندم که حاال ک هی. ذارم یهم تنهات نم یخودت رو بکش. رم یسورن نم. واسم عذابه یکه منو از خودت دور کن نیا -

.دم یو بهت قول م نریا. رم یمن بازم نم یاگر خوب هم نش یحت ،یش یتو خوب م. بذارم برم ياومد

و  نایب يبد و خوبش، پا يپا. ارمیمن کم نم. خواست یآزاد م يدلم هوا. اطیو رفتم تو ح رونیاز اتاق زدم ب. اشکام نذاشت حرف بزنم گهید

.دم یطور که باشه از دستش نماون عشق منه، هر . ستمیمیوا ناشیناب
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***

 جیدکترها به نتا. داشتم یکرد، اما من دست از سرش برنم یم یهر روز اوقات تلخ. بود يبستر مارستانیسورن هنوز تو ب. هفته گذشت دو

ز قرار بود امرو. هنوز چشم هاش بسته بود. عملش کرده بودن. شدن یچشم هاش داشتن خوب م. بودن دهیدر مورد چشم هاش رس یخوب

تو دستام  حیسورن، تسب يدست ها يبود و جا دیسف يسجاده  هیشب هام  نیهمدم ا. دمیشب تا صبح نخوابید. چشم هاش رو باز کنن

.کرد یآرومم م

 ریهم دستگ یمان يآدم ها. کما يکه سورن رفت تو نیدرست دو هفته بعد از ا. شد یم یماه کی. همشون اعدام شدن يریو باند نص یمان

با . نهیب یدارم سورن م مانیمن ا. ندشیب یباشم که م ينفر نیکنه من اول یچشم هاش رو باز م یخواستم وقت یم. شدن و االن تو زندانن

.نهیب یدونستن، اما من اعتقاد داشتم که صد درصد م یرو تنها پنجاه درصد م شیینایاحتمال برگشتن ب هاکه هنوز دکتر نیا

به روم لبخند زد و . کرده بودم تشیاذ یلیچند مدته خ نیبود که ا یو مهربون انسالیمرد م يدکتر سهرورد. سورناتاق  يزدم و رفتم تو در

.داد یجواب سالمم رو با مهربون

.دخترم ایب. میجناب سرگردمون رو باز کن يبعد چشم ها ،يایتو ب میگذاشت. دخترم ایب -

عرق نشسته  يدونه ها شیشونیرو پ. دیکش یم یعصب يسورن نفس ها. ستمیسورن با زد و رفت کنار تا من کنار یلبخند پر استرس سروش

.چشم هاش بسته بود. چشم سورن رو باز کردن يباندها گهیبا کمک دوتا پرستار د يدکتر سهرورد. بود

.کنم یخواهش م ایخدا نه،یبب ایخدا! رنگ چشماش تنگ شده يدلم برا چقدر

:سورن و گفت ي دستش رو گذاشت رو شونه يسهرورد

.چشم هات رو باز کن پسرم -

.اونم اضطراب داشت. سروش نگاه کردم به

دفعه خسته  نیباز اون نگاه نافذ، اما ا. دلم رو لرزوند شیعسل يچشم ها. آروم پلک هاش رو باز کرد. شدم رهیرنگ سورن خ یصورت ب به

.صورتم درست مقابل چشم هاش بود. و پژمرده

!عسل... عس  - سورن

.ختیر یهام آروم م اشک

سورن؟ ینیب یجان عسل؟ منو م -

.زد يهم گذاشت و لبخند محو يپلک هاش رو رو آروم

.همه جا تاره - سورن

:بعد رو به سورن گفت. زحمت ها و دعاهاتون جواب داد. گم یم کیبچه ها تبر! شکرت ایخدا -يسهرورد

.ینیبب ریدل س هیعروست رو  یتون یم گهیحاال د! راحت التیپسر، خ یش یاولشه، خوب خوب م -

:و گفت دیسورن رو بوس یشونیپ یباخوشحال سروش

.رم به همه خبر بدم یمن م -
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 يداشت با اون چشم ها. حاال من بودم و سورن. رونیتکون داد و همراه گروهش رفت ب يدکتر با خنده سر. زودتر از دکتر خارج شد و

.اما برنگشتم ستادم،یا. تخت و از کنارش رد شدم که برم که مچ دستم رو گرفت ياشدم از روبا اخم پ. کرد یخمار و نازش نگاهم م

کجا؟ - سورن

:رو غنچه کردم و گفتم لبام

.خوام حرفت رو گوش کنم یم يبرم؟ حاال که خوب شد یمگه خودت نگفت -

بانگاهش جز جز صورتم رو رصد کرد.تخت ينشستم لبه .. دیرو کش دستم

حاال . یزجرها رو نکش نیکه ا ،يزیاشک ها رو نر نیکه ا ،ینیروزا رو نب نیکه ا يخواستم بر یاون موقع م. يبر يحق ندار گهید - سورن

؟يبر يخوا یکجا م يدیو هم کش یختیو هم ر يدیکه هم د

:زدم تو بازوش و با ناز گفتم مشت

!سورن يبد یلیخ -

.دیدرد خند با

!یفیح یلیمرد اخمو و بداخالق خ نیعسل، واسه ا یفیتو ح. یمن خوب يها يتمام بد يازه بدم، اما تو به اند یلیدونم خ یم -

.شدم رهیچشم هاش خ تو

:و گفتم دمیکش قیعم نفس

؟یکن یمغرور من، باهام ازدواج م يسورن، آقا -

.مثبت تکون داد يچشم هاش رو آروم بست و سرش رو به نشونه . سورن دلم رو آروم کرد لبخند

:کردم و گفتم یذابج اخم

.من هنوز جوابم رو نگرفتم -

:لبخند گفت با

.االن خودت رو مال خودم بدون نیاز هم. کنم یبله خانومم، باهات ازدواج م -

!يچقدر ماه شد. دختر شهیم وونهید دنتیسورن با د!يعسل، چقدر خوشگل شد يوا -غزل

دو . ماه گذشت کیچه زود . و به خودم نگاه کردم ستادمیا يقد ي نهییآ يبه رو پاشدم و رو یصندل يخانوم از رو دیتموم شدن کار ناه با

 میدو روز بعدش هم رفت. و من هم جواب مثبتم رو دوباره تکرار کردم ياومدن خونمون خواستگار مارستان،یسورن از ب یروز بعد از مرخص

.مهیروز عروس م،یزندگ روز نیماه گذشته و امروز بهتر کیحاال . میساده گرفت دعق هیمحضر و 

