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 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 موتوری پیک:  رمان نام

 a.taghavi:  نویسنده

 

 : مقدمه

 دانی؟ می

 !است تـعطیل بنویسی کاغذ تکه یک بایدروی هایی وقت یک

 ...افکارت ی شیشه پشت بچسبانی و

 بدهی استراحت خودت به باید

 بکشی دراز

 بگذاری سرت زیر را هایت دست

 ..بزنی سوت خیال بی و شوی خیره آسمان به

 اند کشیده صف ذهنت ی شیشه پشت که افکاری تمام به بخندی دلت در

 : بگویی خودت با وقت آن

 !بمانند منتظر بگذار

 

 : خالصه
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 این پی در و میشه مواجه موتوری پیک کار با و میگرده کار دنبال که هیراد نام به پسری داستان

 ..میده تغییر زندگیشو مسیر که میشه رو به رو اتفاقاتی با کار

*** 

 

 

 یک فصل    

 نمیشه؛یک پیدا ما واسه کار انگار ،نه، هه کنار، انداختم و کردم مچاله دستم تو رو روزنامه    

 دکه جلوی که همونجور زدمو موهام تو کنم؛چنگی می رو و زیر هارو نیازمندی صفحه دارم ساعته

 روشنش جیبم ته فکستنی فندک با و گذاشتم لبم گوشه سیگارمو بودم نشسته فروشی روزنامه

 چی خدایا ؛ ماشینه و ادم از پر که خیابون به دوختم چشم زدمو سیگار به محکمی پک ؛ کردم

 وای روش تو کاش ؛ زدم سیگارم به دیگه پک یه بود؛ من مال ماشینا این از یکی شد می

 نفسم با دودشو ؛ کردم نمی دعوا باهاش کاش ؛ دیگه پک یه ؛ بود دیوونه یارو اخه ؛ نمیسادم

 کنم؟ چیکار شدم، بلند و گذاشتم جیبم تو سیگارو از پر ی جعبه دادم بیرون همزمان

 ، خواهی معذرت برم عمرا ، کردم لهش پام زیر و برداشتم لبم گوشه از سیگارو و کردم پوفی    

 صورتشو چیدمان زدم می بود حقش ؛ بکشم ایکبیرو اون منت رم نمی بمیرم گشنگی از شده

 .میوردم پایین

 پس از تونم نمی که بره پیش همینجوری اگه ، شده درگیر مخم ؛ افتادم راه و نشستم موتور رو    

 میزاش از یکی پشت ؛ افتادم راه و داشتم نگه معمولی رستوران یه جلوی ؛ بیام بر خونه اجاره

 می همش اگه وگرنه بخورم پیتزا میشد روز یه همش ماه در ؛ دادم سفارش پیتزا یه و نشستم

 به که خورد مینی یه میشه دارم جیبم ته من که دوهزاری همون با شدم می ورشکست که خوردم

 !!هه ، غنیمته همونشم نظرم

 فشار هامو شقیقه ؛ بزنمش بود نشده بود وقت خیلی که کشیدم ام مردونه ریش ته به دستی    

 پره یه ؛ بشم مشکالت بیخیال کردم سعی ؛ بود روم به رو االن که پیتزایی به شدم خیره و دادم
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 نظر از سالنو دور تا دور چشمام با کردم می مزه مزه رو پیتزا اروم اروم که همونجور ؛ برداشتم

 هرروزشون کار این شاید میدونه چه کسی و خوردند می غذا شادی با که هایی خونواده ؛ گذروندم

 یه حتی کدوماشون هیچ و میکردند مزه مزه سفارشاشونو عشق با که نامزدایی و شوهرا و زن ؛ بود

 my با که پسرایی به دوختم و نگام و دادم بیرون صدا با نفسمو ؛ بودند نکشیده گشنگی بارم

friend خودشون تنشون پیرهن خریدن برای حتی گفت میشه بودندو اومده نامزداشون یا 

 .کشیدم سر دلسترمو گرفت جا لبم ی گوشه که پوزخندی با ، هه ؛ بودن نکشیده زحمت

 از تعهد بدبختیو تا هزار با که سالگی 17 همون از ؛ وایسم خودم پاهای رو گرفتم یاد بچگی از    

 زانومو به گرفتم دستمو هرموقع ولی شد شروع خوردنام زمین بیرون اومدم کوفتی پرورشگاه اون

 سه از بعد که بود سالم بیست ؛ شدم مشغول کردموو پیدا کار شده که بـدکـاره از ؛ شدم بلند

 شرکت یه تو کردمو اجاره نقلی ی خونه یه بودم کرده انداز پس که پولی با خوابیدن مغازه تو سال

 همین که این تا ؛ بود گرفته رونق کارم که بود سالی هشت ؛ شدم استخدام فرانسه اچار عنوان به

 از! هه ، فروشی پیتزا یه تو نشستم کار بی االنم همو تاپ و تیپ به زدیم ساختمون مدیر با دیروز

 نداره عیب اما ؛ نشد پیدا کاری ولی زدم سر شده که هرجا به ؛ کارم دنبال در به در تاحاال دیشب

 کسی تنها ، بیامرزتش خدا ، بشه مرد تا بخوره زمین باید ادم پرورشگاه بابای حیدر عمو قول به

 گرفتم می گرم باهاش اونجا تو که بود

 ؛ بستم لحظه چند چشمامو و زدم رنگم طالیی موهای به چنگی خوردم که رو پیتزا پره اخرین    

 کسیو اون جز ک من ؛ نکردم قهر خدا با وقت هیچ اما بودم کشیده سختی بچگی از که این با

 پولو ، شدم بلند جا از و رنگ عسلی میز رو گذاشتم دستامو دوتا ؛ گرمه پشتم حداقل ؛ ندارم

 نرسیده در دم به ؛ شدم خارج رستوران از چرخوندم می دستم تو سوییچو که همینجور و دادم

 هول حرص با ایو شیشه در! جاموند دوباره ؛ زدم دور پیشونیمو به کوبیدم محک دستم با که بودم

 !بیرون زدم برداشتمو روش از موبایلمو رفتمو عسلی میز سمت به و دادم

 ؛ مندیم نیاز موتوری پیک یک به: چرخوندم بودن چسبونده شیشه پشت که کاغذی رو نگامو    

 اینم! چشه؟ مگه ؛ دادم تکون طرفین به سرمو! نمیخوره من به بابا نه ؛ نیستا بدم ، کردم فکر یکم

 ! دیگه شغله یه
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 ؛ برگشت سمتم به نگاها ی همه تو رفتم و دادم هل رو ای شیشه در دوباره و دریا به زدم دلمو    

 جا لبم ی گوشه کجی لبخندی گذاشته؟ جا چی دوباره میکنن فک خودشون پیش دارن االن

 .رفتم بود میز پشت که جوونی پسر سمت به گرفتو

 !اومدم اگهیتون ،برای سالم-    

 :گفت کردو نگام لحظه چند پسره    

 اگهی؟ کدوم-    

 :گفتم بیرونو دادم صدا با نفسمو    

 !چسبوندینش شیشه پشت-    

 :گفت دادو تکون تفهیم عالمت به سرشو    

 ...لحظه یه-    

 :گفت اومدو ثانیه چند از بعد ؛ برگرده تا موندم منتظر و گرفتم ضرب زمین رو پام با    

 !منتظرن اتاقشون تو رئیس-    

 رنگی مشکی در سمت به دادمو تکون سرمو ، معمولیه رستوران یه این گفتم باش منو ؛ اوهو    

 :گفت ای مردونه صدای که زدم در به ضربه چند ؛ افتادم راه بیرون اومد ازش االن همین که

 ! تو بیا-    

 ! تو رفتم و چرخوندم رو دستیگره    

 چیزی یه دنبال کاغذا تو بودو نشسته میز پشت خودم سال و همسن تقریبا ، جوون مرد یه    

 :گفت کنه بلند سرشو اینکه بدون که کردم اهمی ؛ میگشت

 !بشین بیا-    
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 جلوی صندلی روی انداختم نیومد؛خودمو خوشم زدنش حرف از توهم؛اصال کشیدم اخمامو    

 که کرد می بلند سرشو حتی نه میزد حرف نه ولی بود گذشته ای دقیقه شدم؛پنج منتظر و میز

 شدمو بلند صندلی روی از اروم ؛ بود خورده بر بهم دادم؛عجیــــب بیرون صدا با کنه؛نفسمو نگام

 .افتادم راه در طرف به میچرخوندم دستم تو سوییچو که حالی در

 !کجا؟-    

 دید پاشو بهم؛سرتا بود زده زل اخم با میزو رو بود گذاشته کردم؛دستاشو نگاش برگشتمو    

 مارکش ساعت بودو پوشیده مشکی شلوار همراه به روشن ابی اسپرت کت با سفید پیرهن زدم؛یه

