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 :مقدمه

  !تر از جاننی جانمیدا

  .ام به آن لبخندتمن گره کور خورده

  .به آن چشمانِ نابت

  !دادمزدی جان میبه آن صدایت که صدایم می

شدی قلبم از شدت عشق بر تو من هر بار که در نگاهم خیره می

کوبید که گویی قصد ام آنقدر محکم میخودش را به دیواره سینه

  !ام را داشتشکافتن سینه

  !ایاال که رفتهح

کنم به این نتیجه هر بار که این دفترچه خاطراتم را مرور می

 .ایام صد هزارتایش تو بودهرسم که از هزار کلمهمی

دانم در کدام سال و منی که االن در این حال در این زمانی که نمی

 !در کدام ماه در کدام روز هستم؟
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  :خالصه

به جای جانم میگن گیانم؛ ای هست که توی زبان کردی یک کلمه

 !یعنی جانم، یعنی جان

حاال تو فرض کن گیانت نباشه، گیانت تو رو ول کنه بره، چه حالی 

 !شکنیمیشی؟ می

  !میریخورد میشی، هر لحظه می

 ...ولی

با دست خودش   سیتاوک قصه ما نمرد. جنگید و آخرش خودش

  .انتقام گرفت

ر نشسته بود. آسمون سیاه روی قبهای خیس از اشکش، روبهبا چشم

کرد. اشتباه کرد، هم داشت برای حال خراب و داغونش گریه می

که باعث شد تنها کسی که اون براش مهم   خیلی اشتباه بزرگی بود

کشید سرش رو بلند و به سنگ قبر، بود رو از دست بده. خجالت می

نگاه بکنه. بعد از خنجر زدن دیگه روی نگاه کردن 

بلند شد و بهش نگاهی انداخت. کنار درختی خیره    ومآر   به....*

سنگ شده بود! همین که خواست   کرد، احساسش انگارنگاهش می

  ...به طرفش قدم برداره

 

*** 
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  !حاضر نشدی؟ -

  !چرا، همه چی حاضره؟ -چرا -

های ساق روی کاناپه توی پذیرایی نشستم و سعی کردم جوراب 

نزدیکی من بود   ای کهمد، کاناپهکوتاهم رو بپوشم که آرینا او

 :نشست و گفت

  !شه به این پرونده یک نگاهی بکنی؟فقط سیتاوک می -

دستش گرفتم و مشغول   از  به پرونده صورتی رنگ نگاهی کردم،

ی دو بر طبق نظریه دادگاه شماره هشت منطقه "    .خوندن شدم

تل عمد ق   ساله توسط پدرش،  ی پانزدهتهران؛ قتل دختر بچه

شود و مادر از پدر شکایت کرده است. فقط قصاص محسوب می

چاقوی ساتور   یبا وسیله  بر طبق نظریه شاهدان قتل  .خواهدمی

انگیزه قتل   انجام گرفته و گلوی دختر سر تا سر بریده شده است.

اند با پسری دیده  شایعات دروغ پشت سر دختر بود. که آن را  هم،

آن روز او با خواهرش بود، کسی که    گفته است؛اما برادر مقتول 

ها از خارج ها را دیده نفهمیده که برادر مقتول بعد از سالآن

استفاده و چون پدرش فکر کرده دخترش از اعتمادش سو  برگشته

  " .کرده. با پسری بوده او را به قتل رسانده

یا  کشت؟ پدرخاطر حرف مردم پدری دخترش رو میواقعاً چرا به 
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قدر دیگه ظلم در حق ما باید کنه، چهبردار فرقی نمی

خاطر پچ الکی دیگران رو به -قدر دیگه باید تاوان پچچه   شد؟می

شال سیاه رنگم رو از     بردن آبرومون پس بدیم؟! پفی کشیدم،

که منتظر بهم  کاناپه برداشتم. روی سرم تنظیم کردم و به آرینا

  :چشم دوخته بود گفتم

بینی از این دونم با این چیزهایی که میدونم ناراحتی، میمی -

خواد ادامه بدی و با دونم دیگه دلت نمیشغل خسته شدی. می

های بد مواجه بشی. ولی وقتی گفتم وکیل بشیم سختی زیاد صحنه

 .کننده هستن  ناراحت  هاداره یکی برای این بود؛ پرونده

ای از غم ای که حاال هالهوههای خمار قهآهی کشید. با اون چشم

با   بود، به رژ توی دستش نگاه کرد و توی دستش چرخوند.  گرفته

 :ناراحتی گفت

گه نباید بزاری برادرم زنه میدونم! عموی دختر هی زنگ میمی -

آبروی خانوادَمون رو خریده.   زندان بره، برادرم کار درستی کرده.

رونده طالقش از پدرش زنگ هه، از اون طرف مادر دختر هم برای پ

های دانشگاه که شماره یکی از بچه  خواستزده بهم؛ وکیل آشنا می

های حیاطشون که گیر قاضی با فیلم  گم کاشرو دادم. فقط می

آوردم و با نظر شاهدها قصاص بده، وجود همچین موجودی رو 

 .زمین اکسیژن حروم کردنه
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کردم هر اومد احساس میمی  بیرون  با هر حرفی که از دهن آرینا

قدر چه  خدایا . خوام گریه کنمشه و میلحظه بغضم بیشتر می

قدر دیگه باید ما دخترها هستن! چه  توی دنیا   های پستیآدم

که قدر؟ برای اینچه   !شدیم؟مردم می  هایقربانی شایعات حرف

 مونحواس آرینا رو پرت کنم از روی کاناپه خاکستری رنگ پذیرایی

بلند شدم. با برداشتن کیف یک طرفه سیاهم، دست آرینا رو 

 :لب زدم  کردم و  هام رو غنچه کردم، از لپش بوسشلب  گرفتم.

به دادگستری بریم. پرونده این کامران مونده. امروز   آرینا بلندشو -

ولی من مطمعنم    .تونم بکنمکار میچی  وقتشه باید برم ببینم

ای قاتل کسی دیگه  ه زیر سرِ این کامران،یک کسی قتل رو انداخت

  .هست، معلومه

جور طرف آینه رفت. همون  بلند شد و  از روی کاناپه  لبخندی زد؛

 :زد، گفتایش میهای قلوهاش رو روی لبکه داشت رژ گلبهی

 .ای که خوندی رو دارم، باید برسم بریماین پرونده  آره من هم -

با برداشتن کیف آرینا هم طرف در لبخند گرمی زدم و برگشتم. 

رو   هایی که ترکیبی از سیاه و سفید بوداز جا کفشی کتونی  رفتم

و منتظر   کیف آرینا رو هم به خودش دادم   .در آوردم، پوشیدم

های پاشنه بلند سیاهش رو بپوشه، وقتی پوشید شدم تا کفش

آسانسور  از خونه بیرون رفتیم. در رو قفل کردم، رفتیم سوار  باهم
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 .پارکینگ رو زدم  شدیم و طبقه

پارکینگ رسیدیم، ریموت در رو زدم تا باز بشه از آرینا   وقتی به

 :پرسیدم

 .با ماشین من بریم  آرینا، بیا -

رو   هر دوتامون سوار ماشین من شدیم، استارت  ای گفت کهباشه

ه رسیدن ب  زدم و ماشین رو روشن کردم، از پارکینگ در اومدم. با

هم وارد   پیاده شدیم و شونه به شونه  دادگستری دوتامون از ماشین

من هم سمت بخش     شدیم، آرینا سمت بخش جنایی رفت و

ای بود. این قسمت های زنجیرهجنایی دو رفتم که مخصوص قاتل

هایی که روی صندلی نشسته و منتظر زیادی خوفناک بود. قاتل

کردن. باید ازشون مواظبت میحکمشون بودن! سربازهایی که ناچار 

سری از روی تأسف تکون دادم و با خودم گفتم؛ باید کامران یک 

سرنخی به من بده! چون من باور داشتم که این همه قتل زیر سر 

زدم چون قبالً شه، باید حرف مییک پسر بچه هجده ساله که نمی

. با کامران صحبت کرده بودم   نامه دیدار  یدرباره  قاضی  با

و بعد از خارج   گرفتم   مستقیم رفتم اول نامه رو از سروان مربوطه

توی   زندان و بعد از گذروندن بازرسی،  رفتم  شدن از دادگستری،

اومد از این مکانی که محل دیدار رفتم. ناخودآگاه اخم کردم. بدم می

ای رنگ با میز نه پنجره داشت نه رنگ و رویی! دیوارهای سرمه
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جا! احساس خفه شدن تیکی سیاه متنفر بودم از اینصندلی پالس

  .کردم، خیلی بد بودمی

ای با پوفی کشیدم و چشم چرخوندم؛ میزهای پالستیکی سرمه

هاشون، خیلی کثیف بود و ناهماهنگ چیده شده بودن. صندلی

ای از اتاق رفت ازشون! زندان بود باالخره. گوشهانتظار زیادی که نمی

هاش گود افتاده خیلی الغر شده بود، زیر چشم  .رو دیدم  کامران

ذاشت تنهاش بزارم کردم. وجدانم نمیش میبود. باید یک کاری برا

سرم رو   رو، روی  چادر سیاهم  بدبختی!  میون این همه گرفتاری و

روش قرار بهتنظیم کردم تا موهام معلوم نباشه و رفتم، صندلی که رو

ای غم و کامران که هاله  کیهای مشداشت نشستم. به چشم

هی داشت پاهاش رو با استرس تکون   ناراحتی گرفته بود زل زدم.

کرد. با لحن داد، انگار قصد حرف زدن نداشت فقط نگاهم میمی

 :گفتم  آرومی

زنه! من این پرونده بال می -کامران ببین مامانت چقدر بال -

دلم   تماس کردقدر مامانت البدون پول قبول کردم چون این  رو

 .دونم کمی وضعیت مالیتون جور نیستنیومد پولی بگیرم، می

هاش رو محکم روی هم فشار داد و سرش رو انداخت پایین و چشم

داد شروع کرد به جویدن لب پاینیش! انگار داشت جواب می

 :با لحن آرومی گفتم  هام رو از هم فاصله دادمراهکارم، لب
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ها؟! اون دوازده سالشه و به تو احتیاج بس خواهرت کامیلیا چی؟  -

دونی بدون داره! االن تو این سن بلوغ به تو احتیاج داره! می

قدر شه؟! خودت دیدی اون روز که چهقدر شکسته میچه  تو

کنم، اون کسی کرد، بیا حرف بزن. من قاتل رو پیدا میمی  تابیبی

قول میدم! خانوادت کنم. به گردنت انداخته، پیدا می  که این قتل رو

  .گناه دارن

خیره چشمام    و  های خیس از اشکشسرش رو بلند کرد و با چشم

 : شد و گفت

که من رو به قتل زنم ولی احتمال اینخانم وکیل، من حرف می -

   !برسونن خیلیه

 :اخمی کردم و چادرمم رو جلوتر کشیدم و گفتم

چ کس نتونه اذیتت ببرنت که هی  سلولی  سپارمتو حرف بزن. می -

    !کنه. جونت در امان باشه

توی موهاش برد و محکم کشید، انگار به گفتن شک   هاش رودست

فهمیدم هم داد، میبا رفتارهایی که از خودش نشون می  داشت.

کشید به گردنش یک نگرانه هم استرس داره! یک بار دستش رو می

نم و باز حرف بزنم خواستم لب باز ک  جوید،هاش رو میبار ناخون

 :که گفت
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کردم که هزار تا خالفکار بود، ولی یک مرد من توی جایی کار می -

پوشید و کمتر های سیاه میخیلی مرموز بود. یادمه همیشه لباس

بود یعنی با این اسم صداش   ایو لقبش حرفه  زد وحرف می

  .زدنمی

 :جا شدم و گفتمبهام جابا اشتیاق روی صندلی

  !؟خب -

 :پوفی کشید، صاف نشست و گفت

شدم، دیدم که داره با کمربند ای رد میمن یک بار اتفاقی از کوچه -

 .کنه! ولی اون من رو ندیدیکی رو خفه می

 : هاش رو قفل هم کرد و با اضطراب ادامه داددست

خب.. خب.. ترسیده بودم، رفتم، در واقع فرار کردم. برای بار دوم  -

کس از  اومد و یکی رو گلوله بارون کرد اما هیچتوی تعمیرگاه 

ی هم خبر ندادن. من مطمئنم همه  و به پلیس  ترسش حرفی نزد

  !ای هستشها زیر سره حرفهقتل

 :چیزهایی که گفته بود رو یادداشت کردم و پرسیدم

  .کردی رو بگوخب آدرس جایی که کار می -

 :لند شد و گفتب  سری تکون داد و با دادن آدرس از سر جاش

 !اگه من مردم، لطفاً تو کمک خواهرم و مامانم باش، تنها هستن -
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اطمینان   لبخندی زدم تا به من  از صندلیم بلند شدم،

 :گفتم    و  کنه

شی، حاال برو آی بیرون مواظبشون هم میمرد حسابی خودت می -

  !ایحرفه  من هم دنبال قاتلمون برم،

در اومدم، مستقیم رفتم به آدرسی که کامران  زندان  که ازبعد از این

داده بود. وقتی به آدرس درست رسیدم، خوب اطرافم رو آنالیز 

کردم؛ دو تا آپارتمان و چند تا خونه بود و دو تا مغازه که یکیش 

لوازم کادویی بود، اون یکی تعمیرگاه ماشین. بیشتر که دقت کردم؛ 

زد، سمت راست یای که کامران ازش حرف مدیدم اون کوچه

گاه قرار داره. به سمتش حرکت کردم. داخل کوچه که شدم، تعمیر

 .جا نیست. آروم دوتا قدم برداشتممتوجه شدم هیچ کسی اون

خشی به عقب برگشتم و  -رفتم جلو که با صدای خشیداشتم می

 .یک مرد سیاه پوش رو دیدم

 !کنی؟جا چی کار میاین -

ترسیدم لکنت زبون که وقتی می ترسیده قدمی عقب رفتم و با

 :زبون باز کردم  گرفتم،می

  !م...من؟ -

 :گفت  ای که معلوم بود،پوزخندی زد و با لحن مسخره
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هاش االن خمارن نه پس من! زیاد نرو داخل اون کوچه، معتاد -

 .یکهو دیدی بالیی سرت آوردن

ید دستم رو بلند کرد و شال سبز زمردی رنگم رو جلوتر کشیدم. شا

 :اون بود نه؟! ولی با این حال باز پرسیدم

  !تو کی هستی؟ -

هاش رو داخل جیب شلوار کتان سیاهش کرده هوفی کشید و دست

 :و گفت

 !من، منم الزم نیست تو بدونی -

و پرو هم تشریف   ابروی راستم ناخودآگاه باال پرید، چه خودشیفته

  .داشت

 !من دنبال کامرانم -

ای اید، حرفی از مرد مرموز یا همون حرفهیک دستی بود دیگه ش

  .شدمی

 !کامران به خاطر قتل توی زندانه -

 :خودم رو شوکه و ترسیده نشون دادم و گفتم

 قتل؟ -

  .آره، قتل -

هام رو به هم مالیدم و لرزششون چون مشخص بود، این دست  الکی
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ن اومد االن ایکرد ترسیدم و بیشتر به کارم میمشکی پوش فکر می

  !هاملرزیدن دست

 .ب... باشه ممنون  -

 :خواستم از کنارش ردشم که سد راهم شد و گفت

 .ی این موضوع کنجکاوی نکنیبهتره درباره -

 :قدمی عقب رفتم و پرسیدم

 !چرا؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

 !شهبه ضرر خودت تموم می -

 :که نگاهی بهش بندازم گفتمبدون این  و  جلو رفتم

 !برو کنار -

با رفتنش، دویدم از کوچه بیرون. سوار ماشینم شدم و به سمت 

خونه روندم. وقتی رسیدم ریموت در گاراژ رو زدم و ماشینم رو 

داخل پارکینگ بردم، باز ریمونت رو زدم تا در بسته بشه. از ماشین 

پیاده شدم، بعد قفل کردنش رفتم سوار آسانسور شدم. وقتی به 

رو باز کردم که   ید انداختم درکل   طبقه خودمون رسیدم،

 :آرینا پرید جلوم و گفت   یکهو

 .پخ -
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زیر   شد، شد! یک چک زده بودمترسیدم و بله چیزی که نباید می

 .گوشش؛ ناخواسته بود

 :برگشت با حرص گفت

 .شعوریخیلی بی -

 :خیالی گفتمو با بی  هام رو باال انداختمشونه

 .مرض! خودت ترسوندیم -

 :ها زمین کوبید و گفتش رو مثل بچهاز حرص پا

 چرا زدی؟ -

 !ناخواسته بود، باور کن -

  .الکی خودش رو لوس کرد

شعور دستش هم چه سنگینه، حاال ولش! بیا تعریف کن ببینم بی -

 .چی کردی

از اول تا آخرش بهش گفتم   های سالن نشستیم ورفتیم روی کاناپه

 :فتکه برگشت فکری که توی ذهن من بود رو گ

 .ای باشهکنم این یارو همون حرفهمن حس می -

جا تعقیبش حس رو دارم، فردا باز میرم اون  آره من هم همین -

 .کنممی

  !نه سیتاوک خطرناکه -
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  .برای من خطر معنی نداره -

 ...ولی -

ام شب بیدارم رم بخوابم خستهاالن هم می  رم.ولی نداریم، می -

 .کن

  .اتاقم شدمسری تکون داد و داخل 

قدر خوابیده بودم، که با صدای آرینا بیدار شدم که دونم چهنمی

 .کردغر می -داشت غر

  

 :هام رو باز کردم و گفتمیکی از چشم

  

  !کنی خواهر من؟غر می -چته آرینا باز برای چی غر -

  

هاش رو به کمرش زده، از روی حرص یکی از پاهاش رو دست 

 :داد. گفتتکون می

  

صد بار صدات زدم تا بیدار بشی، به خرس گفتی برو من جای تو  -

  خوابه؟قدر میشیفت هستم. اَه دختر هم این

  

 :سری از تأسف تکون دادم و گفتم 
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زنی. از صبح یک ذره هم استراحت نکرده قدر غر میهوف، چه -

بودم، خسته بودم حاال تو هم هی غر نزن بیا بریم چیزی بخوریم من 

  .مهگشن

  .هاش رو باال انداختهاش رو تنگ کرد و شونهچشم 

  .برو دست و صورتت رو بشور تا من شام رو بکشم -

  

سری تکون دادم و رفتم طرف سرویس بهداشتی، صورتم رو با آب 

های خوشگل سیاه با شستم و به خودم داخل آیه خیره شدم، چشم

روهای برداشته های قشنگی داشتم. بینی خدا دادی عملی با ابلب

گفت گفتن؛ ملوس و جذابم ولی آرینا میشده اسپرت، اطرافیانم می

تو عروسک چشم سیاه منی. با یاد آرینا به چهرش فکر کردم، 

های کاشتی داشت که های مشکی لب و دهن خوشگل و گونهچشم

تر کرده بود. با صداش که باز دوباره داشت عین صورتش رو جذاب

آروم رفتم  -کرد، از سرویس در اومدم و آرومیغر م -ها غرپیرزن

آشپزخونه چون به سرویس بهداشتی دیدی نداشت و آرینا هم 

یخچال رو باز کرده بود و یخچال هم چون دم در ورودی آشپزخونه 

 .شدبود و درش باز بود فقط کمر آرینا دیده می

صدا دست به کمر وایستادم، در رو که بست من رو دید یک منم بی
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یغی کشید که پرده گوشم کر شد. دستام رو روی گوشام گذاشتم ج

 :و نالیدم

  

 !عه! چته دیوونه؟ -

  

آی ها! خواهرم مرض صدا میسیتا مرض داری مثل دزدها بی -

 داری؟

  

جمله آخرش رو با داد گفت که قیافش خیلی با نمک شده بود، 

 :تنتونستم خودم رو نگه دارم و پقی زدم زیر خنده. حرصی گف

  

 .هر روی آب بخندی، سیتا زهرم ترکید -هر -

  

 :دستم رو توی هوا تکون دادم و گفتم 

  

  !غر نکنی -ها غرحقته، تا دیگه عین پیرزن -

  

  !کنم؟غر می -ها غرمن مثل پیرزن -
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  .یک قدم عقب رفتم و دستام رو به نشونه تسلیم، باال بردم 

  

خانوم دیگه مگه پیرزن  عه چیزه نه همین همسایمون دلبر -

  !نیست

  

اون حیوون گوش دراز و چهارپایی که تو مغزته، سیتا و من رو  -

  !تصورش کردی خودتی

  

  گی؟عه خرگوش رو می -

  

کرد خندش معلوم خندش گرفته بود و با صدای لرزون که سعی می 

 :نشه گفت

  

 .خاطر تو خرگوش باشه، حاال بیا بشین غذا بخوریمآره به -

سرم رو تکون دادم و هر دوتامون نشستیم که دیدم آرینا خانم چی 

کرده، همه رو دیوونه کرده! زرشک پلو گذاشته بود با ساالد 

 .اندونزی

  

کردن، چلچراغ آب دهنم رو قورت دادم و با چشمانی که حس می
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 :توش روشن شده برگشتم رو بهش گفت

  

  .ه بودمآخ آری، دستت درد نکنه خیلی وقته هوس کرد -

  

 :اونم با خونسردی کامل گفت

  

  .آری و مرض، اسمم رو کامل بگو -

  

  !گی؟آخه تو اسم من رو کامل می -

  

 :با ناز خندید و گفت

  

گم سیتا کشه پس میاسم تو درازه، ببین سیتاوک بگم خیلی می -

 .تر بشمتا راحت

  

 !جوری باشه باید منم بگم اسم تو هم درازهاون -

  .خیال باال انداخت و به خوردنش ادامه دادهاش رو بیشونه

  

  .اهم -
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  !چی شده؟ از وقتی اومدم توی خودتی؟ -

  

یک پرونده از طرف دادگاه دادن به من که خوندمش و اعصابم  -

 .خرد شد

  

 :کنجکاو ازش پرسیدم

  

  !چی بود مگه؟ -

  

دختر خودش خاطر مواد زنش رو کشته بود و به مردی بود که به -

   !مواد داده بود

  

 :دستم رو روی دهن بازم گذاشتم و گفتم

  

  !ها آخه؟های پست فطرتی هستن اینهی، چقد آدم -

های لبالب و چشم  شد صداش بلرزهبا ناراحتی و بغضی که باعث می

 :پر از اشک بود، گفت
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خوان. منم تموم تالشم رو آره، حاال خانواده زنش قصاص می -

نم تا قصاص نشه! ابد بخوره و هر روز زجر بکشه یک بار مردن کمی

  !هایی کافی نیست باید روزی هزار دفعه بمیرنبرای همچنین آدم

  

در صد  نوچی کردم و به غذا خیره شدم و اعصابم خورد بود، صد

  .تونستم غذا بخورم، از جام بلند شدمدیگه نمی

  

  !اه! اعصابم به هم ریخت -

  

نم، از صبح مثل تو بودم فقط یک چیز توی ذهنم بود، هوم م -

  !شه؟آینده اون دختر چی می

  

 :شد صدام بلرزه گفتمو بعضی که باعث می  با حال گرفته

  

شه و هر روز آرزوی مرگ خوای چی بشه؟ با اون درد بزرگ میمی -

  !کنهمی

  

هاش رو فشار داد. هاش شقیقههاش رو روی بست و با دستچشم

شد تیک عصبی میسینوزیت داشت و هر وقت اعصابش خورد 
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گرفت. چند بار پشت سر هم نفس عمیقی کشید. سرش رو بلند می

 :کرد، گفت

  

شه. هوف، این بحث رو تموم کنیم که بیشتر اعصابم داره خورد می -

 !دونه فیلم جدید اومدهشامت رو بخور فیلم ببینیم، یک

دونستم تا االن که خودم می  ترش نکنم.دیگه ادامه ندادم تا ناراحت

  !قدر عذاب کشیدهاین قضیه رو به من بگه چه

  

  !ایرانی هستش یا خارجی؟ -

به روی میز تلوزیون اشاره کرده. دستمال کاغذی برداشته و دور 

  .لبش رو پاک کرد

  .ایرانی، خیلی تعریفش رو شنیدم -

  

بود کرد. اخم کرد، نخورده  برگشت و نگاهی به بشقابی که دست

 :گفت

  

  !غذات چی بس؟ -

  

ها گرسنم اهم بریم میلم نکشید، شب بیدار شدم چهار یا پنج این -
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 .خورم آریبود می

  

ها رو جمع و سری تکون داد که از جام پا شدم، با کمک هم ظرف

جور کردیم. چایی، تنقالت برداشتیم رفتیم نشستیم روی 

وی تلوزیون، آرینا هم فلش رو زد به رای رنگ روبهنقره  کاناپه

نشست.   کنارم  تلوریون. سیستم سینمایی رو روشن کرد و اومد

ساعت یازده شب بود، تا وقتی فیلم تموم بشه نشستیم نگاه کردیم، 

خوراکی خوردیم و حرف زدیم. یکهو گوشیم رو دستم گرفتم دیدم 

 :تمساعت چهار صبحه، برگشتم سمت آرینا و با جیغ و داد گف

  

وای! آرینا پاشو ساعت چهار صبح هست. دیر شد من باید صبح  -

  .کنیمجاها هم دست نزن برگشتیم یک کاریش میبرم، به این

  

  .اش کشیدوار دستی داخل موهای شلختهاز جاش پرید و کالفه 

  

 .وای منم باید باز برم دادگاه، باشه شب بخیر -

  

رنگ اتاقش رو باز کنه،  رفت سمت اتاقش تا خواست در شیری 

 :گفتم
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  .شب تو هم بخیر -

  .و زود رفتم طرف اتاقم و بعد از مسواک زدن، گرفتم خوابیدم

صدای زنگ خوردن گوشیم   قبل از ساعت شیش و قبل از  صبح،

هام رو باز کردم، سر جام نشستم، لعنتی! باید برم بیدار شدم. چشم

همون   سرویس بهداشتی و ازدنبال اون مرد. بلند شدم و زود رفتم 

  :جا داد کشیدم

  

 .شه هاآرینا، بلند شو؛ دیرت می -

از اتاقش   داد،آدم آرامش می  که همون لحظه صدای نازکش که به

  .بلند شد

  

  !شمبیدارم، دارم حاظر می -

  

 .باشه بس -

گفتم و رفتم سرویس، کارهای مربوطه رو انجام دادم و برگشتم اتاقم 

مانتوی کوتاه سیاه، شال و شلوار و کتونی سیاه  بشم، یه تا حاظر

پوشیدم و کاله کیپ مشکی کیم رو هم گذاشتم روی سرم و برو که 

که با آرینا خداحافظی کردم، باز روندم به همون رفتیم، بعد از این
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  .آدرسی که کامران داده بود

  

م وقتی ماشین رو پارک کردم و از جاش مطمعن شدم یواشکی رفت

جا بود وایستادم، یک ساعت، سه ساعت، پنج پشت کامیونی که اون

ساعت شد نیومد، دیگه عصر شده بود و روزها هم کوتاه. برگشتم 

فروشگاه، گرسنم بود و از   روندم سمت  رفتم سوار ماشینم شدم و

رفتم. امروز هم چون تنها   و بعد خونه  صبح هیچی نخورده بودم

اش اینا. وقتی رسیدم همه جا پیش خالهبودم و آرینا رفته بود 

تاریک شده بود. ماشین رو پارک کردم و رفتم سمت خونه درش رو 

باهم در اومدیم تا   باز کردم که احساس کردم صبح با آرینا وقتی

پارکینگ باهم رفتیم من در رو قفل کرده بودم، ولی توجهی نکردم و 

 .گفتم شاید یادم رفته

  

های خریده شده م و رفتم تو چون تو راه وسایلدر رو با پام هل داد

هم سنگین بود هم حال دست بلند کردن نداشتم، همش رو 

گذاشتم روی میز غذاخوری داخل آشپز خونه و کالهم رو در آوردم 

و موهای بلندم که تا روی زانوهام بود رو از کش آزاد کردم، 

برم سمت  ها از صبح تا حاال، محکم بسته بودمشون خواستمبیچاره

  !اتاقم که، صدایی اومد
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 .نوچ! انگار خیلی منتظرم بودی -نوچ -

توی جام خشک شدم، لعنتی من گفتم در رو قفل کرده بودم. 

مرد     این   برگشتم سمت همون مرد دیگه مطمعن شده بودم که

ای هستش. خیره نگاهش کردم و بدون ترس مرموز خوشتیپ، حرفه

 :گفتم

  

 !دی تو؟طور اومتو چه -

کردم با اعصاب خورد کنش رو زد، من که حس می  باز نیشخند

 :اومد. و گفتنیشخندش طرف رو فوش میده، خیلی بدم می

  

 !امنیت خونتون در حد صفره خانم وکیل -

دونست من لعنتی تحقیق که صد در صد کرده بود و می

دونست قراره دردسر براش دنبال چی هستم. خودش می  امکی

 :رو بهش گفتم  بکنم. ایجاد

  

  !برو بیرون از خونم. تو حق نداری وارد حریم شخصی من بشی -

نوچی کرد و بلند که شد ناخوداگاه یک قدم رفتم عقب که از 

  .روم وایستادهاش دور نموند و باز پوزخندی زد و اومد روبهچشم
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  !چرا دنبال منی؟ -

  

  .ایمهمن.. من دنبال تو نیستم، من دنبال حرف -

اش که واقعاً با اون قیافه  ی ترسناکی کرد که شکوفه کردم.خنده

های سیاهش که به فک صورتش انگار جراحی شده بود با اون چشم

  .گرفتزد تاوان هر کاری رو از آدم میآدم زل می

  

ای منم، خانوم کوچولو! این بازی که راه انداختی فقط به حرفه -

  !بسشه و ضرر خودت تموم می

  

و این بار من بودم که نیشخندی زدم. مطمعن به قول خودش توی 

  .این بازی که راه انداختم برنده منم

  

هه مطمعن بودم، خجالت نکشیدی واقعا! عذاب وجدان ولت نکرد  -

  گناه رو انداختی تو زندان. تو آدمی؟وقتی کامرانه بی

مت راست های سرخش نگاهم کرد و دستش رو بند کرد. سبا چشم

صورتم بود که سوخت. به من سیلی زده بود! رو به منی که از شدت 

 :ضربه به زمین افتاده بودم گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 29 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

  

اوالً درست با من صحبت کن و دومن خوشم اومد پا پیچم شده  -

 !بود، بهتره توهم این قضیه رو ول کنی

دست   به کمک دیوار از روی زمین سرد و خشک پارکتی، بلند شدم

رفت رو خورد در میکه عادتی بود، به جایی محکم می راستم رو

 :ماساژش دادم تا دردش کمترشه و گفتم

  

شه، باید تاوان عمراً من تا تورو گوشه زندان نندازم دلم خنک نمی -

  .ایحرفهکارهات رو بدی 

هاش رو داخل جیب شلوار کتان اش رو به دیوار داده و دستتکیه

  .سیاهش گذاشت، نیشخندی زد

  

  .دونی، ولی عواقبش پای خودتهه! خودت می -

منم دستام رو به کمرم زدم؛ محال بود از همچین کسی کم بیارم. 