خانوم موهام رو رنگ کنه  دینذاشتم ناه. مثل فرشته ها شده بودم، نگاه کردم نیدکلته با دامن پف دار و پرچ دیخودم که تو اون لباس سف به

و  میمال شیآرا. نمیبب دیخوشگل و تور سف ياون تاج نقره ا ریخودم رو ز یمشک يخواستم موها یاستفاده کنه، دلم م یمصنوع ياز موها ای

.خانوم نگاه کردم دیبرگشتم و به غزل و ناه. رو دو برابر کرده بود مییبایز میحرفه ا

!خانوم، کارتون فوق العاده بود دیممنونم ناه -

:خانوم آروم بغلم کرد و گفت دیناه
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.زمیعز يتو خودت فوق العاده ا -

 یفر شده بودن و ب ییبایبلندش که به ز يقشنگش و موها شیبا اون آرا یاکسخواهرم تو اون لباس قرمز م. اومد و دستام رو گرفت غزل

 نیبا هم عقد کردن و ا نیدو هفته بعد از عقد من و سورن، غزل و مت. شده بود بایگل رز ز هیو بند رو شونش رها شده بودن، مثل  دیق

.شد باجناق سورن و شوهر خواهر بنده نیمتشد که آقا  نینیچ

:م و گفتمبهش زد یچشمک

!سکته نکنه خوبه ن،یمت چارهیب. ایشد يا کهیتوهم خوب ت -

:دور خودش زد و گفت یچرخ هی

؟يخوب شدم جد -

.جونم یآبج يشد یعال ه؟یخوب چ -

:خانوم گفت دیناه شاگرد

.عروس خانوم، آقا دوماد منتظرتونن -

شلوارش فرو کرده  بیدستش رو تو ج هیکه  یسورن پشت به در، درحال. زد یقلبم تند تند م. دمیخانوم شنلم رو پوش دیکمک غزل و ناه با

.بود ستادهیاش دسته گلم رو نگه داشته بود، ا گهیبود و با دست د

.آروم صداش کردم. پله ها در حال شکار لحظه ها بود نییبردار هم پا لمیف خانوم

سورن؟ -

قشنگش،  يموها. شده بود رینظ یب یو کراوات مشک دیسف راهنیبا پ یار مشکتو اون کت و شلوار مات و مارکد. لبخند به سمتم برگشت با

.کرده بود وونمید یحساب غش،یعطر خوشبوش و صورت صاف هفت ت

رو  میشونیپ یآروم و طوالن. میشد رهیهم خ يتو چشم ها هیچند ثان. چونم و سرم رو باال آورد ریدستش رو گذاشت ز. اومد جلو آروم

:گفتو دم گوشم  دیبوس

!من يبایپرنسس ز يشد شهیتر از هم یعال -

پر از  شیمشک يسانتافه . دسته گل رو ازش گرفتم و دستم رو دور بازوش حلقه کردم یغرق در خوشحال. دسته گلم رو به طرفم گرفت و

.تدونس یم یرو بهتر از هر کس نیعاشق رز سرخ بودم و سورن ا. طور نیرز قرمز بود، دسته گلم هم هم يگل ها

سورن در رو برام باز کرد و کمکم کرد که . فضا رو پر کرد شگاه،یآرا يکه اومده بودن جلو ییاز مهمون ها یو سوت بعض غیج يصدا

.دیدستم رو آروم بوس. خودش هم نشست کنارم. نمیبش

.هم رفتن سمت تاالر گهید نیو اون دو سه تا ماش یسمت باغ عکاس میو غزل رفت نیمت نیو ماش ما

.دمیخند یخوند و من خوشحال م یبا خواننده م طنتیبا ش. دستش گرفت يدستم رو تو هیضبط رو روشن کرد و  نسور

خوب و راحته یبزنم زندگ ادیخوام که فر یم"

راحته المیخ گهیمرد، د گهیهام د یدلواپس

امن و راحته يجا هیکه جات تو قلب من  بدون
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که دوست داشتن تو واسم مثل عبادته بدون

یدونم مال من یدارم چون م دوستت

یدارم هر جا که باشم با من دوستت

یتو تو قلب من فقط

آسمون يدارم قدر خدا دوستت

بمون شمیتو پ شهیدارم هم دوستت

بدون نویا عاشقتم

تو بود شیفکرم همش پ ينبود شمیکه پ یوقت

تو بود يچشام به چشما یکرد اگه کس یم نگاهت

عکس منه گهیط دچشمات فق يحاال تو یول

نگاهشون به توئه، دست تو تو دست منه همه

یدونم مال من یدارم چون م دوستت

یدارم هر جا که باشم با من دوستت

یتو تو قلب من فقط

آسمون يدارم قدر خدا دوست

بمون شمیتو پ شهیدارم هم دوست

بدون نویا عاشقتم

که نگاه تو از عشق من لبالبه یوقت تا

و دمادمه شهیو دلم همت ادتیکه  بدون

که من بهت بگم از عشقمون بازم کمه یهرچ

از غمه یخال گهیبزنم دل د ادیخوام که فر یم

دارم دوستت

دارم دوستت

دارم دوستت

یتو تو قلب من فقط

آسمون يدارم قدر خدا دوستت

بمون شمیتو پ شهیدارم هم دوستت

بدون نویا عاشقتم

یدونم مال من یدارم چون م دوستت
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"یدارم هر جا که باشم با من دوستت

 میشدن و رفت ادهیپ نشونیو غزل هم از ماش نیمت. بود يبردار لمیو ف یباغ فوق العاده خوشگل که فقط مخصوص عکاس هی م،یدیباغ رس دم

بود و غزل با  دهیقرمز پوش راهنیبا پ دیکت و شلوار سف هی نیمت. اومده بودن يباز یو غزل هم با پارت نیدادن، مت یرو راه نم یهر کس. تو

!میقد يهم خواهر ها ؟خواهریچ یعنیآخه ! قورت داده بود نیرو هم که جلوتر از مت ایشرم و ح. داد یعشق داشت درسته قورتش م

باغ خوشگل  هی میانتخاب کرد مونیعروس يکه برا يتاالر. به سمت تاالر میعکس خوشگل، رفت یو گرفتن کل يمسخره باز یاز کل بعد

.جدا از هم و بعد از شام هم مختلط باشه یقرار بود که نصف عروس. شتدا

بزرگ بود، پر از  يو آتشدان ها دیشکل سف یقارچ يدو طرف راهش پر از چراغ ها. بزرگ باغ به رومون باز شد یو در مشک میزد بوق