 صدا بود؛پوزخند زده زل بهم خشم با نافذش مشکی چشمای با و میکرد خودنمایی دستش تو

 !بیرون زدم بالفاصله چرخوندمو ارو دستگیره زدمو داری

 !نفهم مرتیکه میره ور دستکاش دفتر با داره ؛دوساعت مسخرشم من کرده فک    

 نگاهی ؛ شد کشیده پشت از بازوم که دادم هل رو ای شیشه در حرص با دادمو تکون سرمو    

 !بارید می خون چشماش از انداختم بهش

 میری؟ زیر میندازی سرتو که کاروانسرائه اینجا مگه-    

 :گفتم بود لبم ی گوشه که پوزخندی با و سمتش به برگشتم کامال    

 !نداره کاروانسرا از ام کمی دست-    

 ! باال میرفت اروم اروم داشت صداش میکردن؛تن نگامون داشتن همه    

 گرفتی؟ منو وقت الکی چرا کنی کار نمیخوای که تو -    

 :گفتم خونسردی با رفتم می بیرون که حالی در بهشو کردم پشتمو    

 !باشی گذاشته وقت برام نمیاد یادم-    

 هنوز اینکه با ؛ برگردم سمتش به دوباره شد باعث که کشید رنگمو سفید تیشرت ی گوشه    

 :گفت بود هم تو اخماش
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 !شلوغه خیلی سرم وقته چند این-    

 یخیم چشمای تو ثانیه چند از بعد و داد ماساژ گردنشو دستش با دادو تکون طرفین به سرشو    

 :گفت زدو زل

 !اتاقم تو بیا-    

 شدمو اتاقش وارد دوباره دادمو بیرون صدا با نفسمو ؛ افتاد راه اتاقش سمت به بالفاصله بعد    

 !نشستم کنه تعارف اینکه بدون

 نفسشو زدو چنگ موهاش بین و داشت برشون چشماش رو از ؛ بود چشماش رو دستاش    

 .داد بیرون

 چیه؟ اسمت خب-    

 :دادم جوابشو برق مث بالفاصله    

 !سامانی هیراد-    

 !اومد می بهش خیلی نظرم به که کشید اش مردونه ریش ته به دستی    

 داشتی؟ سابقه قبال-    

 :گفتم قاطع خیلی    

 !نه-    

 :گفت دستمو داد کردو پیدا رو کاغذی یه کاغذا بین    

 .کن پُرش اینو خب-    

 پرتی و چرت سواالی کردن پر مشغول حرف بدون و اوردم در جیبم تو از کوچیکمو خودکار    

 شد که تموم....بودم حفظ ارو همه که بودم داده جواب بهشون اونقدر تاحاال صبح از که شدم

 ...میزش رو گذاشتمش
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 :گفت یخیمو چشمای تو زد زل    

 !بدهکارم خواهی عذر یه راستش خب-    

 :گفتم گرفتمو ازش نگاهمو    

 .دارم عادت من نیس مشکلی-    

 .نشست روم به رو صندلی رو اومد و شد بلند میزش پشت از    

 ؛خوشبختم کیانی تیرداد ، تیردادم من-    

 :گفت که شم بلند خواستم و فشردم دستشو ای زورکی لبخند با که کرد دراز سمتم به دستشو    

 !اومده خوشم ازت شم اشنا باهات بیشتر میخوام من -    

 :گفتم دادمو تکون سرمو    

 همچنین-    

 :گفت که چرخوندم رو دستیگره    

 !بزن گوشیت تو شمارمو-    

 سرسری خدافظی یه با و کرد سیو منو ی شماره اونم و کردم سیو شمارشو و اوردم در گوشیم    

 !بیرون زدم

 گوشه گذاشتم و اوردم در جیبم تو ی پوسیده کوچیک ی جعبه از سیگاری شدمو موتورم سوار    

 !شه درست دیگه این خداکنه خب ، لبم ی

     *** 

 دو فصل    
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 میشه دوساعتی اوه ؛ انداختم ساعت به نگاهی کردمو باز چشمامو اروم گوشیم صدای با    

 تماسو برقراری ی دکمه بندازم شماره به نگاهی اینکه بدون سمتشو رفتمو هون و هن با ؛ خوابیدم

 :زدم

 !بله-    

 !بپره سرم از خواب شد عث با تیرداد انرژی پر و شاد صدای    

 خابالو؟ چطوری-    

 :گفتم میدادم ماساژ دستم با هامو شقیقه که حالی در زدمو لبخندی    

 چطوری؟؟؟ تو خوبم-    

 :گفت کردو مکث یکم    

 !من مهمون شام امشب بگم زدم زنگ ، خوبم منم-    

 رفتم خونم نقلی ی اشپزخونه سمت به شدمو بلند جا از    

 .نمیدیم زحمت داداش نه-    

 :گفت سریع    

 خب تنهام منم ، زحمتی چه بابا نه -    

 :گفتم برقو به زدم سازو چایی    

 !نمیدونم واال-    

 !منتظرم فرحزاد هشت ساعت! نداریم نمیدونم-    

 اپن، لب نشستم    

 !داری رستوران خودت ک تو بابا ای-    

 !فرحزادم عاشق من بابا شده تکراری-    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

10 

 

 :گفتم و لبم ی گوشه اومد لبخندی    

 بابا ای-    

 !زدی فک چقدر اوووووه-    

 باال رفت ابروم تای یه خداگاه نا    

 !رُک چقدر-    

 منتظرما پس ، ممنون خیلی-    

 :برداشتم کابینت تو از رو ای کیسه چایی ی بسته شدمو بلند    

 باش-    

 داداش فعال-    

 :گفتم لیوان تو میریختم جوشو اب که همینجور    

 خدافظ-    

 تحت منو داره پسر این ولی نداشتم دوستی تاحاال ، چایی تو زدم اروم اروم برداشتمو کیسه یه    

 بخورم غذا بیرونو برم یکی با میخوام سالها از بعد که این به کردن فکر از ؛ میده قرار خودش تاثیر

 به ادما ی همه کاش ؛ کردم نزدیک لبم به استکانو اروم کردو جاخوش لبم ی گوشه لبخندی

 تا پنج که کوچیکی تلوزیون با خودمو خوردمو چاییمو اروم اروم ؛ بودن مهربون تیرداد ی اندازه

 !کردم مشغول نداشت بیشتر کانال

    ******* 

 7:00 انداختم ساعت به نگا یه شدمو بلند رفته رو رنگو ی کاناپه روی از اروم    

 موتورم که شده سنگین اینقدر تهران ترافیک دیگه!  خوبه بیوفتم راه االن ترافیک وضع این با    

 .رفتم کمدم سمت به دادمو تکون راست و چپ به سرمو ، کنه حرکت نمیتونه
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 بیرون بیرون حسابی و پولدار ادم یه با بخوای اگه باالخره گذروندم نظر زیر از لباسامو تموم    

 و اش یقه های لبه که بیرون کشیدم ای سرمه تیشرت یه ، دیگه باشه حسابی تیپتم باید

 به ولی نبود مارک که ساعتمو پوشیدمو تندی ، کرم کتون شلوار یه با ؛ بود سفید استیناش

 دستم تو سوییچو زنان سوت که حالی در همیشه مثل کردمو دست میداد نشون زمانو هرحال

 بیرون زدم میچرخوندم

     *** 

 سه فصل    

 !المصبو ی منو اون زد ورق بار بیست ، بده سفارش معمولی چیز یه حاال-    

 :گفت بود لبش ی گوشه کمرنگی لبخند که حالی در کردو بلند سرشو    

 !نمیزنه حرف که مهمون-    

 !نمیشه گرم ابی این از نخیر ؛ گرفتم ازش نگامو پشتیو به دادم تکیه سینمو به زدم دستامو    

 بس از بود شده خشک پاهاش بدبخت که گارسون به رو شدو بلند صداش دقیقه چند از بعد    

 :گفت بود وایساده که

 ....و نوشابه و پرورده زیتون و ماست با چلوکباب دوپرس-    

 :گفت من به رو    

 ؟...نوشابه یا میخوری دوغ تو-    

 :گفتم دادمو بیرون صدا با نفسمو    

 میگفتی اینم خب گفتی ارو همه توکه-    

 :گفتم لبی زیر که زد لبخندی    

 دوغ-    
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 :گفت گارسونو به کرد رو دوباره    

 ...اضافه نون و دوغ....و-    

 رفته باال ی ابرو با که درحالی و صندلیش به داد تکیه.رفت گارسونه ؛ داشت هم اشتهایی چه    

 :گفت میکرد نگام

 ! بخو منو بیا-    

 :گفتم بودم کرده نازک چشمامو که حالی در اووردمو در اداشو    

 .بخورمت غذا پیش عنوان به میتونم-    

 :گفتم میدادم تکیه پشتی به دوباره که حالی در گرفتمو خودم به تفاوت بی حالت بعد    

 .گمونم تلخی گوشت کم یه چند هر-    

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده    

 ! تو مث-    

 صفایی با جای ؛ گرفتم نظر زیر رستورانو دور تا دور چشمام با عادت طبق دادمو خاتمه بحثو    