من جنگیدم تا حق مردم کشورم پایمال نشه، جنگیدم و باز هم 

  .جنگممی

  

  !بینیممی -
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رخ صورتش، از برگشت و رفت سمت در، برگشت و با نیم

 :اه کرد و گفتاش به من نگشونه  روی

  

  .موهات خیلی خوش رنگ و قشنگه -

  

  .بست و رفت  تا خواستم جوابش رو بدم در رو به صورتم

طور، مات و مبهوت وایستاده بودم، لعنتی اون قاتل وارد خونم همون

به خودم اومدم و رفتم سمت در و قفلش کردم و بعد   .شده بود

کردم و یک راست رفتم هام رو عوض برگشتم رفتم طرف اتاقم لباس

هایی که خریده بودم رو چیدم جاشون، آشپزخونه و هله هوله

 .دونستم دیگه رفته و چیزی نیستخیال بودم چون میبی

  

یی و تلخ رو برداشتم و بقیش رو تو یخچال یه بستنی کاکائو

زاشت من بستنی گذاشتم، خوبه آرینا نبود وگر نه تو این شب نمی

که بستنی رو نوش جون روی اپن بعد از این نشستم  رو بخورم!

کردم و چوبش رو انداختم داخل سینک. واال کی حوصله داشت بلند 

شه از روی اُپن چهار قدم بره کابینت رو باز کنه؟ سطل آشغال رو 

 !درش رو باز کنه و چوب رو بندازه، کار زیادی بود
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هام رو و بدون شامی رفتم، سمت اتاقم و دندون   پریدم پایین

مسواک زدم و رفتم خودم رو انداختم روی تخت، و تقریباً نیم 

بود و خواستم بخوابم که صدای زنگ خوردن گوشیم   ساعت گذشته

اومد. دستم رو دراز کردم و از روی میز کناری تختم برداشتم و 

  !بدون نگاه کردن به اسم یا شماره جواب دادم

ی که این وقت شب زنگ تو مگه مردم آزار  ای خدا لعنت کنه! -

  !زنی؟می

  .طرف چند ثانیه مکثی کرد، صدای بم و آشنایی به گوشم خورد 

دونستم باید برای زنگ زدن به خواهرم اجازه ببخشید دیگه، نمی -

 !بگیرم

  .آلود. توی جای گذمم چرخیدم و زمزمه کردمگیج و خواب

  !ها! مگه خواهر تو کیه که؟ -

  

اشه پفی کشید و بعد صدای داد زدنش بلند انگار که عاصی شده ب

  .شد

زنی، آلود داری حرف میسیتا خنگ منم! بلند شو باز خواب -

  .سردار  منم

  

 :خواب از سرم پرید عه نفسم، داداشیم بود. با هیجان گفتم
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 !عه داداشی تویی؟ -

 :گفت  کرد نخندهبا صدای خنده داری که سعی می

  !ه کجایی؟بخیر، خواهر خلم. آر صبح -

ای ای از موهای قهوهخودم رو به پشت روی تخت انداختم و تیکه

  .رنگم رو توی دستم گرفتم

خونه روی تخت دراز کشیده با لباس راحتی و در حاله فک زدن با  -

  !تو

  !خوبه تنهایی؟ -

  .آره، آری رفته خونه خالش -

 .امم بیا در رو باز کن -

 :دیم که گفتمشدم. فکر کردم اشتباه شن  گیج

  !ها؟ -

 .آداوال ها نه، بله. دوما بیا در رو باز کن بیام تو، خوابم می -

  

از هیجان، زرتی گوشی رو، بدون حرفی قطع کردم و بلند شدم که   

جا گذاشته ها رو کی اینها، اینتق خوردم زمین، تف تو روی دنپایی

ت در و بود؟ با صدای زنگ خونه از جام بلند شدم و دویدم سم

قفلش رو باز کردم و خودم رو انداختم بغل همه کسم، داداشم! و 
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 :گفتم

 .قدر دلم برات تنگ شده بوداخ! قوربونت برم، چه -

  

 :اونم نامردی نکرد و انگشتش رو داخل چاله لپم کرد و گفت

کنه عه! من دلم هوس می ها رو گودالش نکن،نگفتم مگه این -

 .گازش بگیرم

هام جمع شد و منم موهاش گرفت، که اشک تو چشمو از لپم گاز 

دونستم بیشتر از همه چیز، روی موهاش رو کشیدم، می

 :ای کرد و گفتاخم مصنوعی  حساسه.

  .ی چموش، ولم کناه! دختره -

 :نوچی کردم و گفتم

 .لپم درد گرفت -

 :من رو از بغلش گذاشت زمین و محکم بغلم کرد و گفت

  .ده بوددلم خیلی برات تنگ ش -

دونی، به خدا قدر دلم برات تنگ شده بود. اخه نمیدخترم، چه -

جا از دست مامان و بابا و ساسان، خسته شدم، دیوونه شدم اون

  .شهدونم چرا هیچ کس تو نمینمی

 .گفت که تو تخسی لنگه نداشتها رو سرداری میو این
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ها ثل اونای گرفتم. من هیچ وقت مقری به گردنم داده و قیافه

  .احترامی نکرده بودمبی

اوال مرض و دخترم. مگه من دختر توهم؟! بعدش تازه به این  -

شه؟ هی یک ماه پیش گفتم نتیجه رسیدی که هیچ کس من نمی

ها رو گوش نکردی. باز نرو گوش نکردی، گفتم بِبُر از اون سنگ دل

  کار کردن؟چی

  

ید. کله رفتارهاش رو وار به پشت گردنش کشدست راست رو کالفه

کنه. خنده غمگینی دونستم یه چیزی داره اذیتش میحفظ بودم می

 :کرد و گفت

 !خواستن رز حامله رو بندازن به منهه می -

که خودم دیدم داداشم دنیارو ریخت به پاش آخرش   چی؟! رزی 

خیانت کرد و با یکی دیگه رفت؟! نتونستم خودم رو کنترل کنم، با 

 :معصبانیت گفت

  !مون؟چی؟! رز؟! دختر خاله عملی -

 .تر، آره اونآروم -

شد و بدون هایی که از دهنم خارج میحرصی بدون توجه به حرف

  .شنوه غریدمکه سردار میدر نظر گرفتن این
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زارم؟! همین مونده بیاد عروس خیلی غلط کردن! اصالً مگه من می -

کرد. ایش ت نمیوقت خیانسردارم بشه، خیلی لیاقت داشت هیچ

 !ی نچسبدختره

  .ای براش رفتمای زد و لپم رو کشید ک چشم غرهسرداد قهقه

دونم هیچ کس نباشه من تو من عاشق این اخالقتم، سیتاوک می -

من بیام تو، یا کالً قصد داری من رو   خوای بزاریرو دارم. حاال نمی

  جلوی در نگهه داری؟

ای باال ه حرصش رو در بیارم شونهکنامردی نکردم. برای این  منم

 :کردم گفتمجور که عقب گردی میو همون  انداختم

زحمت درم ببند، من رفتم بخوابم، اتاقت حاظره، تمیز بیا تو بی -

 !زنیمشده هست. برو بخواب صبح کار دارم شب اومدم حرف می

 :صدام زد که برگشتم طرفش، چشم هاش رو مظلوم کرد و گفت

  .نوچ -کنی بری تو؟! نوچجوری ول میت رو اینیعنی مهمون-

  .هام رو به کمرم زدمخیالی باال انداخته و دستای با بیشونه

بخواب   دونی الزم نیست بگم بس بیا بروخونه خودته، خودت می -

  !که االن گیج خوابم، یکهو دیدی فوشت دادم

 کرد ابهت خودش رواخمی مصنوعی کرد و در حالی که سعی می

 :نگهه داره گفت
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 به! چشمم روشن فوشم بدی؟ -به -

 .کار کنم؟ خواب آلودمآره خوب، چی -

من رفتم و پریدم لپش رو بوس کردم که باز نامرد لپم رو گاز 

  .گرفت

  .خیلی بدی -

گفتم اون چالت رو گودالش نکن   دست من نیست، هزار بار -

  .خوب

 :سری از تأسف تکون دادم و گفتم

رم بیابون شبت دارم میز دست تو یه روز سرم رو بر میهی من ا -

  .بخیر

 .شب توهم بخیر دنیای داداش -

  .مالیدم رفتم خوابیدمطور چشمامُ میو منی که همون

*** 

  !سیتا، سیتا بیدار شو، یکی اومده خونه -

 :بلند شدم سرجام نشستم و گفتم  حواس و گیج خواب،بی

  !گی؟ها؟! کی؟! چی می -

 .ترسمدونم، یکی تو دستشویی هستش بیا من مینمی -
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چشمام رو فشردم روی هم و بازش کردم و آرینایی که با 

 :گفتم  پاییددر اتاقم رو می  اظطراب

 !آرینا مطمئنی؟ -

 :سری از استرس تکون داد و گفت

 !گم آره، بیا اینم تابه برو بزنشدِ می -

حداقل چاقویی یا ساتوری   حاال تو اون وضعیت خندمم گرفته بود.

  .اورد برداشته تابه اوردهچیزی می

  !فرستی؟مونی من رو مییعنی فدای ترست، هستم خودت می -

 :سری به نشونه نه تکون داد و گفت

 .نه منم پشتت وایستادم با دوتا تابه دیگه -

  

آلود پاشدم، باهم رفتیم پشت خواب  سرم رو تکون دادم و گیج و

کنار دستشویی وایستادیم تا طرف در  گلدون بزرگ،

بچرخه که تابه رو با شدت پایین آوردم، که مچ   خواست  اومد

 .دستم رو گرفت و پیچوند، آخی از دهنم در اومد

  

خورد در لعنتی، اون مچ دستم بود که عادتی بود، جایی می

با صدای سردار دست   کرد.گز می -گز  گرفت. حاال دستم از دردمی
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  .د عنایت قرار دادنش برداشتم و نگاهش کردماز مور

 .سیتا چته منم -

  

توجه به سرم رو یکهویی بلند کردم، آی ننه! رگ گردنم گرفت، بی

 :با تعجب گفتم  گردنم

 !هیع! سردار تویی؟ -

ها رو باال سرش نگه گفی کشیدم، برگشتم رو به آرینایی که دوتا تابه

 :داشته بود و خشکش زده بود گفتم

زاری من مثل آدم ای الهی آرینا جز جیگر بگیری که نمی -

ها یه گامم رو زمین کوبیدم و برگشتم بغض کرده مثل بچه  بخوابم،

  .طرف سردار

 !کنهاه سردار دستم درد می -

 :زد گفتموج می   پشیمونی  توش  با صدایی که

ببخشید فقط نخواستم با اون تابه به اون یکی جهان سفر کنم،  -

 !ون دست عادتیت بود؟هم

  

سرم رو تکون دادم و برگشتم سمت آرینایی که مظلوم وایستاده بود 

  .کردو ما رو نگاه می
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ها، اخ دستم، یعنی منُ بگو به این چته؟! همش تقصیر تو هست -

آد اعتماد کردم یکی تو دستشویی، اخه بگو عقل کل، مگه دزد می

  !بره دستشویی؟

های فرضی روی داخت و با پای چپش نقشمظلوم سرش رو پایین ان

  .زمین کشید

  .عه سیتا من چه بدونم ترسیدم، سالم سردار -

  !چه عجب سالم دادی، علیک سالم ورپریده -

  .بیا باز من گیر کردم میون خواهر برادر عزرائیل -

 :سردار رو بهش گفت 

هاش رو از پشت نبستی هیچ آخی نه که تو دست شیطون و نوچه -

 .هاشونم بستیپا

 :آرینا سوت زنون باال رو نگاه کرد و پای چپش رو تکون داد و گفت

  !آد؟کی... من... اصال به من می -

 .نه، خیلی مظلومی -

که چشمم به ساعت دیواری بزرگ خورد. ای خدا بازم دیرم شد! 

 :جیغی کشیدم، که اون دوتا هم دست از دعوا برداشتن و گفتم

 !دیرم شد   -

م سرویس بهداشتی و بعد در اومدن رفتم اتاقم زود حاظر و پرید
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ای تا رونم پوشیدم یک دونه شلوار بگ شدم، یک دونه مانتوی سرمه

 .سیاه و یه روسری بزرگ سیاه به مدل لبنانی بستمش

  

کوله، سیاهم رو برداشتم و گوشی، هندفری رو برداشتم با پول، 

  .تیمسویج، عابر بانک و پاورپوینت و برو که رف

که از آسانسو پیاده شدم، رفتم در ماشین رو باز کردم. بعد از این

نسشتم و وسایلم رو گذاشتم روی صندلی شاگرد، ماشین رو با 

باز رفتم به اون آدرس، ماشین رو که پارک   ای روشن کردم.اهللبسم

برم سمتش از   جا دیدم که اومد، تا خواستمکردم و رفتم همون

شد و دستش چاقو بود، خب آروم نزدیکش میپشتش یکی داشت 

ای رو در بیاره زیاد بود. زود به خواد دخله حرفهکه میحدس این

خودم جنبیدم و رفتم طرفش و تا خواست چاقو رو فرو کنه تو 

ای ای، پای چپمو بلند کردم و زدم روی دستش و حرفهپهلوی حرفه

د شد و نخورد رو هل دادم برگشتم که مشت یارو از بغل گونم ر

  .بهم

منم نامردی نکردم و پای راستم رو بلند کردم و محکم کوبیدم به 

حواسش پرت شد. دست راستم رو مشت کردم، بردم   پهلوش که

طرفش که حواسش رو بازم پرت کردم. با مشت دست چپم کوبیدم 

 .زمین  بهش انداختمش
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روی یارو، تا ای منُ عقب کشید و خودش افتاد تا به خودم بیام حرفه

خورد زدش. وقتی بلند شد بدون توجه به جمعیت آستینم رو می

کشون برد که یکهو صدای یه نفر اومد که  -گرفت و من رو کشون

 :گفت

 !ای کجا؟! هنوز کار داریمحرفه -

من که خودم به شخصه   وقتی برگشتیم پنج مرده گوریل رو دیدی.

جوری دونفر حریف ترسیدم، حداقل این یکیش بود من زدمش. چه

  !شدیم؟پنچ نفر می

ای آروم نزدیکم شد و آستینم رو رو گرفت. خوبه پاره نشه این حرفه

 :گفت  آستینم امروز و

 !باشه؟  دوییم.همین که سه گفتم، هر دوتامون می -

سرمُ تکون دادم که گفت سه و دو میدانی بود که گذاشتیم، داشتیم 

که آخرش رد ما رو گم کردن،  شدیمها رد میاز کوچه پس کوچه

نفس زنون رو کردم  -اومد. وایستادم و نفسدیگه نفسم باال نمی

  .ایسمت حرفه

 !تونمب... بسه من دیگه نم...نمی -

  !رو؟ باشه. تو از کجا پیدات شد؟! مگه نگفتم ول کن دنبالم -
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  !شهی زندان دلم خنک نمیمن تا تو رو نندازم گوشه -

 :هام گرفت و گفتم نزدیک شد و از شونهاخمی کرد و به

دونی. می  شه،کس خبردار نمیجا دخلت رو در بیارم هیچهمین -

  !ریولی باز داری روی نروم راه می

  .هام کنده شدهاش از روی شونههلش دادم طرفی که دست

  !همینه که هست -

ی اش رو به دیوار داد و با پوزخنددستی به گوشه لبش کشید. تکیه

 :که داشت گفت

 !طورکه این -

  

 :که گفت  سری تکون دادم و خواستم تأیید کنم حرفش رو

  .شمارتُ بده -

  !هان؟ -

  .هاش اومدنیمچه لبخندی روی لب

  .خنگ کوچولو، شمارت رو بده کارت دارم -

 :با تخسی سرمُ باال انداختم و گفت

  !اگه ندم چی؟ -

  .وقتکنم اونمیمن رو دست کم گرفتی، خودم پیدا  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 43 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

  

 :سرم رو باال پایین کردم و گفتم

 .هوم باش، خودت پیدا کن؛ من رفتم -

 : برگشتم برم که گف

 !کجا؟  -

فهمم این پسره یا مانکن برگشتم و به صورتش خیره شدم. من نمی

  !با این زاویه فک

 .برم ماشین رو بردارم برم خونه -

 :نوچی کرد و گفت

منتظرن، واقععا فکر نکنم دلت بخواد برگردی و  جاها اوناالن اون -

   .آشو و الش بشی

  !ام رو به دیوار دادمگوشه ابروم رو خاروندم و مثل خودش تکیه

  !کار کنم بس؟چی -

بیا از این پس کوچه بریم، تا برسیم خیابون اصلی. موتورم  -

 .رسونمتجاست، میاون

صیر اون بود من االن و منم بدون تعارف سری تکون دادم. واال تق

  !کردم؟اومدم ناز میماشین بودم. بعد میبی

که نیم ساعت راه رفتیم رسیدیم به یک موتور. )سوپر بعد از این
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بایک( وای خدا! من عاشق موتور بودم و خب موتور سواری رو از 

 :سردار یاد گرفته بودم. رو بهش گفتم

 !شه من برونم؟گم، میمی -

ی ابروی راستش رو باال ام شد و گوشهخیره برگشت طرفم متفکر

 :داده گفت

 !ها! مگه بلدی؟موتوره -

سرم رو با افتخار بلند کردم و با غروری که کال توی وجودم بود. 

 :گفتم

 !های پیست موتور مسابقه دادمای. چند بار با بچهاهم، اونم حرفه -

زندان فقط من این رو   سری تکون داد و ضد حالی ضد بهم، گاو.

  .اومدنداختم جیگرم حال میمی

 !تونم موتورم رو بدم دست یک غریبهامم، نه. نمی -

قدر هم موتورش رو دوست داشت چشم با حرص نگاهش کردم، چه

  .سیاه

 .اهه، تو و موتورت برین به درک -

و رفتم سوار شدم که اومد نشست و منم از پشت آروم کاپشن 

  .چرمش گرفتم

 !محکم بشین -
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 :ا صدای بلندی گفتمب

 .محکم نشستم، برو. تندتر فقط -

کردیم، وای! سری تکون داد که گاز داد، رسماً داشتیم پرواز می

قدر جیغ و داد کردم قدر خوب بود. کالً عشق موتور داشتم! اینچه

 .آخرش تهدیدم کرد، ساکت نشستم سر جام

  

عجب ضد حالی بود برای خودش، وقتی رسیدیم به جلوی خونه ت

نکردم چون سری قبل هم اومده بود، پیاده شدم و کاله موتور رو 

  .دادم بهش

 !ممنون -

  .سری تکون داد که صدای سردار اومد

  !به! ایلیار. چه خبر داداش؟ -

  

ای با تعجب برگشتم ببینم که سردار با کیه دیدم که این آقا حرفه

لیاری بود که نیم لبخندی زد و از موتورش پیاده شد و سردار و ای

و منی که دهنم بود باز مونده بود. یک قاتل   هم رو بغل کردن!

 !کاری با بردار من داشت؟چی

  

 :داد. رو کرم سمت سرداد و گفتممغزم عجیب داشت ارور می
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 .جامگم داداش منم ایناهم، می -اهم -

سردار برگشت طرفم که اومد و دستش رو انداخت روی شونم 

 :وگفت

 !کنی؟کار میتو با ایلیار چی کوچولوم -

  !و نیم اخمی داشت، اخ من فدای غیرتش بشم

 :خودمو چلوندم بغلش و گفتم

چند نفری مزاحمم شدن که آقا ایلیار من رو نجات داد و ماشینم  -

  !جاموند اون

 :سری تکون داد و برگشت سمت ایلیار و گفت

  !خوبی داداش؟! مرسی که مواظب سیتاوک بودی -

 :ار سری تکون داد گفتایلی

  !کاری نکردم، منم خوبم. تو خوبی؟ -

 .اره، بیا بریم تو که عمراً بزارم بری -

  

پرو قبول کرد و اومد تو و حاال من مونده بودم این که االن  -اونم پرو

مونه، لوازم نداریم. منم برگشتم رفتم سوپری و چیزهایی شام هم می

 .گرفتم  که الزم داشتم رو

حمد آقا تا با شاگردش بفرسته و خودم برگشتم رفتم خونه. گفتم ا
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دستم رو قشنگ گذاشتم روی زنگ و برنداشتم که در یکهو باز 

افتادم که از بلوز سردار گرفتم و یه لبخند گنده زدم. با داشتم می

 :تأسف گفت

  !چته بچه؟! مگه سر آوردی؟ -

  .عه! داداشی؟! حاال آیفون به سوزوندنشه -

 .طورنکه ای -

و خیز بر داشت بیاد سمتم که جیغ خفیفی کشیدم و از کنار بغلش 

که این ایلیار بخت برگشته یکهو از حال   !فرار کردم  رد شدم و

  !اومد بیرون و تق خوردم، بهش و با باسن افتادم زمین

  !افتی زمین. تو از کجا پیدات شد؟آخ! الهی بری دستشویی بی -

 :لبخندی زد و گفت  نیمچه

  !چشمات رو باز کن کوچولو -

  !کوچولو عمته -

  .که صدای سردار بلند شد

  !عه سیتا بلند شو -

 :برگشتم و به سردار گفتم

  .تونم بلند شمداداشی بیا بلندم کن، خوب نمی -

   .سری از روی تأسف تکون داد و اومد بغلم گرفت و بلندم کرد
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 :کوبیده و گفتم  پس گردنی به سردار

  .خودت تأسف بخور برای -

هام رو الکی خاکشُ تکوندم، اومدم رد لباس  وقتی سردار بلندم کرد،

بشم برم اتاقم لباس بپوشم که پای ایلیار رو له کردم و بدون نگاه 

تو لحظه اخر که داشتم در اتاقم رو   کردن به پشت سرم رفتم اتاقم.

  .در رو بستم  بستم صدای خنده سردار بلند شد،می

از دست مانتو، شالم خالص شدم بعد یه ساحلی که حجابی بود اول 

هاش و گردنش بسته بود، به رنگ خاکستری بود پوشیدم، با دست

گذاشتم روی پا تختیِ تختم، رفتم   شلوار سیاهم. شال سیاه حریری

  .دست و صورتم رو شستم  سمت روشویی

دم، با حوله خشک کردم، رفتم جلوی آینه یه دونه رژ هلویی ز 

یکمی ریمل و تموم. خدایی خیلی جیگر بودم شالم رو انداختم روی 

های تخت سیاه رو فرشیم رو پوشیدم، رفتم به حال سرم و دنپایی

 .سرکی کشیدم

آروم رفتم    زنن. بدون حرفی برگشتمدیدم سردار و ایلیار حرف می

کرد برای ساالد آشپز خونه و به آرینایی که داشت چاقو رو تیز می

 :ورد کردن گفتمخ

  .بده من -
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های خمار مشکی رنگش بیداد برگشت و داد بهم. خستگی از چشم

  .کردمی

خواسته بودم، بیا منم غذاها   ای سیتا! کاش از خدا یه چیز دیگه -

 .رو چک کنم

نیمچه لبخندی زدم، جلو رفتم چاقو رو گرفتم و شروع کردم خرد 

خورد کردن وسایل، سس  بعد از تموم شدن    .کردن مواد ساالد

 .مایونز رو از یخچال برداشتم

کمی با آب قاطیش کردم تا از محکمی سس کمی کم بشه، با  

های نعنای خشک روش رو کمی پوشوندم، ریختم داخل ظرف

ها رو آماده کردم و گذاشتم که ظرفمخصوص سس و بعد از این

رو صداشون رفتم تا اون دوتا   .روی میز، آرینا هم غذاها رو کشید

 .کنم بیان غذا بخورم

کرد، من وارد حال که شدم بدون توجه به ایلیار که داشت نگاهم می

فهمیدم که بردارم از کارهای این ایلیار خبر داره یا نه، مغزم باید می

 :شد، رفتم طرف سردار و گفتمداشت منفجر می

 !داداش شام حاظره بیایین بریم -

م، از پهلو بغلم گرفت و رو به سردار بلند شد و اومد کنار 

 : خرچنگ)همون ایلیار( گفت
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پختی دونی آرینا و سیتا چه دستداداش پاشو بریم شام، نمی -

 !دارن

ایلیار، بدون حرفی بلند شد و اومد از کنار من و سرداری که بغلم    

کرده بود رد شد و رفت داخل آشپز خونه. منم برگشتم رو به سردار 

 :گفتم

  !ونم؟سرباز ج -

 :ام و گفتنگاهش رو از رفتن ایلیار گرفت، کوبید به بینی

کنی سردار بچه، سردار. اسم به این قشنگی رو چرا خراب می -

  !آخه؟

 .ام رو مالیدم تا از دردش کم بشهاخمی کرده و بینی

  !شناسی؟گم تو از کی این ایلیار رو میحاال بماند، می -

سمتم دوتا دستام رو داخل دست  جا شد و برگشتروی کناپه جابه

  .هامهاش گرفت، نگاهش رو دوخت به چشم

کانادا تو کلوب دو سال پیش آشنا شدم باهاش، پسر   خب تو -

  .خوبی هستش

قدر صاف و چارم چهبرای سادگی سردار خندیدم. برادر بی  تو دلم

چه پسری خوبی    .ساده بود که این شیطان صفت گولش زده بود

  .ای اونمبا قاتله، حرفههستش، با
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که چیزی نگفتم و باهم رفتیم آشپز خونه. تا شام بخوریم. بعد از این

قشنگ از طرف سردار دعوا شدم که چرا غذا کم کشیدم و روز به 

  .بلند شدم  شم و خوردن غذای سه روزمروز دارم الغر می

شویی و با آرینا که داشت ها رو گذاشتم داخل ماشین ظرفو ظرف

اورد تا بخندیم قهوه درست کردیم و رفتیم مسخره بازی در می

ها رو دادیم و نشستیم که گوشیم زنگ خورد و قهوه  پیش اون دوتا.

  .کنار آرینا بود، گوشیم رو برداشت داد دستم

نه برای زنگ    .با دیدن اسم مامانِ کامران، بیشتر اعصابم خورد شد

ان فرستاده بود االن زدنش بلکه کسی که پسرش رو داخل زند

دونم چرا س داغ که نمیداشت قهوه  روم نشسته بودروبه

کرد. جواب تلفنم رو دادم، بلند شدم رفتم سوخت رو کوفت مینمی

  .تو اتاقم. در بالکن رو باز کردم و رفتم بالکن

اومدم اتاقم، رفتم سمت بالکن اتاقم، از در رد شدم. بالکن   وقتی

وزید که لرزم گرفت. ولی دیگه می  ت، بادهوای خیلی سردی داش

برنگشتم لباس گرمی بردارم، زود تلفن رو جواب دادم تا خاموش 

  .نشده

  .سالم خانم احمدی -

  سالم دخترم. خوبی؟ -
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  !مرسی خانم احمدی، به خوبی شما. جانم کارم داشتید؟ -

 :حس کردم آهی کشید و گفت

تابی خیلی داره بیدخترم از کامران خبری نشد؟! خواهرش  -

 .کنه، مریض شدهمی

زاشت حرفش رو ادامه بده و منم بغضم گرفته صدای هق هقش نمی

  .شنیدبود. لعنتی! خودم رو کنترل کردم، نباید لرزش صدام رو می

کامیلیا بتونین   کنم تا شما وخانم احمدی، من یه مالقات جور می -

ه خدا دارم همه جوره کنم. بی سعیم رو میکامران رو ببنید. همه

  !کنمبرای کامران تالش می

ای مثل تو ندیدم، هر کی دونم دختر قسم نخور، من فرشتهمی -

کرد. ولی تو جای تو بود بدون پول حتی به رومون هم نگاه نمی

کنی! الهی بدون گرفتن حتی پولی داری برای جگر گوشم تالش می

  .خدا به تو بده دخترم  خوایهر چی می

نفرماید خانم احمدی، من به خاطر پول که نباید هر کاری کنم، و  -

و پولدار شد پولم رو بده،   کامران قول داده بیاد بیرون تا کار کنه

ولی همین دعاهای شما برای من   البته گولش زدم تا حرف بزنه

  !کافیه! همه چی پول نیست

  .خدا نگهبانت، دخترم مواظب خودت باش، خداحافظ -
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 .بان شماهم هم خانم احمدی، خدانگهدارنگه -

و شهری   وقتی تماس قطع شد، چشمام رو دوختم به سیاهی شب

کردم که قدر داشتم بیرون رو نگاه میدونم چهکه زیر پام بود، نمی

  .با صدای آرینا به خودم اومدم

  !قدر خیره شدی؟خسته نشدی این -

دونی، ودت میمن خسته بشم ازش. خ  شب چیزی نیست که  نه، -

  .شب به من آرامش میده

های خمارش خیره نگاهم کرد و کرد و با اون چشم  ی بانمکیخنده

 :گفت

 .آره خب، جغد شبی تو-

  .ها افتادمو یاد گذشته  ای کردم وخنده

گفتی؟! جغد خوندیم هم این رو میآد برای کنکور مییادت می -

 .خواییمی که میشبیم ما، نباید بخوابیم تا برسیم به جای

 :سری تکون داد و گفت

مون کردی که، هی دم به دقیقه مریض قدر زجر کشآره یادمه چه -

  .بودیم

به شهر ساکت و پر نورم نگاهی کردم، خیلی سختی کشیدم تا برسم 

  .به جایی که حقم بود
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 .ارزید، به این جایگاهمون، به این قوی شدنمونولی می -

 :ان گفتاونم مثل من رو به آسم

ارزید که رو پای خودمون وایستیم و فکر نکن نفهمیدم آره می -

 !کنی از من پنهون کنیداری چیزی رو که سعی می

 :خیره به چشم هاش اروم لب زدم

 !ای همین ایلیارهحرفه -

داخل سالن رو نگاه   های گنده شده یه بار از داخل اتاقم بهبا چشم

قدر این کارو تکرار کرد خندم گرفت. کرد یه بار من رو، دیگه اینمی

 :بشکنی زدم و گفتم

گم. فقط مغزم درگیر اینه کات کن گیجیت رو، دارم راست می -

 !سردار چه نقشی داره

 :مبهوت سرش رو تکون داد و گفت

  !مطمعنی؟ -

 :سری تکون دادم و گفتم

  .اره، سه روزه دنبالشم -

 !من.. من، مغزم هنگ کرد به خدا سیتاوک -

خاطر عوض کردن حالش به شوخی زدم روی گیجگاه سمت هب

 :چپش و گفتم
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  !مگه مغزم داری؟ -

ی قشنگی برام رفت و حرصی آروم به بازوم چشم غره  خندید و 

  .کوبید

 !نه، فقط تو داری -

 :اش و گفتمسرم رو تکون دادم و دستم رو انداختم روی شونه

  .خوریولش، بیا بریم تو سرده، سرما می -

دونم چرا تو کالً سرما روت اثری لرزم! نمیمی  آره دیگه دارم -

 !نداره؟

دونستم از این کار خیلی بدش می  خندیدم و لپش رو کشیدم.

  .هاش حساسهآد. چند بار گفته بود که روی لپمی

آد کمتر سرما اثر داره روم، ولی چون بیشتر از سرما خوشم می-

  .شهسردم می

 :و گفت نیشش رو باز کرد

  .ی سرما هستیاره، ملکه -

خندیدم و باهم از بالکن خارج شدیم و وارد اتاقم شدیم در رو بستم. 