تاب  یاسفند دلم رو ب يبو. رو پر کرده بود آهنگ همه جا يصدا. زدن یو سوت برامون دست م غیهمه با ج. رنگارنگ يشمشاد و گل ها

.میوارد باغ شد. هم منو محکم در آغوش گرفت ایکردم و عرش یو مادرجون و پدرجون روبوس ابابا مامان و ب. کرد یتر م

تو آب استخر . يو نقره ا ییطال يبودن با روکش ها دهیچ زیهر دو طرف م. کرد یم میتقس میبود که باغ رو به دو ن یباغ استخر بزرگ وسط

 یدر آخر سالن بزرگ. دیدرخش یم شینقره ا يبا اون نرده ها یاستخر بود که حساب يرو یپل خوشگل. بود دیسف يپر از بادکنک و شمع ها

رنگش باال رفتم و به مهمان ها خوش آمد  یصدف يدست در دست سورن از پله ها. داشت ينقره ا يو در و پنجره ها دیفس يبود که نما

.گفتم

رو انداخته بود  دشیتموم بدن سف. بامزه شده بود یکردش حساب ونیشن يرنگش و اون موها یبادمجون يتو اون لباس دکلته  دایش ي افهیق

خورد  یعروس و دوماد که پله م گاهیبه سمت جا میزن عموش تکون داد و رفت يبرا ياما سورن تنها سر اره،یتا چشم سورن رو درب رونیب

 نیهم يبرا نم،یعقد بچ يخواست خنچه  یدلم م شهیاما هم م،یدرسته قبال عقد کرده بود. دیدرخش یم یبود که حساب یتتخت سلطن هیو 

 هیشده بود و وسط پله ها  دهیپله ها چ يعقد رو يخنچه . خوشگل و تو چشم بود یلیرنگ رو دادم که خ يعقد نقره ا يخنچه  هیسفارش 

و  ينقره ا يدرست کرده بود که دور تا دورش با سنگ ها یکیکوچ يو حوضچه  دیرس یم نییپابود که سرانجام به  کیکوچ يآب نما

عکس  هی. و زودتر آماده شده بود میعکسم از من بود که امروز انداخته بود هیاز سورن و  یعکس تک هیباال سرمون . شده بود نییتز ییطال

.کرد یافتاد و سالن رو جذاب تر م یها م هندرقص يسالن رقص نور رو يتو. سرمون بود يدونفره هم باال

:اومد و گفت مادرجون

.ننیهمه دوست دارن رقص عروس و دوماد گلمون رو بب د،یپاش -

:بهم زد و گفت یچشمک سورن

!کفشون ببره میکن ییهنرنما دیکه با نیپاشو خانومم، مثل ا -

سورن؟ -

جون سورن؟ - سورن

ما همه  دنیبا د. وسط سالن میو دستم رو گرفت و رفت دیرو بوس میشونیآروم پ. بود نیپراز تحسنگاهش . آروم شنلم رو درآورد سورن

.سالن پخش شد يتو یقیگروه موس يخواننده  يصدا. رفتن کنار

.آقا دوماد یسراغ آهنگ درخواست میر یحاال م. خب، ممنون یلیخ! بله به افتخار عروس و دوماد گلمون -
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.بردم یکردم و ازش دل م یم شیاول خندم گرفته بود، اما بعد ماهرانه همراه. آهنگ فضا رو پر کرد يبعد صدا زد و یثیلبخند خب سورن

دونم یناز کوچولو چشمات قشنگه م يفرشته "

مونم یچشمات م يبه پا یبدون نویخواد ا یم دلم

دونم یخوب م یدونن، تو قلبم یهمه م عاشقتم

مونمقلبت مه يتا تو زمیکن عز یمهربون

دل تنگه شماست! خانوم عسل

و بالست طونیش! خانوم عسل

يخوشگل و دلبر! خانوم عسل

برات رمیبم یاله! خانوم عسل

"برات رمیبم یاله! خانوم عسل

. کرد یافتاد که داشت با حرص نگاهمون م دایآن نگاهم به ش کیموقع رقص ! برات رمیگفت بم یو م نشیزد تو س یآروم م وونهید سورن

.شدم رهیه هام رو باال انداختم و باز به سورن خشون

بزن ینشو، پاشو زود حرف رهیبه چشم من خ"

بزن يسر هیمن، به قلبم  يبانو خاطرخواهتم

رو گشتم ایکردن تو دن دایپ يبرا

دل به تو بستم یمن يبایعشق ز تو

دل تنگه شماست! خانوم عسل

و بالست طونیش! خانوم عسل

يدلبرخوشگل و ! خانوم عسل

برات رمیبم یاله! خانوم عسل

برات رمیبم یاله! خانوم عسل

دونم یناز کوچولو چشمات قشنگه م ي فرشته

مونم یچشمات م يبه پا یبدون نویخواد ا یم دلم

دونم یخوب م یدونن، تو قلبم یهمه م عاشقتم

قلبت مهمونم يتا تو زمیکن عز یمهربون

دل تنگه شماست! خانوم عسل

و بالست طونیش! خانوم عسل

يخوشگل و دلبر! خانوم عسل

برات رمیبم یاله! خانوم عسل
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برات رمیبم یاله! خانوم عسل

زنه یدل من پر م ادیپات م يصدا یوقت

زنه یدر و اون در م نیها ا وونهیمثه د بازم

رو گشتم ایکردن تو دن دایپ يبرا

دل به تو بستم یمن يبایعشق ز تو

دل تنگه شماست! خانوم عسل

و بالست طونیش! خانوم عسل

يخوشگل و دلبر! خانوم عسل

برات رمیبم یاله! خانوم عسل

"برات رمیبم یاله! خانوم عسل

.دیخند یزدن و سورن سرخوش م یهمه دست م. تموم شد میشونیپپ يآروم سورن رو يآخرش با بوسه  "برات رمیبم"

به . چند مدل غذا و دسر بود. سرو شد سیخوش گذشت، شام سلف سرو یلیگذشت و انصافا هم که خ یکم از عروس هیکه  نیاز ا بعد

. نگفتم يزیمنم چ. خوب باشه شه،یتک باشه و حداقل اگر در اون حد هم نم میخوام عروس یاما گفت م ست،یقدر الزم ن نیسورن گفتم ا

.داشته باشم یخوب یخواست عروس یخب منم دلم م

 ،یناسالمت! هیرتیغ یچون آقامون حساب دم،یالبته بنده شنلم رو پوش. اطیح يتو میرفت م،یکه گذشت غذا خوردن و غذا تو دهن هم گذاشتن از