 !میشدم میلیاردر اونوقت ؛ میزدم رستوران یه اینجا داشتم پول اگه ، بود

 .گرفت جا لبم ی گوشه لبخندی فکر این با    

 با داشتم بود؛ عالی میگم جرات به اوم ؛ شدم خوردن مشغول حرف بدون اووردن که سفارشارو    

 ـوه*عشـ کلماتش تک تک از که حالی در ظریفی صدای یه که میکردم مزه مزه غذامو ـل*میـ

 :گفت میریخت

 چیه؟ اسمتون شما ببخشید اقا-    

 حوصله با...افتاد سرفه به افتادو دستش از قاشق که دید چی نمیدونم کردو بلند سرشو تیرداد    

 ک شدم خوردن مشغول دوباره و بیاد بند اش سرفه تا دستش دادم ریختمو براش دوغمو از یکم

 : شد بلند صداش دوباره
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 ...بودما شما با اینکه مثل جناب-    

 !بترسه داشت حقم تیرداد بیچاره ؛ انداختم بهش تفاوتی بی نگاه کردمو بلند سرمو    

 : کرد تکرار سوالشو دوباره که بهش شدم خیره و باال دادم ابرومو تای یه    

 بدونم؟ اسمتونو میتونم ببخشید-    

 :گفتم میکردم برنج از پر قاشقو که حالی در و زیر اندختم سرمو    

 ! نه-    

 سرفه کانال رو زده اینم ؛ دادم بهش دوغ دیگه لیوان یه که گلوش تو پرید غذا دوباره تیرداد    

 :گفت و داد فشار دستش تو ناخوناشو که کردم نگاش کردمو بلند سرمو...ها

 ! جهنم به-    

 :گفتم که بره دادوخواست فشار هم رو دندوناشو هم بعد    

 ....راستی ، خانم-    

 :گفتم کردمو اشاره پاش تا سر به که سمتم به برگشت اشتیاق با    

 ....برازندتونه ای قهوه-    

 اش سرفه تازه که تیرداد رفت تا ؛ رفت کردو بهم بدی نگاه دختره و افتاد سرفه به تیرداد دوباره    

 !بیکارنا مردم ؛ دادم ادامه خوردن غذا به منم ؛ خنده زیر زد بود اومده بند

 اشک که حالی در تیرداد!  بده شفاش خدا!....چیه؟ اسمت بگه بود اومده خودشون میز سر از    

 :گفت میومد چشماش از

 ! بودم نخندیده اینقدر عمرم تو حاال تا نداری حرف پسر....خدا وای-    

 .شدم مشغول خوردن غذا به کردمو بسنده لبخندی به    

    ******** 
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 ! شدم خونه مطلق سکوت وارد کردمو باز درو اروم    

 اشپزخونه وارد اووردمو در کفشامو ؛ بود خوبی روز ؛ کردم روشن چراغو دادمو قورت دهنمو اب    

 سر معطلی بی برداشتمو اب شیشه یه بود خونه آشپز تو که کوچیکی یخچال از دوالشدمو.شدم

 ؛ افتادم راه اتاقم سمت به و اپن رو گذاشتم سوییچو جاشو سر گذاشتم رو شیشه ؛ کشیدم

 خواب از زود صبح نباید قبلی کار مث که اینه کار این خوبیه.باشم اونجا ظهر فردا گفته تیرداد

 !دادم فشار هم رو چشمام اروم افتادمو کردم فتوحی با که خودی بی کاَلی کَل یاد دوباره.شی بلند

 !اینجا بیام که بود قسمت شاید    

 دستمو ؛ انداختم بودم کرده پهن که تشکی لحاف رو انداختم خودمو کردمو عوض لباسامو    

 !فکر تو رفتم معمول طبق سرمو زیر گذاشتم

 ان؟ مرده ان؟ کجان؟زنده نمیدونستم اصال ک بابایی و مامان فکر تو    

 از بیخیال همیشه مثل ؛ کنم تخیله مخمو همیشه مث کردم سعی کشیدمو عمیقی نفس    

 ، تو میومدن پرورشگاه در از که مادری و پدر هر بودم خوشگل چون یادمه ؛ بشم رد چیز همه کنار

 ؛ اومدم بر پسشون از سالگی سه – دو همون از ولی باشم پسرشون من میخواستن همه از اول

 عمو چیه دلم ته میدونست اونجا تو که کسی تنها!  کارام با که بعدم الکی های زاری گریه با اول

 ...ک بود حیدر

 ! بیامرزتش خدا پوف    

 .برد خوابم معمول طبق شدو سنگین پلکام اروم اروم    

*** 

 چهار فصل    

 !خبرته؟ چ هوی-    

 میان میدون چاله از اینا ؛ انداختم بهش غضبناکی نگاه برگشت طرفش به حالت همون در    

 !بود شده دیر ؛ گمونم
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 بود مونده خواب ساعت یه نبود حواسم امروز ؛ نمیموندا خواب وقت هیچ منم ساعت این حاال    

 !فهمیدم تلویزیون تو ساعت از اینو ؛

 میکردن که هوارایی و داد به اهمیت بی کردمو رد متری میلی بعدیو ماشین ؛ فهمیدم دیر ولی    

 مرتب موهامو در جلوی برداشتمو سرم روی از افتابیمو کاله ، رستوران در جلوی رسوندم خودمو

 رو دست های اشاره با دیدنم با بود نشسته میز پشت که پسره ؛ دادم هل ایو شیشه در کردمو

 رو دستمو شو خفه ی نشانه به توهمو کشیدم اخمامو ؛ تمومه کارت ینی که کشید خط یه گلوش

 ! قوز باال قوز شده ما برای اینم کن نگا ، باال انداخت اشو شونه که کشیدم لبام

 زد زل هم در اخمای و سرخ چشمای با تیرداد و شد باز شتاب با در که زدم در به ضربه چن    

 :گفت باشه اروم میکرد سعی که حالی در کشیدو موهاش تو دستی ، بهم

 ؟!االن تا بودی کجا-    

 :گفتم بود پیشونیم رو که کمرنگی اخم همون با چشماشو به دوختم نگامو    

 !میدم توضیح-    

 تو برم تا رفت کنار دادو هل اتاقو در دادو ماساژ دستش با ابروهاشو بین    

 توضیح ازم گمونم چشمام، تو زد زل رومو به رو نشست ، صندلی رو نشستم و تو رفتم اروم    

 :گفتم کردمو صاف صدامو ای سرفه تک با میخواست،

 !شد دیر همین واسه ؛ بودم نفهمیده ؛ بود مونده عقب ساعت یه ، ام خونه ساعت امروز    

 چی دیگه ینی ، بهم زد زل همونجوری و باال داد ابروشو تای یه ؛ کردم نگاش کردمو بلند سرمو    

 میخواست؟

 :گفت که کردم نگاش همینجوری    

 خب؟-    

 :گفتم زدمو کجی لبخند    
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 !گفتم ک بود همین همش ؛ نداره خب-    

 :گفت و شد خم طرف به یکم کردو قفل هم تو دستاشو    

 بگی؟ چیزی یه نباید االن تو-    

 !کنم خواهی عذر ازش میخواد اقا ؛ بگو پس    

 :گفتم و باال دادم ابرومو بیخیالی با    

 چی؟ مثال نه-    

 .شد بلند جاش از زدو بلندی ی قهقهه که دوختم بهش بارمو شیطنت نگاه بعد و    

 !من دست رو زدی غرور تو تو پسر-    

 .بود شده نوشته ادرس کلی توش که داد بهم کاغذ یه که زدمو کمرنگی لبخند    

 ! برو تندی بگیر علی از رو سفارشا برو ، ادرسا اینم-    

 :گفت که برم خواستم گرفتمو کاغذو    

 ! خودت با غرغراشونم جواب ، ضمن در-    

 که پسره همون سمت به شدمو خارج اتاق از بازوشو تو زدم مشت یه که زد پهنی لبخند بعدم    

 .رفتم بود علی اسمش

 !دلقک؟ چطوری-    

 میکرد اندازم بر باال به ازپایین و پایین به باال از بار چند که حالی در طرفمو به برگشت کامل    

 :گفت

 !میخوندم فاتحه برات داشتم-    

 : گفتم خنده با گذاشتمو سرم رو کالمو    

 !کردم؟ تنگ تورو جای بخون؛مگه عمت برا ؛ مرض-    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

17 

 

 :گفت انداختو باال هاشو شونه    

 ! ببرتت بیاد کش نعش که االنه گفتم ؛ بود خراب اعصابش اخه-    

 !دستش دادم کاغذو کلشو پس زدم یکی    

 !دارم کار کلی بده هارو پیتزا ، ببین اینو بیا-    

 چقدرم میز،اوه رو گذاشت اووردو اشپزخونه از پیتزا جعبه تا چند انداختو کاغذ روی نگاهی    