 :گفتم

  .کننکار میبیا بریم بیرون، ببینم چی -

وقتی وارد سالن شدیم، دیدم هم سردار هم خرچنگ خان، 
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رفتم نشستم مبل   هاشون توی همه. مشکوک شدم. برای هموناخم

 :دار و دستم رو انداختم پشت گردنش و گفتمکناری سر

 !هات چرا غرق شده؟چیه اخوی؟! کشتی -

 :دست و پاچه لبخند محوی زد و گفت 

 !امکنم از فردا باید برم شرکت و خستههیچی دارم فکر می -

جوری نگاهش کردم که به منظور اون حیوان گوش درازی که تو 

ار از روی مبل پاشد و رو ایلی   .ولی حرفی نزدم  مغزش بود خودشه

 :به ما گفت

  .رفع زحمت کنم کم -ممنونم از پذیرایتون، من دیگه کم -

با نیش باز   پرو برگشتم -سردار و آرینا تعارف کردن و منم پرو

 :گفتم

 !دونی زحمتیخوبه می -

صدای اعتراض سردار بلند شد. ای بابا، پفی کشیدیم، این باز پدر 

  !بزرگ شده برای من

 !عه، سیتا؟! این چه حرفیه -

هاش من رو مورد عنایت برگشت سمت ایلیاری که داشت، با چشم

 :داد. گفتقرار می

 !کنه به دل نگیرداداش، سیتاوک شوخی می -
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 :اونم نه گذاشت نه برداشت گفت

 !دونم اخه نه که زیاد کار کرد، همه کارها رو آرینا خانم کردمی -

  .امصدام رو انداختم پسه کله  وحرصی از روی مبل پا شدم  

از خداتم باشه خرچنگ مغرور، بیا برو دیگه زیاد رو اعصابم راه نرو،  -

 !یکهو دیدی دستم به خونت آلوده شد

 :تمسخر آمیزی کرد و گفت  ایخنده

 رسه!؟آخی، تو زورت به من می -

این بار نوبت سردار بود که بخنده، خرچنگ خان برگشت رو به ایلیار 

 :فتگ

 قدر خنده داشت!؟چته! حرفم این -

 :سردار باز خندید و گفت

شناسی، یه بار پسر خالم رفت رو اعصابش؛ اونم آخه تو این رو نمی-

گی ای، تقریباً یه هفتاد کیلویی بود. بعد اینی که میخالهچه پسر

رسه با سی کیلو وزنش، پسر خالم رو انداخت زمین! زورت می

قدر ندش ترک برداشته بود، این رو نبین اینقدر زد تا یک داین

 !هست ها، یدونه همین قد هم زیر زمین داره

خندید و سردار از خنده قرمز شده بود و هر می -آرینا که داشت هر

گفت! هر کسی ها نداشتم. راست میخودم هم دست کمی، از اون
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 که رفته بود رو اعصابم، بدجوری ضربه خورده بود. ایلیار لبخند

حرف، رفت طرف ورودی و سردار هم پشتش رفت و محوی زد و بی

  .بعد خداحافظی گورش رو گم کرد

ادب خان آشنا شده بودم، خیلی بیدونم چرا از وقتی با خرچنگنمی

توجه به ادب بودم، بماند. بیشده بودم. آخی! نه که از اول خیلی با

و نرم عوض  هام رو با لباس خواب خرسیکسی رفتم اتاقم و لباس

کردم و بعد مسواک زدن و انجام دادن کارهام و آماده کردن لباس و 

کیف و کفش برای فردا، ساعتم رو تنظیم کردم و به سه نکشید، 

  .خوابم برد

صبح با صدای آهنگ ترسناک گوشیم، بیدار شدم. خودم این آهنگ 

شم و زنگ رو دونستم مرض دارم و بیدار میرو گذاشته بودم، می

  .خوابمکنم و باز میع میقط

و دیگه   برای همون آهنگ ترسناکی گذاشته بودم که زهرم بترکه

خوابم نبره، بلند شدم و رفتم طرف حموم و دوش نیم ساعتی گرفتم 

و زود اومدم بیرون یعد جنگ خشک کردن و صاف کردن موهایی 

و هایی که آماده کرده بودم رو، پوشیدم رسید، لباسکه به زانوم می

  .از اتاق در اومدم

گه.( دارم صبحونه دیدم آرینا و سرباز )همون سردار رو می

لقمه   .دادی کشیدم  خورن، آروم رفتم و پریدم آشپز خونه ومی
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اوه.  -پرید توی گلوی سردار و چایی ریخت روی دست آرینا، اوه

 !انگاری خیلی اوضاع خیت شد

و برگشت با رفتم کوبیدم پشت سردار تا نفس راحتی کشید 

 :عصبانیت گفت

 !شی؟سیتا، بچه مگه مرض داری آخه، تو کی آدم می -

 :با ناز موهام رو داخل شالم کردم که در اومده بودن و گفتم

 !شن آخه؟ها آدم میعه سرباز مگه الهه -

 :سری از روی تأسف داد و گفت

 .آمتا تو آدم بشی، من خودم از آدم بودن در می -

  !وردن و این بار نوبت آرینا بود که ناسزا بگهو شروع کرد به خ

سیتا الهی بری دستشویی، بیوفتی زمین، الهیی ماشینت زیر بارون  -

خاموش بشه گوشیت شارژش تموم بشه بمونی تو سرما، الهی 

 !تاپت بسوزهگوشیت و لپ

ای زدم و لپش رو قهقه   .کردهای بدی میآخی! بچم نفرین

خونه در اومدم و رفتم جلوی در و کفشای  حرف از آشپزبوسیدم، بی

پوشیدم؛ و با خداحافظی که کردم، از خونه در   سفید کتونیام رو در

  .اومدم

سوار ماشینم شدم و رفتم دفتر کاریم، دیرم شده بود و این آرینای 
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گوری، امروز کاری نداشت و منه بدخت باید چند تا پرونده بهگور

لوی دفتر و ماشین رو پارک کردم و کردم. رسیدم ججمع و جور می

گیر راهی البی ساختمان شدم و بعد از پیاده شدنم و زدن دزد  بعد

سالم دادن به حاج رحمت و نگهبان، ساختمان سوار آسانسور شدم 

وقتی رسیدم کلیدم رو در آوردم و در دفتر   .و طبقه هشتم رو زدم

ام سالمی ه منشیباز کردم و رفتم تو و درش رو باز گذاشتم و ب  رو

 :کردم و گفتم

 !؟کار کنیمحنانه، خوبی دختر؟ بگو ببینم امروز قراره چی -

 :ی با نمکی کرد و گفتخنده

امروز گاوت زاییده اونم هشت قلو، باید چند تا میزبان داری بیان  -

  !برای پرونده و ساعت شیش عصر بری، دادگاه برای پرونده الدن

 :ادای گریه کردن در اوردم و گفتم سرم رو گذاشتم روی میز و

شم هایی که قبول کردم، بازنشسته میمن بعد تموم شدن پرونده -

  .خداییش خیلی سخته

خندید. برگشتم برم توی اتاقم ریز می -و حنانه بود که داشت ریز

 :که گفتم

زحمت برام یه دونه کوفت، عه! کاری نکن تا شب نگهت دارم، بی -

  !ه نخوردم، حسش نبودنسکافه بیار صبحون
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ی اولی چَشمِش رو که شندیم کیفم رو گذاشتم روی میزم و پرونده

رو باز کردم، آخ این، اصالً یادم نبود. بعد ار نیم ساعت که نسکافم رو 

داغ خورده بودم، گوشی زنگ خورد، برداشتم که حنانه با  -داغ

 :جدیت گفت

 !ن داخل؟خانم سامه! آقای ادیب تشریف آوردن بفرستمشو -

حرف گوشی رو قطع کردم و کمی توی جام ای گفتم و بیبله

زدن اومد، بفرمائیدی   جا شدم و صاف نشستم. وقتی صدای دربهجا

ی احترام از صندلی پا شدم که آقای گفتم و خودم هم به نشونه

 :ادیب گفت

 !بفرمایید خانم سامه، احوالِ شما؟ -

 :ام نشستم و گفتمروی صندلی

 !طوره؟ن آقای ادیب، احوال شما چهممنو -

ی سری تکون داد و خوبمی گفت و شروع کرد صحبت کردن درباره

  !پرونده

هایی که دونید، این جلسه قاضی با مدرکخانم سامه خودتون می -

جا، برای تشکر از کنن. اومدنم اینشما پیدا کردید، علی رو آزاد می

 .شما بود

 :و گفتمسری تکون دادم و لبخندی زدم 
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وقت حق مظلوم از گلوی بله. ولی من قسم خوردم که نزارم هیچ -

گناه دونستم علی بیی من بود، که میظالم بره پایین! این وظیفه

 .دادمهست. باید نجاتش می

های کمی، رفت. باز حنانه ادیب سری تکون داد و بعد از صحبت

  :اومد تو

سه عصره. بیا بریم  گم سیتاوک، من بدجور گشنمه ساعت هممی -

رویی یه جیزی بخوریم، زود برگردیم، ها چی غذاخوری روبه

 !گی؟می

 :به ساعت روی دستم نگاه کردم و گفتم

 !شمبریم که دارم از گشنگی هالک می -

  .هامون راهی آسانسور شدیمخندید و با برداشتن کیف

 طرف خیابون که  و بعد از رسیدن از البی در اومدیم و به اون

  .غذاخوری بود رفتیم

ام دستم بود، که با شدم و گوشیمی  حواس ردداشتم از خیابون بی

داد حنانه تا به خودم اومدم و کم مونده بود ماشین بزنه بهم که 

 .دستم از پشت کشیده شد

دادم با سرعت شاید دیویست بود عین ماشینی بود که احتمال می 

بوت مونده بودم، قلبم طور مات و مهجت رد شد، ولی من همون
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  :کوبید. فقط یک فکر توی ذهنم بودام میتند به سینه -داشت تند

 !اگه به من زده بود االن زنده بودم؟

هام گرفت و تکون آرومی داد بهم حنانه با نگرانی جلو اومد و از شونه

 :و گفت

  !خوبی سیتا؟! چیزیت که نشد؟ -

 :مهای لرزان گفتزل زدم بهش و آروم با لب

 !خ... خوبم -

برگشتم کیفم رو که از دستم افتاده بود رو بردارم با دیدن اون سر 

  !کرد؟کار میجا چیاین این  جام خشکم زد! ایلیار!

 !کنی؟کار میجا چیتو این  -

 :های ترسناکش زل زد بهم و گفتاخمی کرد و با اون چشم

ی اون روزی هاخواست با ماشین بزنه بهت همون آدماونی که می -

 !بودن

دونستم منو تهدید کردن. از دیشب هر جا رفتی دنبالت بودن. می

 !خوان بالیی سرت بیارنمی

شد از اول، انگار هی پلی می "خواستن بالیی سرت بیارنمی"حرف 

هی تکرار پشت تکرار. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و با 

 :عصبانیت غریدم
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کم به  -و هستش. چرا؟! دارم کمکشم زیر سرِ تمن هر چی می -

  .رسم که واقعاً شوم هستیاین نتیجه می

*** 

 *راوی

های کوچولویش را گوش طور که ایستاده بود و حرفاما ایلیار همون

ی نه چندان کرد، با شنیدن اسم شوم اخمی کرد و به گذشتهمی

  !دوری برگشت

 ! فلش بک به گذشته

  

رفته بود و ترسی که توی دلش بود ای که سالن را فرا گبا همهمه

خاطر ای نشسته بود. کم چیزی نشده بود، مادرش بهروی صندلی

نجات جانش از جان خود گذشته بود، وقتی بعد بیست و چهار 

 .ساعت گذشته قاتلی که با ماشین مادرش را زده بود پیدا شد

اش حرفی گفتند که صدای شکستن قلبش را شنید و خانواده

  !ها را بشنود؟شد از پدرش این حرفگ شد. مگر میجا سنهمان

خوام! آقا، زوره مگه؟! از همون اول که به دنیا من این شوم رو نمی -

اومد ورشکشت شدم هیچ حاال عشقم رو هم از من گرفت. آهای! تو 

دیگه توی خونه   پسر، نه تو دیگه پسر منی، نه من پدر تو. برو جایی

  !من نداری
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 ! لبرگشت به حا

  

*** 

 *ایلیار

 :رویش غریداخمی کرد و رو دخترک روبه

 !زنی کوچولوبدون داری با کی حرف می -

 :سیتا حرصی نیشخندی زد و گفت

های ای خان من رو نترسون من از پسه کله گندهببین حرفه -

  زیادی اومدم! خب؟

و دست حنانه رو گرفت و از او دور شد و ایلیار باز رفت جایی میان 

گذاشت بالیی سرِ دانست چرا ولی نمیها قایم شد، نمیختدر

  !دخترکش بیاید

  

*** 

 *سیتاوک

طور متوجه ماشین شدی؟! من اصالً حواسم گم حنانه تو چهمی -

 !نبود

 :ای رفت و گفتحنانه چشم غره
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زنم تا صدای گاو تازه به دنیا اومده قدر میمن یه بار تو رو این -

 .گوشی هستبدی. هی حواست پرته 

 :باز حرصی سرِ جاش تکون خورد و گفت

شد چی؟! دونم چی تو اون کوفتی دیدی. اگه چیزیت مینمی -

 !هان؟

ایش زدم و لب باز کردم تا حرف بزنم، که لبخندی از سرِ نگرانی

صدای زنگ گوشیم بلند شد با نگاه کردن به اسم )تو رگیم!( 

به حنانه گفتم انتخواب تلفن رو جواب دادم و رو   فهمیدم آریناس!

  .کنه

  جانم تو رگیم؟  -

 :صدای خنده آرینا بلند شد و گفت

کجایی ناقال؟ من کارام رو تموم کردم و حوصلم سر رفته. بیام  -

  پیشت؟

نگاه کردم که هنوز چیزی انتخواب نکرده بود و به آرینا  به حنانه

 :گفتم

  .زه رسیدیمروی شرکت با حنانه تابهپاشو بیا غذاخوری رو -

 :هوفی کشید و گفت

 .آمگفتی، نزدیکم دارم میعه، نامرد. خوب زودتر می -
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 .و زرتی قطع کرد

زدم و آخرش بدون ای خدا این رو از من یاد گرفته بود، حرف می

خورد سرِ این قدر حرص میسردار چه   .کردمحرفی زرتی قطع می

 .به پای حنانهسرم رو بلند کردم و از زیر میز کوبیدم   موضوع

  

هاش توی هم رفت و آخی گفت و خم شد پاشو ماساژ داد. که اخم

 :ای رفت و گفتنگاهم کرد و چشم غره  های نازشبا اون چشم

 خدایش مرض داری آخه؟ چته؟ -

 :نیشخندی زدم و گفتم

 .کنی، یه چیزی انتخواب کن خوباتم که کشف نمی -

ت دادم بیاد جلو، چون خودم عالم  به گارسون  و دستمُ بلند کردم و

  .خوره سفارش دادمدونستم آرینا چی میمی

 !سالم خوش اومدید، چی میل دارین بانو ها؟ -

 :رو کردم و سرد گفتم

  .تمام مخلفاتش  یک پرس کوبیده و یک پرس جوجه با -

 :رو کردم به حنانه گفتم سفارش بده اونم مثل من سرد گفت

 .الزانیا -

ادداشت کردن سفارشاتمون رفت، که همون لحظه گارسون بعد از ی
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  .آرینا هم رسید

  .ببخشید دیر کردم، ترافیک بود -

 :حنانه لبخندی زد و گفت

  !اشکال نداره آرینا، خوبی؟ -

 :آرینا لبخند خوشگلی زد و گفت

  .آره قشنگم -

حرصی پام    !شد کهآخ! من حسودیم می  هم دیگر رو بغل کردن.

وبیدم به میز که از ترس هر دوتاشون پریدن باال و رو بلند کرد و ک

 :آرینا گفت

  .پی بردم به خدا -

 :با تعجب پرسیدم

  !به چی پی بردی؟ -

 :کیفش رو روی میز گذاشت و نشست و گفت

 .که تو، آدم بشو نیستیاین -

ها! دست چپم رو بلند مزههر دوتاشون به این حرف خندیدن. بی 

 :کردن گرفتم و گفتمو ژسته باز بسته   کردم

  .خسته شدم، گشنمه  ور ور ور! -

 :هاشون گرد شد. آرینا گفتکه هر دوتاشون، چشم  
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  .ادب شدیخیلی بی -

 :خندیدم و گفتم

 .دونممی -

آورد و شروع کردیم به خوردن. که   هامون روکه گارسون سفارش

دستم رو با دستمال کاغذی پاک کردم و  . پیامی به گوشیم اومد

 :بازش کردم که نوشته بود

  (!بینتت؟گی کسی میکنی نمیجوری شیطونی میوقتی این )

با تعجب چند بار محتوای پیام رو خوندم، ولی نفهمیدم کی هست. 

 :برای همون پیام دادم

 .شما؟! فکر کنم اشتباهی فرستادین -

 :و سند رو زدم که همون لحظه جواب داد

  .دی خودم پیدا کردمگفته بودم شمارت رو بده، ندا -

 !با خوندن این متنش فهمیدم که این ایلیار شمارم رو پیدا کرده 

 :پیام دادم

 از کجا پیدا کردی شمارم رو؟ -

 :بعد دو دقیقه جواب داد

  .کنممنم دیگه، پیدا می -

 :رو با حرص پرت کردم توی کیفم که حنانه گفت حرف گوشیبی
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تونی یه پراید قراضه پول اون می با  ها چته؟ پول گرفته اون گوش -

  !بخری

اومد از بنز بیام سوار شروع کردم به خندیدن. خدایش به من می

  پراید قراضه بشم؟

 :گفتم

خوای بدم به تو ببر گوشی رو بفروش برو پراید قراضه بگیر می -

  !برای خودت توی دلت نمونه

 :خندید و گفت

م پراید قراضه سوار نه مرسی وقتی دیویست و شیش جیگری دار -

  !شمنمی

 :رو کردم به آرینا و پرسیدم

 !گم آری بعد غذا کاری که نداری؟می -

 :سرش رو از بشقابش بلند کرد و غذاش رو قورت داد و گفت

 !طور؟نه چه -

و با دستمال کاغذی گوشه لبمُ   آخرین قاشق از غذام رو خوردم

 :پاک کردم و گفتم

 !بریم شرکت سرباز -

ای گفت. برگشتم طرف حنان که دیدم با باشه  ون داد وسری تک
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 :کنه. گفتمهای مظلومش نگاهم میچشم

شه تو رو نبریم هوم؟ پاشید برید سوار ماشین مگه می  باشه حاال. -

  .بشید، منم برم حساب کنم بیام

 :از جام بلند شدم و رفتم حساب کنم که گفتن

 .یه آقایی میز شما رو حساب کرده خانوم -

 :با تعجب گفتم

مطمئنید؟ شاید میز اشتباهی رو گفتید، یه چک بکنید  -

 :سرش رو تکون داد و به مانیتور نگاه کرد و گفت  بازم.

 .ستنه حساب شده -

  .که پیام اومد، باز ایلیار بود

  .چونه نزن بیا بیرون، حساب کردم من -

 :و جوابش رو دادم   کشیدم  پفی

 !ب کنی؟چه دلیلی داشت تو حسا -

  .از رستوران در اومدم و سوار ماشین شدم و اونم دیگه جواب نداد

 :از دخترا پرسیدم

 !خوایید؟چیزی نمی -

گاز دادم تا بریم برسیم شرکت   ای گفتن و منمهر دوتاشون نه

  !سربازِ خودم
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تا خواستم از چهار راه رد بشم که چراغ قرمز شد. اه لعنت به این 

ماشین سوناتا اومد کنارم پارک کرد و پسرای  شانس! دیدم یه دونه

  .مامانی توش بود

حاال چرا مامانی؟ چون قشنگ ابروهای برداشته شده، پیرسینک 

ها احتماالً دختر بودن. یکی برگشت بینی زده بودن. ای خدا! این

 :گفت

 !ی باکالسجون بابا! خانوم خوشگله -

 :برگشتم طرفش و گفتم

 .گردهها نمی کالبیاین خانوم باکالس با  -

شد رو و شیشه رو کشیدم باال و صدای آهنگی که داشت پخش می

  .زیاد کردم

  !چه آهنگ خوبی هم بود

  .مون فرق بوداز همون اولش، خیلی بین)

  .من عاشق بارون بودم اون عاشق برف بود

  

  .من خیلی آروم بودم اون خیلی پر حرف بود

  .بودولی نگذریم ازت خیلی خوش قلب 
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  .از االن به جز دوری تو هیچی به من نزدیک نیست

  .ریممون از دست میدرد داره نرو جفت

  

  .دیمو پس میفهمم داریم تقاص چینمی

  .و پس میدیمفهمم داریم تقاص چینمی

  

  گرده، من یا تو؟برو ولی ببین کی برمی

  ببین تهش کی گریه کرده، من یا تو؟

  

  گرده من یا تو؟رو می تا صبح همه شهر

  .حرفاتُ االن بزن که دیگه دیره

  

  .خوایی بری برو دست بردارفردا، اگه می

  .نری دوباره باز بیای از فردا

  

  .تو پروازترسم دلم یاد بگیره بیمی

  .تو عادت بکنم بازبه این شرایط بی

  

  .قدر ازم دیگه خبر نگیریترسم اینمی
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  .ریمون از این دوری بمیمتا یه جایی که جفت

  

  .خیال شدمفراموشت نکردم فقط بی

  .یادت باشه خودت رفتی من که زورت نکردم

  

  گرده، من یا تو؟برو ولی ببین کی برمی

  ببین تهش کی گریه کرده، من یا تو؟

  

  گرده، من یا تو؟تا صبح همه شهر رو می

  .حرفات رو االن بزن که دیگه دیره

  

  .خوایی بری برو دست بردارمی فردا، اگه

  (!نری دوباره باز بیای پس فردا

و بعد از گذشت پیچی رسیدم جلوی شرکت و ماشین رو دادم دست 

  .نگهبان تا پارک کنه و هر سه تامون رفتیم داخل

رسیدیم البی شرکت و بعد از گذروندن نسبتاً راه طوالنی، جلوی 

  .بیادو دکمش رو زدم تا   آسانسور وایستادیم

 :با صدای زنگ زدن گوشی آرینا به طرفش برگشتم و گفتم
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 !کیه؟ -

 :به گوشیش نگاه کرد و گفت

  .سرداره که -

 :گوشیش رو گرفتم و گفتم

 .جواب نده بریم سوپرایزشه -

ای کرد و سری تکون داد. که همون لحظه آسانسور درش باز خنده

دم تا برسیم به ی دهم رو زی طبقهو دکمه  شد و ماهم سوار شدیم

شد گوش دادم. موسیقی چرتی که توی آسانسور داشت پخش می

  !گرفتقدر چرت بود! آخه آدم خوابش میخدایش چه

با صدای سخن گوی آسانسور به خودم اومدم و پیاده شدم که 

مستقیم رفتم در شرکت رو زدم که آبدارچی شرکت عمو رضا در رو 

 :د و گفتباز کرد و با دیدن من لبخند گرمی ز

 !سالم باباجان -

کوبیدم جوری که دستام رو میلبخندی گنده زدم و با هیجان همون

 :به هم گفتم

 !وای! سالم بابا رضای خودم، خوبی؟ -

تامون رفتیم تو در رو خندید و عقب رفت تا بریم تو وقتی هر سه

 :گفت  بست و
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ین گذرونیم دخترم! چه عجب شما یادی کردین از اشکر خدا می -

 !ورها؟

 :هام رو گنده کردم و چونمُ کمی دادم بیرون و گفتمچشم

کنم کاری قدر پرونده ریخته سرم، بعد کالً وقت نمیبابا رضا این -

 !بکنم

 :گفت  لبخند گرمی زد و

 !هامواظب خودت باش بابا جان. خیلی ضعیف شدی -

  .سری تکون دادم و چشمی گفتم و راه افتادم برم اتاق سرباز

 :اش پا شد و گفتاش از روی صندلیپیچیدم برم اتاقش منشی تا

  .سالم خانوم، آقا مهمون دارن؛ بزارین اطالع بدم که اومدین -

سری به نشونه نه تکون دادم و زرتی در رو باز کردم. دیدم که سرباز 

و ایلیار و یک نفر دیگه که پشت به در نشسته بود داشتن حرف 

  .زدنمی

واست توبیخ کنه کسی رو که بدون در زدن اومده خسردار که می

 :هاش محو شد و گفتبود. با دیدن من اخم

 !ای تو سیتاقدر حالل زادهچه -

 :با تعجب پرسیدم

 !طور؟چه -
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 :خندید و به اون مردی اشاره کرد و گفت

 .جاستببین کی این -

با کنجکاوی رفتم جلو که، با دیدن میالد کم مونده بود غش کنم. 

و   دایا! داداش بزرگه برگشته بود از آلمان! با جیغ پریدم بغلشخ

محکم بغلش کردن، که خندید و محکم اونم مثل من بغلم کرد. 

 :گفت

  .خیلی تنگ شده بود -جوجه کوچولوم، دلم برات خیلی -

 :کوبید روی بینیم و گفت

 !سالمت کو؟ -

نگش بودم. قدر دلتخندیدم و از بغلش در اومدم و نگاهش کردم، چه

  !خدایا مرسی که داداشام رو برگردوندی

 !سالم داداشی! کی اومدی نامرد هان؟ -

 :دستشو انداخت روی شونم و گفت

جا سردار رو یا به به خدا دوساعت نیست رسیدم. دیگه اومدم این -

 !قول تو سرباز رو سوپرایز کنم. اینم بردارم بیام پیشت

سالم دادن و بعد سالم علیکی که  هومی گفتم که تازه آرینا و حنانه

  .!کردن هممون نشستیم

دستم رو گذاشتم زیر چونم و خم شدم به میالد نگاه کردم. خدایا 
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قدر جذاب شده یا کالً جذاب آفریده این بشر چون برادر من بود این

 !بودیش؟

  :رفتم که سردار حرصی گفتداشتم توی دلم قوربون صدقش می

 !خوردیش سیتا -

خندیدن به حرفش. آخی پسرم حسودیش شده بود، از جام  که همه

بلند شدم و رفتم پشت میز کنارش و خم شدم محکم لپش رو با 

 :صدا بوسیدم. که خندید و گفت

 !آخیش راحت شدم -

مون لخندی زدم و برگشتم دیدم ایلیار با نیمچه لبخندی داره نگاه

 :کنه. اخم کردم و گفتممی

 کنی؟کار میجا چیتو این -

 :که سردار زد به کمرم و گفت

  !چته تو؟! چه پدر کشتگی داری باهاش آخه عه -

 :پامُ کوبیدم زمین و گفتم

 .ره، با اون نیشخندهاشروی اعصابم راه می -

که باز ایلیار نیشخند زد. کوفتی گفتم و رفتم خودم رو انداختم بغل 

 -داد. نوچیچاره رو قورت می بیهاش حنانهمیالد که داشت با چشم

  !نوچ انگار پسر بزرگم دل باخته شده
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 !زدم به بازوش که نگاهم کرد و با سرش پرسید چیه؟

 :سرم رو بردم نزدیک گوشش و گفتم

  .بسه دیگه عه، دختره از خجالت آب شد -

 :لبخندی زد و لپم رو کشید و گفت

 !زنیمتوی خونه در مورد این خانوم حرف می -

 :انداختم باال و گفتم شیطون ابروی راستم رو

  !زنیمبله حرف می -بله -

بعد از نیم ساعت که وایستادیم تا کار سردار توی دفترش تموم بشه، 

همگی از اتاقش خارج شدیم و از شرکت خارج شدیم. دست میالد 

  .رو گرفتم و کشیدم

  .آی، خوشتیپتو با من می -

ی کردم و روی ای زد و دستش رو داخل چال لپم فرو برد. اخمقهقه

آد بعد هر دوتا داداش خل دونن بدم میدستش کوبیدم. این دوتا می

  .کننرن هی زرتی دستشون رو داخل چال لپام فرو میآن میمی

  !چشم بانو، فقط تو امر کن-

خندیدم که چشمم به حنانه افتاد، که ایلیار هم کنارش بود، آرینا 

  .که با سردار رفت پس

  !آمبا حنانه بیا من با ایلیار میامم، میالد تو  -
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برگشت و نگاهی به من کرد. چشمکی زد و به طرف حنانه رفت. بعد 

که صحبت کردن حنانه سرش رو به نشونه تأیید تکون داد. و از این

قدر غرقشون شده بودم که متوجه دوتایی سوال ماشین شدن. این

  .ای هست ایلیار کنارم وایستادهنشدم چند دقیقه

  !بریم؟ -

زدم آخه خدایا چرا به صورتش نگاه کردم. به خودم غر می  برگشتم

توستم قدر این بشر رو قشنگ آفریده بودی که من نمیاین

اش کنم؟! موهای مشکی لختی که داشت چند تارش روی مسخره

اش افتاده بود. با اون تیشرت مشکی و شلوار لی که پوشیده پیشونی

تر دیده اش چهار شونهی پهن و مردونههاشد شونهبود، باعث می

  .بشه. چشمم را ازش گرفته و به خیابان دو طرفه دوختم

  !آره بریم-

شدیم که دیدم ایلیار دوتایی راه افتادیم . داشتیم از خیابون رد می

خواست بزنه به من حواسش نیست و همون ماشینی که اون روز می

مون. یکهو حس کردم پاهام آد طرفباز داره با سرعت خیلی زیاد می

از شدت ترس خشک شد، ولی به خودم مسلط شدم و با زور ایلیار 

رو به طرف جلو پرت کردم تا بیام خودم عقب بکشم آینه ماشین با 

 .ی بدی به پهلوم خورد مه باعث شد به عقب پرت بشمظربه

ایلیار انگار که تازه به خودش اومده باشه از جاش بلند شده و به 
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پا تند کرد، ولی من داشتم از درد روی زمین دور خودم  سمتم

  .چرخیدممی

  سیتاوک؟ ببینمت. چیزیت که نشد؟ -

ی اشکی از کنار چشمم تونستم حرفی بزنم! قطرهاز شدت درد نمی

  .ام سر خوردسر خورد که نگاه ایلیار هم باهاش تا پایین چونه

  .تونم تکون بخورمآی ایلیار پهلوم، نمی -

زدیک شد و از بازوم گرفت کمک کرد بلند بشم. نتونسم خودم رو ن

هام از روی صورتم سر خوردن. ایلیار سرش رو نگهه دارم و اشک

هایی که هام، با اون اخمش همراه با چشمبلند کرد و با دیدن اخم

  :توشون نگرانی موج میزد گفت

  !خیلی درد داری؟ -

 :تا خواستم جوابش رو بدم که غرید

کار کنم؟! چرا منُ هل دادی؟ آخه اگه تو چیزیت بشه من چی -

  !دادیخودت رو نجات می

که میالد کردم! چه دلیل داشت جز ایناش رو درک نمیاصالً نگرانی

 !که مواظب من نبود؟کردن بابت اینو سردار باز خواستش می

اش بابت صدمه دیدن من دونم چرا این نگرانیولی با این حال، نمی

ذت داشت برام. کمکم کرد تا سوار ماشین شدیم و به سمت ل
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بیمارستان روند. وفتی رسیدیم نزاشت پیاده بشم و خودش اومد باز 

اش از بازوم گرفته من رو تا پذیرش برد و صداش رو پسه کله

  .انداخت

  

  !دکتر؟ آهای! دکتر مریض دارم -

  

گذشتن با میچند پرستار و یک دکتر مسنی که داشتن از راه رو  

ایلیار به این سمت پا تند کردن که دوتا پرستار خانوم از   صدای داد

بازوهام گرفته و داخل اتاقی که چند قدم باهامون فاصله نداشت 

هدایتم کرد. روی تخت دراز کشیدم که ایلیار و دکتر داخل اتاق 

  .اومدن

  

  !دخترم چی شده؟ -

  

رو بدم، ایلیار به جای  کشیدم و تا خواستم جوابش  نفس عمیقی

  .ی توپی براش رفتممن جوابش رو داد. که یه چشم غره

  

آینه   خورد بهش که تا عقب کشیدماشین با سرعت داشت می -

  !ماشین به پهلوش خورد



 

 

 WWW.98IA3.IR 83 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

  

و به سمت من اومد   ی تأیید حرفش تکون داددکتر سری به نشونه

نم! سمت ایلیار و گفت لباست رو بده به باال تا پهلوتُ معاینه ک

چرخیدم که اخمی کرد و دستش رو به گردنش کشید. پفی کرده و 

قدر خوب بود که از اتاق خارج شد، لبخندی روی لبم اومد. چه

خاکستری رنگم رو که تا زانوم بود و گشاد   درکم کرد. مانتوی

هاش رو باز کردم و تیشترتی که از شبیهه بلوز مردونه بود، دکمه

  .ودم رو کناری دادمزیرش پوسیده ب

  

که هوش از سرم پرید   ی دکتر به پهلوم نگاهی کردمبا دیدن قیافه

بزرگی سرتاسرش رو گرفته بود. خودم هم تعجب کردم   یه کبودی

که دکتر معاینه کرد. ایلیار اومد تو که از از بزرگی کبودی، بعد این

رو روی  های مانتوم رو بستم و شالمجام به کمکش بلند شدم. دکمه

  .سرم جلو کشیدم

  

نویسم با مسکن. مواظب باشین باز تون چند تا پماد میبرای خانوم -

و   شهپهلوش به جایی نخوره چون دردش غیر قابل تحمل می

یه ماهی باید تحت   هاش آسیبی ندیدن وگرنهخداروشکر که دنده

  .موندنظر ما بیمارستان می
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چپ نگاهش  -باز شد که چپ تون ایلیار نیششاز لفظ خانوم 

ی من شعور چه خوشش هم اومده بود با گرفتم نسخهبی  کردم.