.زن جناب سرگردما، واال

و مهمون ها هم دور تا دور ما  میشد، نشسته بود یبزرگ م يسکو هیپل وسط استخر که واسه خودش  يرو ییها یصندل يو سورن رو من

.کروفونیرفت پپشت ما نیمت. شده بودن دهیچ که رو سبزه ها ییها یصندل يرو

!من، گند نزنه يخدا يوا -

:آروم خم شد طرفم و گفت سورن

.کنه یخوشبخت يخواد برامون آرزو ینترس، مثال م -

.هاتون جبران کنن بچه ها يتو شاد... شاایا. دیخوش اومد اریبس اریبس زیعز يخب مهمون ها -نیمت

:تر گفت آروم

!بخورن انیب -

!کشمشا یسورن من م -

:با خنده گفت سورن

!میما رو نبره شانس آورد تیثیپسره آبرو و ح نیا. ها شهینم لیگن باجناق فام یم -

.رو بگم زیخوام همه چ ینگم، اما من م يزیوقت چ هیکنن که من  یدارن سکته م زیدونم عروس و دوماد عز یخب م -نیمت

خواد بگه؟ یم یچ نیا -
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.هم معرکه گرفته بود نیکردن و مت ینگاه م نیها مشتاقانه به متمهمون  ي همه

تو تک تک . به زور همسفر هم شدن تیمامور هیخانوم لجباز که تو  هیمغرور و  يآقا هیخوام از داستان عشقشون بگم، از عشق  یم -نیمت

.شد یم وونهیکه عسل گم شد و سورن داشت د ياون لحظه ا. گرفت یشکل م نشونیصبرانه ب یعشق بود که ب تیاون مامور يها هیثان

گند  نیمت دمیترس یمن م یکه آقا خوشش اومده بود، ول نیمثل ا. چشم دوخت نیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و با لبخند به مت سورن

گه؟یداره م هیچ نایآخه ا. بزنه

هر دوشون بودم و عشق رو تو سلول به سلول بدنشون  من تو اون لحظه ها کار. کماست يسورن تو دیکه عسل شن ياون لحظه ا ای -نیمت

.کردم یهم م یاوقات واسه آقا دوماد جاسوس یها و غرور هر دوشون خبر داشتم و با عرض پوزش، بعض یتاب یاز ب. دمید یم

ن؟یمت -

.دادم یو منم کامل گزارش م دیپرس یاون موقع که سورن نبود هر روز ازت م! شرمنده ام عسل -نیمت

.مهمون ها بلند شد يخنده  يصدا. به سورن نگاه کردم که سرش رو مثل بچه ها کج کرد و مظلوم نگاهم کرد یاخم ساختگ با

.و وزن کم کردم دمیزجر کش شتریدوتا دسته گل من از همه ب نیا هیکنم سر قض یفکر م -نیمت

:شد و گفت رهیعاشقونه به غزل خ بعد

.گرفتمعوضش آخرش دستمزدم رو . سرم يفدا -

.کرد ینگاه م نیو غزل دست به کمر به مت دنیخند یم همه

 يدر آخر براشون آرزو. بوده یو عشقشون چقدر واقع دنیکش ییها یبه هم چه سخت دنیرس يدونم برا یخوب م یلیمن خ -نیمت

.کنن یکنار هم خوشبخت و شادمان زندگ دوارمیکنم و ام یم یخوشبخت

.دست زدن همه

 زمیعز ياز سورن کوچولو ،یراست! جانب باجناق و دوست آقا دوماد و داداش جون و شوهر خواهر عروس خانوم نی، اقربان شما -نیمت

.ارنیب فیکنم تشر یداماد خواهش م ياز آقا یعنی د،یخدا، ببخش ای! جا شعرش رو برامون بخونه نیا ادیکنم ب یدعوت م

زد و ژست خواننده ها  یسورن لبخند آروم. بلند شد یقیموس يصدا. گرفت نیمترو از دست  کروفونیتکون داد و ما يبا خنده سر سورن

.میشد رهیهم خ يتو چشم ها. رو گرفت

از شهر عشق و کوله بار من غزل امیم"

"از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل پر

آروم . و آروم برد وسط سکو دستش گرفت و بلندم کرد ياومد سمتم ودستم رو تو! دونستم یداشت ها من نم ییهم عجب صدا سورن

.و ادامه داد و من عاشقونه محو کارهاش بودم دیدستم رو بوس

که طعم اسمش طعم عاشق شدنه یکس"

منه يخواستن تو رگ ها يتازه  طلوع

از شهر عشق و کوله بار من غزل امیم

از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل پر
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مثل گله، گله بارون زده عسل

از خواب اومده شکل ناب عشق که به

غمه ياهویلحظه هاش ه سکوت

گلبرگ صداش هجوم شبنمه به

خواستنه يمن به اون برا ازین

"بودنه يآب به جار يجو ازین

.همه دست زدن و من گونه هام از شرم رنگ گرفت. که بادستش برام فرستادشوکه م کرد يتموم شدن آهنگ سورن با بوسه  با

چطوره؟ نونتویبا رقص دو نفره م - ایعرش

 نیخوب با سورن تمر یلیرقص رو خ نیا. آهنگ آروم گذاشتن هیچشمک زد و اونا هم  یقیکه منتظر جواب ما بشه به گروه موس نیا بدون

.تو بغلش و تکون بخورم ستادمیفقط نا نیکرده بودم، به خاطر هم

ییجا نیکه ا یچشم هامو از اون وقت يبد عادت کرد"

ییایلبخند رو نیو آرامش چشم هات با ا تو

از دردن يریتو تصو یحرف ها همه شعر ها ب همه

رو تو قلبم عوض کردن ییبایز اریمع چشمات

ستیمثل من عاشق به احساس تو مومن ن یکس

ستیممکن ن ریدونم غ یخوام افسانه شم با تو م یم

چشم هامو رو همه بستم دم،یکه د یرو از وقت تو

تو وابستم يدونن که به چشم ها یعالم م همه

تو مانوسه يقلبم با آهنگ نفس ها گهید

بوسه یم یمنو خوشبخت يانگار يخند یکه م تو

ستین دایقصه پ نیچشم هامو ته ا يعادت کرد بد

ستین بایز يزیچ چیکه جز تو به چشمم ه یقدر خوب نیا تو

هاست نیاز ا شتریتو من کمم آره، تو حقت ب واسه

داستیپ نگاه شب يمهتاب تو ییبایز یول

چقدر از دلهره خستم يتو از چشم هام خوند آره

تو هستم ونیدارم اونو مد یآرامش اگر

تو مانوسه يقلبم با آهنگ نفس ها گهید

بوسه یم یمنو خوشبخت يانگار يخند یکه م تو

ستین دایقصه پ نیعادت کردم چشم هامو ته ا بد
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"ستین بایبه چشم هام ز یچیکه جز تو ه یقدر خوب نیا تو