 !بود زیاد

 تا سه میشه که اشم بقیه ؛ ببر پیتزا دوتا دومی ادرس برا ؛ میخواد پیتزا یه اولی ادرس!  ببین-    

 !سومی ادرس بده

 :گفت که برداشتم ها پیتزا با کاغذو دادمو تکون سرمو    

 !بدیم دستش از نمیخوایم اما گنده اخالقش ، همیشگیمونه مشتری اولیه ادرس این ؛ راستی-    

 :گفت یخیمو چشمای تو زد زل کردو بلند سرشو    

 که؟ جریانی در-    

 ....بیرون زدم دادمو تکون سرمو اروم    

*** 

 پنج فصل    

 

 ...بدن جواب تا وایسادم دادمو فشار زنگو    

 ها؟کیه؟-    

 میگفتم؟ چی باید االن ، باالس به 70 داد تشخیص میشه ایفون پشت از ، خرفتی صدای چه    

 مردی؟ نمیدی جواب چرا-    
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 :گفت ساییدمو هم رو دندونامو!ندم دستش از گفت علی که حیف    

 !اووردم پیتزاتونو-    

 :گفت و شد باز تیکی صدای با در    

 ...تو بیا-    

 ی طبقه کنم فک که نقلی ی دوطبقه ی خونه یه ، باال رفتم ها پله از پایینو کشیدم کالمو نقاب    

 که کوبیدم در به ضربه چند و شدم ظاهر واحد چوبی در جلوی باال رفتم که پله چند ؛ میشت اول

 جالب ولی ، شد ظاهر در جلوی میکشید اخرو نفسای خدا بنده کنم فک که پیرزنی و شد باز در

 ای شونه دلم تو ؛ نبود دستش عصا بودو وایساده پاهاش رو زیادش نسبتا سن با که بود اینجا

 :شد بلند غرغراش که انداختم باال

 ...رو جعبه ببینم بده نیستی بلد که بودی؟سالمم کجا االن تا-    

 انداخت بهم غضبناکی نگاه که دستش دادم رو جعبه کنم سالم اینکه بدون    

 :گفت غرغر با دوباره کردو باز رو جعبه در    

 .... کوفتیتون رستوران اون از من ؛ خمیره همش که اینم!  اه-    

 :شد بلند جیغش که پایین اومدم ها پله از اروم و بشه تموم حرفش نذاششتم    

 بگیر؟ پولتو بیا!میری؟ کجا-    

 :گفتم و باال انداختم نمیخوام ی نشانه به دستمو    

 !ارزه نمی منتش به-    

 ...کشید پیرهنمو یکی که کردم طی هم ارو دیگه ی پله چند و    

 رسید سنش این با اونم ؛ سرعت این به چجوری! ؟ جنه مگه این!  خدا یا ، طرفش به برگشتم    

 اینجا؟
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 :گفت جلومو گرفت تومنی هزار ده اسکناس دوتا که کردم نگاش تعجب با لحظه چند    

 ...باشم کسی محتاج ندارم عادت-    

 !بیرون زدم خدافظی بدون میکردم محکم سرم رو کالهو که حالی در گرفتمو اسکناسارو    

    ******* 

 رسوندمو در به خودمو ببینم پامو جلوی میکردم سعی که حالی سحری؟در کله کیه این اوف    

 !میکنه؟ چیکار اینجا این شد، باز چشمام اروم اروم که کردم بازش

 !اوورده؟ گیر کجا از ادرسو اصال    

 : پیچید گوشم تو پکرش صدای که دادم فشار هم رو بار چند پلکامو    

 

 تو؟ بیام کنی تعارف نمیخوای....سالم-    

 چمندونشو اروم که رفتم کنار در جلوی از کردمو سالم لب زیر کردمو نگا پاش کنار چمدون به    

 ! نامعلوم جای یه به زد زل و کاناپه رو کرد پرت خودشو که بستم درو ، تو اومد برداشتو

 جلوی دستمو اروم و انداختم باال ای شونه دلم تو ؛ انرژی پر و بود سالم که همیشه شده چش    

 :دادم تکون صرتش

 !تیرداد؟-    

 هوم؟: برگردوند سمتم به سرشو    

 :گفتم کنم قایم تعجبمو میکردم سعی که حالی در    

 !تو؟ خوبی-    

 :گفت و داد بیرون صدا با نفسشو    

 ! شدم مزاحم ببخش ؛ شد دعوام-    
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 باکی؟-    

 .....بابام مامان با-    

 .زدم سازو چایی ی دکمه شدمو بلند جام از حرف بدون    

 خوردی؟؟ صبحونه-    

 نع-    

 :گفتم اپنو به دادم تکیه    

 کنی؟ چیکار میخوای حاال-    

 :گفت برگردوندو سمتم به سرشو    

 ! شم مستقل باید ، همینه اوضاع دفعه هر ، نمیسازم باهاشون من-    

 :گفت و کشید عمیقی نفس    

 ..خونه دنبال بنگاه برم شاید-    

 توشو زدم نپتونو ؛ ریختم لیوان دوتا روشو چرخوندم نگامو ؛ کرد کر گوشمو ساز چایی سوت    

 ...میز سمت رفتم

 کنی؟ اجاره میخوای-    

 شاید-    

 ....روش روبه نشستم میزو رو گذاشتم لیوانارو    

 اوردی؟ کجا از منو ادرس راستی-    

 ...استخدامت فرم تو از-    

 :گفتم مقدمه بی خوردمو چاییم از قلپ یه    
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 کنی؟ زندگی من پیش نمیای چرا-    

 ...فکر تو رفت سمتمو به برگردوند سرشو    

 میشه زحمتت! بیخیال ، بابا نه-    

 شد خم کمی و جلو گذاشتم لیوانو    

 ...تنهام منم!زحمتی؟ چه بابا نه-    

 گذاشتم برداشتمو چمدونشو شدمو بلند ، میکنه فک داره معلومه ؛ کرد جمع اشو قیافه کمی    

 :گفتم خاروندمو سرمو یکم ؛ میکرد نیگام لبخند با داشت ـینه*سـ به دست ؛ برگشتم و اتاق تو

 !نمونم خواب میشه باعث این اقل حد-    

 :گفت میخورد چاییشو که درحالی    

 !میکنم ادمت خودم-    

 !داد خالی جا که کردم پرتاب طرفش به مبلو رو کوسن بالفاصله که    

 ....پررو ی پسره    

    ********** 

 نمیشه؟ بیخیالم که کیه این    

 :زدم داد بود آشپزخونه تو که تیرداد به رو کاناپه رو از    

 !!!در ، تیرداد-    

 :گفت بیرونو اومد اشپزخونه از تیرداد    

 !تو؟ چالغی مگه-    

 :گفتم میکردم رو و زیر کانالو که حالی در    
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 ....در پشت کشت خودشو-    

 ....رفت در سمت به و داد بیرون صدا با نفسشو    

 بیا...من دوش رو بیوفت کارا همه نمیشه ، دیگه شه تقسیم خونه این وظایف باید باالخره    

 خودم به استراحتی یه باید بار یه دقیقه پنج هر ، کاناله کردن عوض بزرگم کارای همین از یکی

 !میشکنه کمرم سنگین مسئولیت این بار زیر وگرنه ؛ بدم

 !هیراد-    

 چرا امروز!  خدا یا ؛ نشستم شده گرد چشمای با ثانیه یه از کمتر در کردم بلند سرمو    

 ؟!نبود سفر مگه این اینجوریه؟

 و باال انداخت شونشو که تیرداد به دوختم برداشتمو وحشیش مشکی چشمای روی از نگاهمو    

 :گفت

 ....تو اومد خودش-    

 نمیتونستم که حیف! انگار برداره من سر از دست نمیخواست این ، روش چرخوندم نگاهمو با    

 ...میبارید چشمام از نفرت لحظه اون تو بودم مطمئن ولی ببینم خودمو

 ؟!بشینم کنی تعارف نمیخوای-    

 ..بهش دوختم خشمگینمو نگاه بازم و نگفتم چیزی    

 !نمیدادی جواب اما ، زدم زنگ گوشیت به چقدر نمیدونی-    

 :گفت مضحکش لبخند با و رویی روبه ی کاناپه روی نشست    

 ...بودم شده نگرانت خیلی-    

 :گفتم چشماشو تو دوختم نگامو    

 ؟!بشینی داد اجازه بهت کی-    
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 روی از ، اتاق تو رفت بدو بود گرفته اش خنده که تیرداد فهمید؛ میشد خوردنشو جا وضوح به    

 :گفت و شد بلند صندلی

 ....من ولی-    

 :گفتم حرفشو وسط پریدم    

 !برداری سرم از دست بود قرار تو ولی-    

 :گفت بود شده اشک پر چشماش که حالی در    

 ...کنم فراموشت نمیتونم-    

 !میداد ازارم که بود میشا کارای همین همیشه ؛ میکرد درد هام شقیقه ، زیر انداختم سرمو    