های الززم رو توی ماشین نشستم که ایلیار رفت داروخانه تا وسایل

که خاله سیو   ایاش زنگ خورد که با دیدن شمارهبگیره. گوشی

  .جواب دادم  کرده بود لبخندی زدم و

  

  !ربونت بشه خالهپسرم خوبی؟ قو  سالم -

  

اش رو صدام رو صاف کردم و با لحن آروم و خانومانه جواب خاله 

  .دادم

  

  !سالم خاله -

  

ی اشتباهی زنگ شده ولی چاره زن فکر کنم، فکر کرد به شمارهبی 

 :گفتبعد چند ثاینه صداش اومد که می

  

  !تو کی هستی عزیزم؟! ایلیار کجاست؟ -
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لبخندی از فکری شیطانی   اش زدم،فتاری خالهلبخندی از خوش ر 

  .لبم اومد  که به سرم زد روی

  

  !تون هستم خالهمن عروس -

  

اش جیغی کشید خاله  صدایی نیومد چند بار الویی گقتم که یکهو

موبایل رو از گوشم دور کردم. عه! بگو آخه خاله جان عزیزم، این   که

  .کشیها جیز نیست که داد میگوشه

  

گی عروس گلم؟! بالخره ایلیار من هم آدم شد و وای راست می -

  .زن گرفت، خدایا شکرت

  

خداحافظی کرد و زود تلفن رو قطع کرد با دیدن ایلیار که داشت به 

پرت کردم، سر   اش رو روی داشبودماشین نزدیک میشد زود گوشی

  .جای خودم نشستم

ت. پالستیک دارو ها رو ایلیار در رو باز کرده و داخل ماشین نشس

چرخوندم، به بیرون   گذاشت، نگاهی به من کرد. سرم رو  روی پاهام

و به راه افتاد.   خیره شدم. کالفه پفی کشید و استارت ماشین رو زد

شد تا بگه ولی باز پشیمون می  توی راه چند بار خواست حرفی



 

 

 WWW.98IA3.IR 86 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

مک کرد ی ما رسیدیم، ماشین رو پارک کرد. اومدم ککه به خونهاین

 .تا به طبقه سوم برسیم

  

روی آپارتمانمون رسیدیم در رو زد که میالد در رو باز وقتی به روبه

با دیدن وضعیت من جلو آمد و از بغلم   کرد تا خواست حرفی بگه

 .با نگرانی چکم کرد  گرفته

  

 !سیتاوک چت شده؟ -

  

وازش اش زده و دستم رو بلند کردم. گونش رو نلبخندی به نگرانی 

های داداشم بود. اگه سردار یا میالد کردم. دنیای من چشم

  .اوردمشد قطعاً من کم میچیزیشون می

  

  .گمهیچی داداشم بریم تو بشینیم، می -

  

ی باشه تکون داد و کمک کرد تا رفتیم سرش رو به نشونه

روی کاناپه که نشستم، سردار، آرینا، حنانه هم با نگرانی   و  تو

گی متنظر نگاهم همه  کردن، میالد و ایلیار هم نشستن ونگاهم 

 !کردن
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  !خب... خب ماشین زد بهم -

  

ای گفت. بلند شد اومد کنار زانو زد، دستام رو توی سردار چی 

  :گرفته و با نگرانی پرسید  اشهای پهن و گرم مردونهدست

  

  !االن خوبی قوربونت بشم؟ -

  

اداشی نشد آخه؟! ما پنج فرزند بودیم شد فدای همچین دمگه می 

میالد خیلی به هم وابسته بودیم و سانیار، ستیال   ولی من و سردار و

دوستم االن سردار داره خودشُ سرزنش به هم وابسته بودن. می

  .کنه که چرا مواظبم نیست. گونش رو نوازش کردممی

  

  .خدا نکنه! آره خوبم، با ایلیار رفتیم دکتر -

  

زانوهایش بلند شد، روی موهام رو   شکری گفت و از روی خدا 

دونه همشون حالم رو پرسیدن که  -دونه  بوسید و کنارم نشست.

 "جانم خاله"یکهو گوشی ایلیار زنگ خورد. جواب که داد با گفتم 

که ام گرفت! حتماً زنگ زده بود باز خواستش کنه. بدونه اینخنده
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ها ی پروندهه مشغول صحبت دربارهحنان  چیزی رو به روم بیارم با

  .شدم

  

  .راستی سیتاوک، مامان کامران زنگ زد! گفت کارت داره -

  

حتی یه   دونستم جوابش رو چی بدم.وار پوفی کشیدم. نمیکالفه 

که رفیق صمیمی های ایلیار نبود هیچ، اینسرنخی از خالف

شده بود به  هام بود بدجور مغزم رو مشغول کرده بود و باعثداداش

  .کار کنمدونستم چیمیالد و سردار هم شک کنم! اصالً نمی

  

  .زنمباشه مرسی که گفتی، خودم باهاش حرف می -

  

اش شد. ایلیار که از داخل ای گفته و مشغول با گوشیحنانه باشه 

بالکنی که توی سالن بود اومد تو و مستقیم به من نگاه کرد. نتونسم 

مثل بقیه گوشیم رو   بشم و سرمُ انداختم پایین.هاش خیره به چشم

 .دستم گرفتم

ام گوشیم بلند شد که دیدم ایلیار بعد چند دقیقه صدای پی 

  .اسش و باز کردمامها و اسهستش؛ رفتم داخل صندوق پیام

 که تو زن منی، نه؟ -
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کنه. لبخند گشادی زدم که سرمو بلند کردم که دیدم نگاهم می 

 .شروع کردم به تایپ کردن  دیده شد.کال دندونام 

 نه، کی گفته؟ -

دکمه سِند رو زدم و نگاهش کردم. با لرزیدن گوشی توی دستش،  

 :محتوای پیام رو خوند و شروع کرد به نوشتن

 .دارم برات خانوم کوجولو -

  .جوابش رو ندادم و رو به میالد گفتم 

  !اهم قمری -

رد؛ راستش ترسیدم ازش، سرش رو بلند کرد و با اخم نگاهم ک 

کرد طرف توی شلوارش بیشور خیلی با ابهت بود، بعد که اخم می

 .کردشکوفه می

 .نشنیدم -

بار خودش به من هام و گنده کردم. یادمه یکلخندی زده و چشم 

هام و هیچ وقت این شکلی نکنم؛ هر کسی باشه گفته بود که چشم

اوخ بلند شدم کنارش نشستم  کم میاره. سو استفاده کردم و با آخ و

  .و خودم و داخل بغلش جا کردم

 .هیچی داداش میالد، من گشنمه خب -

ای کرده و توی بغلش فشارم داد که دادم بلند شد. از بغلش خنده 
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راحت بود،  درم آورده و شومیزم رو کنار داد، خیالش از ندیدن ایلیار

ت که ایلیار ما ذاشجون جایی نشسته بودیم که ستون داشت و نمی

رو ببینه. با دیدن کبودی بزرگ پهلوم، اخمی کرده و آروم 

  .هاشو روی پهلوم کشیددست

 بمیرم برات، ببین چی شده! درد داری؟ -

تکون دادم. بلوزم رو انداختم و گوشیش رو  "نه"سرم رو به نشونه  

 :، پرو گفتمبه طرفش گرفته

 .غذا سفارش بده -

  .وران همیشگیمون زنگ زدای گفت و به رست"باشه"

 .هاخواممن پیتزا می -

ایلیار و میالد و حنانه مثل من پیتزا خواستن ولی میالد و آرینا  

ها رو داد، گوشی رو قطع کرد و همگی الزانیا. میالد که سفارش

ساکت نشستیم. یهو ارینا بلند شد و به سمت تلویزیون رفت، 

  .ای داخل دستگاه گذاشتدیسی

  .م سر رفت. بیاید تا اومدن غذا فیلم جدید ببینیملهحوص -

جا امون همههمگی موافقت کردیم و فیلم رو دیدم که صدای قهقهه

  .رو برداشته بود. خیلی فیلم باحال و طنزی بود

ش رفت و که غدا رسید و خوردیم، حنانه با ایلیار به خونهبعد از این
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اتاقم قدم برداشتم. رفتم ها خداحافظی کرده؛ به سمت منم با بچه

های خوابم رو پوشیدم، روی تخت که دراز کشیدم متوجه لباس

 .شدم صفحه گوشی روشن و خاموش میشه

 .با برداشتن گوشی و بل دیدن اسم ایلیار، ابروهام از تعجب باال پرید

 "امروز خیلی دلبر شده بودی "

و توجه به پیامش، گوشی رو خاموش کرده پوزخندی زده و بی 

 .خوابیدم

*** 

-صبح که از خواب با صدای نحس زنگ گوشی بیدار شدم، با غر 

 .غرهام شروع شد

من غلط کردم رفتم وکالت؛ اصال باید همون دیپلم ترک تحصیل  -

 .کردم، االن خواب بودممی

 .با اومدن صدای بمی از ترس باال پریده و برگشتم به طرف میالد

 آخه غروی من؟ چقد غر میزنی-چته غر -

ور. چقدر هم پررو تشریف داشت ای گفتم و هلش دادم اون"ایش"

این اخوی ما. دهن کجی کرده و به سمت سرویس بهداشتی اتاق 

خودم قدم برداشتم. بعد از اتمام کارم، سر و وضعم رو درست کرده 

 .به آشپزخونه رفتم
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به آشپز خونه که رسیدم، سالم بلند باالیی دادم که همه با 

 :جوابم و دادن. روی صندلی نشستم که آرینا گفت خوشرویی

 ."دادگاه کامران امروز"راستی، حنانه زنگ زد گفت  -

پیشونیم کوبیدم.    به  دستم و بلند کرده و محکم  

 .ای خوردم و رفتم اتاقمچرا؟ زود دو یا سه لقمه  نبود   یادم

ای با شلوار دمپای سفید و شال با پوشیدن یک مانتوی سرمه

ای همراه با کیف و کفش ورنی مشکی، راهی بیرون شدم. با رمهس

 .ها از خونه خارج شدمخداحافظی از بچه

ای رو با کالفگی و سردرد که ترافیک سنگین چهل دقیقهبعد از این

های تند پشت سر گذاشته، جلوی مجتمع خودمون رسیدم و با قدم

دم که به سمت البی رفته، سوار آسانسور شدم. به طبقه خو

دیدم حنانه داره با دو، سه پرونده سمت اتاق من میره؛   رسیدم،

 :صداش زدم

 .حنانه -

با شنیدن صدام به عقب برگشت که با دیدن من لبخند گرمی زده   

 :و نزدیکم شد؛ پرونده زرد رنگ رو دستم داده و گفت

سالم خوش اومدی. بیا، بعد یک ساعت دادگاه کامران شروع  -

 .رونده هستمیشه، اینم پ
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. زود سوار ماشینم شده تشکری ازش کرده و راه نیومده رو برگشتم 

م اومد؛ دستم و بلند و به جاده اصلی روند که آهنگ مورد عالقه

 .کرده و صداش و زیاد کردم

" 𝒚𝒊𝒏𝒆 𝒈𝒆𝒄𝒆 𝒃𝒊𝒓𝒂𝒛 𝒓𝒂𝒈𝒎𝒐𝒓... 𝒚𝒊𝒏𝒆 𝒈𝒐𝒏𝒐𝒍 
𝒑𝒂𝒓𝒂𝒎  

𝒑𝒂𝒓𝒄𝒉𝒂 ...𝒕𝒐𝒎 𝒉𝒂𝒕𝒊𝒓𝒂𝒍𝒂𝒓 𝒚𝒐𝒓𝒐𝒚𝒐𝒓 𝒃𝒐 

𝒔𝒆𝒉𝒊𝒓𝒅𝒆!" 

 ♡:معنی

ها دارم راه بازم شب و نمه بارون، بازدم دل تیکه پاره، تموم خاطره )

 (میرن تو خیابونا

... یه نمه بارون... دوباره من با یه دل داغون پیچیده دوباره شب "

 "هامونروی شهر بوی خاطره

"𝒃𝒊 𝒈𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒈𝒐𝒓 ... 𝒃𝒆𝒏 𝒉𝒊𝒄 ̧ 𝒊𝒚𝒊 𝒅𝒆𝒚𝒊𝒍𝒊𝒎... 

𝒚𝒂𝒛𝒊𝒌 𝒈𝒐𝒍𝒐𝒎𝒔𝒆𝒎𝒆𝒍𝒆𝒓 𝒔𝒂𝒉𝒕𝒆....𝒏𝒆𝒐 ̂𝒍𝒐𝒓 

𝒓𝒐𝒚𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒎𝒔𝒊𝒏...𝒅𝒐𝒏!" 

 :معنی

یه بار و بیا ببین... حال من اصال خوب نیست...حیف لبخندها همه  )

 (!الکی، توروخدا روهای برگرد

های رو لبم نقابه ... بگو حال این دیوونه خرابه... خندهبیا که  "
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 (...نبودنت یه سرابه بیا

"𝒏𝒆𝒇𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒅𝒊𝒎 𝒉𝒆𝒓 𝒈𝒐𝒏 ...𝒉𝒆𝒑 𝒂𝒌𝒍𝒊𝒎𝒅𝒂𝒔𝒊𝒏... 

𝒉𝒐𝒛𝒐𝒏 𝒚𝒐𝒌𝒕𝒐 𝒌𝒃𝒊𝒅𝒉𝒆 ...𝒔𝒆𝒏 

𝒔𝒐𝒏𝒃𝒂𝒉𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒔𝒊𝒏...𝒊𝒏𝒂𝒏 𝒉𝒊𝒄 ̧ 𝒌𝒊𝒎𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒗𝒆𝒎𝒆𝒛 

𝒔𝒆𝒏𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒔𝒋𝒛𝒂𝒌𝒂𝒅𝒂𝒓... 𝒏𝒆 𝒐𝒍𝒐𝒓 𝒖𝒛𝒂𝒌 𝒐𝒍𝒎𝒂 

𝒂𝒍 𝒚𝒂𝒏𝒊𝒏𝒂.." 

 :معنی

کشم توی فکرمی تو... غم نبود پاییز دلمی هر روز که نفش می )

کی نمیتونه تا آخر دوست داشته باشه ... لطفا دور تو...باورکن هیچ

 (نباش بگیر من و کنارت

ها یاد توی پس کوچه ...امه ، یاد تواَمروزی که نفس توی سینهتا  "

جا یاد که دوری ازم... همیشه، همهتواَم... تا ابد توی قلبمی با این

 (تواَم

 《تاشآهنگ ماسک از فرزاد فرزین و ایلیاس یالچین 》

*** 

با رسیدن به جلوی دادگاه، ماشین رو به سمت پارکینگ اختصاصی  

ارک کردنش، با برداشتن موبایل و پرونده، پیاده شده و برده، بعد از پ

 .به طرف داخل قدم برداشتم

به طرف طبقه سوم رفتم دیدم که کامران همراه با دوتا سرباز روی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 95 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

های پالستیکی آبی رنگ نشسته و داره پاهاش و با استرس صندلی

 .تکون میده

از  روش وایستادم تا یکیبه طرف کامران قدم برداشته و روبه

عقب رفته و  "وکیلشم"سربازها خواست اعتراض کنه، با گفتن 

 .گر ما شدنظاره

 !خوبی کامران؟ -

هایی که دنیایی از غم، درد و رنج بود سرش رو بلند کرده و با چشم 

نگاهم کرد که احساس کردم قلبم فشرده شد. تا خواستم چیزی بگه 

ن اومده داد در بزرگ و دو طرفی اتاق باز شد و مردی ازش بیرو

 :کشید

 !مجرم کامران ستایش، شاکی خانواده علیزاده -

دوبار که صدا زد، کامران از جاش بلند شد و همگی وارد شدیم که  

بعد دو دقیقه قاضی اومد که همه به احترامش بلند شده و نشستن؛ 

ولی من و وکیل خانواده مقتول روی پا بودیم. قاضی تا نشست، 

 :شروع کرد به خواندنپرونده رو باز کرد و 

های سخت کارمون، تعیین شده که طبق نظریه دادگاه و پلیس -

زمان حادثه شب بوده و کسی جز آقای کامران ستایش و آقای 

فرهاد مجیدی کسی داخل مغازه نبوده. اتهام قتل روی آقای کامران 
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 کنید؟ستایش هست. آقای ستایش، شما این اتهام رو قبول می

بلند کرد، نگاهم کرد که با خیره شدن به  کامران سرش رو 

که پشتش هستم رو بهش القا هاش سعی کردم اطمینان و اینچشم

 .کنم

 .گناهمخیر آقای قاضی، من بی -

 :وکیل، طرف مقابل بلند شد و گفت 

 .اعتراض دارم آقای قاضی -

ای قاضی که کمی سنش باال بود، با برداشتن چکش چوبی قهوه  

 :روی میز سه بار کوبید و گفت رنگ، اون رو

 .اعتراض وارد، بفرمایید -

وکیل صاف ایستاده و گلویی تازه کرد. با نگاهش به کامران که انگار 

 .کرد روی به صحبت کرداش میداشت مسخره

دونید، زمان حادثه طور که خودتون هم میآقای قاضی، همون -

. وقتی نبودکسی جز آقای ستایشگر و مرحوم آقای علیزاده کسی 

رسن، باالی سر جنازه فقط آقای سالگیش بود. ها هم میپلیس

 .ایشون قاتل اصلی هستن

دونستم که چشمام از شدت با حرص و عصبانیت، می  

 :هایی که چفت شده بود گفتم. با دندونسرخ شده   عصبانیت
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 !اعتراض دارم آقای قاضی -

 .انداخت قاضی نگاهی به من انداخته و ابروش رو باال

 .وارد نیست اعتراض  -

پوزخندی زدم. نکنه واقعا هنوز من و نشناخته بود این قاضی؟  

 چندتا پرونده زیر دستش رو با موفقیت به پایان رسانده بودم؟

ولی آقای قاضی، من میخوام مدرکی ارائه بدم که مطمئنم میتونه  -

 .باعث آزادی آقای ستایش بشه

ن داد که با برداشتن مدارکی که معلوم سرش رو به نشونه تأیید تکو

. گناه هست، نزدیکش شدم و به دستش دادمکرد کامران بیمی

لبخند ملیحی روی لبام بود. قاضی پرونده و مدارک رو نگاهی کرد و 

زیر چکشی چوبی که مخصوص چکش  چکش معروفش رو به 

 :خودش بود کوبید و گفت

ارائه دادند، این برای بازرسی مدارکی که خانوم هخامنش  -

 .. اتمام جلسهرو به دو روز دگه یعنی چهارشنبه میندازم   دادگاه

با گفتن این حرف، قاضی از جایگاهش بلند شده و به طرف خروجی 

رفت.از اتاق خارج شدم که مامان کامران صدام زد؛ به طرفش 

 .کنههایی که پر اشکِ داره نگاهم میبرگشتم که دیدم با چشم

 ری خانوم؟جانم سو -
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هاش گرفته و سرش و هام و داخل دستجلوتر اومد و دوتا دست 

 .پایین انداخت

خیلی ازت ممنونم دختر! الهی توی زندگیت هیچ غمی نباشه! این  -

تنها کاریِ که میتونم برات بکنم. قول میدم هر روز هر ثانیه دعات 

 .کنم! کارت درست باشه همیشه

م. چی بهتر از این بود که دعای لبخند گرمی زده و بهش خیره شد

اش رو بلند های چروکیدهخیر یک مادر پشت سرم باشه؟ دست

که کمی حرف زدیم، از دادگاه خارج شده کرده و بوسیدم. بعد از این

ای به سرم خورده و و تا خواستم برم و سوار ماشینم بشم ضربه

 .جا رو فرا گرفتآخرین چیزی که دیدم سیاهی بود که همه

صدای چکه کردن آب به خودم اومدم. چشام رو که باز کردم، اول  با

دیدم ولی بعدش رفته، رفته دیدم خوب شد. سرم رو به تار می

اطراف چرخوندم و به اتاقی که داخلش بودم نگاهی کردم؛ اتاقی که 

های آبی آسمانی رنگ و تخت دونفره طالیی که من با کاغذ دیواری

 .روش بودم

ن در نگاهم خود به خود به طرف در کشیده شد و با با صدای باز شد

 .دیدن کسی که اومد داخل دهنم باز موند

 !ایلیار -

هیچ واکنشی، فقط خنثی نگاهم کرد. هیچ حرفی، بینگاهم کرد؛ بی 
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 :جلو اومد و کنارم روی تخت نشسته و گفت

 حالت خوبه؟ -

ی این لحظه مگه؟ واقعاً االن تو تر هم داشتیماز این سوال مسخره 

کرد؟ حال من مهم بود براش یا داشت من و خنگ حساب می

 :پوزخندی زده و با مسخرگی گفتم

 ای؟هه! متشکر، احوال شما آقای حرفه -

هاش و به طرف گردنش برده و وار پوفی کشیده و دوتا دستکالفه

 .محکم موهاش و کشید

 جایی؟میخوای برات تعریف کنیم چرا این -

 .روم دوختمنگاهم رو ازش گرفتم، به روبهاخمی کرده و 

اون روز رو که یادته اومده بودی برای تحقیق به منطقه کامران  -

 .اینا

 .ای بگم فقط سرمو تکون دادمکه دهنمو باز کنم و کلمهبدون این

های شیخ باسط هستن؛ شیخی که توی دبی همون آدما، آدم -

لش بخره. باسط دنبال تو میتونه کل دبی رو با کمی فقط کمی از پو

 .هستش

هاش چشمام گرد شد. باسط دیگه کی بود؟! اصال با شنیدن حرف 

 کار؟خواست چیخیال شناختنش، من و میبی
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جا آوردی؟چی از کار؟ چرا من و به اینخواد برای چیمن و می -

 !جونم میخوای؟ بسه دیگه

اتاق  از روی تخت بلند شد و به طرف پنجره بزرگی که سمت چپ

 .قرار داشت رفت و سیگار ماربلو مشکی رنگش رو آتش زد

من و تو رو باهم دیده؛ فکر میکنه تو عشق منی. میخواد انتقام  -

 .که تورو مال خودش میکنهبگیره با کشتن تو و یا این

شروع کردم به خندیدن. واقعا مگه شهر هرت بود بیاد بگه تو عشق  

قد خندیدیم که و مال باید باشی؟ اناونی میخوام انتقام بگیرم؟ یا ت

ها یهو ساکت شده و بالش روی تخت رو برداشته آخرش مثل دیوونه

 .و حمله کردم به طرف ایلیار

مگه من کاالم که خرید و فروش کنی؟ هان؟ اصال کی به تو اجازه  -

جا بیاری لعنتی؟ ها؟ زنگ بزن به اطالع به من، من و اینداد بی

 .سردار

هام و گرفت تا به صورتش چنگ ز دستم گرفته و دستبالش رو ا 

 نندازم

هایی که هنوز نفهمیده بودم چه رنگِ ایلیار به صورتم با اون چشم

 .خیره شد

 .تونه بیاد تورو ببرهآروم باش. به سردار هم زنگ بزنم نمی -
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هام و از دستش در آوردم. یعنی چی که سردار با حرص دست

 .ام رو هم به زبون آوردمجملهتونه بیاد؟ که همین نمی

 .که ما خیلی دورتر از ایران هستیمیعنی این -

و شوک دومی بود که به من وارد شد. از... از ایران هم خارجم کرده 

ام بردم ولی فایده بود. لعنتی، باز نفس کم آوردم. دستم و سمت یقه

 شدم. ایلیار هم سرش رو پایین انداختهنداشت، من داشتم خفه می

 .کردبود و با پاکت سیگار که تو دستش بود، بازی می

دستم و سمت بازوش دراز کرده و گرفتم که سرش رو باال آورد. با 

 .هاش گرد شددیدن من چشم

 اِش شده؟چه -

که چیزی بگم تونستم که بگم دردم چیه، بدون اینولی من نمی

 چشمام سیاهی رفت

 «راوی »

اش حبس نفسش از ترس توی سینهایلیار با دیدن حال سیتاوک،  

که به سردار و میالد قول داده بود و دوم هم... شد؛ اول برای این

شاید به خاطر دلش که تازه داشت نفس کشیدن و تپیدن رو حس 

 .کردمی

روی تخت گذاشته و از جاش بلند و به سمت بیرون سیتاوک روبه
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د که جا داد کشیها که رسیدن، از هموندوید. به راه پله

 .بادیگاردهاش تند در عرض یک ثانیه خودشون رو رسوندن

 .دکتر خبر کنید -

ای گفته و به "باشه"با فریادش، هیوا بادیگارد و دست راستش   

جا روی پله آخری نشسته و سرش را سمت بیرون دوید. ایلیار همون

داخل دستش گرفته و موهاش و محکم کشید. اگه به خاطر اون 

 .بخشیدشد خودش رو هیچ وقت نمییسیتاوک چیزیش م

دونست چقدر هست با صدای صحبت بعد گذشت مدتی که نمی

کردن هیوا و دکتر به خودش اومده و از جایش بلند شده و دوتایی 

به اتاق وارد شدن که دکتر زود به طرف سیتاوک رفته و شروع کرد 

 به معاینه کردنش

اومدن که ایلیار آروم  شون از اتاق دربعد از معاینه سیتاوک، همگی

های دکتر دست به سینه وایستاد. دکتر در رو بست و منتظر حرف

روی ش رو درست کرد. روبهدستش رو پشت گردنش برده و یقه

 :ایلیار وایستاده و گفت

ببین پسر، خانومت تیک عصبی داره؛ به خاطر اونه این حالش.  -

شتر مراقبت کن احتماال یه چیزی شنیده و نتونسته هضمش کنه. بی

 .ازش
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ایلیار سرش رو پایین انداخته و با خود به حرف دکتر که  

فکر کرد. تلفظ این کلمه چقدر براش شیرین گفته بود،  "خانومت"

حوصلگی وارد اتاق خودش که سیتاوک هیچ حرفی و با بیبود. بی

. به سمت دلبرکش قدم برداشته و روی تخت دونفره جا بود، شداون

 .ستکنارش نش

دست راست سیتاوک که سِرُم وصل نبود، داخل دستش گرفت که 

ش به قیافه دلنشین فرشته یخ زده های سیتاوکمتوجه شد دست

های گوشتی نگاه کرد؛ چشم و ابروی مشکی و پوست سفید با لب

. نفس عمیقی کشید و گوشه از تخت دراز که انگار پروتز شده بود

 .گذاشتهاش کشیده ،دستش رو روی چشم

*** 

 «سیتاوک»

م داشت از خواب بلند شدم. دستم با حس سنگینی که قفسه سینه

و آروم برداشته و به سمت قلبم آورده و شروع کردم به ماساژ 

دادنش. چقدر بدنم ضعیف شده بود! احتماال باز کمبود آهن و خون، 

 .انواع ویتامین بدنم برگشته بود

ی کردم که با دیدن ساعتی که هام و باز کردم؛ به اطراف نگاهچشم

باز    داد پوفی کشیده و به پهلو چرخیدمهفت عصر رو نشون می

بخوابم که متوجه ایلیار شدم؛ کنارم خوابیده. اول اخمی کردن و 
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خواستم اعتراض کنم ولی بعدا با دیدن این.که چطور آروم و مظلوم 

 .صدا فقط نگاهش کردمخوابیده، بی

فته بود؟ چرا شده بود قاتل جان مردم؟ چرا به این راه خالف ر

مطمئنم که یه چیزی باعث این حالش شده بود، وگرنه کسی که 

رفت که قاتل و خالفکار بشه. آهی کشیدم. به دلیل نمیسالم بود بی

زد نگاهی کردم. از جام بلند های خواب برق میغش که زیر چراقیافه

 .بیرون رفتم شده و به سمت در رفتم؛ آروم بازش کردم، به

ها که پایین رفتم، رسیدم به سالن پذیرایی که متشکل از از پله

های سفید رنگ و پرده و فرش و طالیی بود، مبل لوسترهای بزرگ

توجه به بقیه چیزها با صدای غرش آسمان از ای رنگ بودن. بیسرمه

باز کردم  جایی که وایستاده بودم، به طرف در اصلی رفتم و در رو 

 .بارهنم بارون می-توجه شدم شب هست و داره نمکه م

هام و از یک دیگه باز کردم و به ضعفی که داشتم دست توجهبی

های بارون که به صورتم درست رفتم وسط حیاط وایستادم. قطره

کنم. با صدای بدتر می زد، یک آرامش عجیبی رو سرازیر بدنممی

نگاه کردم، کامال خیس  هام و باز کرده و به آسمونشدت باران چشم

 .شده بودم

شد، همراه با بوی ولی اون هوای مرطوب که بخار دهنم دیده می

 .خاک بارون خورده چیزی نبود که بخوام دست بکشم
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 .هاخوریسرما می -

با اومدن صدای ایلیار، به عقب برگشتم که دیدم دست به سینه به 

قرار داده و با ژست  در ویال تیکه داده و پای راستشو جلو پای چپش

های شد پروانهتوجه به استایلش که باعث میجالبی وایستاده. بی

 :زمین نشستم و گفتم بیاد روی م به پرواز در داخل سینه

عیب نداره، کیف بارون به زیر رفته. همه میگن عاشق بارونن ولی  -

 .با چتر زیرش میرن

زدیک دو لبخند کمرنگی زد و اومد پیش من نشست. دوتایی ن

و داد به زور   ساعت فقط زیر بارون نشستیم که آخرش من و با جیغ

رفتم که به خونه برد، پوفی کشیده و داشتم به سمت آشپزخونه می

 صدام زد

 .سیتاوک -

ش شدم. جلو هیچ حرفی فقط خیرهو نگاهش کردم؛ بی برگشتم

وی کاناپه بشینم که اخم  مجبورم کرد   شد،  اومد و نزدیکم

چشام و به قالی دوختم که یهو با صدایی که   بودم.شتناکی کرده وح

رگش گرفت. آخی گفته و   کردم، قدر تند بلنداومد سرم و ان

 .اش به سمت سردار دویدمتوجه به درد کشندهبی

محکم خودم و به بغلش انداختم که دو دوری من و تو بغلش 

م های خمار مشکیش خیرهگذاشت. با چشم نمچرخوند و به زمی
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هام و شده و روی موهام و بوسید. با دیدن خیسی لباس

کرد، به ایلیار  کشت من و اخمی کرده و سرش رو بلندمی تبی 

 .غرید

 سوزه؟لرزه و تو تب میاین چرا داده می -

ایلیار با حرفش تعجبی کرده و خواست جلو بیاد که یهو چشام 

که بیوفتم به بلوز سردار چنگ زدم که ، قبل از اینسیاهی رفت

دکتر "متوجه حال خرابم شده و محکم بغلم کرد تا میوفتم به ایلیار 

هاش و زیر زانوهام انداخته و به سمت اتاقم گفته و دست "خبر کن

 .رفت

با صدای حرف زدن ایلیار و سردار به خودم اومدم ولی حال باز 

هاشون گوش قط بدون حرف به حرفهام و نداشتم، فکردن پلک

 .دادم

 .نباید سیتاوک بفهمه که همه اینا یه بازیه -

شد؟ من نباید از کدوم چیزی خبر نداشته بازی! اینا داشت چی می

 باشم؟

چی تمومه. یه اخالق خیلی بده داره سیتاوک بفهمه دیگه همه -

ایلیار؛ وقتی بهت اعتماد کرد ولی سو استفاده کردی حتی اگه 

 .زنهعزیزترین کسش باشی تو زو خط می

شناخت! من توی مرامم بخشش نبود، سردار من و خوب می
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 .مخصوصا بخشش یه گناهکار

 نباید چی و بفهمم؟ -

با گفتن این حرفم سردار که پشتش به من بود، دستش روی هوا 

خشک شد. دستش و پشت گردنش کشیده و به سمت من برگشت. 