.سورن رقص تموم شد عیسر يو با بوسه  میدیدو ماهرانه رقص هر

.شد یرفته رفته کم م تیجمع. کردن یم یخوشبخت يگفتن و آرزو یم کیاومدن و بهمون تبر یمهمون ها م همه

:سورن گذاشت و گفت يدستم رو تو دستا بابا

.دینیغم نب تونیوقت تو زندگ چیه دوارمیام. دیمراقب هم باش هر دوتون. توئه، مراقبش باش يتو دستا میجواهر زندگ نیارزشمندتر -

.داد دستمون دیکل هیو  دیمن و صورت سورن رو بوس یشونیپ. بعد نوبت پدرجون شد. و بغل کرد دیهر دومون رو بوس بعد

.دیریازم بپذ دوارمیام .دیکن یتوش زندگ دیتموم شد با رازیکه درس و کارتون تو ش نیکه بعد از ا هیخونه ا دیکل نیا -پدرجون

.شما باشه شیپ دیاما پدرجون سورن با -

.رازیسورن تو ش تییرم سو یتهران، من م دیشما هم که درستون تموم شد برگرد. شهیدرسم تموم م گهیمن دو ترم د - سروش

.تهران دیگرد یسال برم هیبعد . من به پدر و مادرت قول دادم دخترشون رو ازشون دور نکنم -پدرجون

.غزل اشک جمع شده بود يتو چشم ها. میبعد مامان و مادرجون رو بغل کرد. به روشون زدم و تشکر کردم يلبخند

!قربونت برم. هست نیمت ،یستیتنها هم ن گهیخوبه د! گهینکن د هیگر -

.بغلم کرد محکم

!واهر لجبازت رو گرفتهکه سر سورن خورده به سنگ اومده خ یخوشحال باش دیبا گه،ینکن د هیگر یخانوم -نیمت

!اینزد يبه خانوم من حرف زد ،يهو - سورن

:صداش رو کلفت کرد و گفت نیمت

!بره باال یمردك باجناق واسه من صدا م ،يخونه خواهرت بر يحق ندار گهیغزل د -

.هم با خنده سورن رو بغل کرد و چندتا زد پشتش بعد

با من  دیکرد تیرو اذ گهیدوتونم، هم عسل خواهر منه هم سورن داداشمه، همدمن طرف هر . دایمراقب هم باش. دیخوشبخت ش -نیمت

.دیطرف

.اومدن جلو ایو عرش سروش

.شهینم یهر کس بینص یعروس نیهمچ. ایآقا قدر خواهرم رو بدون! امشب يچقدر ماه شد! من چه بزرگ شده يخواهر یآخ - ایعرش

.و با من دست داد دیروش هم سورن رو بوسس. و با سورن دست داد دیرو بوس میشونیآروم پ بعد

 يسورن قدر فرشته . مخصوصا تو زن داداش د،یدیکش یفهمم چ یمن واقعا م. فتهیکارتون به من ن گهیکدومتون د چیه دوارمیام - سروش

!س ها، لنگه نداره دونهیزن داداش، داداش من . نازت رو بدون

.دونم یم -

.میه دست تکون دادهم يو برا میشد نیخنده سوار ماش با

:لب آروم و کوتاه ازم گرفت و گفت هی سورن

م؟یبر -
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.میبر -

و  میشبونه حرکت کن میگرفت میخودمون، اما من و آقامون تصم يخونه  رازیش میاونا و فردا بر يخونه  میاصرار مامان قرار بود امشب بر به

.سورن زنگ خورد یکه گوش میور زدمهمون ها رو د. میخودمون باش يتو خونه  مونیروز زندگ نیاول

الو؟ بله؟ -

- ...

.خونمون میر یم میهم بگو نگران نباشن، ما دار نایبه بابا ا. میخودمون باش يروز تو خونه  نیاول میگرفت میما تصم -

بود که به خونمون  ساعت هفت صبح. میگفت ندمونیو آ ینداشت، تمام طول راه از زندگ ییجا نمونیب یخستگ. بعد باخنده قطع کرد و

.میدیرس

!شرمنده -

:تعجب نگاهش کردم و گفتم با

؟یوا؟ واسه چ -

:کرد گفت یکه در آپارتمانمون رو باز م یدر حال طنت،یزد و با ش یچشمک سورن

!ینداشت یکه شب عروس نیواسه ا -

!سـورن -

:در رو باز کرد و گفت سورن

!من يدونه  کی یکی يخوش اومد میبه زندگمن،  يتو خانوم خونه  دییجان سورن؟ بفرما -

آرزو داشتم با سورن  يروز هیبود که  يهمون خونه ا نیا. کردم یعشق رو احساس م يبو. دمیکش قینفس عم هیهام رو بستم و  چشم

داشت، اما  سورن وسابل يخونه . چشم گردوندم دور تا دور خونه! میسقف بود هی ریحاال من در کنار سورن و ز. کنم یداخلش زندگ

.میرو دوباره گرفت زیرو فروخت و همه چ شیمیقد لیوسا. من باشه ي قهیدوست داشت خونمون با سل

 کیکه سرام يفانتز یو مشک دیفرش سف ،یمشک يا شهیش يزهایم ،یو مشک دیسف یچرم يبود، مبل ها یو مشک دیخونه کامال سف سالن

.رز قرمز بود يکه پر از گل ها یمشک يگلدون ها ،یو مشک دیسف يپوشوند، لوستر ها یکف سالن رو م یصدف يها

:شونم و گفت ياز پشت دست هاش رو دور کمرم حلقه کرد و چونش رو گذاشت رو سورن

!نگاه به ما بنداز سرکار خانوم هیبابا ! ها شهیم میخونه حسود نیداره کم کم به ا -

حضورش،  یگرم. زد یبهم چشمک م يخوش فرمش بدجور يلبا. د کردشونم بلن يکم از رو هیسرش رو . رو برگردوندم سمتش سرم

.برد یم رونیرو از تنم ب یخستگ

.کرد بغلم

.میندازیسورن، م يوا -

.دمیآروم بوس سورن

حموم؟ میبر م؟یبخواب م؟یصبحونه بخور م؟یخب خانومم، چه کن - سورن
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:رو انداختم باال و گفتم ابروهام