 ...بیرون برو-    

 :گفتم که رفت در سمت به اروم برداشتو کیفشو    

 عوضی اون با که موقع نمیشناسم؛همون زندگیم تو میشا اسم به کسی من نگرد؛ بر هم دیگه-    

 !کردم فراموشت دیدمت

 بسته تیکی صدای با در و رفت بیرون در از اروم و نگفت چیزی بازم ولی میکرد هق هق دیگه    

 !شد

     *** 

 شش فصل    

 هیراد پاشو-    

 هوم؟-    

 پاشو میگم د-    

 ...میکرد خفه خودشو سرم باال داشت که بهش دوختم نگامو کردمو باز پلکامو الی اروم    
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 چیشده؟-    

 : گفت و برد فرو موهاش الی دستشو    

 ...بفروشم ماشینو برم میخوام    

 :گفتم تعجب با نشستمو سرجام سیخ    

 خرابه؟ وضعت اینقدر ینی-    

 :گفت و شد جا به جا یکمی    

 خونه یه چیزا اینجور و وام و ماشینو پول با باید باشم تو بار سر نمیتونم که اخر تا ولی...نه-    

 ...دیگه کنم اجاره

 ....سرم رو کشیدم رو پتو کشیدم دراز دوباره کشیدمو عمیقی نفس    

 خوابیدی؟ دوباره چرا عه-    

 :گفتم سیاهشو چشمای تو زدم زل زدمو کنار رو پتو    

 !نکن فک بهش دیگه-    

 :گفت نامعلومو ی نقطه یه به زد زل    

 ...تو اخه نمیشه-    

 :گفتم حرفشو وسط پریدم    

 !ندارم مشکلی هیچ تو با من ؛ بشنوم حرفا این از دیگه نمیخواد دلم-    

 ...دونگی اجاره پول پس-    

 :گفتم کردمو پوفی    

 ...باشه-    
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 ....کشید دراز کنارم اروم کشیدو راحتی نفس    

 هیراد-    

 ها؟-    

 !کجان؟ بابات و مامان-    

 ...پرید صورتم رنگ لحظه یه کردم احساس    

 :گفتم دادمو قورت سختی به دهنمو اب    

 !نمیدونم-    

 :گفت شده گشاد چشمای با سمتمو به برگشت بالفاصله    

 چی؟ ینی-    

 میومد؛تا باال سختی به نفسم و بودم کرده مشت دستامو ، باشم مسلط خودم به کردم سعی    

 ...بود نپرسیده سوالو این ازم کسی حاال

 !شدم بزرگ پرورشگاه تو من-    

 ی نقطه یه به بودو مونده همونجوری ، سمتش کشیدم نگاهمو ؛ نمیومد صدایی هیچ دیگه    

 !بود شده خیره نامعلوم

 هم بعد میشدو خارج ازش نامفهومی های صدا اما بگه چیزی یه تا میکرد باز دهنشو هرموقع    

 ...میبست دهنشو

 بود این به اگه...دستشویی سمت رفتم حرفی هیچ بدون شدمو بلند جام از ؛ بودم شده کالفه    

 ...بکنه کارارو همین صبح تا میخواست

 چهره به ؛ بزنم حرف درموردش که بود سخت چقدر ، صورتم تو کوبیدم یخو اب مشت بار چند    

 ؛ شدم خیره دستشویی کوچیک و شکسته ی اینه توی پریدم رنگ و اشفته ی
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 !کن کمکم خودت ، میشکنه داره کمرم! خدایا    

 ...شدم رو به رو تیرداد هم در ی چهره با که بیرون اومدم کردمو باز درو    

 شدی؟ ناراحت-    

 :گفتم برداشتمو خیالی بی تریپ    

 !خب کرد قبول باید حقیقتو ، نه-    

 : گفت شونمو رو گذاشت دستشو    

 ...داداش متاسفم-    

 :گفتم دستشو رو گذاشتم دستمو    

 !کردم عادت من ، بابا نیس مهم-    

     *** 

 هفت فصل    

 ...شد باز تیکی صدای با در بیاد ایفون از صدایی اینکه بدون که دادم فشار اروم زنگو    

 ! کوری و سوت ی خونه چه ، تو رفتم دادمو فشار اهنیو در    

 ...کوبیدم بار چند واحدو در و باال رفتم زیادش ولی کوتاه های پله از    

 ...کرد باز درو ای هیکلی مرد که نکشید طولی    

 :گفتم گذروندمو پاش تا سر از نگامو    

 !اووردم پیتزاتونو ، سالم-    

 لحن با کشیدمو سرک خونه تو ؛ کرد جلب توجهمو جیغی صدای که گرفت دستم از رو پیتزا    

 :گفتم مشکوکی
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 خبریه؟-    

 :گفت و زد گره هم تو ابروهاشو    

 ...بست شتاب با درو و ؛ نیست مربوط تو به-    

 ...پروند سرم از هوشو لحظه یه در مضخرف صدای    

 ...شد باز بیشتری شتاب با در ایندفعه که زدم در به دوباره    

 ...نیست مربوط تو به نگفتم مگه-    

 زیر دستی ؛ میکرد نگام عصبانیت با بیرونو بود زده هاش شقیقه ؛ کردم نگاش خونسردانه    

 :گفتم کشیدمو چونم

 ...رفت یادتون پولمو-    

 !کرد کپ لحظه یه ؛ باال دادم ای طلبکارانه حال با هامو ابرو و    

 ...اوورد در تومنی هزار ده اسکناس دوتا و جیبش تو کرد دستشو زدو پلک بار چند    

 زور به دختره کنم فک ، شدم سرش پشت درست دختر یه متوجه که باال کشیدم نگامو    

 با بودو جزئی خراشیدگی تا چند صورتش رو بودنو بسته دهنشو اینجا بود رسونده خودشو

 ...بدم نجاتش که میکرد التماس بهم چشماش

 رفتم میکردم درست کالهمو نقاب که حالی در دادمو پولو ی بقیه همو تو کشیدم اخمامو    

 ....پایین

 دم گذاشتم گوشیو موتور رو میشستم که حالی در گرفتمو پلیسو ی شماره بستم که اهنیو در    

 ...گوشم

 ...بفرمایید-    

 :گفتم کردمو صاف صدامو    
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 !کنین یادداشت ادرسو میشه اگه ؛ بدم رباییو ادم یه گزارش میخواستم ، سالم-    

*** 

 هشت فصل    

 پر مغازه تو مگس ؛ بود کساد کاسبی و کار امروز میرفتم ور سوییچ با بودمو نشسته میز روی    

 !نمیخواد؟ پیتزا کسی دیگه چرا ، دیوار روی ساعت به دوختم نگاهمو ؛ نمیزد

 ، سرم زیر گذاشتم دستامو دوتا دادمو تکیه صندلی پشتی به دادمو بیرون خستگی با نفسمو    

 ..شد بلند علی صدای که سقف به دوختم نگاهمو

 که بودی من جای اگه تو بدبخت!  افتاده کول و کت از نشده هیچی هنوز ، وجدانن کن نگاش-    

 ...میشد خم کمرت مسئولیت این بار زیر

 :گفتم اشو قیافه به دوختم نگاهمو زدمو پوزخندی    

 ؟!میگی راستشو بپرسم سوال یه من جان ببین-    

 :گفتم که داد تکون سرشو    

 داداش؟ شدی بلند میز پشت از بار چند تاحاال صبح از-    

 :گفت شدو وا بناگوش تا نیشش    

 ...دوبار تقریبا-    

 :گفتم دادمو تکون تحسین با سرمو    

 دلیل؟ چه به اونوقت ، اهان-    

 :گفت باز نیش همون با حالت همون در    

 ...مستراح روتون به گالب-    

 ! هللا اال اله ال....  ی پسره ، داد خالی جا که سمتش کردم پرت حرص با پیتزارو ی جعبه    
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 !رفتم تیرداد اتاق سمت به باخنده شدمو بلند    

 که خدا زمین از دیگه قسمت یه به شدن وارد ؛ بزنم در نداشتم عادت ، تو رفتم کردمو باز درو    

 !نمیخواست اجازه

 ...پنجره سمت بود برگردونده صندلیشو    

 ...شد بلند صداش که رویی به رو صندلیه روی نشستم    

 ..میشه بدتر روز به روز داره وضع-    

 اروم دادمو ماساژ دست با گردنمو بودپشت گرفته خیلی میومد؛ چاه ته از داشت انگار صداش    

 :گفتم

 ...میشه درست نخور غصه-    

 ...بهم زد زل بود چشماش تو که غمی با    

 ...بیارم باقی ماه این میترسم-    

 ...سقف به دوختم نگامو زدمو موهام تو چنگی    

 صفحه به بود زده زل که بهش دوختم نگامو اومدمو در خیال و فکر از اومد که گوشیش صدای    

 ...نمیداشت برش ولی گوشی ی

 نمیداری؟ بر چرا-    

 :گفت بود صفحه رو که دختری عکس به بود زده زل که همونجور    

 ...بده حالم بفهمه نمیخوام-    

 کی؟-    

 ...برگردوند سمتم به صندلیشو    

 !داشتم دوسش خیلی بچگی از ، عمومه دختر-    
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 ..شدیم بزرگ کم کم ؛ داشت دوست منو اونم ، نداشتن مخالفتی هام بابا و مامان    