 .د که توی دلم مورد عنایت قرار دادمای زیه لبخندی خر کننده

. دکتر گفت کمی حالت خوب نیست و ضعف هیچی قربونت برم -

 .کردی

های الکیش تکون داده و رو به ایلیار سری به نشونه فهمیدن حرف

 :گفتم

 میشه برید بیرون و به میالد بگید بیاد؟ -

حرفی اتاق رو ترک کردن. دست راستم بلند  هردوتاشون بدون 

ه و انگشت شستم رو داخل دهنم برده و شروع به جویدن کرد. کرد

دوستم قراره چی بشه ولی مطمئن بودم ایلیار، سردار واقعا دیگه نمی

 .کننو میالد دارن یه چیزی و از من مخفی می

با صدای باز شدن در، سرم و بلند کرده و به میالد که با یه تیشرت 

نگی اسلش مشکی وارد سفید که دوتا راه خط مشکی و شلوار خو

اتاقم شد نگاه کردم. با دیدن نگاهم لبخند عمیقی زد و اومد روی 

تخت کنارم نشسته و مثل من تکیه به تاج تخت داده پاهاش و دراز 

  .کرد
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 کاری با من داشتی کوچولو؟ -

 فهمید. االن همیادمه همیشه بهتر از همه درد من رو میالد می

 .چی صداش کردم دونه برایمطمئن بودم که می

چرخه؟ واقعا شما فکر کردین من ان.قدر جا چی میمیشه بگی این -

 نفهمم که ندونم شما هم با ایلیار همدستید؟

و این بود شک اول. واقعا جا خورده بود، هم از رک بودنم هم از 

 که من فهمیده بودم. ولی خیلی درد داشت از اطرافیانت ضربهاین

بودم که حتی نباید به سایه خودت هم  بخوری. من اینک فهمیده

 .اعتماد کنی که شب میشه تو رو ترک میکنه

 از... از کجا فهمیدی؟ -

پوزخندی زدم و ازش فاصله گرفتم. هم میالد هم سردار از اعتماد 

من سو استفاده کرده بودن و این بود پایان اونا مثل مامانم که 

 .خطشون زدم

داشتم   شناسی. من به شما اعتمادخودت من و بهتر از خودم می -

 .که شکستید

از روی تخت بلند شده و به جلوی پنجره رفتم که در باز شد و 

سردار همراه ایلیار اومدن تو و دست به سینه کنار میالد وایستادن. 

کم از دلم خط زدم؛ -صدا کمبرگشتم و نگاهشون کردم. بی

مو افتاد روی  شون رو. سرم و پایین انداختم که چندین تارهمه
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 .صورتم

شماها دیگه برای من تموم شدین. شدین یه گرگ که به منم  -

 .رحم نکردین

باور کنم؟  تونستمهای ایلیار رو میواقعا پشیمونی توی چشم

دونستم. آخرش من تونستم دوباره قلبم و بدم بهش؟ خودمم نمیمی

 .به این رسیدم

 (بزرگ شدن آرزوی خوبی نبود)

کرد؛ می جور داشت نگاهمر به بیرون رفتن. ایلیار همونمیالد و سردا

 .تا خواست بیاد جلو که جیغ کشیدم

 !جلو نیا -

دستاش و بلند کرد و سعی کرد آرومم کنه ولی فایده نداشت که من 

 .ها من با سرعت سقوط کردمدلم شکسته بود. تو اوج قلعه

 .باشه قربونت برم، باشه عزیزم، فقط آروم باش -

واقعا رویی برای قربون صدقه رفتن من داشت؟ نفرین بهش، آره هه، 

. دستام و روی صورتم شون که با قلب من بازی کردننفرین به همه

هق به دیوار تکیه دادم و روی زمین سر خوردم. -گذاشته و با هق

آوردم بودم. هی پلک  دیگه من، سیتاوک دختر کورد پر ادعا کم

هام سرازیر نشه ولی فایده از چشم های بیشتریزدم تا اشکمی
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 .نداشت

با بیرون رفتن ایلیار، سرم رو از روی زانوهام برداشته و بلند شدم؛ 

 که نفهمیدم کی خوابم طرف تخت رفته و خودم و روش انداختم

ویز کرد تا -برد. صبح با صدای یکی از خدمتکارها که نیم ساعت ویز

 .د شدمبلن صبحونه بخورم از جام پا شم برم

 بعد انجام دادن کارهام از چندین پله چوبی پایین اومدم که دیدم 

. پوزخندی زده و رفتم میالد، ایلیار و سردار بگو بخند راه انداختن

 .روی صندلی نشستم

 خوب خوابیدی عشق داداش؟ -

به سمت میالد که این حرف رو گفته بود چرخیدم. واقعا دیگه حسم 

هرچی سردی داخل وجودم بود روی صدام  .نسبت بهشون مرده بود

 :ریخته و جوابش رو دادم

 .آره -

بعد از صبحونه از جام بلند شده و به حیاط رفتم. دیگه تحمل اون  

جور به خودم توی حیاط چرخ اتاق خفه رو نداشتم. داشتم همون

روی درخت پهنی  و قشنگی زدم که متوجه خونه درختی بزرگمی

 .شدم

هاش باال رفته، زد به طرفش رفتم و از پلهه برق میهایی کبا چشم
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داخلش شدم. به داخلش که رسیدم چندتا بالشت پفی و رنگارنگ 

بزرگ رو دیدم که گذاشته بودن برای نشستن. میز کوچیکی با 

  انگیز بودای شگفتهای دو یا سه سانتی، در کل کلبهپایه

بردم که دیدم هوا گشتم و لذت میتا عصر داشتم توی کلبه فقط می

جا دل کنده و به بیرون اومدم. بالخره خواد تاریک بشه، از اونمی

 .بستمموندم صد در صد قندیل میجا میاگه شب اون

آروم به طرف خونه قدم -هام و داخل جیبم کرده و آرومدست

برداشتم. با دستم چند ضربه محکم به در کوبیدم که در باز و چهره 

سمی پوشیده بود نمایان شد. با دیدن من پوفی سردار که لباس ر

 :کشیده و سرش و به طرف داخل برده و داد زد

 .جاسبگو نرن دنبالش، این -

حرف کنارش زدم به داخل رفتم که متوجه شدم ایلیار و میالد بی

هم مثل سردار کت شلوار مشکی و بلوز مشکی با کروات مشکی 

رفتن. تا خواستم اداری میپوشیدن، هم رسمی بودم هم انگار به عز

 :برم باال میالد گفت

 .برو حاضرشو، تو هم با ما میای -

تا سردار و ایلیار خواستن اعتراض کنن اخمی کرد که فکر کنم ایلیار 

هاشون شکوفه کردن. المصب جذبه خفن و و سردار داخل شلوار

 .خاصی داشت
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 همین که رسیدم توی اتاقم، اول لباس شیک که شامل یک کت

مشکی و شلوار مشکی هم داشت با هشت تا دکمه طالیی که چهارتا 

سمت چپ و چهار تا دکمه سمت راست قرار داشت همراه با تاب که 

 .حریر مشکی بود فقط کمی باالش ترمه دوزی شده بود

 .ش و رو روی تخت انداخته اول به سمت میز آرایشم رفتههمه

وقتی گرم شد، شروع  ؛اتو رو به برق شدم صبر کردم تا گرم بشه

کردم به لخت کردن موهام. تقریباً بعد ده دقیقه که موهام لخت 

شون. با کش محکم باالی سرم رسید اندازهمی شد، تا پایین زانوهام

 .دم اسبی بستم

شروع کردم به آرایش؛ اول یه مرطوب کننده، بعدش سرم صورت و  

حرکت آخر رژ بعدش کرم پودر، رژ گونه هلویی و در آخر ریمل و 

هام بود زدم. برگشتم و کت قرمز رنگی که باعث قشنگ تر شدن لب

های پاشنه بلند و و شلوارم و پوشیدم. کارم که تموم شد، کفش

 .ساده مشکیم رو از کمد در آورده و پوشیدم

بعدش یک مانتو و کیف سفید برداشته، بعد مطمئن شدن و راضی 

 .اق در اومدمم با برداشتن گوشیم از اتفهاز قیا

 تموم شدی؟  -

با شنیدن صدای میالد سرم و بلند کردم که ایلیار و سردار هم که 

با اخم روی کاناپه نشسته بودن و گوشیشون دستشون بود، متوجه 
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های ایلیار برق زده و بعد با دیدن رژم اخم من شدن؛ ولی اول چشم

 .توجه بهش پوزخندی زدمبی  وحشتناکی کرد،

 آره، بریم -

ای که مونده بود پایین اومدم، رفتم از بازوی میالد از دو، سه تا پله

 .گرفتم

با هم از ویال بیرون اومدیم و من همراه ایلیار سوار جیپ لیمویی 

توی راه بودیم  رنگ اون و میالد با سردار سوار ماشین میالد شدن

کوردی  م سر رفت. گوشیم رو در آورده و به یک آهگکه حوصله

 .تا بخونهزدم 

دستش و سمت ظبط برده و صداش و کم کرد. همراه با اون  ایلیار

کرد ولومش باال اخم وحشتناکی که داشت با صدایی که سعی می

  :نره غرید

 !رژ المصبت رو کمرنگش کن اون -

 !کرد که کارهاش برام ارزشی داره؟پوزخندی زدم. هه، واقعا فکر می

 !یریکسی از تو نظر نخواسته آقای ام -

توجه با رسیدن به محلی که انگار جشنی در حال برگزاری بود، بی

به حرفش از ماشین پیاده شدم. نزدیک میالد شده و باز بازوش و 

های که داخل شدیم، صدای موسیقی و انواع رایحهگرفتم. همین
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  .عطر اومد

ها و های بچهخدمتکاری نزدیکشون شده، مانتو کیف و شال و کت

که سر میزی ته. ما رو به داخل هدایت کرد. همینمن رو گرف

نشستیم، سه تا مردی اومدن با میالد اینا دست دادن که یکیش 

 .اسمش چاتای بود

ای با بلوز سفید پوشیده بود همراه یک کت و شلوار براق سرمه 

ای از جنس همون کت و شلوارش. از شهر استانبول کراوات سرمه

  .هاش برق زده و گفتاومده بود. با دیدن من چشم

- o, nekadar bir gozel v Zarin bir hanim 

efendi.  

 «او، یک خانم ظریف و محجوبی»

هاش نشده، تا خواست با سردار فکر کرد که کسی متوجه حرف

 :حرف بزنه گفتم

- zariflik sizden çatay bey! 

 «!ظرافت از شماست آقای چاتای»

سردار، آیالر و چاتای، چهار تا  های میالد،با گفتن این حرف، چشم

کدومشون اطالع نداشتن که من به زبان استانبولی شدن. خب هیچ

 .آور بودمسلط هستم و این براشون تعجب

کمی دیگه حرف زدن و بعدش با رفتن چاتای، میالد رو کرد به 
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 :طرف من و گفت

 !سیتاوک مگه تو زبون استانبولی بلد بودی؟ -

چقد از من، از خواهری که ادعا داشت  هاش خیره شدم،به چشم

 .کشه غافل بوددوسش داره اگه یه آخ بگه دنیا رو به آتیش می

آره. بعد رفتن مامان اینا به کانادا خودم توی خونه یاد گرفتم.  -

 .عالقه زیادی به زبون استانبولی داشتم

 :ش برده و لبخند شیطانی زد و گفتدستش و زیر چونه

 .ان مترجم و دست راست من به شرکت میایاز فردا به عنو -

تونستم چی بهتر از این که میبا شنیدن این حرف چشام برق زد. 

آوری کنم؟ سرخوش قبول کردم که با پخش ازشون مدرک جمع

شدن آهنگ تانگو سردار من و بلند کرده و به وسط رفته و 

ها خاموش شد که یهو دیدم جای سردار رو چاتای رقصیدیم. چراغ

 .گرفت؛ پوفی کشیدم

واقعاً من حوصله چک و چونه زدن با چاتای رو نداشتم. تا خواستم 

برم بشینم چاتای از مچم گرفته و من و همراه خودش کشونکشون 

 .به سمت حیاط برد

وارد حیاط که شدیم، هوای سرد و مرطوبی که بارون باریده بود به 

من شده  صورتم خورد، باعث لرزش شد. چاتای که متوجه لرزش
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هام انداخت. من و به سمت بود، کتش رو در آورده و روی شونه

 .پشت ویال هدایت کرد

های رز سفید که رسیدیم ایستاده و سیگار ماربلو مارک جلوی گل 

 .دارش رو در آورده و شروع به کشیدن کرد

 میشه بیشتر بشناسمتون؟ -

تا از فارسی صحبت کردن چاتای زیاد تعجبی نکردم؛ بالخره  

 .جایی که من فهمیدم مادرش اهل ایران بودهاون

 خواید بدونید؟چی و می -

ای بیرون داده و به سمت من چرخیده، دود سیگارش رو حرفه

 :سیگار رو زمین انداخته و با پاش له کرد، گفت

کردم چرا تا به حال محو بودید و یهو ظاهر شدین؟ من فکر می -

نم به اسم برفین که توی کانادا میالد و سردار یک خواهر دارم او

 .هستش

هام و بسته و دمی از هوا هه، پس بگو آقا دردش فصولی بوده. چشم

 :و بوی خاک بارون خورده گرفته و گفتم

م بزرگ شده و چون از زمانی که یادم میاد من مستقل از خانواده -

 .زندگی کردم

که یهو  م شدحرف خیرهسرش رو به نشونه تایید تکون داده و بی
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 .زدصدای سردار اومد که با عصبانیت داشت حرف می

که خواهرم رو بدزدید یه آقای چاتای بهتر نیست قبل از این -

 نکنیم کار دشمنامونه؟ اطالعی بدین که ما نگران نشیم و فکر

 .هاش و داخل جیب شلوارش بردچاتای پوزخندی زده و دست

به سیتاوک خرج کردم  کسی با وجود من و با دیدن اشتیاقی که -

 .جرأت نزدیک شدن بهش رو نداره، خیالت تخت

گفت بگیر او قضیه جالب شد. اشتیاق به من داشت. شیطونه می-او

 .خوره بزن مرده رو هاتا می

سردار سرش رو با مسخرگی تکون داد و اومد دست من و گرفت تا 

 :خواست ببریم که چاتای گفت

ک برداری، اون نقطه قرمزی که اگه یک قدم دیگه همراه سیتاو -

 .روی پیشونیته مخت و میپاچونه

با گفتن این حرف چاتای چشام چهارتا شد. سرم و سمت سردار 

گرفتم که دیدم درست میگه، نقطه قرمز رنگ وسط پیشونی سردار 

 .بود. دست سردار رو ول کردم، به سمت چاتای قدم برداشتم

یار اومد. پیشمون که کنارش که رسیدم یهو صدای میالد و ایل

چاتای مچ دستم و گرفت و کنار خودش کشید. ایلیار با  رسیدن،

دیدن این وضعیت خواست بیاد طرف ما که یهو از پشت 
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های گنده با کت و شلوار سیاه بیرون اومدن و با آدم   سر

هایی که دستشون بود ایلیار، سردار، میالد رو نشونه گرفتن. اسلحه

 :یهو ایلیار گفت

 !چاتای تو حق نداری نامزد من رو گروگان خودت بگیری -

ها، من کی چشمام از شدت تعجب باال پرید. عجب "نامزد"با گفتن 

با ایلیار نامزد کردم که خودم خبر نداشتم؟ چاتای دستم و فشرد، 

 :سرش و آورد نزدیک گوشم و گفت

 .خوای برادرهای عزیز تر از جونت بمیرن راستش و بگواگه نمی -

کرد. به  هاش کمسرم و به نشونه تایید تکون دادم که از فشار دست

میالد و سردار خیره شدم؛ درسته خیانت کردن، درسته از پشتم 

هام و بستم و خواستم. چشمخنجر کوبیدن ولی مرگشون رو نمی

 .هاشون رو نبینمسرم و پایین انداختم تا التماس توی چشم

 .ما نامزد نیستیم -

زخند زدن چاتای رو شنیدم. به یکی از بادیگاردهاش صدای پو 

 :اشاره کرد که اومد از بازوم بگیره، جیغ کشیدم

ها! خودم میرم بگو پشتم کشمشاین دستش به من بخوره می -

 .بیاد

. زود اخم کرد و های چاتای اومدحس کردم لبخند کمرنگی روی لب
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پوفی کشیده و همراه . به بادیگارد اشاره کرد که کاریم نداشته باشه

بادیگاردش راهی ون سیاه چاتای شده و داخل ماشین منتظر 

اومدنش شدم. هه، توی کشور غریب واقعاً اگه پارتی بازی داشته 

 .هاتونی آدم بدزدیباشی مثل چاتای می

. به جایی که برهمثل آب خوردن اومده داره من و با خودش می

 .وایستاده بودن نگاه کردم

بازوهای سردار و ایلیار رو بادیگاردهای چاتای محکم  دیدم که

کردن تا گرفتن و نمیذارن تکون بخورن، اونا هم هی تقال می

خودشون رو آزاد کنن. چاتای حرف آخرش رو زده و برگشت به این 

 .طرف اومد

در باز شد که یهو سردم شد. کت چاتای رو که روی پاهام انداخته 

دیدم که چاتای دستش کنار لبش هست بودم برداشته و تنم کردم، 

  .کنهو با لبخند داره نگاهم می

. توجه به اون کت رو پوشیدم که مثل هودی تا زیر زانوهام اومدبی

هام چشام رو بسته و سرم رو خم کردم که بوی عطر تلخش وارد ریه

شد؛ از بوی عطرش خیلی خوشم اومد. سرم و بیشتر به کت 

 .شه سرد تکیه دادمچسبونده و سرم رو به شی

حس کردم که چاتای از جاش بلند شد و اومد کنارم نشست ولی 

واکنشی نشون ندادم. از بازوم گرفته و من و طرف خودش 
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  .برگردوند

توجه بهش ش چسبوند، منم بینگاهش کردم که سرم و به شونه

ش گذاشته و حالت نشسته چشام و بستم. کت رو سرم و روی شونه

 :فشردم که چاتای به راننده گفت بیشتر به خودم

 !بخاری رو روشن کن -

هام هام اومد ولی زود لبخند رو از روی لبلبخند محوی روی لب

 .پاک کردم و متوجه نشدم که کی خوابم برد

*** 

صبح که از خواب بیدار شدم، دیدم روی تخت خوابیدم و یه لحاف 

ادم اومد که کلفت روم کشیده شده. به اطراف نگاه کردم و تازه ی

. از جام بلند شده و توی اتاقی هستم که چاتای من و گروگان گرفته

به سمت دستشویی که داخل اتاق بود رفتم و بعد از انجام کارهام 

که متوجه شدم چاتای روی کاناپه منتظر من نشسته؛   بیرون اومدم

سالمی بهش دادم که جوابم و داد. روی تخت که فاصله نیم متری با 

 .ای که چاتای روش نشسته بود داشت نشستمناپهکا

ش برای تو هست؛ دادم صبح برات توی کمد پره لباسِ، همه -

جا میمونی، باید هنرهای رزمی، کار خریدن. و از این به بعد که این

 .با انواع اسلحه رو بدونی، قراره دستیارم بشی

کرد. من ها از جاش بلند شد و اتاق رو ترک بعد از گفتن این حرف
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 !قرار بود بشم دستیارش

که دستیار چاتای میشم نیشم تا بنا گوشم وا شد. از جام با فکر این

بلند شدن و به سمت کمد رفتم؛ با باز کردن در یه عالمه لباس 

دیدم که دهنم باز موند. یه تیشرت مشکی و شلوار جین مشکی 

ز رخت هام و عوض کردم. ابرداشته و به سمت رخت کن رفته، لباس

به سمت میز آرایش رفته و موهام و شونه   کن که بیرون اومدم،

کردم و آوردم یک طرفه شل بستم و یه کش قرمزی که گل بود 

رو پوشیده و از اتاق  های انگشتی قرمزم. رو فرشیپایینش بستم

  .بیرون رفتم

 .رو شدمها که پایین اومدم، با پذیرایی خیلی بزرگی روبهاز پله

های سفید رنگ و بقیه اشیا ای شیری رنگ با مبل و پردهدیواره

. از چوبی بودن. معمار و دیزاینر هر کسی بود کارش حرف نداشت

زدن پایین اومدم که های مرمر سفید رنگ که از تمیزی برق میپله

 :یه خانمی من و صدا زد

 !خانم جان -

ه به سمت صدا برگشتم که متوجه یه پیرزن سفید پوشیده شدم ک

قدر شیرین بود با لبخند جلو رفته و سالم پر انرژی بهش دادم که ان

 :با لبخند لپم رو کشیده و جواب سالمم رو که داد، گفت
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 .پسرم توی سالن غذاخوری منتظرته -

ای گفته و بازوش و گرفته، همراهش شدم تا راه رو نشونم "چشم"

ین عمارت رفتم توی ادونستم اگه تنهایی می. خودم که نمیبده

که    شدم. وقتی وارد سالن شدیمبزرگ من صددرصد گم می

های من ک مامان غزاله به سمت چاتای با شنیدن سر و صدا و خنده

هاش خندید ولی از ما برگشت که با دیدن ما حس کردم چشم

 .غصب لبخندی نزد

روی صندلی همراه مامان غزاله نشستیم که خدمتکارها شروع به 

 .کردنکشیدن صبحانه 

خوردن، منم طور که چاتای و مامان غزاله داشتن صبحونه میهمون

 :کردم که جاتای گفتهیچ سخن و خوردن چیزی به اونا نگاه میبی

 خوری؟چرا نمی -

به میز پر رنگ و لعاب نگاه کردم؛ فقط یه شیر پرنده کم بود خدایی 

 .ولی من صبحونه دوست نداشتم

 .م، دوست ندارمخورمن هیچ وقت صبحونه نمی -

 :ش برداشته و گفتچاتای اخمی کرده و دست از خوردن صبحونه

 وقت دلیل؟اون -

هام و رنگ خاکستری رنگش خیره شده و چشمهای خوشبه چشم
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 .مظلوم کردم

هات و این شکلی نکن! آدم وقت چشمهیچ »گفت: سردار می

 .«خورهاختیارش و از دست میده و گول چشای نازت و می

 .گیرمر وقت بخورم حالت تهوع میه _

  :روم گرفتای از خامه و عسل گرفته و روبهاخمی کرده و لقمه

خوری، مقوی هست، حالت بد خونی داری صبحونه میچون کم -

 .میشه

چندتا لقمه دیگه گرفت  . ناچار لقمه رو از دستش گرفته و خوردم

نم با کلی کرد. مکه مامان غزاله با لبخند داشت نگاهمون می

 .خجالت اون چند تا لقمه رو خورده و عقب کشیدم

از سالن غذا خوری بیرون اومده و به پذیرایی اصلی رفتم، کنترل 

 .تلوزیون رو پیدا کرده و روی کاناپه نشستم

کردم، یکی باال و پایین می-ها رو یکیجور که داشتم کانالهمون

شون بده. تقریبا نیم دیدم باب اسفنجی داره میده؛ با ذوق گذاشتم ن

 :کردم که یهو صدای چاتای اومدنگاه می ساعتی داشتم

 .خانم کوچولو اگه از کارتون تموم شدی بیا بریم اتاق کارم -

به عقب برگشتن همانا، افتادنم پایین همانا که گیجگاهم به گوشه 

ای که گفتم چاتای سمت من دویده با نگرانی "آخ"میز خورد. با 
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گیج رفت؛ کم مونده بود  زد. تا خواستم بلند بشم سرمکنارم زانو 

 .بیوفتم که چاتای من و گرفت

 چی شدی تو؟ -

. سرم مثل هام رو روی هم فشار دادمدستش و محکم گرفتم و چشم

 .خوردچرخ و فلک داشت چرخ می

 .آخ، سرم خیلی داره گیج میره -

شینم. از روی زانوهاش بلند شده و کمکم کرد که روی کاناپه ب

کرد موهام و با دستش کنار داد تا دستش و به جایی که درد می

کشید، سوخت که دستش و گرفتم. دستم و داخل دستش گرفته و 

 .آروم پایین آورد

ای آروم گفته و "باشه"  .کنارم نشست و گفت که چشام و باز کنم

 .چشام و باز کردم که دیدم باز سرم گیج میره

 ، باز سرت داره گیج میره؟ت شکستهاحتماال شقیقه -

سرم و به نشونه حرفش تکون دادم که خدمتکاری رو صدا زد و 

گفت که آب قندی برام بیارن. آب قند رو که آوردن، لیوان رو 

 :نزدیک دهنم آورد که سرم و چرخوندم و گفتم

 .میاد وای چاتای من از شیرینی بدم -

که آب قند  با حرص سرم و سمت خودش برگردونده و مجبورم کرد
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 .رو بخورم

خورم از خون و ضعیفی، این و نمیقدر کمجوری کردی که اناین -

 .میاد اون بدم

با زورش همه اون آب قند مزخرف رو خوردم که حالم کمی بهتر 

شد. از دست خدمتکار چسب زخم رو گرفته، اول زخمم رو شست و 

 .ای آروم گفتم"آخ"بعدش چسب رو زد که 

 .بارو بریم اتاقم، آروم بلندشو اینتموم شد. پاش -

سرم و تکون دادم و با تکیه به بازوش همراهش تا طبقه باال به 

کرمی   اتاق با دیوارهای  اتاقش رفتم. وارد اتاقش که شدیم، یک

ای رنگ با چند تا مجسمه ای چوبی قهوهرنگ میز و کمد و کتابخانه

ه لپ تاپش رو طالیی دیدم. روی کاناپه با کمک چاتای نشستم ک

 .جلو آورده و دستم داد

تونی ازش استفاده کنی. اینترنت هم داره من این و الزم ندارم، می -

ولی نه به کسی میگی کجایی نه زیر آبی میری، باشه؟ وگرنه تو رو 

 .فرستم تا هر روز بمیری و زنده بشیگاه میبه شکنجه

  :کرده و گفتم نگاهش ای گفته و لپ تاپ رو باز کردم، کمی"باشه"

 میشه موبایلم رو بدی؟ -

سرش رو به نشونه تایید تکون داده و بلند شد؛ پشت میزش رفته، از 
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 .کشوی میز موبایلم رو در آورده و دستم داد

 !سیتاوک -

 های خوشرنگش شدمحرف فقط خیره چشمسرم و بلند کرده و بی

 !هاکنیدست از پا خطا نمی -

از دستش گرفتم. دقت نکرده بودم،  ای گفته و گوشیم رو"باشه"

 !زداسمم رو چه قشنگ صدا می

حرف از اتاقش در اومدم که کمی خیره نگاهش کرده و بعدش بی

یکهو خودم رو توی راهروی طویل و با چندین در دیدم. مشکل 

به  دونستم کدوم اتاق مال منه! محکم دستمواینجا بود که من نمی

 .پیشونیم کوبیدم

 .ی رو بدون اجازه باز کردمدر اتاق چاتا

پریدم داخل که دیدم کلت داخل دستش هست و منو هدف گرفته. 