بود؟ یچ گهید هیاون آخر -

:نگاهم کرد و گفت طنتیبا ش رنسو

که دوباره تکرارش کنم؟ نهیمنظورت ا -

:پررو پررو نگاهش کردم و گفتم منم

.خستم شتریب ست،یخب گشنم ن. کنه یم تیبار کفا هیهمون  ست،ینه، الزم ن -

!به چشم يا - سورن

خوشگل داشت و دورش المپ  يکه باالش طرح ها دمونیو سف یتخت مشک. فوق العاده خوشگل بود. اتاق خواب يجور من برد تو همون

چوبم  سیتمام سرو. خوشگلم که عاشقش شده بودم يو نقره ا یصدف یروتخت. دیدرخش یخوشگل بود، م يدکور يبا جاها یآب يها

قرمز و  يرنگ ها از یبیوسط اتاق هم ترک يفرش فانتز. به اتاق داده بود یقرمز نور قرمز خوشگل يلوستر ها. دیسف يبود با رگه ها یمشک

. زدن یگل رز بهم چشمک م يگلدون ها. تختمون بود يرز قرمز هم درست رو به رو يخوشگل از گل ها يتابلو هی. بود یو مشک دیسف

.شده بودن دهیروش چ قهیبود که با سل یشیپر از لوازم آرا شمیآرا زیم

دوش آب  هیدلم . لباس بودم نیتو ا شبیاز د. کرد یم تمیذکم ا هیاون لباس عروس خوشگل االن . تخت گذاشت يآروم منو رو سورن

.کنه یطونیکردم سورن االن نخواد ش یدعا دعا م. خواست یگرم م

 نیخوام، واسه هم یم یفکر کنم از چشمام خونده که چ. بلند شدم و کنارش نشستم و مظلوم نگاهش کردم. تخت نشست يکنارم رو سورن

:و گفت مینیب يزد رو

!ایذارم از دستم در بر یبار م هی نیفقط هم. نکن عروسکم يرو اون جور افتیباشه، ق -

.تو حموم دمیو حوله و لباسم رو برداشتم و پر دمیپر عیسر. لبخند نگاهش کرد با

!عسل ينامرد یلیخ - سورن

.عشقم امیزود م -

 يمن فدا! و چشم هاش رو بسته دهیساش دراز کشبچم با همون لبا ،یآخ. رونیاز حموم رفتم ب. سرحالم آورد یآب گرم حساب ش،یآخ

!یابهتت بشم اله

:من نشست و گفت دنیبا د. قرمزم رو تنم کرده بودم ي حوله

؟ییخوش گذشت تنها -

:زدم و گفتم يشخندین

!یشما خال يجا -

در  ير رو باز کرد و از الدوباره د. سورن هم حولش رو برداشت و رفت تو حموم. و سشوار رو روشن کردم شمیآرا زیپشت م نشستم

:گفت طنتیو با ش رونیسرش رو آورد ب

!امیآماده شو تا ب -
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!سورن -

!سورن یسورن ب - سورن

 تیموقع ه؟یخب چ. زد و استرس گرفته بودم یقلبم تند تند م. زد و رفت تو یچشمک. نییتکون دادم و سرم رو انداختم پا يخنده سر با

!گهیحساسه د

.بدو. ادیها برو خودت رو خوشگل کن، شوهرت االن مفکر  نیا يبه جا - "

!دلم برات تنگ شده بود! ازت نبودا يوقته خبر یلیخ ؟ياوا وجدان جون کجا بود -

.شوهرت اومدا گه،یبرو د. دور و برا بودم نیقربونت برم، هم -

خشک رهاشون کردم  مهیار صاف کردم و نزد رو تنم کردم و موهام رو با سشو یلباس خواب که پارچش برق م هی. سراغ کشوم رفتم

 ينزنمش، اما نگفته بود جلو گهیخب سورن گفته بود د. و در آخر رژلب قرمز رو زدم دمیچشم هام رو مداد کش. کردم شیکم آرا هی. دورم

!خودشم نزنم که

بودم  يگریجون، چه ج. پسرکش زدم لبخند هی نهیبه خودم تو آ دمیکش یقینفس عم. کردم یمورد عالقم رو رو خودم و گردنم خال عطر

.دمیو پتو رو تا گردنم باال کش دمیتخت و پشت به در حموم خواب يآروم رفتم رو! خودم خبر نداشتم

!حالش گرفته شد چارهیب. تکون هم نخوردم ینگاهش نکردم، حت. رونیاومد ب سورن

!نامرد يدیتو که خواب - سورن

 ریز. دیداشت رو پوش یمشک يمردونه که کنارش خط ها دیو شلوارك سف دیسف یرکاب هی نشست و موهاش رو خشک کرد و یناراحت با

!نگاهش کردم، آخ قربونش برم چه خوشگل شده بود یرکیز

.و تا خواست بخوابه برگشتم سمتش دیشده گونم رو بوس دهیبرچ يو با لب ها دیکنارم دراز کش اومد

:و منو تو بغلش گرفت دیخند طونیش

گه؟ید یکن تیمنو اذ يخوا یهاست؟ م يجور نیاا؟ پس  -

.دمیرو قفل کردم تو نگاهش و سرخوش خند نگاهم

نشست میشونیپ يکه رو یآروم يبوسه  با

:و دم گوشم گفت دیکنار زد و آروم صورتم رو بوس میشونیپ يموهام رو از رو سورن

!دلم زیمبارك عز -

!طنتیزد، برق ش یبرق م یهاش حساب چشم. شدم رهیرو گاز گرفتم و تو چشم هاش خ لبم

***

دم یزنم ناهار سفارش م یساعت دوئه، من زنگ م! گلم رمیدوش بگ هیپاشو برو . یقربونت برم اله - سورن

:موهام رو کنار زد و گفت سورن

.تو دلش بمونه يزیمونده خانومم چ نمیهم ؟یچ گهید -



کاربر انجمن نودهشتیابهارك مقدم   – آقاي مغرور ، خانم لجباز                   کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٥

:لبخند سر تکون دادم و گفتم با

.ممنون -

.ممنون باشم ازت دیبا من - سورن

چرا؟ -

.عروسک نازم ونمیکه االن دارم بهت مد یحس قشنگ نیواسه ا. يکه بهم داد یعشق خوب نیواسه ا - سورن