 گرفته مثبتو جواب من ، بودن خوشحال همه ، خواستگاری رفتم که بود سالم سه و بیست    

 !کرد خراب چیو همه لعنتی ازمایش امایه بودم

 :گفت زیرو انداخت سرشو ، بده ادامه بودم منتظر ؛ داد قورت دهنشو اب    

 در زندگیمو تمام بودم حاضر من ؛ نداشتم مشکلی قضیه این با من! نمیخورد هم به خونامون-    

 چهاتاییشون هر اونا بودیمو فرزند تک دوتامون! نمیکردن قبول ها بابا مامان اما بدم اقلیما قبال

 ...نمیخواستم بچه من خدا به هیراد ؛ شکستم ؛ شدم خورد ، میخواستن نوه

 اقلیما کردن مالقات دیگه اینکه تا شد کمرنگ یواش یواش ها خونواده ی ـطه رابـ موقع اون از    

 ...چیزا این و میشی هوایی میگفت مامانم ، شد منتفی ما ی خوونواده تو هم

 تا بودم نزده غذا و اب به لب هفته یه بودم گرفته افسردگی ؛ میکرد تایید حرفشو که بابامم    

 کسی اینه بدون روز هر اقلیما منو موقع اون از ؛ زدیم حرف هم با زدو زنگ بهم اقلیما روز یه اینکه

 !شده تنگ براش دلم ، میزنیم حرف هم با بفهمه چیزی

 ...پنجره سمت به کشید نگاهشو    

 !میشم دیوونه اینجوری من ، هیراد میشم دیوونه اینجوری من ، ندیدمش ماهه یک-    

 و عار بی هم ها اونقدر پس ؛ بودم زده زل بهش حرفی هیچ بدون ، گرفت دستاش بین سرشو    

 لبخند ، کرد نگام کردو بلند سرشو که اش شونه رو گذاشتم اروم دستمو شدمو بلند ، نبود درد بی

 پیشونیشو صورتشو طرف دو گذاشتم دستامو کردمو بلندش گرفتمو دستشو زدمو کمرنگی

 :گفتم بوسیدمو

 ...کنی حساب من رو میتونی...پشتتم من شد چی هر-    

 ...داد فشار هم رو پلکاشو اروم زدو لبخندی    

*** 
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 نه فصل    

 دهنمو آب ، رفتم باال ها پله راه از صدا و سر با دادمو فشار عجیبو ی خونه اون در زنگ دوباره    

 ؛ شد باز در که کوبیدم در به بار چند دادمو قورت

 تلو یکم بودو بسته کشی باند با سرشو ، در دم اومد سرپا و تر سالم ایندفعه اما دختره همون    

 میخورد؛ تلو

 ...زد خشکش دید که منو    

 :گفتم جلوشو گرفتم رو پیتزا و جلو کشیدم کالمو    

 ...پیک پول با تومن هزار پونزده-    

 !گرفت؟ نمی چرا ، شد خشک دستم    

 !نمیگفت بیرون،هیچی کشیدم بودو دستش تو که ای تومنی هزار ده اسکناس دوتا    

 گذاشتم تومن پنج گذاشتمو در کنار جاکفشی رو رو پیتزا ی جعبه...انگار بود شده خشک    

 ...پایین اومدم ها پله از حرف بی روشو

 :گفت کردو صاف صداشو که بودم اخر ی پله رو    

 ....چیزه-    

 !گمونم کرده سمتش،قاطی به برگشتم    

 یه تا بهش دوختم نگامو انداختمو باال ای شونه دلم تو ، خورده سرش به بدی ی ضربه حتما    

 ...بگه چیزی

 :گفت و چرخوند راهرو دور تا دور نگاهشو    

 .پلیس به زدی زنگ که بودی تو میدونم!  ممنون-    

 :گفت که برم خواستم دادمو تکون سرمو    
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 ....میشد چی نمیکردی اونکارو اگه نمیدونم-    

 :گفتم دادمو بیرون نفسمو    

 ...میکردم کارو همین بود تو جای کی هر -    

 .....پایین اومدم ها پله از شتاب با کردمو صاف کالهمو ونقاب    

 قرار تیرداد ؛ رسوندم خونه ورودی در به خودمو تند قدمای با کردمو قفل جا یه اروم موتورمو    

 صدایی که قفل تو انداختم کلیدو کشیدمو عمیقی نفس ، کنون آشتی بره سرش خیر امروز بود

 !نبود چیزی ولی ، کشیدم سرک ؛ کرد جلب نظرمو دیوار پشت از

 !بود ناله شبیه چیزی یه ، شد تر قوی صدا که تو برم اومدم کردمو باز درو    

 !میشه؟ مگه اخه ، زدم دید خوب جارو همه و کناری بست بن ی کوچه همون تو رفتم    

 رفتم و برگشتم دادمو تکون سری ؛ کردم نگا جارو همه ، اشغالو سطل کنار ، شمشادارو پشت    

 ...خونه تو

 !میخوان چی ما سرزمین جون از ها گربه این نیس معلوم ، بود گربه کنم فک    

 اومد دستمال یه که تو برم خواستم انداختمو واحد در تو کلیدو ؛ رفتم باال ها پله از کردمو پوفی    

 دست دوتا این بین از و بدم نجات مخمصه این از خودمو اومدم ؛ میداد بدی بوی ، دهنم جلوی

 !رفتم فرو سیاهی تو و شد سنگین پلکام کم کم که بیرون بیام اهنین

*** 

 ده فصل    

 !بود؟ کجا دیگه اینجا ؛ کردم باز پلکامو الی اروم اروم    

 ادم ، بیخیال بابا ، تاریکی ی خلسه یه وسط بودم افتاده انگار ؛ انداختم اطراف به نگاهی    

 !میدزدن جوری این مهمارو
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 شده صبح ؛ بود سانت 20 در سانت 20 شاید ؛ کردم نگا سقف باالی کوچیک ی پنجره به    

 ...بود

 ....خوابیدم ساعتی دوازده کنم فک ؛ دوختم سقف به نگاهمو ؛ تو میومد پنجره از کمی نور    

 تو عجیبی سوزش که اووردم فشار بهشون ؛ بود بسته دستام اما بدم تکون بدنمو کردم سعی    

 باالی قوز اینم ؛ شد جاری دستم رو بود خون مطمئنا که غلیظی مایع بعد ثانیه چن و پیچید تنم

 ! قوز

 دوختم در به چشممو امیدانه نا ؛ بود شده بسته گردنم کلفتی به طنابی با ؛ کردم نگا پاهام به    

 :زدم داد و

 !جلو بیاین مردین! میکنین؟ غلطی چه دارین!  هوی-    

 ..نیومد صدایی هیچ بازم ؛ دادم تکون خودمو گرفتمو نفس یکم    

 !گرفتین اشتباه اقا ؛ ندارم هیچی من پیغمبر به پیر به بابا-    

 ...!ببندم چشامو خداگاه نا شد باعث که داد بدی صدای و شد باز باشتاب اهنی در    

 گنده چقدر ؛ بود شده گرد چشام ؛ کرد بلندم زمین از گرفتو یقمو یارو کردم باز که چشمامو    

 !اس

 مکث یکم ؛ میداد فشار هم رو دندوناشو چشمامو تو بود زده زل نافذش مشکی چشمای با    

 :گفت فریاد با کردو

 !کجاس؟ عوضیت بابای اون-    

 ...نبود بدنم تو جون ؛ پام جلو میوفتاد داشت چشمام دیگه    

 ...اخوی بیاد باد بذار کنار برو بابا؟ کدوم بابا؟-    

 :اومد در صدام دوباره دیوارکه به کوبوند محکم پشتمو    

 ...عوضی میارم روزت به چی ببین کن باز دستامو نامرد-    
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 قهقهه اون میکردمو نگاش عصبانیت با ، شد تبدیل قهقهه به کم کم که زد صداداری پوزخند    

 ! بودم نزده اینجوری یکی حاال تا میزد

 ...بود بسته سفت خیلی دستامو ؛ نمیشد اما بخورم تکون کردم سعی    

 :گفت و اومد بند خندش کم کم که نشست پیشونیم روی چینی ناخداگاه    

 ؛ بشن زده ازش همه که حقشه ؛ ندارم بابا من میگه من جلوی وایساده تهرانی مهندس پسر-    

 !نه؟ کرده اذیتت خیلی

 :گفتم مشکوکی حالت با ؛ میشدم گیج داشتم دیگه    

 چیه؟ منظورت-    

 !شدی؟ رونده ازش اینجوری که کرده چیکارت ؛ داشت دوست خیلی که بابات-    

 ...میترکید داشت مغزم ، بیرون دادم صدا با نفسمو    

 تهرانی اسم به کسیم ؛ شدم بزرگ خونه یتیم تو بچگی از من!گرفتی اشتباه!  جناب ببین-    

 !نمیشناسم

 :گفت و زد بیخودش های قهقهه اون از بازم    

 ....نمکی با خیلی تو پسر-    

 :زدم داد ؛ بهم بود ریخته پاک اعصابم    

 سامانی هیراد ، هیرادم من ؛ ندارم بابا میگم دارم!  بدوش میگی هی تو نره میگم هی من بابا-    