 :دستامو باال برده و گفتم

 !به خدا من کاری نکردم -

دار گذاشت. روی صندلی چرخ اش رو روی زمینپفی کشید و اسلحه

 :اش نشسته و گفتمشکی

 !تونی در بزنی، اجازه بگیری بیای تو؟نمی -

ای که ش شدم. روی کاناپهه نشونه نه باال انداختم و نزدیکسرمو ب



 

 

 WWW.98IA3.IR 127 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

 :و گفتم جلوی میزش بود نشستم

اتاقمو پیدا نکردم و دیگه حال ندارم پاشم برم؛ من اینجا  -

 !شینممی

ای گفت که روی تکون داد و ناچار باشه سرش رو به نشونه تاسف

ود، من کاناپه پشت بهش دراز کشیدم! واال اون منو دزدیده ب

موفقیت باز کرده و  مکشیدم؟! رمز گوشیاومدم ازش خجالت میمی

اول روی حالت پرواز گذاشتم تا اگه سردار یا ایلیار یا میالد زنگ 

 !زدن، خاموش باشه

ی خودم شدم. خودم بالگر سر م رو روشن کرده و داخل اینیستانت

اش شناسی بودم و این خوب بود. دیدم که یاشار، رفیق و داد

گوشیم از م پیام داده! تا خواستم باهاش حرف بزنممجازی

 .کشیده شد. از جام بلند شده و اخم کردمدستم

دونه -دیدم که چاتای گوشیم رو دستش گرفته و احتماال داره دونه

خونه! نگاهش رو به من که دوخت پیام های من و یاشار رو می

گوشیم رو  هاش کاسه خون شده بود؛ راستش ازش ترسیدم.چشم

 .م شدنزدیک کرده و کمیروی کاناپه پرت 

 !زنی؟که هم بالگر هم با پسر حرف می -

های ترسناکش خیره شدم. بزاق دهنم رو قورت داده و به چشم
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 !ش کنمسعی کردم قانع

 !ب... ب خدا داداش مجازیمه -

من چه  چشم هاشو بسته و سعی کرد خودش رو کنترل کنه؛

غضب غیرتی تشریف داره آخه! وگرنه که به این دونستم این میرمی

 !رفتماینیستای لعنتی نمی

 !زنیکنی با پسر مردم حرف میتو خیلی غلط می -

هام رو روی هم فشار داده و دستش رو باال برد که محکم چشم

دست هام جلو صورتم گرفتم؛ ولی بعد گذشتن چند ثانیه و احساس 

ت هامو پایین آوردم. دیدم که نکردن درد چشم هامو باز کرده و دس

 !کنهای غم توشه نگاهم میبا چشم هایی که هاله

دستش رو آروم پایین آورده و دستمو داخل دستش گرفت. روی 

 :دستمو آروم با انگشت شستش نوازش کرده و گفت

 !کنماین رو یادت باشه من هیچ وقت روی تو دست بلند نمی -

 :ستم داد و گفتسرمو پایین انداختم که گوشیم رو د

 !زنی! باشه؟به جز من با هیچ پسری حرف نمی -

کرد  گرفته کمکمهامزده و از شونه ای گفتم که لبخند ارومیباشه

م که دراز بکشم. خودش هم باز رفت پشت میزش نشست. به گوشی

دست نزدم و لپ تاپ اون رو برداشتم. به نت وصل شدم که رمز 
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ده بود بهش که باز باشه. به گوگل رفته نخواست، فکر از قبل رمز دا

 .چندتا انیمیشن دانلود کردم

بعد نیم ساعت که دانلود شدن، از جام بلند شدم و مثل همیشه 

کرد لبخندش رو بخوره. کرد و سعی و مظلوم کردم. نگاهم چشم هام

 :هاش کشید و گفتدستش رو روی لب

 !خوای؟چی می -

سرم رو خم کردم که موهایم هام و بیشتر مظلوم کرده و چشم

 :روم روی صورتم ریخت و گفتمچت

 !و لباشک بیالن؟ عمویی میگی چیسب و پوفک -

هاش نمایان شد. این بار دیگه واقعا لبخند گرمی زد که چال گونه

 :جیغی کشیدم که بیچاره خودش ترسید و فوری گفت

 !چی شده؟ -

ند بار گفتم که ش رفتم، گفتم بخند، چاز جام بلند شدم و نزدیک

بعدش لبخندی زد باز چال گونه هاش نمایان نشد. دستمو داخل 

 .چال لپ هاش کرده و خندیدم

 !ای جان چال گونه -

چاره که هنوز تو شک بود با شنیدن حرفم اینبار دیگه چاتای بی

قهقهه زد که در زده شد و بعدش باز شد که مامان غزاله داخل 
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 .داومده و با لبخند نگاهمون کر

از پشت میز در اومده و زود رفتم کنار مامان غزاله و خوراکی هایی 

که خواسته بودم رو از دستش گرفتم. چاتای پیام داده بود تا بیان 

 :کردم و گفتموسایل رو ولی این پیرزن آورده بود. اخمی

مامان غزاله! کی گفت این همه پله رو با این پاهاتون که درد  -

بیا قوربونت -هزار تا خدمتکار هستش اینجا بیا کنه بیایین باال،می

 !برم بریم بشینیم

  .م و نوازش کردهلبخند مهربونی به من زده گونه

 .دورت بگردم دختر مهربونم من میرم اتاق خودم کمی بخوابم -

ای گفتم که از اتاق خارج شد. سینی رو روی میز گذاشته و باز باشه

م رو گذاشته گذاشته و انیمیشن دراز کشیده، لپ تاب رو روی پاهام

م بود که های انیمیشنهام. وسطو شروع کردم به خوردن خوراکی

دیدم اصال سر و صدایی از چاتای نمیاد. فیلم رو استپ کرده و 

 .برگشتم دیدم که سرش رو به صندلی تکیه داده و خوابیده

اق هام اومد که از جام بلند شدم، آروم از اتلبخند کمرنگی روی لب

خارج شده و به اتاق رو به رویش رفتم و لحاف که روی تخت بود رو 

برداشتم. هم نازک بود هم خنگ، باز به اتاق برگشتم و لحاف رو 

 .روش انداختم که مچ دستم رو گرفتم و محکم فشرد



 

 

 WWW.98IA3.IR 131 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

 !کنی چاتای! دستمآخ چیکار می _

 .با دیدن من دستم رو ول کرده و با دست هاش صورتش رو پوشوند

 !خواد خالصم کنهکردم باز یکی از دشمنانه و میببخشید، فکر -

سرمو تکون دادم که لحاف رو بیشتر روی خودش کشید و 

  .هاشو بستچشم

 !پاشو برو اتاقت بخواب خب، روی صندلی که نمیشه -

 :یکم الی چشم هاشو باز کرده و گفت

 !باشه -

اتاق سمت از جاش بلند شد و منم باهاش بیرون اومدم که دوتا  

چپی که درهای مشکی رنگی داشتن نشون داد و گفت کدومش رو 

خوای، منم شانسی اولی رو انتخاب کردم که سرش رو به نشونه می

 .تایید تکون داده و وارد اتاق دومی شد

در اتاق رو که باز کردم باز همون عطری به کتش زده بود، توی هوا 

ها من کردم! عجب کرده بود نگاهی پیچید. به عکسش که بزرگ

ای باال خیال شونهشانسی چرا اتاق این رو انتخاب کرده بودم؟! بی

 .انداخته و رفتم خودم رو روی تخت انداختم و گرفتم خوابیدم

*** 

ای از موهام چشام رو باز کردم که دیدم مامان با حرکت کردن دسته
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ند شدم و کنه! از جام بلرو نوازش می غزاله باال سرمه و داره موهام

 :رو بهش گفتم

 !عه مامان غزاله کی اومدی که من متوجه نشدم؟ -

هام رو داخل اش دستهای چروکیدهزده و با اون دستلبخند گرمی 

 :گرفته و گفت دست گرمش

دونی تو کاری کردی که برای خواب بودی اومدم. سیتاوک می -

ه! ازت اولین بار بعد اون اتفاق تلخ صدای خنده چاتای بلند بش

 !خیلی ممنونم باعث خوشحالیش هستی

 !با تعجب ابروهام و باال انداختم و ازش پرسیدم

 !مگه چی شده بود مامان غزاله؟ -

های ناز مامان غزاله پر اشک بشه! کافی بود تا چشم همین حرفم

هاش ریخت که طاقت نیوردم منم بغض چند قطره اشک از چشم

. دستمو بلند کرده هام چکیدمکردم که فوری یک قطره اشک از چش

 .کردمو اشک های مامان غزاله رو پاک

هشت سال پیش بود. وقتی چاتای خواب بود، یهو به اینجا حمله  -

های چاتای و من، مامان و بابای چاتای رو به قتل شد و جلوی چشم

رسوندن. از اون روز به بعد چاتای جز اخم واکنشی نداشت تا اینکه 

 !تو اومدی
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عا چطور دلی داشت که طاقت آورده بود چاتای قتل پدر و واق

خاطر همین بود که وقتی توی خواب مادرش رو ببینه. پس به

 !دادشدم واکنش نشون میاش مینزدیک

های تازه اومده مامان غزاله رو پاک کردم که یه فکر باز اشک

 شیطانی به سرم زد. مامان غزاله رو پایین فرستاده و پارچ آبی که

 .کردمروی پا تختی بود رو برداشتم و آروم اتاقم رو ترک

به اتاق چاتای که رسیدم، در رو باز کردم و دیدم که بالش تخت رو 

بغل کرده مثل من خیلی شلوغ خوابیده. لبخند شیطانی زده و 

اش شدم. روی تخت نشستم و پایین موهای بلندم رو نزدیک

 .گرفته و روی صورتش کشیدمدستم

 .ر این کارو کردم که پا نشدچند با

 !چاتای بلند شو -

 :ش گفتهای بستهبا دستش، دستم رو پس زد و با همون چشم

 !خوام بخوابمولم کن سیتا می -

 .و گفتم با سمجی باز موهام رو روی صورتش کشیدم

 !پاشو -

 :صورتش رو برگردونده و گفت

 !پاشمنمی -
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 :آروم پارچ رو برداشته و گفتم

 !پاشمبر تو میپس من  -

و بنگ، پارچ آب رو روش خالی کردم که بلند شد، قطره های آب 

ریخت! یهو داد زد که منم پا به فرار بود که از سر و روش می

 .گذاشتم

 !سیتاوک -

-ها پایین اومدم و بدو با خنده در رو باز کرده و بیرون پریدم. از پله

 .بدو خودم رو توی آشپزخونه انداختم

رو پشت مامان غزاله انداختم که چاتای هم رسید. اومد زود خودم 

 :توی آشپز خونه و گفت

 !بیا بیرون از پشت مامان غزاله تا نشونت بدم -

اش گرفته بود از چاتای کل های ما خنده-مامان غزاله که از کل

 .پرسید

 !چی شده پسرم؟ -

ریخت رو پاک کرده میچاتای با حرص ق،ره هایی که از سر و روش 

 :و با حرص گفت

 !هیچی نشده، اومده یه پارچ آب روم خالی کرده مامان -

مامان غزاله با شنیدن این حرف چاتای شروع کرد به خندیدن که  
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چاتای فرصت شمرد و از حواس پرتی من استفاده کرده. و اومد از 

 .مچ دستم گرفت که شروع کردم به جیغ و داد

بده االن این گودزیال منو ای هوار مامان غزاله بیا منو نجات  -

 !خورهمی

کشون به زیر زمین برد. در رو که باز کرد متوجه -چاتای منو کشون

 .وسایل ورزشی و استخر بزرگی شدم

 !جیغ کردم که ولم نکرد-به استخر که نزدیک شد جیغ

 !چاتای ولم کن، من شنا بلد نیستم ها -

ر هلم داد که با کرد که دارم دروغ میگم با داخل استخولی اون فکر 

ضربه داخل آب افتادم. شروع کردم به دست و پا زدن، چاتای که 

گم، خودش رو داخل استخر تازه متوجه شده بود من دروغ نمی

انداخت که من به من نزدیک شدنش رو دیدم و بعدش از هوش 

 .رفتم

***  

با صدای حرف زدن مامان غزاله و چاتای بیدار شدم ولی اصال رمق 

 .ن چشم هام و نداشتمباز کرد

پسرم، وقتی خودش بهت گفته شنا بلد نیست چرا هلش دادی  -

 !مرد چی؟نفسی میداخل استخر خدای نکرده اگه از بی
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 :چاتای آهی کشیده و گفت

خدا نکنه مامان غزاله. سیتاوک هم بره دیگه من کال قید زندگی  -

نتظر یک دونی چند ساله مزنم، من تازه به دستش آوردم میرو می

حرکتی از طرف میالد بودم تا سیتاوک رو نشونم بده و من ازش 

 !بگیرم

با شنیدن حرف های چاتای از شدت تعجب نتونستم چیزی بگم! 

 !شناخت ولی مناون چند سال بود من رو می

دونم پسرم! پس خیلی بیشتر مواظبش باش، منم برم سومش می -

 !بی هوش آالناس که بیدار بشه از دیروز رو بیارم

با بیرون رفتن مامان غزاله چاتای روی تخت کنارم نشسته و دستم 

 :گفترو داخل دستش گرفته و با لحن ارومی

  

 !ریختممی شد من دنیا رو به هماگه تو چیزیت می -

  

هام رو باز کرده آروم شروع کرد به ماساژ دادن. چشم-دستم رو آروم 

 .و صداش زدم

  

 !چاتای -
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صدام، سرش رو تند بلند کرد که متوجه موهای شلخته و  با شنیدن

 .چشم های سرخش شدم

  

 !جانِ چاتای -

  

لبخند خیلی محوی زدم و شروع کردم به سرفه های خشک کردن. 

 :هام قطع شد گفتمبعد اینکه سرفه

  

 !میشه کمی آب بدی دهنم خشک شده -

  

رون خیره شدم. ای گفته و از اتاق بیرون رفت. به آسمان شب بیباشه

چقدر دلم برای ادینا و حنانه تنگ شده بود. با باز شدن در سرم رو 

که متوجه جاتای شدم با سینی بزرگی داخل  به طرف در چرخوندم

 .شد و اومد

  

کنارم نشسته اول آب رو دستم داد که زود آب خنک رو خوردم. 

 :که چاتای گفتاخیشی گفتم 

  

 !بیا سوپت رو بخور -
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 -رو از دستش گرفته و جنو قاشق خوردم که دیدم داده خیرهسوپ 

روی کنه. قاشق رو مر از سوم سفید کرده و روبهمی خیره نگاهم

 .دستش گرفتم که لبخندی زده و دهنش رو باز کرد

  

 !دهنیه ها؟ -

  

ای که گفت سوپ رو داخل دهنش گذاشتم که خورد عیب نداره

گرفته و تا آخرین قطره ز دستمقاشق رو ا چند قاشق بهش دادن که 

 .زره بهم داد-از خودش زره

  

بعد از تموم شدن سوپ سینی رو از روی تخت برداشته و اومد 

دراز  کنارم. کمکم کرد که دراز بکشم و خودش هم با فاصله کنارم

رو بلند کرده و داخل موهای لخت سیاهش کردم، و کشید. دستم 

 .چشم هاش رو بستشروع کردم ور رفتم با موهاش که 

  

هاش شدم که فهمیدم بعد چند دقیقه متوجه منظم شدن نفس

خوابش برده. کمی دراز کشیده و بعدش بلند شدم. لحاف رو خیلی 

آروم روی چاتای انداخته و از اتاق خارج شدم و به طبقه پایین 
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 .رفتم

رو روی میز که رسیدم رفتم داخل آشپزخونه و سینی به طبقه پایین

 .شدکه مامان غزاله متوجه من مگذاشت

 !خوبی دخترم، حالت بهتر شده؟ چرا پاشدی تو؟ -

 :بوس کردم که صداش در اومد گفتماش رو محکمجلو رفته و گونه

حالم خوبه، دیگه چاتای هم خوابش برد  مامانم من قوربونت برم -

 .منم اومدم پیش تو، میشه بشینم اصال حال سر پا موندن ندارم

 .که شروع کرد به غر زدن رفته من نشستمکنار 

ها! پاشده گرفته خوابیده، من تا این مواظب تو باشه خوبه گفتم -

 !کشهکنم خیلی می پسر رو ادم

هاش خورد لپخندیدم بهش، انقد قشنگ حرص میمنم هی می

 .قرمز و گوگولی شده بود

خوب مامانی خسته شده دیگه دو روزه هی از من نگهداری  -

 !کنه، اون بیچاره هم حق دارهیم

زند با همون مییهو پشتش که به من بود و داشت غذایش رو هم

کفگیر برگشت سمتم و کفگیر رو تحدیدوار رو به روم تکون داده و 

 .گفت

 !طرف اون پسره رو نگیر ها عاصیم کرده -
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ای گفته از آشپز خونه دستام و به نشونه تسلیم باال بردم و باشه

ومدم. به سالن نگاهی کردم که هیچکسی نبود. رفتم روی بیرون ا

ها رو باال پایین کنترل رو به دست گرفته، کانال کاناپه دراز کشیدم و

کردم تا فیلمی که خیلی وقت بود منتطر در اومدنش بودم رو می

 .دیدم، همون کانال نگه داشته و صدای تلوزیون رو زیاد کردم

 :گوشم آروم گفت دم بودم که یهو صداییغرق فیلم 

 !چطوری خانومی؟ -

که دیدم چاتای هست، چشم هامو بسته و  ترسیده عقب برگشتم

 .گفتم

 !ترسوندیم، دیوونه -

نگاه  از کاناپه فاصله گرفته و اومد کنارم نشست. تا شب فقط به فیلم

های من خوردیم تا اینکه شب چاتای بازیکردیم و شام رو با مسخره

ی من خوابم نبرد. رفتم سر و وقت کتابم که خیلی رفت خوابید ول

وقت بود براش پارت نگذاشته بود،)رمان مُهرکات ( تا نصف شب 

 .نوشتم، چشمم که به ساعت خورد چشم هام گرد شد

گرد هام ساعت سه صبح بود. با اومدن صدای شکستن چیزی چشم

ود های چاتای بتند تپیدن. اگه دشمن-شد. قلبم شروع کرد به تند

 !چی؟
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بی سر و صدا از جام بلند شده و آروم جوری که خودم هم نشنیدم 

ها کمی به پایین رو نگاهی کردم. از نردهرو باز کردم و به راهدر اتاقم 

خم شدم که دوتا سایه دیدم. دستم رو روی دهنم گذاشته و توی 

 .جا رو گرفته بوداون تاریکی که همه

اتاق چاتای. همین که در رو باز کردم اروم قدم برداشتم و رفتم -اروم

 دیدم یکی داره نزدیک چاتای میشه و چاقو دستشه. به اطرافم

 .نگاهی کردم که یه گلدون رو دیدم؛ همون رو با عجله چنگ زدم

رفتم پشت یارو؛ تا خواستم به سرش بکوبم برگشت و چاقو رو به  

رو به بازوم کشید که دادی زدم. یهو حواسش پرت شد که گلدون 

سرش کوبیدم. همون موقع که چاتای با جیع من بیدار شده بود، از 

زیر بالشش کلتش رو برداشته و کنارم اومد و منو پشت خودش 

 :کشیده و گفت

 !اینجا چه خبره؟ -

 !لرزید گفتمبا صدایی که می

خواست با چاقو تورو بکشه که گلدون رو زدم به این یارو می -

که همون ن دیدم ولی مطمعن نیستم سرش؛ من دو نفر رو پایی

 .تعدادن

 :ای گفته و منو به سمت اتاق خودم برد و گفتباشه
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 !در اتاقت رو قفل کن و به هیج وجه بیرون نیا -

 :گذاشت و گفت کلتی از پشت کمرش در آورده و داخل دستم

 !اگه دیدی من نبودم، با این هر کی اومد جلوت بکش -

های قشنگش خیره شدم. دادم و به چشم سرم رو به نشونه نه تکون

 !خواستم چاتای نباشهنمی من

 !نه! نرو لطفا _

 .لبخندی زده و خم شد روی موهام رو بوسید و از اتاق بیرون رفت

تونستم گذاشته بود خیره شدم. من نمی به کلتی که توی دستم

جه که متو خبر باشم. در اتاقم رو آروم باز کرده و به بیرون رفتمبی

و موبایلش شدم صدای زنگ گوشی چاتای میاد. به اتاقش برگشتم 

رو دیدم که اسم کسری نوشته بود. کسری دست راست چاتای بود. 

 .رو کشیدمبا خوشحالی زود آیکون سبز رنگ 

 !الو! الو کسری زود به خونه بیایین؛ چند نفر ریختن خونه -

های من حرف چاره که هنوز حرفی نزده بود، با شنیدنکسری بی

 .فکر کنم خشک شد

 !چی میگی زنداداشم شما حالتون خوبه؟ -

با شنیدن لفظ زنداداشم قندی توی دلم آب شد و نیشم تا بنا گوشم 

 .باز بود که با شنیدن دوباره کسری جواب دادم
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که چاقو خوردم و حالم بده؛ من خواستم از چاتای مراقبت کنم  -

 !هاسلطفا زود بیایید، چاتای دست تن

گفتنش رو شنیدم که بعد اینکه به آدماش داد  "لعنتی "صدای

 :کشید آماده شن خطاب به من گفت

. از خودت هم زنداداشم تو نگران نباش یه ربع دیگه اونجاییم -

 .مراقبت کن

ها پایین رفتم صدا گذاشتم از پلهبعد اینکه گوشی چاتای رو روی بی

رفتن و کسی رو به روی که متوجه شدم دو نفر دست چاتای رو گ

 !چاتای داره باهاش حرف میزنه

چی شد چاتای؟ اون رفیق صمیمیت کجاس که ببینه داداشش  -

افتاده تو دستام! راستی شنیدم دوست دخترت هم اینجا بود، اونو 

 !کجا قایم کردی؟

گرفت تا بقیه  چاتای با دیدن من اخمی کرد و زود نگاهشون از من

 .متوجه من نشدن

تر از دهنت برداشتی. بعدش هم، دونی امیری، لقمه گندهمی -

 !دمشدوست دختر من نه اون دنیامه، البته که به دست تو نمی

هم پر اشک شد. لعنتی من هامهای چاتای چشمبا شنیدن حرف

ریخت که امیری  هامبهش دلبسته بودم! چند قطره اشک از چشم
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هدف گرفتم و به  گلنگدن کلتش رو کشید تا خواست شلیک کنه،

 .دستش شلیک کردم که دادی کشید

 .اسلحه از دستش رها شد 

از پشت ستون در اومده و با همون کلتی که دستم بود جلو رفته و 

 :رو به آدم های امیری داد کشیدم

 .هاشو ول کنیدخوایید رئیستون بمیره، دستاگه نمی -

پیشونیش های روی چاتای با دیدن من اخم وحشتناکی کرد که رگ

هاش کاسه خون شده بود طور که چشمنمایان شده بود. همون

 :غرید

 !مگه نگفتم نیا بیرون -

امیری  اش شدم تا خواستم حرفی بزنمهایی پر اشک خیرهبا چشم

 :مثل نخود وسط پرید و گفت

 !پس اون دختری که چاتای عاشقش شده تویی -

و مثل دیوونه  برگشتم و با حرص نگاهش کردم، دستمو بلند کرده

 کرده و باز اسلحه رو به سمتش گرفته و داد زدم ها به سقف شلیک

 !به تو چه مردک -

 :های امیری گرد شده و گفتبا دیدن حرکت من چشم

 !ایدجور کرده! هر دوتاتون دیوونه خدا در و تخته رو باهم -
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 :گذاشته و گفتم اسلحه رو روی پیشونیش

 !کننبگو آدمات چاتای رو ول  -

گذاشته شد! امیری ای بود که از پشت روی سرمو سردی اسلحه

 :قهقه زده و گفت

 !ول کن به نظرم تو اسلحه رو -

لبخندی زده و اسلحه رو پایین آوردم ولی لحظه آخر با دسته اسلحه 

به بینی امیری کوبیدم که درجا خون اومد. بیچاره مرد بینیش رو 

  .شکستم

 !ونه رو بگیریدلعنتی! این دختره دیو -

هام گرفتن، منو پیش چاتای چند تا از آدماش اومدن جلو و از بازو

ها برده و کنارش هلم دادن که روی زمین افتادم. چاتای مثل وحشی

 :کرد خودش رو خالص کنه که رو به امیری گفتتقال می

 بشه دنیاتو به لجن امیری! یه تای مو از سر این دختر کم -

 !کشممی

یه برو بابایی گفته و دستمالی که یکی از افرادش بهش داده امیری 

های بود رو جلوی بینیش نگه داشت. بعد نیم ساعت که با چشم غره

چاتای گذروندم، امیری از جاش بلند شده و اومد جلوی من و 

 .چاتای وایستاد
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کنم ولی هرکاری کنید امشب دوتاتون رو راهی اون باال باالها می -

 !اتونبرید پیش خد

پوزخندی زده و با تمسخر نگاهش کردم و هرچی بزاق داخل دهنم 

هاش رو با حرص بود رو به روی صورتش تف کردم. امیری چشم

 .بست و دستش رو بلند کرد

با پشت دست روی دهنم کوبید که سوزشی کنار لبم حس کردم و 

 .م پاره شده بودام! لببعدش خیس شدن کنار چونه

های امیری سعی کرد خودش رو از دست آدم چاتای دادی کشید و

 .خالص کنه

هامو ول کنن تا بگم دست بلند کرد به اگه جرعت داری بگو دست -

 !روی کسی که مالِ چاتای هست چه عاقبتی داره

امیری با لذت خیره تقالی چاتای بود و این بیشتر من رو حرصی 

روی  های خونسرد جلو رویم اومد و اسلحه روکرد. با قدممی

 .پیشونیم گذاشت. سردی لوله اسلحه لرزشی داخل تنم انداخت

 .هام رو بستم و توی دل خودم اشهد آوردمچشم

ش کردم که نفس چاتای داخل سینهمثل صحنه آهسته حس می

 .ذره فشار به ماشه میده-حبس شده و امیری که ذره

 !ها باال، امیری به آخر بازی رسیدهمه دست -
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سری سرم رو با شدت بلند کردم. لبخندی از سر با شنیدن صدای ک

 .هام اومد. خدایا شکرتآسودگی روی لب

های امیری زود تسلیم شدن که پوزخندی زدم. همین که آدم

 .خورد زدشهای چاتای آزاد شد، افتاد روی امیری و تا میدست

کسری اینا به زور چاتای رو ازش جدا کردن و تقریبا جنازه امیری 

بردند. روی کاناپه نشستم که چاتای سمت کسری رفته و رو بیرون 

 :گفت

 !مرسی داداش! مثل همیشه به موقع اومدی -

ش کسری به شونه چاتای کوبید و لبخند عمیق و مهربونی تحویل

 :داد و گفت

بار من کاری نکردم داداش؛ همش نقشه زنداداشم بود تا وقت این -

 !بخره من برسم

خیره نگاهم کرد. جلو -گرفته و خیره چاتای نگاهش رو از کسری

هاش قاب کرده و روی سرم رو بوسید. اومد و صورتم رو با دست

 :عقب رفت و گفت

 !ازت ممنونم رز سفیدم -

هام اومد. چرا حس لبخندی از لقبی که به من داده بود روی لب

شم! ولی من از این احساس کم عاشق چاتای می-کردم دارم کممی
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 .حراس داشتم

هام سیاهی رفت که روی مبل افتادم. کسری بدو کنارم و چشمیه

و گرفت. با دستش روی زخمم فشار آورد که  اومد و دست زخمیم

 .آخی گفتم

 !ایی! یواش داداش -

کسری ببخشیدی گفت که چاتای کسری رو کنار زده و کنارم 

 .نشست. دستم رو گرفته و شروع کرد به آنالیز کردن بازوی زخمیم

 !هیچیم نیست فقط یه زخم جزعیِ چاتای -

طور خیره زخمم شنید. همونهای منو نمیولی چاتای انگار حرف

بود که کسری با وسایل ضدعفونی رسید. چاتای از دستش گرفت و 

روی زخمم ریخت که دادی کشیده و دست چاتای رو  بتادین 

 .محکم از درد فشار دادم

 !صبر کن رز سفیدم االن تموم میشه -

های کثیف تمام کارش بلند شده و به آشپز خونه رفت تا دستبعد ا

 !اش رو بشورهشده

بعد چند دقیقه از آشپزخونه خارج شد که منم بلند شدم و پذیرایی 

رو به مقصد استراحت توی اتاقم ترک کردم. لحظه آخر که داشتم از 

 :رفتم شنیدم که چاتای گفتها باال میپله
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گفتی سیتاوک ای بود میچه نقشهاز اول تعریف کن ببینم  -

 !کشیده

ها باال رفته و اتاقم رو پیدا کردم و خودم رو بی توجه بهشون از پله

 .داخلش انداختم

به سمت تخت خوابم رفته و خودم رو روش پرت کردم که نفهمیدم 

 .کی خوابم برد

کنه از خواب بیدار شدم. رو نوازش میبا حس اینکه کسی داره موهام

های ناز چاتای رو دیدم. لبخند رو که باز کردم، چشم هامچشم

 :محوی به روش پاشیده و گفتم

 !صبح بخیرسالم -

 :کرد که جوابمو دادبه کارش ادامه داد؛ با موهام بازی می

 !صبح توهم بخیر رز سفیدم -

از روی تخت بلند شدم و با کش موهام رو باالی سرم بستم. از روی 

اش باعث تاالپ ه به چاتای که با نگاه خیرهتوجتخت بلند شده و بی

  .شد، به سرویس بهداشتی رفتمتولوپ شدن قلبم می

بعد از تموم شدن کارم از سرویس بهداشتی در اومدم که دیدم 

 .چاتای روی تختم دراز کشیده و گوشیش دستشه

 !امروز نمیری کارخانه؟ -
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کرد میدونم چه کاری داشت باهاش نگاهش رو از گوشیش که نمی

 :گرفته و گفت

 !چرا میرم -

روم این حرفش رو گفت و از روی تخت بلند شد و کنارم اومد. روبه

 :وایستاد و گفت

 !و قراره توهم با من بیای -

 :هام و از هم فاصله بدم و اعتراض کنم گفتتا خواستم لب

 !تونم ریسک کنم بزارم تنها تو خونه بمونی بفهمسیتاوک! نمی -

و سرم و به نشونه باشه تکون دادم که از اتاقم بیرون پفی کشیده 

 .رفت

به طرف کمد رفتم و یک مانتوی کوتاه تا روی زانو بنفش پاستلی 

های برداشته و با شلوار گشاد سفید و شال سفید ست کردم. کتونی

پودر زدم و سفیدم رو برداشته و به طرف آینه رفتم. اول یه کرم

گونه صورتی کمرنگ، رژ بنفش پررنگ صورتم رو یک دست کردم. رژ

 .که به رنگ بادمجون بود تقریبا

با سایه کمرنگ بنفش پاستلی و خط چشم صورتی کشیدم. دو 

ام قدمی عقب رفته و صورتم و وارسی کردم. بعد از راضی بودن چهره

 .ام رو برداشته و از اتاق بیرون رفتمکیف بنفش



 

 

 WWW.98IA3.IR 151 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

رده رو دیدم. با لبخند به طبقه پایین رسیدم که چاتای خوشتیپ ک

 .دو تا پله مونده رو پایین اومده و به سمتش قدم برداشتم

 !ها! خبریه؟خوشتیپ کردی -

و با آخر حرفم یک چشمک بهش زدم. سرش رو از کراواتای بهش 

 .کشیده و جوابم رو داددرگیر بوده بیرون

 !توهم خوشگل کردی -

یز یدونه و آخرش یه اخم وحشتناکی کرد، خم شد از روی م

روم گرفته و دستمال برداشت و اومد جلو روم، دستمال رو روبه

 :گفت

 !رژت خیلی پرنگِ! پاکش کن -

اش شدم و آخرش دستمال رو از دستش چند دقیقه همونجور خیره

کشیدم.  هامگرفته و جلوی آینه رفتم. چندبار محکم رژ رو روی لب

 .آخرش فقط رنگ کمی از بنفش موند که دست کشیدم

 :ام وایستاده و گفتچاتای از پشت نزدیکم شده و دو قدمی

 !نظرم قشنگتر شدیحاال به -

لبخند زدم و از ساعد دستش گرفته، همراهش از ویال خارج شدیم. 