:چشم هاش رو آروم بست و گفت. زدم يلبخند

.شم بخورمت یبرو که دارم کم کم وسوسه م -

:کردم و گفتم یجذاب اخم

.من که رفتم! بال -

نگه داشتم و  ستادنیا يسورن با استرس اومد سمتم که دستم رو به نشونه . د قدم بردارم که صورتم از درد جمع شدکم تن هی خواستم

:گفتم

!ها ییترسو يادیگم تو هم ز یم. خوبم -

:کرد و گفت یساختگ یاخم سورن

.بشه نفسم تیزیترسم چ یخب م گه،ینکن د تیاذ -

.ادم و رفتم سمت حمومزدم و آروم سرم رو تکون د يذوق لبخند از

***

.آهان آهان، بهتر شد. تر بزن نییکم پا هیسورن اون بادکنک ها رو  -

.قدر از من کار نکش نیتولدمه ها، ا یخوب شد؟ بابا ناسالمت - سورن

آقا؟ شونیبزن شهیم یحاال مگه چ گه،یدوتا بادکنکه د -

:گفت دهیبرچ يو با لبا نییاومد پا هیبه بادکنک ها کرد و از چهارپا ینگاه سورن

نگاه کن تو رو . رمیبچه ام تولد بگ يبرا دیاالن با! یو سالگ یرم تو س ینگاه به من بکن، دارم م هی ؟یمگه بچه ام عسل برام تولد گرفت -

.خدا

:گفتم زیم يذاشتم رو یها رو م ینیریکه ش یو درحال دمیلپش رو بوس آروم

!يمن بچه تر يبرا يتو از هر بچه ا رم؟یعشقم تولد بگ يمگه برا شهیم یچ -

!يهمه مهمون دعوت کرد نیآخه ا - سورن

داره؟ یاشکال نیا. فوق العاده برگزار کنم یتولدت رو که کنار من نیدوست دارم اول -

:برداشت و مشغول گاز زدن شد و گفت بیس هیمبل و  يخودش رو پرت کرد رو سورن

.هم خوبه یلینه، کجاش بده؟ خ -
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.رسن یبرو لباست رو عوض کن، االن مهمون ها سر م! ون پسر خوبآ قرب -

.دیآروم گونم رو بوس سورن

.چشم، رفتم سرکار خانوم -

کنارش . گذشت یم مونیماه از عروس کی. و چهار خرداد بود و تولد سورن ستیامروز ب. اتاق يلبخند نگاهش کردم که رفت تو با

.نشست یهمون هاشم به دل م یول م،یکرد یم ياوقات با هم لج و لجباز یسته بعضدر. میهر دو عاشق هم بود. خوشبخت بودم

رفتم تو آشپزخونه و در . دو روز بمونن یکیو  انیب مایقرار بود با هواپ. رو نیمامان و بابا و غزل و مت یهمه رو دعوت کرده بودم، حت امروز

خواست هر  یدلم م. یو ماست و ترش يرازیدرست کرده بودم با ساالد ش يزواسه شام قرمه سب! ییغذا ياوم، چه بو. قابلمه رو برداشتم

. اومدن یساعت هفت غروب بود و مهمون ها االن م. آماده بود یهمه چ. سفارش غذا ندم رونیچقدر هم که کم باشه کار خودم باشه و از ب

لباسم و  یمشک يپرها. بلند يها نیبا آست يباس بلند سرمه ال هی. نگاه به خودم انداختم هیو  نهیآ يرفتم جلو. لباسم رو عوض کرده بودم

. میشونیپ يبودم جلو ختهیسرم جمع کرده بودم و کج ر يموهام رو باال. قشنگ بود یلیهام خ نیلباسم و آست نییپا يها ياون پولک دوز

خودت قشنگ  يموها یعیفت رنگ طبگ یسورن هم م. بودم و هستم شونیهنوزم حاضر نبودم موهام رو رنگ کنم، چون عاشق رنگ مشک

.تره

.اومد یم میوحش یطوس يبه صورتم و چشم ها یلیبراقم خ یبا رژلب صورت ،يسرمه ا یشب آب شیآرا

چه طور شدم؟ - سورن

.فوق العاده شده بود یآسمان یآب رهنیبا پ يبدون شک تو اون کت و شلوار سرمه ا. طرفش برگشتم

ستادمیرو پنجه هام اطرفش رفتم و دستش رو گرفتم و  به

!يمعرکه ا ،يفوق العاده شد -

.دیهاش رو دورم حلقه کرد و آروم گونم رو بوس دست

!خانومم يتو هم محشر شد - سورن

:از سورن جدا شدم و گفتم عیسر. زنگ در به صدا در اومد نیح نیهم در

.کنم یکه اومدن، من در رو باز م نیمثل ا -

.رفتم سمت دررو سرم کردم و  میسرمه ا شال

 میازدواج کرده بود یاز وقت. تو انیآتنا و مهسا و محسن و کامروا، بهشون خوش آمد گفتم و تعارف کردم که ب ،یآگاه يبچه ها دنید با

و نامزدش  ارشیو سام و ک يو کسر ایعرش يبعد يمهمون ها. میسورن هم اخالقش تو اداره بهتر شده بود، هم با بچه ها جورتر شده بود

بعد هم . بود یدوست داشتن یلیخوب خودش رو تو دلم جا کرده بود و خ دنشیبود که با چند بار د ییتو دل برو خترسحر د. ر بودنسح

کرد و گفت که  یعذرخواه یکل نیواسه هم اد،یتونست که ب یسروش هنوز تهران بود و به خاطر درسش نم. مادرجون و پدرجون اومدن

.از مهمون هام بودم که زنگ زدن ییرایذمشغول پ. ده یسورن رو م يهر وقت اومد کادو

.زمیکنم عز یمن در رو باز م - سورن

.مادرجون دییبفرما -
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.سورن با خنده بلند شد يصدا. برداشت و منم نشستم کنارشون وهیکه بهش تعارف کردم م يا وهیاز ظرف م مادرجون

.تو دییبفرما د،یخوش اومد یلیخ. نیدیبابا زحمت کش - سورن

 یبود که م يبار نیاول نیبعد از ازدواجم ا. به سمتشون رفتم و مامان رو بغل کردم یبا خوشحال نیبابا و مامان و غزل و مت دنید با

.دست دادم نیبعد هم نوبت بابا و غزل بود و در آخر هم به مت. هم دلتنگشون بودم یو حساب دمشونید

!ه هاازت گذشت یسن رمرد؟یپ يشد ریپ نمیب یم -نیمت

:نگاهش کرد و گفت یچپ چپ سورن

!يتر کیخوبه همش دو ماه از من کوچ. رو رد کرده ستیکنه آقا خودش تازه ب یندونه فکر م یخوبه خوبه، حاال هر ک -