 ؟!فهمیدی؟....تهرانی نه ،

 ...بود شوک تو هنوز یارو ؛ میزدم نفس نفس عصبانیت زور از    

 :گفت و کشید موهاش تو دستی    

 ...تو ، نکردم اشتباه مطمئنم من ولی-    
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 رفت تو بود اومده که همونجوری گذاشتو کاره نصفه حرفشو و کرد اشاره بهم انگشتش با    

 ...بیرون

 کدوم دیگه تهرانی ، بود اوورده نوبرشو دیگه این ، زمین رو سرخوردم کشیدمو عمیقی نفس    

 ؟!خریه

 !بودم کنده کوه انگار ؛ شد سنگین پلکام دوباره گذاشتمو سرم زیر دستمو    

 ....بود مونده االن تا اثرش که بود دارویی چه دیگه این نمیدونم    

 *** 

 یازده فصل    

 ....بود تاریک جا همه    

 ...!بودم شده گم بسته فضای یه تو    

 خودمو ؛ بود گوشم تو هاش نعره صدای ؛ میشد تر نزدیک بهم دقیقه هر محو ی سایه یه    

 شدن نزدیک حال در هنوزم بود مرد یه ی سایه که سایه اون اما ، سرم پشت دیوار به چسبوندم

 ! دادم قورت زحمت به دهنمو اب ؛ بود

 ! بود ام تشنه سخت و میسوخت گلوم    

 خیلی ابیش چشمای ؛ شد واضح کامال کم نور اون تو افتاده های شونه با مرد! خبره؟ چه اینجا    

 و زد جونی بی لبخند ؛ کشیدم کنار خودمو بازم که کردم دراز سمتم به دستشو ؛ بود غمگین

 :گفت

 ! خدا به پشیمونم-    

 پشتش به شتاب با ای گلوله و پیچید سرم تو بدی صدای که رفتم جلو گرفتمو روحیه یکم    

 !افتاد و انداخت بهم مهربان نگاهی ؛ خورد

 :زدم داد دوویدمو سمتش به    
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 پاشـو...هستی کی تو بگو بهم پاشو...پاشو...لعنتی پاشـو-    

    *** 

 !بود بدی خواب چه ؛ میزدم نفس نفس ؛ کردم باز چشمامو    

 بود؟ کی دیگه این ؛ کردم جمع دلم تو هامو زانو اروم ؛ میکرد درد سرم    

 !میرفت رژه چشمام جلوی چشماش تصویر.....! چشماش    

 مرتیکه اون دوباره و شد باز باشتاب در که دادم بیرون صدا با نفسمو...! بود من شبیه چقدر    

 :گفت مرده و تو شد پرت نفر یه که گردوندم بر خشم با سرمو ؛ شد ظاهر درگاه تو نفهم ی

 ..هی-    

 تا گرفتم دهن به زبون ولی باباته هی ننته هی بگم میخواستم کردم نگاش طرفشو برگشتم    

 :گفت که دوختم چشم بهش منتظر فقط و نشه شر دوباره

 ...میام االن باش مواظبش-    

 زدو پوزخندی که چرخوندم سر ی کاسه تو چشمامو کردمو پوفی کرد اشاره اون به دستش با و    

 ...رفت بیرون در از

 !بود دختر یه انگار ؛ روش چرخوندم نگاهمو    

 شدم دقیق روش ؛ ببینمش درست نمیتونستم و بود شده ریخته صورتش رو بلندش موهای    

 !نبود معلوم اش چهره از چیزی بازم ولی

 این اما کنم حرکت میتونم تر راحت کردن باز پامو و دست که موقعی از ؛ رفتم سمتش به اروم    

 ! میکنه سخت کارو لعنتی دوربین

 ...کشوندم سمتش به خودمو کردمو نگاه دیوار ی گوشه دوربین به حرص با    

 ...کردم نگاه کم نور اون تو صورتشو زدمو کنار دستم با موهاشو ؛ بود شده بیهوش انگار    
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 !اخه؟ باشم داشته ربط این به باید من همش چرا!  این دوباره!  عه    

 دختر این به چیکار ؛ بود دید تو بدجور لبش کنار خراش ؛ انداختم زخمیش بدن به نگاهی    

 !اخه؟ دارن بدبخت

 خوردو تکون کردم احساس که دادم ماساژ دست با میکرد درد بدجور که گردنمو پشت    

 :گفت ناله با که نشوندمش گرفتمو هاشو شونه ؛ خورد گره هم تو درد از ابروهاش

 ...!پام-    

 پاش؟ ، زد گره هم تو ابروهاشو هم باز و    

 !میمیره که بره خون ازش همینجوری اگه!اوه ، پاش مچ رو چرخوندم نگاهمو    

 ...رفتم فکر دادموتو قورت دهنمو اب    

 ...شد بلند اخش که پاش مچ رو گذاشتم دستمو    

 های ناله به توجه بدون رو اش تیکه یه و کردم پارش و اوردم در تنم از سفیدمو تیشرت    

 !پاش به بستم شدیدش

 بودم منتظر جلوشو بودم نشسته سفید رکابی یه با ؛ بیاد بند خونش شاید اینجوری!خوبه    

 ...کنه باز چشماشو

 رفتم شدمو بلند!  نمیشه گرم ابی این از بابا نه ؛ نشد باز چشاش بازم ولی خورد تکون کمی    

 ؛ بود کرده مشغول فکرمو عجیب بودم دیده که خوابی اون ؛ دیوار به زدم تکیه و قبلیم جای سر

 !میشه چی قصه این ته نیس معلوم ؛ بگذرونه خیر به خدا

*** 

 دوازده فصل    

 هم دختر یه با نکنه خدا ینی ؛ کنم باز ته تا چشمامو شد باعث شد بلند که جیغی صدای    

 !بشی اتاق
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 خیس صورتش و میزد نفس نفس ؛ کردم نگاش سرزنش با دادمو ماساژ دست با هامو شقیقه    

 !بود عرق

 !بود دیده بد خواب کنم فک    

 :گفت لب زیر و شد گرد تعجب از چشماش و کرد بهم نگاهی    

 ...تو-    

 :گفتم کردمو پوفی    

 !اخه؟ بزنی جیغ خواب تو داری عادت-    

 :گفت زدو گره هم تو هاشو ابرو    

 ...!نبود خوبی خواب اصال-    

 :گفت کوتاهی مکث از بعد و چرخوند پاش روی ی وپارچه سفیدم رکابی بین نگاهشو    

 .ممنون-    

 :گفت که شدم جا به جا یکم دادمو تکون سرمو    

 ..اینجا اووردن چی واسه دیگه تورو-    

 :گفتم طرفشو برگشتم    

 اعلم هللا-    

 :گفت و کرد تعجب یکم    

 اینجایی؟ چی واسه نمیدونی ینی-    

 ..نگفت چیزی دیگه که دادم تکون نفی عالمت به سرمو    

 ...کردم نگاهش    
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 ...بود کرده خورد اعصابمو پیش در پی های نفس و پیچید می خودش به درد از    

 :گفتم زدمو زل بهش یخیم چشمای با طبیعی خیلی    

 ؟..داری درد-    

 ...اره-    

 :گفتم زدمو نرمی لبخند    

 ...داری حق-    

 فضا ام قهقهه صدای و گرفت اوج خندم که شد خیره بهم خشم با و داد فشار هم رو دندوناشو    

 !کرد پر رو

 دادمو قورت خندمو ؛ داشتیم کم یکیو همین بیا ؛ تو اومد یارو اون دوباره و شد باز شتاب با در    

 :گفت که زدم زل بهش خشم با

 ...میره ترم اونور خونه تا هفت تا ات قهقهه صدای....اینجا اووردنت نیومده بدت اینکه مثل-    

 :گفت میپیچید خودش به درد از اینکه با دختره که بگم چیزی یه اومدم    

 !برداشته تاب مخش ، اس دیوونه پسره بابا نه-    

 :گفتم که برگردوند سرشو کردو نازک چشم پشت برام بعدم    

 !کرد اثر من در همنشین کمال-    

 با چقدر خدا وای ؛ زدم کمرنگی لبخند ؛ بود معلوم نفساش صدای از کامل خوردنش حرص    

 !میخوره حرص مزه

 هاله    

 پسر همه این بین...نوکرتم جون خدا! داریم؟ ما شانسه اینم اخه ، ادم واسه نمیذارن اعصاب    