 :راننده که در ماشین رو باز کرد چاتای گفت

 !نیست بیایرونم! الزمامروز من خودم ماشین رو می -
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اطاعت "ترامی گذاشت و همراه با راننده سرش رو خم کرده، اح

 .گفته و از ما دور شد "قربان

آفی ماشین رو به حرکت در سوار ماشین شدیم و چاتای با تیک

آورده و از حیاط ویال خارج شدیم. به اتوبان که رسیدیم، دستش رو 

شد رو صداش رو زیاد صوت برد و آهنگی که پخش میسمت ضبط

 .کرد

 مونمتا بهار نمی شاخه نبات من دیگه برات -

 قرار ابر و باده بد آسمونمشده هوا سرد و بی

───※ ·❆· ※─── 

 ببین زده به گلمون گرگ، بعد رفتن تو برمون مرد

 غمت سوزود چایی باغو سیل تو تورو با ماهیا برد

 ببین زده به گلمون گرگ بعد رفتن تو برمون مرد

───※ ·❆· ※─── 

 ا ماهیا بردغمت سوزود چایی باغو سیل تو تورو ب

 غمت سوزود چایی باغو سیل تو تورو با ماهیا برد

───※ ·❆· ※─── 

 شده هرس درختای سبز بهار بارو بست تو کجایی پس

 شدن عوض آدمای شهر نگو تو هم عشقت بی فایدس
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───※ ·❆· ※─── 

 ببین زده به گلمون گرگ بعد رفتن تو برمون مرد

 برد غمت سوزود چایی باغو سیل تو تورو با ماهیا

───※ ·❆· ※─── 

 این آخرین قرار من بی قرار اگه تو نیای میمیرم

 اگه نیای تو سر قرار میمونه یه عمر تو سینم

───※ ·❆· ※─── 

 ببین زده به گلمون گرگ بعد رفتن تو برمون مرد

 غمت سوزود چایی باغو سیل تو تورو با ماهیا برد

 ببین زده به گلمون گرگ بعد رفتن تو برمون مرد

───※ ·❆· ※─── 

 غمت سوزود چایی باغو سیل تو تورو با ماهیا برد

 غمت سوزود چایی باغو سیل تو تورو با ماهیا برد

که گوش کردیم به کارخانه رسیدیم. کارخانه  بعد از چندین آهنگی

که چه عرض کنم یه پا قصری بود برای خودش. وارد کننده لوازم 

 .های مدل باال بودیدکی ماشین

  

 .....ورشه، المبورگینی، ومثل : پ
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همین که از ماشین پیاده شدیم چندین نفر به صف کشیده و به 

چاتای احترام گذاشتند. تا خواستیم قدم از قدم برداریم، یهو داد 

 .یک مردی بلند شد

  

 .آهای! آقای چاتای کجا به این زودی! من کارت دارم -

  

سر شدیم. من به عقب که برگشتیم متوجه یک مرد مسن و یک پ

هاشو داخل جیبیش شناختمشون! چاتای اخمی کرد و دستکه نمی

 .کرده و با ژست جالبی وایستاد

  

 !بینم پاهات به اینجاها هم باز شده کریمیمی -

  

کریمی پوزخندی زد و بادیگاردی که یک دستش جلوی سینه 

خودش بود رو پس زد و همرا با اون پسر جوان جلو اومد و درست 

 !ما وایستادن که شروع کرد به حرف زدنقدمی چند 

  

ای که باعث شد من دو میلیون دالر ببین چاتای یا اون معامله -

 ..ضرر بخورم رو پس میدی یا
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هاشو داخل جیب شلوار طوسی چاتای با خونسردی تمام دست

 .رنگش کرد و با پوزخند حرف کریمی رو برید

  

 !زنیرف مییا چی؟! خیلی گنده تر از دهنت ح -

  

کریمی اون کیف سامسونتی که داخل دستش بود رو با حرص 

 :فشرده و کیف رو جلوی چاتای انداخت

  

 !باید بهم پسش بدی -

  

چاتای خنده کرد که من خودم حس کرده طعم و بوی مسخرگی 

 .داد. و سرش رو به نشونه تایید تکون دادمی

  

 !صبر کن  آره -

  

بدو -ی زد که بعد دقیقه مردی بدودستش رو بلند کرده و سوت

 !خودش رو کنار ما رسونده و احترامی به چاتای گذاشت

  

برو اون کیف مشکی که یک هفته پیش توی معامله خریدم رو  -
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 !بیار

  

اون پسری که همراه  گفت و از ما دور شد.  مرده )اطاعت قربان( ای 

چاتای  داد کهکریمی بود داشت با چشم های وزغی رنگش قورت می

متوجه این قضیه شد و دستش رو داخل دستم قفل کرده و رو به 

 .پسره گفت

 !بهتره تا کور از اینجا نرفتی نگاهت رو ازش بگیری -

داد اون لبخند گشادی که با شنیدن حرفش که بوی تحدید می

خواست روی لب هام بیاد رو به زور کنترل کردم. آقا غیرتی شده می

 .بود

دقیقه که همون مرده که چاتای گفت بره کیف رو بعد تقریبا پنج 

بیاره نزدیکشون شد و کیف رو دست چاتای داد و چند قدم ازمون 

 .دور شد

چاتای کیف رو بلند کرده و رمز رو زد که کیف باز شد. با دیدن 

اشون گشاد بمب شیمیایی فسفری رنگ چشام از تعجب داخل کاسه

 .شد

داشتیم؟ اگه حتی با یکی از  اصال مگه توی ایران همچنین چیزی

اومد. گرفتن معلوم نبود چه بالیی سرش میها یکی رو میاین بمب

 .چاتای لبخندی زده و کیف رو به کریمی داد
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کریمی با دیدن کیف، پس از مطمئن شدنش درش رو بست و با 

خوشحالی زیاد برگشت بره که سه قدم ازمون دور شدن چاتای با 

ز پشت کمرش در آورده و درست مغز ش رو احرکت سریعی کلت

 .کریمی رو هدف گرفت و بنگ

کریمی با صورتش روی زمین افتاد که از شدت شوک چندبار نگاهم 

 .رو میون جسد کریمی و چاتای ردوبدل کردم

چاتای جلو رفته و کیف رو دست پسره که خشک شده جنازه 

 :کرد به دستش داده و گفتکریمی رو نگاه می

ضعیف بود که از حلقه خارج شد. اینم از بمب ها، بابات خیلی  -

 .تونی بریحاال می

چاتای برگشت بیاد سمتم که ناخودآگاه چند قدم عقب رفتم. چاتای 

هایی که حاال بدون حسی بودن نگاهم سر جاش قفل شده و با چشم

 .هاشو بسته و پفی کشیدکرد. چشم

گرفته و  دستش رو داخل موهاش کرده و جلو اومد. از بازوهام

 .چندبار تکونم داد و صدام زد. سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم

 !ترسیدی؟ -

هاش خیره شدم. من ترسیده بودم؟! خودم هم داخل چشم

کشت امروز و فردا بود من دونستم کسی که راحت یک نفر رو میمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 158 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

هاش رو پس زدم و ازش فاصله گرفتم. به پشت رو بکشه. دست

 .بزی داشت قدم برداشتمکارخانه که فضای س

وقتی حس کردم که به اندازه کافی از چاتای دور شدم، پشت 

درختی نشستم و پاهام و دراز کرده و چوب نازکی از روی زمین 

جوری که دیگه داشتم برداشتم. فکرم خیلی درگیر بود، یه

 .اوردممیکم

دونم چند ساعت اونجا نشستم که چاتای اومد کنارم با فاصله نمی

 .شست. سرش رو پایین انداخت و شروع کرد به حرف زدنن

از من نترس سیتاوک! من تاحاال هرکی داشتم از دست دادم.  -

 .خیلی سختمِ بخوام تو، زندگیمو از دست بدم

شد. تاریک می  کم-رو نگاه کردم. هوا داشت کمحرف به روبهبی

 .هوای صاف و مرطوبی بود که برای گردش خیلی خوب بود

کنم تویی که راحت جون یک دونی چاتای دارم به این فکر میمی -

 !نفر رو گرفتی

گرفته و داخل برگشتم و به صورتش خیره شدم؛ نگاهش رو از زمین

 !چشام خیره شد. آروم لب زدم

 !کشهمنو هم می -

های پشت مانتوم با دستم کوبیدم تا از روی زمین بلند شدم و خاک
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ت خروجی کارخانه چاتای از مچ تمیز بشن. تا خواستم برم سم

 .دستم گرفت و منو سمت خودش برگردوند

کشم سیتاوک من تورو خیلی دوست دارم! شده خودم، خودمو می -

 !زارم اتفاقی برای تو بیوفته باشهولی نمی

بی حرف نگاهش کردم. سرم و به نشونه تایید تکون دادم تا فقط 

اخل جیب شلوارم هام و ددست از سرم برداره. برگشتم و دست

 .کردم

های چاتای رو که پشت سرم با فاصله کمی شنیدم صدای قدممی

 .اومددور از من داشت راه می

تا وسط حیاط که رسیدیم یهو از در و دیوار آدم های سیاه پوش 

ای وارد کارخانه شدن که همون لحظه آدم های چاتای دور تا گنده

 .دور من و چاتای رو برای محافظت گرفتن

نزدیک چاتای شده و پشتش رفتم. از استرس کتی که داخل تنش 

دستم مچاله کردم که برگشت نیم نگاهی با نیم رخش   بود رو توی

 .به من کرد

نم بارون -همین بس بود که آسمان یهو غرش کرد و شروع کرد نم

باریدن. و با صدای اولین گلوله محکم توی خودم جمع شدم که 

 .و منو پشت درختی هدایت کردگرفت  چاتای از بازوم
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 !چاتای اینا کین؟ -

چاتای که هر چند ثانیه یک بار سرش رو از پشت درخت به جلو 

کرد با پرسیدن سوالم بدون اینکه برد و هدف گرفته، شلیک میمی

 :نگاهم کنه گفت

خواستیم تو رو همون کسایی که برادران و اون ایلیار و من می -

 !ازشون محافظت کنیم

شنیدن این حرف چاتای ناخودآگاه اخم هام داخل هم رفت! مگه با 

 !خواستن منو از این همه آدم محافظت کنن؟من چی داشتم که می

 !خواستید محافظ من باشید؟مگه من چی دارم که می -

کنارم روی زمین   همون لحظه چاتای دادی کشید و خودش رو

نفسم رفت و  انداخت. با نگرانی که حس کردم یک لحظه از دادش

 .برنگشت

اش که توی نزدیکش شدم که دیدم شونش گرفته و از الی دست

 .ریخترفت خون رو دیدم که میاون تاریکی که رو به شب می

گذاشته و نزدیکش شدم! دستمالی که روی سرم   دستمُ روی دهنم

اش بستم تا خون بیشتری بسته بودم رو باز کردم و محکم دور شونه

 !ازش نره

هاش و م گذاشت و آروم چشماهای خونیای دستشو روی دستچات 
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 .لب زد  با درد باز و بسته کرده

 !مرسی رز سفیدم -

گفته و دستم رو از زیر دستش بیرون کشیدم.  "کنمیخواهش می"

تا خواستم حرف بزنم یهو سردی لوله فلزی رو روی سرم احساس 

 .کردم. بی شک این سردی متعلق به اسلحه بود

خواستم از جام بلند بشم طرف با اسلحه به سرم فشار آورد و تا 

 :گفت

 .دستاتو بده باال و آروم بلندشو و بچرخ -

های کاسه خون شده چاتای خیره موندم. ده لعنتی پاشو داخل چشم

هاش و با درد روی هم گذاشته و یه کاری کن! ولی چاتای چشم

 !چیزی نگفت

ود رو انجام دادم. آروم با کمک پوزخندی زده و کاری که مرد گفته ب

هام از روی زمین بلند شدم و به طرفش چرخیدم! یک پسر دست

ش چشم و ابرو مشکی و خط زخمی که از کناد لبش تا پایین چونه

گرفته بود داشت. دستام و باال سرم برده و نگاهش کردم. پوزخند  رو

ذاشت اعصاب خوردکنی زده و از بازوم گرفت، اسلحه رو روی سرم گ

 :و رو به چاتای گفت

لرزوند چی شد پس بلند شو! تو که ادعات عرش زمین رو می -
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 !چاتای هان؟

شدن حرفش شروع کرد به قهقهه زدن! چاتای با کمک   و بعد تموم

درخت آروم از جاش بلند شد و اومد کنارم تا و خواست بازومو 

بازوی  ای هل داد و با اون یکی دستشمنو سمت دیگه  بگیره، مرده

 .مو گرفتدیگ

 !زرنگی چاتای خان -

با اسلحه حرکتی به چاتای انجام داده که یعنی راه بیوفت. چاتای 

آروم به وسط های کارخانه -جلو رفت و منو مرد پشت سرش آروم

 !که انگار جنگ جهانی سوم رخ داده بود نزدیک شدیم

رناک کردم اینا که اگه خطبا هر نزدیک شدن داشتم به این فکر می

خواست منو محافظت کنه! شاید داشتم به نبودن این همه آدم نمی

 !رسیدم ولی این راهش بود؟می  پایان بازی

مگه قول ندادم ایلیار رو به زندان بندازم؟! مگه قول ندادم تمام بد 

هارو کت و بسته تحویل پاسگاه بدم؟! یعنی اینجا دیگه قرار بود بشه 

 !پایان بازی؟

کارخونه رسیدیم، از تعجب دهنم باز موند. شاید وقتی به جلوی 

ی با اسلحه باالی سر افراد زانو زده  نزدیک دویست نفری بودن که

تر بینشون میالد، سردار، ایلیار چاتای واستاده بودن. و از همه محم

 .هم بود
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با فشار دستم، نگاهم رو به مرده دوختم که شروع کرد به حرف 

 :زدن

دستور   ی کردید این خانم رو قائم کنید نشد!این همه وقت سع   -

 !رئیس بود تا هر کجا پیدا کردیم بکشیمش

های ترسناکش نگاهم کرد! این نگاهش جز ترس، برگشت و با چشم

 !کردای القا نمیبه آدم حس دیگه

دختر خودش و عشقش هست که   ولی شانسی رئیس فهمید که -

اوک وارث آقای یازده سال پیش کشته شده! اینم خانم سیت

 !هست  جالسون

هاش وقت تونستم چندبار دهنم رو باز و بسته کنم. با شندین حرف

کانادا، با   شد؟! مگه االن مامان و بابای من تویحرفی! مگه میبی

 !در حال عشق و حال نبودن؟  ام دوتا خواهر و بردار دیگه

خندی زده به داخل سرم رو به چپ و راست تکون دادم و نیش

 !های پسره خیره شدمچشم

 !ی نموند که دست انداختی به چرندیات؟هیچ حرف دیگه -

با لبخند مزخرفی سرش رو به چپ و راست تکون داده برگه سفیری 

از جیبش در آورد! برگه رو با حرص از دستش کشیده و با دید 

هام سیاهی رفته و با کم چشم -هایی که داخلش بود، کممتن
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 .افتادمروی زمین   ضربه

 .دیویدن چاتای سمتم بود  آخرین چیزی که دیدم

الی یک تای چشمم   کردن چاتای و ایلیار ،   جر و بحث  با صدای

کردم و شاهد   آوخته بودن، باز  بهش   وزنه صد تنی   انگار   رو که

 .جر و بحثشون شدم

تقصیر تو   که سر سیتاوک اومده  ببین چاتای همه این بالهایی -

باشی. پس. من هم   مواظبش تو نتونستی مثل آدم  ب!هستش خ

 !و تو حقی نداری چیزی بگی برمشمی

چاتای با پوزخندی دستش رو توی جیبش گذاشته، و پای چپش به 

 :دیوار تکیه داد. گفت

 !خوای زن من رو با خودت ببری؟تو با چه حقی می -

دهنش رو  چاتای، شوکه شده چندبار  هایبا شنیدن این حرف ایلیار

اش زو چاتای قدم برداشته یقه  به سمت  باز و بسته کرد و یکهو

 .توی دستش گرفت

 !تو چیکار کردی؟! لعنتی تو میدونستی من عاشقشم -

و شوک دوم بود که به من وارد شد. ایلیار عاشق من بود؟! چاتای 

 :ای کرد و گفتخنده

هر چه  زن و عشق من شده. پس   ی خودشسیتاوک با خواسته  -
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 !ترک کنی، برات بهتره  جا رواین  زودتر

سرخ    ای کهو با قیافه   هاش رو مشت کردهایلیار با حرص دست

اتاق    های سریعقدر عصبانی هست، با قدمزد که چهشده و داد می

 .رو ترک کرد

چاتای با هدفی با من ازدواج کرده و تا پیدا    دونستممی  و منی که

 .کردمنمی   خودم رو باور   عشق چاتای نسبت کردم قطعاًنمی

چاتای که به    هایصدای قدم   هام رو بستم کهچشم

 !اومد رو، شنیدممی   سمتم

هام رو باز ایلیار و چاتای، الی چشم   با صدای جر و بحث کردن

و قرمز؛ ولی چاتای با   ای ترسناککردم. ایلیار با قیافه

 .ه بودنسرد، وایستادخون  ایقیافه

دِ لعنتی همش تقصیر تو هست که این بالها سر سیتاوک اومده!  -

خوای قبول کنی پیش من خوب بود. نگاه کن چاتای من چرا نمی

 !برمشام. نیست سیتاوک خوب شد، با خودم میاین چیزها حالی

چاتای با پوزخندی که صورتش رو زینت بخشیده بود، پای چپش به 

کرده و   هاش رو داخل جیب شلوار کتانشدیوار تکیه داده و دست

 :گفت

 !خوای کجا ببری؟زن من رو می -
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ایلیار با شنیدن این حرف، اول یه نگاهی به من و بعد نگاهی به 

از شوکی که بهش وارد شده بود، نتونست حرفی    چاتای انداخت.

بزنه. فقط چندبار دهنش رو باز و بسته کرد؛ ولی یکهو به سمت 

و یقین کت مشکی رنگ چاتای رو توی دستش گرفته چاتای پریده 

 :و گفت

خودت   با اجازه کی باهاش ازدواج کردی؟ تو مثالً رفیقی؟! -

 !دونستی عاشق سیتاوک هستم؟نمی

های ایلیار به شوک بزرگی بار من بودم که با شندین حرفو این

دونستم حتی به چیزی رفتم! امکان نداشت عاشقم بشه! اصالً نمی

ی چاتای جدا کرده و به سمت در از یقه  کنم. ایلیار دستش روفکر 

 .رفت

قدر آن  گیرهیهو چاتای با حرفی که گفت، دستش رو روی دست

 !زدفشار داد که به سفیدی می

جا رو ترک کنی و به ایران برگردی وگرنه بهتره هرچه زودتر این -

 !بدش پای خودته عواقب

رده و بیرون رفت. در رو با تمام توانش ایلیار بدون حرفی در رو باز ک

 .به هم کوبید

ی تأسف تکون داد و آرم به سمت من قدم چاتای سری به نشونه
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 .برداشت و روی تخت نشست

هام همین که روی تخت نشست و باال پایین شد، تشک تخت چشم

رو روی هم فشار دادم تا الیی که باز شده بود، بسته بشه. دستم رو 

 :و گفت  اش گرفتهمردونهتوی دست گرم 

 !دونم که بیداری! حالت خوبه؟می -

هام رو کامل باز با این حرفش که فهمیدم پیشش لو رفتم، چشم

 .ِ آسمان شبش شدم هایکرده و به سمتش برگشتم! خیره چشم

 !خوای؟چی از جون من می -

اش رو به تاج تخت داد. پاهاش با این حرفم لبخند محوی زده تکیه

 :وی تخت انداخت و گفتر  رو

شون رو پایین منتظرن تا بری پایین و تکلیف  هشت تا خان  -

 !االن رئیس تویی و بازی دستته  روشن کنی!

خوام برگردم ایران، قطعاً گفتم میهاش فکر کردم. اگه میبه حرف

گرفتم، زاشتن؛ ولی اگه ریاست رو به دست میراحتم نمی

کاری داشته جرم  ی پر خطر وتونستم یک زندگی راحت، ولمی

 !باشم

 !های آخرم رو بگمپایین و حرف  خوام بریممی  -

با لبخند سر تکون داده و از تخت پایین رفت. دستش رو پشت 
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رو از   کمکم کرد که سِرُم  اش،کمرم گذاشته و با رعایت فاصله

 .دست در بیارم و باهاش تا بیرون از اتاق برم

شدن کرده بود های زرد رنگ روشنفانوسروی طوالنی که به راه

آروم از  -رسیدیم. نگاهی به اطراف کرده و با ندیدن چیزی، آروم

ها پایین اومدم. همین که رسیدیم، میالد تندی از جاش بلند شد پله

 .هایی در هم عقب کشیدمو تا خواست بیاد بغلم کنه، با اخم

گو بودنش رو! و روغنرفته بود. مخصوصاً د  من هنوز کارهاش رو یادم

بدم   یک چیز  دونستن که به شدت رویاین رو میالد و سردار می

شون. اون هم زنمدلیل خط میمیاد و اگه انجام بدن، بی

 .بود  گوییدروغ

با صدایی که اسمم   با پوزخندی عقب کشیدم و تا خواستم بشینم

دلتنگی   سر جام به عقب برگشته و خشک شده با   رو صدا زد

 .اش شدمخیره

 !آ... آرینا -

هایی که اشک توشون حلقه زده بود، نزدیکم شده و محکم با چشم

کشید. من هم نامردی نکردم و با تمام توانم   من رو توی بغلش

سفت توی بغلم چلوندمش. بعد از چند دقیقه ازم جدا شده و لپم رو 

 :بوسیده و گفت

 !خیلی دلم برات تنگ بود خواهری -
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اش رو با لذت تماشا کرده و دست قرارش بود، چهرهه بیبا دلی ک

اش نوازش چپم روی صورتش گذاشته و با انگشت شستم گونه

 :کرده. گفتم   وارانه

 !من هم خیلی دلم تنگت بود خواهری -

نفری که خیره   روی کاناپه دو نفره باهم نشسته و به بقیه دوازده

 .شروع کردم به صحبت کردن  بودن  ما

 !چیه؟  االن قضیه و تکلیف خب -

همون مردی که اسلحه به سرم نشونه گرفته بود، صاف جای خودش 

 :نشسته و گفت

گیرید یا با پای خودتون سند مرگشون ریاست رو به عهده می   یا -

ماها با یکی از پسرامون   تر بینکنید و از همه مهمرو امضا می

 !کنیدازدواج می

ی به پسرش انداختم که یک با گفتن حرف ازدواج، نگاه

های خوشتیپ و کت شلوار پوشیده دیدم که داشت با چشم  پسر

شون که سعی داشتن توجه به همهداد. بیدرشتش من رو قورت می

 :پسر خودشون رو توی چشمم فرو کنن، گفتم

 !گیرماوالً من ریاست رو به عهده می -

بگیرم.   به عهدهو شوک اول! اصالً امیدی نداشتند که من ریاست رو 
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زنه! و با و جا می  بألخره توی مغز فندقشون فرو کرده بودن دختره

 .حرف دومم فضا به سکوت بدی فرو رفت

یک سکوت خیلی بدی  "من با چاتای ازدواج کردم"   با گفتن حرف

 .بود. که با شکستن همون مرد شروع شد

 !چی؟ -

ام رو به و تکیه و این رو با صدای داد مانندی گفت! پوزخندی زده 

 :و گفتم  رو روی پای چپم انداخته تاج مبل داده پای راستم

 !کردمحرفم چیز قابل فهمیدی بود! من با چاتای ازدواج -

دونه با عصبانیت از جاشون بلند شده و سالن رو ترک کردن.  -دونه

بود. با لذت غرق رفتنشون   دقیقاً کار من گُل توی دقیقه نود و نه

  :کرده و گفت   آرینا سرش رو نزدیک گوشمبودم که 

  !واقعاً ازدواج کردی؟ -

 :نگاهش کرده و گفتم

 .پاشو بریم اتاقم تا توضیح بدم  -

ازشون گرفته با کمکش   با تکون دادن سرش، از جاش بلند شده و 

تا اتاقم رفتیم. به اتاقم که رسیدیم، هر دوتامون روی تخت نشستیم 

 :که گفتم

و    جا بیدار شدم چاتای اومد. نشست کنارمی که ایندقیقاً روز -



 

 

 WWW.98IA3.IR 171 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

 :گفت

جا که تو رو به اینخاطر ایناین بازی خیلی خطرناکی هست! به -

خوان اگه تو ریاست و می  بکشونه پدر حقیقیت رو به قتل رسوندن

بعد چند    که  رو به عهده گرفتی، با یکی از پسرشون ازدواج کنی

نیست را به نان خودشون کرده و تو رو  ماه با کلکی هر چی هست و

 !یه جایی بکشن

خب بعدش دیگه حرف زدیم و توافق رسیدیم که چاتای زنگ زد به 

 .خوند  حاج آقایی که بینمون سیغه نود و نه ساله

ی آرینا نگاه کردم که یکهو زدم زیر هام، به قیافهبا تموم شدن حرف

هنی باز به لحاف تخت هایی که گنده شده بود و با دخنده. با چشم

ام توی شوک بزرگی رفته بود که با شنیدن صدای خیره بود. بچه

ی من، پایش کوچیک رو به سمتم پرت کرد که توی هوا خنده

 .گرفتمش

کوفت! خانم چه خوشش هم میاد که شوهر مفتی گیرش اومده  -

 !ها

 :ی ریزی کردم. گفتمبه بازوی آرینا کوبیده و خنده  مشتی

ها حل شد، جدا که قضیهبعد از این  ر بود ازدواجمون!با زو  -

 !شیممی
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با لبخند غمگینی سرش رو پایین انداخت که موهاش 

 :صورتش افتاده و گفت   روی

 !سردار ازم خاستگاری کرد  -

کردم و   دهنم رو باز و بسته  با شنیدن حرفش شوکه شده و چندبار

خورد، محکم بغلش حالی از کنار چشمم سر با اشکی که از خوش

 .کردم

  

 !آخ له کردی من رو -

  

زدم و   ای پشت گردنشِکلهبا حرص از خودم جداش کرده و پس

 .وقت آدم نمیشهعقب کشیدم. این دختر هیچ

 !سیتاوک تا تو آدم بشی من از آدم بودن در میام -

داخل   ای خورد و چاتایتا خواستم جوابش رو بدم، که به در تقه

 !هیچ حرفی از جاش بلند شده و از اتاقم خارج شدا بیاومد. آرین

هام رو داخل دست  چاتای نزدیکم شد و کنارم روی تخت نشست.

های کوچولوم داخل پنجه  اش گرفت کههای بزرگ مردونهدست

 .های بزگش گم شددست

دونم هنوز به من خیلی شد! میدونم چیزهایی شد که نباید میمی -

خیلی سوال توی ذهنت هستد ولی بیا یه  دونمشک داری! می
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 !فرست به دوتامون بده باشه

قشنگ آسمان شبش خیره شدم. من خیلی وقت بود   هایبه چشم

های قشنگ داده بودم. سرم رو پایین که دلم رو به این چشم

 .ام افتادهباز روی پیشونیانداختم که چند تار موی لج

 :لبخندی زده و گفتم

 !شمهیچ حرفی گم و گور میببینم بی اگه ازت یه خطا -

 :هام رو فشرده و گفتزد دستمهایی که برق میبا چشم

 !باشه دورت بگردم رز سفیدم -

هاش بیرون کشیده و از جام بلند شده با هام رو از زیر دستدستم

توجه به چاتای به سرویسی که داخل اتاقم بود بی  برداشتن حوله

 .مخیره شده به من، داخلش شد

کرد، داخل حموم که شدم، توجه به چاتای که خیره نگاهم میبی

شد که بألخره به محکم در رو به هم کوبیدم. وای هنوز باورم نمی

 !عشقش نسبت به من اعتراف کرده

چراغ روشن شده، با کردم توشون چلهایی که حس میبا چشم

 .حالی زیر دوش وایستادم و مشغول دوش گرفتن شدمخوش

های راحتی ز نیم ساعت که کارم تموم شد، داخل حمام لباسبعد ا

که شامل یک تیشرت قرمز و شلوار گشاد مشکی رنگ بود با موهای 



 

 

 WWW.98IA3.IR 174 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

رسید، از حموم خارج شدم که دیدم خیسی که تا روی زانوهام می

جای چاتای خالی که نه هیچ روی تخت دراز کشیده و خوابش برده. 