کادو؟ ای کیاول ک ه؟یخانوم برنامتون چ یگم آبج یم - ایعرش

:صدا گفتن کی همه

!کیاول ک ک،یاول ک -

:خنده گفتم با

.دیقدر شکمو نبود نیبابا شماها که ا چشم چشم، -

.کنه یجداست، همه رو شکمو م کیبحث ک گه،ینه د -يکسر

سورن رو گفته  ياز عکس ها یکیکه  يریشکل تصو یقلب کیک هی. بهش نگاه کردم. درآوردم خچالیرو از  کیک. سمت آشپزخونه رفتم

.بودم درست کنن

سورن هم . آهنگ گذاشت و همه با هم شعر تولدت مبارك رو خوندن عیسر ایعرش. و روشنش کردم کیک يو سه رو گذاشتم رو یس شمع

.جمله رو از صبح هزار بار تکرار کرده بود نیآخه ا! گفت نگاه تو رو خدا، انگار بچه ام یحتما تو دلش م. با خنده سر تکون داد

.دستشمقابل سورن و خودمم نشستم کنارش و چاقو رو دادم  زیم يرو گذاشتم رو کیک

:به دماغش داد و گفت نیچ هی نیمت

؟يرینبود بگ نیبهتر از ا کیعسل ک م؟یسورن رو بخور دیبا یعنی -

:گفتم یحالت تدافع با

!هم دلت بخواد یلیخ -

:گفت نیدستش رو دور کمرم حلقه کرد و به مت سورن

؟یجوابت رو گرفت -

.گفتم یبهش م يزیچ هیاگر تولدش نبود . دمیشکم خجالت ک هیاون همه آدم  يجلو. دیرو بوس میشونیپ بعد

.سورن بابا، آرزو کن -پدرجون

.با لبخند چشم هاش رو بست و تو دلش آرزو کرد سورن

؟يکرد ییچه آرزو -

:چسبوند به خودش و لب هاش رو آروم گذاشت دم گوشم و آروم تر گفت منو
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.شه لیتکم یخوشگلم بده بهمون تا همه چ ین ین هیو  رهیرو ازم نگ مونیوقت تو و خوشبخت چیآرزو کردم خدا ه -

.چشمک زد. لبخند و عشق نگاهش کردم با

:صداش رو صاف کرد و گفت ایعرش

.رو گفتم حواستون باشه نیجاها، ا نیا میبله؟ ما هم هست -

.رفت ایچشم غره به عرش هی بابا

.بابا گهیگم د یراست م ه؟یخب چ - ایعرش

.اقو رو برد باالچشمش رو بست و چ هی سورن

:با خنده گفت کامروا

!دیکن ینگاهش م يکه اون طور ستیمتهم ن که،یقربان ک -

:و گفت کیبا خنده چاقو رو از همون باال فرود آورد رو ک سورن

!کشتمش -

.دست زدن همه

رو؟ یک -ارشیک

!گهیبود د کیپسره رو که عکسش رو ک نیهم - سورن

!پسرم تازه بچه شده -مادرجون

.خب، حاال نوبت کادوهاست -لغز

!بخش نیواسه ا رمیم یمن م - سورن

 نیواسه ا رمیم یمن م" گهیبچه ها م نیکار؟ ع یخوام چ یکادو م دییکه بگه بابا شما خودتون کادو نیا ينگاهش کن تو رو خدا، جا -نیمت

"!بخش

.جون خودم يخواهر ياول از همه کادو! زشته نیا، مت -غزل

.رمان قرمز دورش داشت هیرو برداشتم که  یقرمز و مشک کیاون جعبه کوچکادو ها  نیب از

:عشق گرفتمش سمت سورن و گفتم با

!مغرور من يتولدت مبارك آقا -

تومن ناقابل  ونیلیگرفته بودم که دو م کیساعت فوق العاده ش هی. و سورن با لبخند کادوش رو باز کرد میدیهم رو بوس يگونه  آروم

!سر شوهرم يفدا! کرد یحسابم رو خال

.عسل واقعا قشنگه، ممنونم - سورن

.کنم، قابل شما رو نداره سرورم یخواهش م -

.میشب فوق العاده رو در کنار هم تجربه کرد هیکادوهاشون رو دادن و  هیهم بق بعد
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***

 میایزنگ زد و احضارمون کرد که ب یر کاشانچون سردا. میخواستن برن، ما هم همراهشون رفت یم نایمامان ا یروز بعد از تولد، وقت دو

.یچ يبرا میدونست یتهران، البته هنوز هم نم

.میهمکارها نشست هیهم تو دفتر سردار با بق حاال

از  یکیباند مواد مخدر بشن کدوم  نیصبور که قراره وارد ا هیو سا گانیشا نیکه شاه نیاما ا د،یداد حیرو توض زیخب سردار همه چ - ییدا

.دیرامونن رو نگفتهمکا

:تکون داد و گفت يبا ابهت خاص خودش سر سردار

!شونیقبل تیبشن، به خاطر مامور میگر یهر دوشون حساب دیکم سخته، چون با هیکار  يجا نیخب ا -

:تکون داد و گفت يسر ییدا

...مگه قراره  -

:کرد و گفت يمردونه ا يتک خنده  سردار

.و سروان آرمانه ید صادقدرسته سرهنگ، من منظورم سرگر -

:میو سورن با بهت و خنده همزمان گفت من

ما؟ -

هست؟ یبله شما، مشکل -سردار

:میو گفت میدو به هم نگاه کرد هر

!نه -

!چه هماهنگ ن،یآفر -نیمت

:با خنده گفت سردار

.دیکه با هم نر دیزد یم واریو به در و دبود که خودتون ر ادیز یلیکه مشکالت خ نیقبل مثل ا يچون دفعه  ست،ین یخوبه که مشکل -

:میو گفت نییپا میرو انداخت سرمون

!سردار -

:با خنده گفت سردا

مگه نه؟! همکارها شاهدن يگم؟ همه  یمگه دروغ م -

:گفت ییسورن با پررو. کردن دییتا همه

.تیمامور نیبه ا میر یم لیدفعه با کمال م نیا. اما حاال نه م،یمشکل داشت یلیبله سردار، دفعه قبل خ -

:تر دم گوشم گفت آروم

مگه نه خانم لجبازم؟ -

:گفتم یخودش پررو تو چشم هاش زل زدم و با لب خون مثل
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!مغرورم يآقا امیم لیبله، با کمال م -

"ــانیپـــا"
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