 .شسته و خیره نگاهش کردمبا لبخند نزدیکش شده و روی تخت ن

با احتیاط دستم رو داخل موهای پر پشتش برده و شروع به ور 

 . ...دونستم بیداره؛ ولی خبرفتن با موهاش کردم. می

هام رو بستم. ندونستم با فاصله ازش روی تخت دراز کشیده و چشم

 .کی به خواب رفتم

رده به غر ک -با سر و صدای آرینا که سعی داشت بیدارم کنه، غر

پهلوم چرخیدم. که با جیغ بنفشی که کشید، سیخ روی تخت 

 :نشستم و داد کشیدم

 کشی؟چته؟! چرا عربده می -

کم  -های همیشه خمار مشکی رنگش نگاهم کرد. کمبا اون چشم

 :هاش رو تنگ کرده و گفتچشم

 !جا خوابیده بود؟چرا چاتای این -

 :و گفتم چپ نگاهش کرده و پس گردنی بهش کوبیدم -چپ

 !به تو چه ربطی داره؟ شوهرمه -

ای کرده و بالش روی تخت رو برداشته و به طرفم انداخت. که خنده

هاش خیره های گنده شده به خل بازیروی هوا رگفته با چشم
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 :شدم. که گفت

وای نمیری! جوری گفت شوهرم که حس کردم چی میگه. آه  -

 !هاخواییم بریم بیرون با بچهپاشو. می

ی تأیید تکون دادم. تازه یادم اومد که چاتای هم رشی به نشونهس

جا بود. نگاهی به تخت انداختم با دیدن تخت خالی، با تعجب این

 .ابرویی باال انداختم

ی تأیید حرف آرینا تکون دادم و به سمت کمدم سری به نشونه

هام شدم. رفتم. همین که سر کمدم رسیدم، متوجه انبوهی از لباس

ها شدم. یک مانتوی کوتاه مشکی، روسری و شلوار ی لباسهخیر

های وَنس رو از کمد برداشته و به دمپای کتان مشکی همراه کتانی

 .ها بود، رفتماتاق مخصوص لباس

هام رو که پوشیدم از اتاق در اومدم. آرینا با دیدن تیپ من لباس

 :سوتی کشیده و گفت

 !پوت کنه؟ -لبم پوتجون! خانوم شماره بدم، پاره کنی ق -

ی تأسف براش ای زدم و سری به نشونهقههبا گفتن این حرفش قه

تکون دادم. به سمت میز آرایشم رفته یک رژ بادمجانی رنگ رو روی 

پودر و بعدش یک ریمل، خط چشم و  ام زدم. کرمهاای گوشتیلب

 .ی هلویی بودآخرین آرایشم رژ گونه
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ام شکی رنگم رو برداشته، گوشیبا تموم شدن کارم، کیف دستی م

رو داخلش انداختم که تازه متوجه شدم آرینا حاضر و آماده برای سر 

 .من وایستاده

دیگه از اتاقم که خارج شدیم، چندین پله رو رد کردیم که به با هم

سالن رسیدیم. دیدم که پسرها آماده نشستن و دارن پلی استیشن 

 :تکون دادم و گفتمی تأسف کنن. سری به نشونهبازی می

 !خب بلند شید بریم دیگه. دیر میشه ها -

آرینا هم حرفم رو تأیید کرد که چاتای سرش رو بلند کرد نیم 

نگاهی به من انداخت. باز خواست بازی کنه، دوباره خیره نگاهم 

هاش رو حس کنم لبخند گرمی تونستم برق رضایت چشمکرد. می

 .تحویلش دادم

که سردار کنار آرینا اومد که آرینا از بازوی بازی رو خاموش کردن 

هیچ حرفی سردار گرفته و بیرون رفتن. میالد خودش بلند شد و بی

بیرون رفت که چاتای هم خودش رو به من رسوند. من هم مثل 

دیگه از خونه که در اومدیم، رفتیم سوار آرینا از بازوش گرفتم. با هم

رو که بستم رو بهش جیپ لیمویی رنگ چاتای شدیم. کمربندم 

 :چرخیده و گفتم

 !ریم؟ریم؟! برای چی داریم میکجا داریم می -

ای کرده و دستم رو گرفته روی دنده گذاشت و دست چاتای خنده
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 :خودش رو روی دست من گذاشت. گفت

که دو روز دیگه داریم میری خرید کنیم از پاساژها. به خاطر این -

ها و لباس ی حاظره جز حلقهچجشن عروسی من و تو هست، و همه

 .عروس و داماد

هام رو باز و بسته های چاتای، چندبار با بهت لببا شنیدن حرف

هام پر از اشک کردم تا حرفی بزنم؛ ولی حرفی پیدا نکردم. چشم

حالی رو چرخیدم و با خوشقدر دوستش داشتم. به روبهشد. چه

 .انبخش اومدصدای ضبط ماشین رو زیاد کردم که آهنگ بابک جه

*** 

 .دونههر کسی عاشقه حال من رو می -

 .بزار کلِ دنیا بهم بگن دیوونه بهم بگن دیوونه -

 .بزار همه بگن به جنون کشیده کارم -

 تموم شه کل دنیا من با تو کار دارم با تو کار دارم -

کشه بدجوری عاشق شدم و این روزها مرگم که من رو نمی -

 .کنارت

 .یگه حتی هزار دیگهتپش قلب من م -

 !دلم خوشه کنارت -

 .من با تو صد نفرم دنبال درد سرم -
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 .خبرمکنم، از خودم بیبه تو فکر می -

 .وقتی از دست میرم -

 .گیرمهات رو میدست -

 کنیبه من که فکر می -

 !میرماز خوشی می -

*** 

حالی کمربندم رو باز کردم. همراه با رسیدن به پاساژ، با خوش

ای از ماشین پیاده شدم و باز دستش رو گرفتم که منتظر شدیم چات

ها رسیدن، با ها برسن. بعد از چند دقیقه که دونه به دونه بچهبچه

  .هاهم وارد پاساژ شدیم و شروع کردیم اول گشتن دنبال حلقه

قدر دنبال حلقه گشتیم که پیدا نکردیم. آخری منصرف شدم که این

هیچ زرق ی ست نظرم رو جلب کرد. بیحلقه ی آخر، دوتاتوی مغازه

و برقی بود. انگار دوتا دست بودن که انگشتت رو بغل کرده بودن. 

 !همین

هاش برقی از سر رضایت به چاتای اون حلقه رو نشون دادم که چشم

زد. وارد مغازه شدیم که انگشتر رو امتحان کردیم. انگار برای ما دوتا 

رای هر دوتامون هم، فیکس های بدرست کرده بودن. حلقه

  .مون بودانگشت
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های ی دوم که لباسبا لبخند از مغازه بیرون اومدیم. به سمت طبقه

عروسی بود قدم برداشتیم. تقریباً سه ساعت دنبال لباس عروس 

خواستم رو ها چیزی که میگشتیم که آخرش توی یکی از مغازه

ه جاش هم پیدا کردیم. یک لباس عروس صاف مدل ماهی که هم

ی بسته بود. باب میل من! همون رو پرو کردم و پسند کردم. تا پرده

 .اتاق پرو رو کنار زدن، چاتای منتظر رو دیدم

 !چیه؟ -

ای به لباس عروس که توی با اخم ساختی نگاهم کرده و اشاره 

 :هام بود کرد و گفتدست

 !دیدم. عهاومدم توی تنت میزاشتی میخب می -

  .نوچی کردم -ه و نوچخندی زدنیش

دار که رفتیم، با حساب کردن پول لباس عروس از به سمت صندوق

رویی کفش پاشنه بلند سفید، مغازه در اومدم. که مغازه روبه

بستم، تا زانوهام های درازی داشت که اگه ضرب دری میروبان

زمان دست گذاشتیم روی رسید. همراه با کیفش. من رو آرینا هممی

 .ه نگاهی به هم دیگه کرده و خندیدماون. ک

 !بریم تو من سفید رو بردارم توهم قرمزش رو؟ -

آرینا سری به عنوان تأیید تکون داد که همین که وارد مغازه شدیم 
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 .ی اصلی هم بودندوتا پسر بودن هیز و متأسفانه فروشنده

گفتیم که سایز سی و نه برای من سی و هشت اون کفش، و قرمز 

  !ای آرینا بیارنرنگ رو بر

همین که کفش رو دستمون دادن، اون پسری که موهاش بور بود و 

ای طرف من گرفت و اون پسر چشم ابرو هاش سبز، شمارهچشم

شون میکردیم که مشکی شماره رو طرف آرینا. داشتیم با اخم نگاه

ی پسرها پیدا شد و با دیدن شماره سرداد و چاتای تا مرز سر و کله

 !یش رفتنعصبانیت پ

 !کار میکنید؟دارید چی -

با ترس پیش چاتای رفتم و از بازوش گرفتم که نگاهم کرد. تمام 

هام ریختم تا کاری نداشته باشن باهاشون! التماسم رو توی چشم

کم آروم شد و کارت عابر بانک رو  -هام کمی چشمچاتای خیره

 :طرف پسر گرفته و گفت

 !زود بکش -

ها رو کشید که من و آرینا ها و کیفتا کفشپسر با تعجب مبلغ دو

ها رو جوری کیف و کفشکه جعبه بگیریم ازشون، همونبدون این

های خرید خودمون انداختیم و تندی از مغازه خارج داخل کیسه

 .شدیم
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 !چاتای -

هام انداخته و جوابم رو با تمام ای داخل چشمبرگشت و نگاهی خیره

 :اش دادمهربونی

 !تایجانِ چا -

با لبخند نگاهش کرده و به طبقه سوم که کت شلوار بود، اشاره 

 :کردم و گفتم

 !کت و شلوار بگیریم خب بریم برای تو هم -

با لبخند سرش رو تکون داد که همگی سوار آسانسور شده و به 

سمت طبقه سوم حرکت کردیم. همین که رسیدم، آرینا دست 

ای برد و من و غازهکشون به سمت م-سردار رو گرفته و کشون

ای که خیلی بزرگ و شیک و معلوم چاتای و میالد به سمت مغازه

 .ی اجناسشون مال کشور استانبول هستبود که همه

که نگاهی به فروشنده بندازم، به سمت کت و شلوارها بدون این

شون گشتم تا کشت شلوار مشکی رنگ کاپیتان، قدر بینرفتم. این

دار سفید که انگار جنسش بافت بود پیدا دکمهمدل هنره بلوز یقه و 

 .کردم. همراه کراوات مشکی

از پاپیون بستن دامادها متنفر بودم. کت و شلوار رو سمت چاتای 

 :بردم که با رضایت نگاهی بهشون انداخت. که گفتم
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 !خب برو بپوش دیگه -

ی تأیید تکون داد و سمت اتاق پرو رفت. میالد رو سری به نشونه 

گم بین انبوهی از کت و شلوار دیدم. آخه همیشه عادتش بود سردر

 .گرفتممن براش کت شلوار می

با تمام غرورم بی توجه بهش، نزدیکش شده و دشتم رو روی کت  

شلوار طوسی رنگی که مدل خاصی داشت گذاشتم. با برداشتن بلوز 

ها رو سمت دار مشکی، همراه کراوات طوسی رنگ اونیقه و دکمه

 !که نگاهی بهش بندازمگرفتم البته بدون این میالد

 :با تمام محبتی که داشت، کت و شلوار رو از دستم گرفته و گفت

 !خیلی ممنون خواهری -

که نگاهش کنم، سرم رو تکون دادم که غمگین سرش رو بدون این

پایین انداخته به طرف اتاق پرو دومی رفت! تازه حواسم سر جاش 

  !ا بود؟اومده بود؛ ایلیار کج

ای باال انداختم که چاتای همین که از اتاق خارج شد، خیال شونهبی

ام حبس شد. خیلی جنتلمن و نفس من از شدن ذوق توی سینه

 .تیپ شده بودخوش

رفت رو از دستش نزدیکش شده و کراواتی که داشت باهاش ور می

 !گرفته و براش با مدل قشنگی بستم
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کرد. اون هم خیره من رو نگاه می کردم،تمام مدت که من کار می

هاش گرفته و اون رو به طرف که تموم شد، آروم از شونهپس از این

های خودش از های خودم، هم چشمآینه چرخوندم که هم چشم

حالی زد. با لبخند به اتاق پرو رفت که شدت رضایت برق خوش

رو دست بار میالد از اتاق در اومد. اون هم مثل جاتای کراواتش این

 .من داد تا براش ببندم

کراوات رو از دستش گرفته و براش بستم. اون هم خودش رو داخل 

آینه دید و با رضایت، به اتاق پرو برگشت که سردار و آرینا دست تو 

هاشون که پر از خرید بود، وارد مغازه شدن. دستم دست هم و دست

ن، دستم رو رو بلند کردم تا من رو ببینن. همین که متوجه من شد

ها برسن. این دوتا هم کارشون رو تموم پایین انداختم که تا اون

 .کرده، و از اتاق در اومدن

 !چی دیگه تمومه؟خب سیتا همه -

ی آره به آرینا که این حرف رو پرسیده بود تکون سری به نشونه

 :دادم و گفتم

 !به حنانه خبر دادی؟ -

 :فتی تأیید تکون داد و گسرش رو به نشونه

جا آره خیلی وقته گفتم. امشب صبح ساعت چهار پروازش به این -
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 !شینهمی

با لبخند سری تکون داده و همگی با پیشنهاد چاتای، به سمت 

 .رستوران پاساژ که توی طبقه پنجم قرار داشت هم قدم شدیم

هام رو بستم و به روزهایی که کشیدم تا امروز فکر کردم! چشم

قدر من و آرینا شکستیم و خورد شدیم تا چهقدر سختی دیدیم. چه

جایی که هستیم برسیم؛ ولی االن هر دوتامون داشتیم ازدواج به این

 !کردیممی

ی قند توی دلم آب شد؛ با فکر کردن به بچه من و چاتای، کارخانه

ولی با فکر کردن به روز عروسی، باز استرس به تنم برگشت. روز 

 !شدای میرفهعروسی ما، پایان این بازی ح

سرم رو به چپ و راست تکون دادم که حواسم به سر جاش برگرده. 

هامون رو خواست. که من همون موقع گارسون رسید و سفارش

 :گفتم

 !ی مشکی لطفاًپیتزای دونی و پیرونی مطول، همراه با نوشابه -

میخواستم رو سفارش دادن که تا ها هم هم چیزی که منبقیه بچه

گونگی برگذاری فارسی حرف ی چهن رو بیارن، دربارههاموسفارش

 .زدیم تا رسیدن غذاها

که غذاهای لذیذمون رو خوردیم، همگی راهی بیرون از بعد از این
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خواستیم رو شدیم. وقتی میپاساژ شدیم که با هوای سیاه شده روبه

 .جا بشیم، روز بود؛ ولی االن شبوارد این

ست تکون دادم و همراه چاتای و با لبخند سرم رو به چپ و را 

 .مون برگردیمها سوار ماشین شدیم تا به خونهبچه

توجه به همه، خریدها رو روی زمین پرت وقتی به خونه رسیدیم، بی

ها، خودم رو ی باال رفتم. با همون لباسبدو به طبقه -کرده و بدو

 .روی تخت انداختم که به سه نرسیده، خوابم برد

آرینا،   غر همیشگی -ر خوابیده بودم که با صدای غرقددونم چهنمی

 .نکرده بودم  هام رو هنوز بازاز خواب شیرینم دست کشیدم. چشم

کرد هنوز توی خواب هستم. تندی بالش رو از زیر سرم آرینا فکر می

 .کشیده و به طرف صورتش پرت کردم. که مستقیم به هدف خورد

که دلم درد گرفت.  قدر بهش خندیدمروی تخت نشسته و این

که فرصت رو غنیمت   همون لحظه در باز شد. چاتای اومد تو

 .شمردم پریدم رفتم پشت چاتای پناه گرفتم

ها کشم. بعد توی تیتر روزنامهبیا بیرون سیتا. من امروز تو رو می -

اش به دست رفیقش به دیار میگن عروس یک روز قبل از عروسی

  .باقی شتافت

ه بیشتر عاصی شد تا خواست بیاد سمتم، باز دوباره ای کرده کخنده
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 .پریدم پشت چاتای تا کاری با من نداشته باشه

خندید. مشتی به کمرش کوبیدم که هر می -چاتای هم که فقط هر

 :رو به آرینا گفت

 !بار رو تو ببخشخواهر زن حاال یه این -

رفت  ی باشه تکون داده و از اتاق بیرون کهآرینا سری به نشونه

قهه شده، روی تخت نشستم. چاتای با لبخند عمیقی خیره نگاهم قه

 :کرده و گفت

 !کردی شیطون بال؟ کارچی -

ام گرفت که خودم رو کنترل کردم و شروع کردم به توضیح باز خنده

ی هام تموم شد، چاتای سری به نشونهکه حرفدادن. بعد از این

 .تأسف تکون داد

 !مالها سرم نیاری ها؟ زنم شدی از این بال -

 :ای کردم و با خباثت تمام ادامه دادمخنده

 .های جالبی برات دارمچرا اتفاقاً نقشه -

 :هاش رو تنگ کرد و گفتچاتای خیره نگاهم کرده و چشم

 !جا روحاال پاشو حاظر شو بریم پایین تا آماده کنن همه -

ون با کمک ی تأیید حرفش تکون دادم که چاتای بیرسری به نشونه

 .شویی رفتمهام از روی تخت بلند شده و به سمت دستدست
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اول کارهای مربوطه رو انجام داده و بعدش با خشک کردن صورتم، 

از حموم در اومدم. جلوی کمد که رفتم درش رو باز کردم؛ ولی 

 .چیزی برای پوشیدن پیدا نکردم

شدم. با دیدن  رویی که اتاق آریناکالفه سمت در رفته وارد اتاق روبه

قدر دلم برای رفیقم تنگ حنانه، شوکه شده سر جام وایستادم. چه

 .شده بود

بدو به سمتش پرواز کرده و با تمام توانم بغلش کردم که صدای 

 .آخی در اومد و از اون طرف، صدای آرینای حسود بلند شد

چاره جا بشی بعد نیست ها! اون دختر بییه در بزنی بعد وارد این -

 !هم ول کن. ایش رو

هاش نگاه کردم. که به طرف آرینا رفتم و با لبخند به حسود بازی

بعد از تموم شدن از احساس بازی،   محکم توی بغلم فشردمش.

 :روی تخت نشستم و رو به حنانه شروع کردم به حرف زدن

قدر دلم برات تنگ شده بود! برای خل طوری تو؟! چهچه -

 !هامون. هعیبازی

وی تخت نشست. تا خواست صحبت کنه، که آرینا با حرفی حنانه ر

 :که زد، توی شک فرو رفتم

 !میالد از حنانه خواستگاری کرده -
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و پس از این حرفش، نیشش تا بناگوشش باز شد. با دهن باز سمت 

حنانه چرخیدم که دیدم خجالت زده سرش رو پایین انداخت. با 

 :حالی دوباره بغلش کردم و گفتمخوش

 !حال شدم. وایلی خوشخی -

جا که کمی حرف زدیم، تازه یادم اومد برای چی به اینبعد از این

 -هاشون رو گرفته کشونآرینا و حنانه رفته و دست  سمت اومدم. به

 .کشون به سمت اتاقم بردم

 !اه چیه سیتا؟ باز هم خل شدی خواهرم؟ -

 :گردنی بهش کوبیدم و گفتمبا حرس پس

دونم چی بپوشم. کمکم بریم بیرون همگی. فقط نمی خوایمبابا می -

 !کنید خب

ام رفتن. من رو روی تخت انداخته و هردوشون به سمت کمد بیچاره

رو تکون  دست به سینه روی تخت نرم نشسته بودم و با استرس پام

  .دادممی

تقریبا ده دقیقه منتظرشون بودم که یک مانتوی سفید عروسکی که 

رنگ داشت و شال و شلوار مشکی رنگ دستم  های طالییهاشیه

  !دادن

هام شده. شون نگاه کردم و با رعایت به اتاق لباسبا لبخند به ترجیح
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ها، حنانه و هام رو عوض کردم. با در اومدن از اتاق لباسزودی لباس

هاشون رو به هم کوبیدن به آرینا نگاهم کردن و با رعایت دست

آرایش کردم تا صورتم از این سمت میز آرایش رفته و کمی 

 .روحی در بیادبی

ها هم حاظر شدن، با هم دیگه به پایین رسیدیم که بچهبعد از این

 .ای منتظر ما هستنشون گوشهکه دیدم پسرها همه

های باز به سمتش رفتیم و هرکدوم بازوهای یکی از پسرها با نیش

 .رو گرفته و به سمت ماشین رفتیم

 :بازی، با ذوق نگاهی به چاتای کردم. که گفتبا رسیدن به شهر 

 !خب کمی هم ما شادی کنیم. نه عزیزم؟ -

ی آره تکون دادم که همگی از ماشین پیاده با لبخند سری به نشونه

 شده و به شهر بازی رفتیم

آرینا و حنانه کنارم اومدن و باهم دیگه وسط شهربازی وایستاده 

ل سوار کدوم وسیله بشیم. که دادیم که اوبودیم و داشتیم نظر می

 .چاتای ما رو از سردرگمی نجات داد

هاشون رو جاییم، همه وسیلهاول بیاید نهار بخوریم تا شب که این -

 .شیدسوار می

همگی موافقط کرده و وارد رستورانش شدیم. من خودم وقتی 
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ها هم یا چیزبرگر گارسون اومد، سفارش چیزبرگر دادم که بقیه بچه

 .برگر سفارش دادن یا قارچ

دیگر از هامون و خورون غذاهامون، با همبعد از رسیدن سفارش

رستوران که در اومدیم چشمم به اتاق وحشت افتاد. با خباثت 

 :گفتم

 !وای بیاید بریم اتاق وحشت -

دیگه وارد مکان ترسناک و تاریکی ها که موافقط کردن، با همبچه

هو از باال یک روح اومد از باال شدیم. چند قدمی که رفته بودیم، یک

سرمون زد شد که آرینا و حنانه یک جیغ بنفشی کشیدن من هم 

 !هل شدم و جیغ کشیدم. که داد پسرها بلند شد

 !شده؟چی -

 :با خنده به اون دوتا گیج نگاه کرده و گفتم

ها ترسیدن جیغ کشیدن. من هم هول شدم باهم جیغ بابا این -

 .یغ شدکشیدیم. کالً جیغ تو ج

و بعد از این حرف، شروع کردم به خندیدن. پسرها هم با شنیدن 

 هام، شروع کردن به خندیدن که حنانه نیشگون ریزی از بازومحرف

ای بهش رفتم؛ ولی مطمئن بودم گرفت. که توی تاریکی چشم غره

 !بینهکه توی این سیاهی هیچی نمی
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فلک. من و از اتاق وحشت که تموم شدیم، رفتیم سراغ چرخ و 

 چاتای باهم،

آرینا و سردار باهم، میالد و حنانه هم باهم سوار شدن. اون باال 

بودیم که روی پاهام بلند شدم. که چاتای اخم کرده، از مچ دستم 

 :گرفت و گفت

 !بشین دیوونه. میوفته ها -

 :با هیجان نگاهش کرده و گفتم

ن بده تا کردن خدا یکی رو به مدونی! من همیشه آرزو میمی -

دونم تاوان کدوم کار خوبی که خدا خیلی دوستم داشته باشه! نمی

 !تو رو به من داد؛ ولی مرسی که هستی

 :هاش رو روی هم گذاشته و گفتبا لبخند نگاهم کرده چشم

کردم دختری با من باشه که خیلی من هم همیشه آرزو می -

 !دوستم داشته باشه

های ه شدیم، با دیدن پشمککه از چرخ و فلک پیادبعد از این

هام رو به هم ها، ذوق زده دستصورتی و آبی رنگ مصل بچه

 :کوبیدم و گفتم

 !وای چاتای بیا بریم پشمک بخریم. لطفاً -

ی تأیید ام نگاه کرد و سری به نشونهبا خنده به رفتارهای کودکانه
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قدر تکون داد که همگی باهم رفته و شیش تا پشمک خریدیم. این

 .کردخنده و مسخره بازی خندیدن و خوردیم که دلم درد میبا 

هام رو بسته شروع کردم با سرم رو بلند کرده و رو به آسمون چشم

 :خدا حرف زدن

خواستم من رو چیزهایی که میخدا جونم! مرسی که به همه -

 !رسوندی! ممنونم ازت

 :با صدا زدن اسمم توسط آرینا، نگاهش کردم که گفت

میگن بریم شام بخوریم. بعدش برگریم خونه. صبح باید  هابچه -

 .خاطر عروسی شما زود بیار شیمبه

هاش تکون دادم و همگی باهم به ی تأیید حرفشسری به نشونه

 .سمت رستورانی که عصر رفته بودیم

آروم قدم برداشتیم. وقتی رسدیم، من کوبیده سفارش دادم  -آروم 

ها جوجه سفارش دادن بقیه بچه چاتای هم کوبیده؛ ولی آرینا و

 !همراه دوغ و مخلفات

مون با خنده و خوشی خوردیم که چاتای به بعد از رسیدن شام

مون امروز رو کالً حساب کرد. با هم دیگه در عنوان شیرینی عروسی

جفت سوار ماشین شده و به سمت  -اومده و دوباره همگی جفت

 !خونه رفتیم
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هام رو با تیشرت و اتاقم رفته و لباس به خونه که رسیدیم، به سمت 

شلوارک راحتی عوض کردم. خودم رو روی تخت انداخته و گرفتم از 

 !فرط خستگی خوابیدم

قدر هیجان ام، بیدار شدم. چهصبح با صدای زنگ خوردن گوشی

 !شدیمخاطر امروز. بألخره من و عشقم مال هم میداشتم به

توی آینه نگاه کردم و با زدن ی خندیدن با لبخند نگاهی به چهره 

آرامش   دوستم چرا؛ ولیلبخند از تخت بلند شدم. نمی

 .سرتاسر بدنم رو فرا گرفته بود  محضی

شستم که به سمت سرویس بهداشتی رفتم و داشتم صورتم رو می

غر کنان داخل اتاقم شدن. که از سرویس  -آرینا و حنانه غر

 .بهداشتی خارج شدم

 !طوره باز؟چه -

 :دیگر نگاه کردن و گفتنرصی به یکح

 !این سردار و میالد عروسی ما دوتا یک ماه دیگه قرار دادن -

هام ابرویی با تعجب باال انداخته و خندیدم. پس کم مونده بود رفیق

بخت بشن. با خنده لباس راحتی پوشیدم که هم مثل من خوش

 .همون موقع در زده شد

گر مخصوصی هست که چاتای با شای که دادم، دیدم آرایبا اجازه



 

 

 WWW.98IA3.IR 194 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

 .دو برابر پول به خونه آوردتش

 !سالم عزیزم -

با لبخند جوابش رو دادم که آرینا و حنانه هم مثل من جوابشون رو 

هاش رو روی میز دادن. بعد از نیم ساعت که طول کشید وسایل

 :بچینه، گفت

هم اتاق کارام بیا عزیزم بیا بشین تو دیر موندی. االن دوتا از هم -

 !هات هستنبغلی منتطر دوست

ای که دست به سینه به ما نگاه بعدش رو کرد به سمت آرینا و حنانه

 :گفت  کردن ومی

 !دخترها شماهم برید اتاق بغلی که دیره -

شعور گر بیبعد از رفتن دخترها، روی صندلی نشستم که آرایش

 .پارچه سفیدی روی آینه انداخت و شروع به آرایش کرد

دونم تقریباً چند ساعت زیر دستش بودم که گفت بلند شو نمی

  !کمکت کنم لباس عروست رو بپوشی

با تکون دادن سرم، از جام بلند شدم و تا خواستم برم سمت آینه، از 

هام گرفته و من رو از آینه دور کرد به سمت لباس عروس برد و بازو

 :گفت

 !هات رو بپوش، بعد خودت رو ببیناول لباس -
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ای براش رفتم که نیشش رو تا بناگوشش باز کرد. پوفی چشم غره

 .کشیده لباس عروسم رو پوشیدم

که تاج رو روی سرم گذاشت، جلوی آینه رفتم که با بعد از این

چراغ توشون روشن هایی چلبرداشتن پارچه دهنم باز موند. با چشم

از شد و شده بودن، با هیجان از آرایشگر تشکر کردم که یکهو در ب

ها شده بودن. با لباس سرشون با دیدن آرینا و حنانه که مثل فرشته

هایی اشک توشون من اول با دهن باز نگاهم کردن؛ بعدش با چشم

دیگر رو به آغوش حلقه زده بود، هردوتاشون به سمتم اومدن که هم

 .کشیدیم

شون یکهو سردار و میالد دست زنون وارد شدن که چاتای هم پشت 

تیپی چاتای، از بهت دهنم باز موند و ل شد. من با دیدن خوشداخ

 .گلی من، دهنش باز موندچاتای با دیدن خوش

به سمتم اومده و روی موهام رو عمیق بوسید با لبخند نگاهش 

 :کردم که چشمکی به من زده و گفت

 !بریم؟ - 

آروم  -با لبخند سرم رو تکون دادم که از بازوی چاتای گرفته و آروم

دارش ها و سالن پذیرایی که خیلی وقت بود آهنگ بیسبه سمت پله

 .لرزاندهای ساختمون رو میکل شیشه

ها شروع کردن به دست های آخر، تمام مهمونبا رسیدن به دوتا پله
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 .به رقصیدن کردیم  زدن. با لبخند به وسط رفته و مقابل هم شروع

ها رقصیدیم، سر چهکه چند دور خودمون تنهایی و با ببعد از این

همه رو به صرف شام صدا   جامون نشستیم که بعد نیم ساعت

 .کردن

بعد از شام که نوبت بردین کیک بود، کیک رو مقابلمون آوردن. 

 .چون قبالً عقد کرده بودیم، مشکلی با عقد نداشتیم. راحت بودیم

با رسیدن کیک به جلومون، لبخند شیطانی زده و از دست چاتای 

های اقو رو به سمت کیک پنج طبقه سفیدمون که با شکوفهگرفته چ

 .ریز صورتی تزئین شده بودن، بردیم

همین که یک تیکه از کیک رو بریدیم، یک تیکه خیلی کوچولو رو 

قدر خندیدم، که به سمت بینی چاتای برده و مالیدم. بعدش این

 .عصبانیت چاتای خودش یادش رفته شروع به خندیدن کرد

بار برقصیم یک ها رفتم تا برای آخرینو درخواست مهمونبا لبخند 

آهنگ رومانتیک استانبولی پخش شد. که آخرش بود. چاتای نگاهم 

 :کرده و گفت

 !خیلی دوستت دارم تگ گیان قلبم -

با لبخند عمیقی، خیره نگاهش کردم. گیانم یک اصطالح کُردی، به 

 :معنی جانم بود. من هم در مقابل حرفش گفتم
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 !ن هم خیلی دوستت دارم گیانکمم -

*** 

 *راوی

ی معشوقش بود که االن مقابل ی بزرگ عمارت خیرهاز پنجره

رقصید. از عمارت در اومده، و از آن فاصله گرفته و همسرش می

آن کل ی خوب رو که پیدا کرد با زدن دکمه قرمز رنگ، یکفاصله

ت. با عمارت با صدای گوش خراشی منفجر شده و توی آتیش سوخ

ی قرمز رنگی توش بود پوزخندی ریموت مشکی رنگ که فقط دکمه

 :رو نگاه کرده و گفت

 !گرفتیدمی ای رو دست کمنباید حرفه -

ی آتش سوزی بزرگی بود، که صدای آژیر آمبوالنس و آتش خیره

نشانی را شنید. تا خواست برگردد و برود، ناگهان حس کرد آن 

 .ز پشت به سرش گرفته بودنی اسلحه را، که اسردی لوله

با برگشتن و دیدن حنانه، با تعجب ابرویی باال انداخت. که دیدن 

جا رو فرا گرفته. تا خواست اسلحه رو از اش همههق دخترانه -هق

 .ها گرفتندست حنانه بگیره، دور تا دورشون رو پلیس

و   اش که سرخ شده بود، نگاهش کردههای اشکیحنانه با چشم

 :گفت

 !ایسرگرد حنانه صدر! بهت دستور میدم که تسلیم بشی حرفه -
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دردسر ایلیار، به عمارت که توی گیری بیو سپس بعد از دست

هایش داخل آن آتش آتیش سوخته بود، نگاه کرد! عشقش و رفیق

کم آرامش  -آن قلبش تیر کشید و کمسوزی مرده بودند. یک

 .محضی وجودش رو فرا گرفت

هایش سکته بزرگی را دوری عشقش و رفیق چاره ازدخترک بی

 .کرده و همان لحطه فوت کرد

  

 :سخنی از نویسنده

ممنون که تاحاال همراهم بودید! اصالً شخصیت چاتای قرار نبود که 

وارد داستان بشه؛ ولی خب من سیر رمان سپردم دست 

ها ی عاشقگونه پیش اومد و قرار نیست همههام که اینشخصیت

حال ها پیش خدا خوشی بچهداشته باشند. االن همه زندگی ابدی

 .هستند

مکافات ده جسد،  های دیگر: مُهرکات، دهی رماننویسنده

رمان فدای   ، پرونده صد و چهار، مانتوس}خدای مرگ{

 .رمان کالیدور، داستان سفیدی مطلق  سرت،

 ۴۱۴۴|۱|۴۱تاریخ اتمام: 

 .دقیقه بعد از ظهر ۰:۱۴ساعت پایانی:  

 !ا حقی



 

 

 WWW.98IA3.IR 199 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعه کنید.  www.98ia3.IR جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

http://www.98ia3.ir/


 

 

 WWW.98IA3.IR 200 کاربر نودهشتیا sahar tagizadeh –گیانم 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