 ....ما به بیوفته عنق این اعد باید اخالق خوش
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 ....باال کشیدم گرفتو امو یقه....میشناختمش کامال دیگه...طرفم اومد کوروش    

 ...نگی و کجاس بدونی اگه میکنم خفت خودم....نیس عوضیت بابای اون از خبری-    

 دم اینقدر ماه یه این تو...بود شده طبیعی کامال دیگه...چشماش تو زدم زل خونسردانه خیلی    

 تر خونسرد چقدر هر...مشتم تو بود اومده اخالقش که بودمش دیده شرکت و خونه در

 ...میخوره حرص بیشتر...باشی

 ...عُنُقه یارو اون سمت رفت و زمین رو کرد پرتم و داد فشار هم روی دندوناشو    

 :گفت و گرفتو دستشو...افتاده فیل دماغ از انگار...اه اه اه    

 ...بیا دنبالم-    

 :گفت و کشید بیرون دستشو سریع    

 ...میام خودم-    

 کاش....واااای....راحــــــــت نفس یه...اخیش....رفتن بیرون دوتاشون افتاد راه دنبالش هم بعد    

 چشمم جلو نحسش ی قیافه وقتم هیچ.... پاشدم راحت و میخوابیدم راحت....نبود وقت هیچ

 ...هم رو گذاشتم چشمامو بالبخند و دیوار به دادم تکیه...نبود

 هیراد    

 همینطور چرخوندمو چشم....خونه تا بود زندان شبیه بیشتر اینجا...گذشتیم اتاق تا چند از    

 ...گذروندم نظر زیر از جارو همه میرفتم دنبالش که

 ...تو داد هلم کردو باز اتاقو یه در    

 شده داشته نگه روشن زنبوری چراغ یه با تنها که بود اتاقی سط و بزرگ میز یه با صندلی تا دو    

 ...بود

 ...بشین برو-    
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 اتاق ی گوشه که کوچولویی کمد توی از که نشستم صندلی رو اروم...نداشتم بحث ی حوصله    

 ...روم روبه صندلی روی نشست اومد کشیدو بیرون پوشه یه بود

 رو کرد پرت و کشید بیرون توش از عکس و کاغذ تا چند که بود دستش تو ی پوشه به نگاهم    

 ....میز

 چپ چپ و باال اوورد سرشو....بده لفتش اینقدر نباید بفهمه که دادم بیرون صدا با نفسمو    

 ...بهش دوختم امو طلبکارانه نگاه که کرد نگام

 ...کرد شروع بخواد خدا اگه باالخره و کاغذا رو گذاشت دستشو بستو ارو پوشه ی دکمه    

 ...شدم آشنا فرودگاه توی بابات با پیش دوسال حدود-    

 :گفتم حرفشو وسط پریدم    

 ....ندارم بابا من-    

 :گفت و داد تکون حرص با سرشو-    

 عجله خیلی و بود شده دیرش....شدم اشنا فرودگاه تو تهرانی مهندس با...خب خیلی-    

 ...داشت تاخیر روز اون پرواز شانسش از اما...داشت

 :گفت که کردم نگاهش.... میداد تکون پاشو مدام بودو نشسته کنارم صندلیه رو    

 چنده؟ ساعت ببخشید-    

 :گفتم کردمو نگاه ساعتم به    

 دقیقه 10: 20-    

 :گفت و کرد پا اون و پا این یکم    

 ...نداره اشکالی اگه البته....بزنم زنگ یه تلفنتون با لحظه یه میتونم شده خاموش تلفنم من-    

 :گفتم میاووردم در جیبم تو از گوشیمو که حالی در دادمو تکون سرمو    
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 ..اشکالی چه نه-    

 :گفت بعد دقیقه چند...دستش دادم گوشیو و    

 خب.....کرده؟ گذاری سرمایه اونم مگه....اره.....داره تاخیر بابا نه....نادر؟ تو کجایی....الو-    

 کاری...نیست خودم گوشی من ببین...باشه....میاد گیرش خوبی پول فهمیده شاید

 خدافظ.....نه....نداری

 گوشیو..میوفتاد راه دهنم اب...میومد که پول اسم اولم همون از بود کرده گل کنجکاویم حس    

 :گفتم که کرد تشکر و داد بهم

 یخیش چشمای با....شنیدم حرفاتونو ناخداگاه ولی.....نیستما فضولی ادم من....ببخشید اقا-    

 :گفتم که شد خیره بهم

 داره؟ خوبی پول که کاریه چه این-    

 :گفت و زد کمرنگی لبخند    

 سرمایه کل که خریدیم بزرگ زمین یه پیش وقت چند راستش....معماریم...نادر دوستم و من-    

 کردیم تبلیغ همین برا نداشتیم پولی اما....بزنیم بزرگ شرکت یه روش که بود قرار....گرفت امونو

 نون...بشه ساخته ساختمون اون اگه کردن گذاری سرمایه نفر سه االن تا...گذاری سرمایه برای

 ...روغنه تو هممون

 :گفتم خندیدمو    

 ؟...کنم گذاری سرمایه میتونم.... دارم کوچیکی ی سرمایه یه من-    

 ...کارمون شروع شد موقع اون که داد دست باهام و خندید    

 یه دم باباتو بار یه....بود توش خوبیم نون که الحق و شد ساخته ساختمونا اون بعد دوسال    

 این:گفتم...دیدم تورو و مغازه تو چرخوندم نگاهمو...میکرد نگا توشو بامحبت که بودم دیده مغازه

 کاوه؟ کیه
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 ...دارم دوسش جونم از بیشتر...پسرمه: گفت و خندید    

 نفر چند و من...فروختن میلیاردی رو ساختمونا اون پیش ماه....رفت و کرد کج راهشو هم بعد    

 زیر جارو همه...نبودن خونه هم... نمیدادن جواب تلفناشونو هم اما...خونشون در دم رفتیم دیگه

 ....بودن کرده فرار جفتشون ولی...کردیم رو و

 ...انداخت زیر سرشو گفتو اینارو    

 ؟؟...مربوط چه من به: گفتم زدمو پوزخندی    

 بهم خیلی...بود خوابم تو پیرمرد همون مثل...جلوم گرفت و اوورد در پوشه تو از عکس یه    

 ..بابامه اون که کنم قبول نمیتونستم حال این با ولی بود شبیه

 :گفت کردو تر زبونش با لباشو    

 بچه عاشق جفتشون... باختم دختره اون بابای باباتو به زندگیمو تمام....کوروشه من اسم-    

 که حالی در...کنن نمی نجاتتون برای کاری هیچ االن چرا نمیدونم اما....اما....بودن هاشون

 نمیزنن زنگم یه ولی اینجایین میدونن

 زد داد.... شدم بلند کشیدمو عقب صندلیو که مالید دستش با هاشو شقیقه    

 کجـــــــــــــــا؟-    

 :گفتم طرفشو برگشتم تفاوت بی    

 ....برم میخوام هم حاال..... شد تموم حرفات-    

 داد هلم کردو باز لعنتیو اتاق اون در....بود گرفته خیلی....اومد دنبالم و کرد اشاره در بیرون به    

 ...بست محکم درو و تو

 هاله    

 تکون سرشو خنده با و زد پوزخندی که نشستم و باال کشیدم خودمو....اومد دوباره این بابا ای    

 ....بیشعور ی مرتیکه....داد
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 ...کنارم نشست صـــاف اومد و کرد کج راهشو که اونور سمت میرفت داشت    

 :گفت که کنار کشیدم خودمو کم یه کردمو اخمی    

 نادره؟ بابات اسم-    

 بهش کوروش...دیوانه دیگه معلومه خب...میدونست کجا از این....سمتش برگشتم تعجب با    

 :گفت که بدم جواب خواستم و کردم کج سرمو...گفته

 میکنی؟ استخاره-    

 کردمو باز زبون...بازه نیشش هم خدا همیشه...خندید دوباره که بیرون دادم صدا با نفسمو    

 :گفتم

 ...نادره اسمش اره-    

 :گفت و کرد کج سمتم به سرشو    

 چیه؟ من بابای اسم میدونی-    

 :گفتم و باال انداختم هامو شونه    

 !!بدونم؟ کجا از باید-    

 :گفت موهاشو تو کرد فرو دستشو    

 ...اس کاوه اسمش-    

 همون....بابا شریک...تهرانی کاوه.... کاوه....شد رد چشمام جلو از برق مثه چی همه لحظه یه    

 کم نور اون تو رخش نیم به تعجب با لحظه چند سمتشو برگشتم...یخی چشمای با رو خوش مرد

 :گفتم انداختمو پایین سرمو....بود باباش شبیه خیلی....شدم خیره

 ...شبیهشی خیلی-    

 :گفت و کرد مکث یکم    
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 ...نبودم کاش ولی ؟!؟....جدا-    

 میزد؟؟ حرف باباش از داشت واقعا...شد گشاد چشمام دوباره    

 !چرا؟-    

 :گفت سقفو به دوخت نگاهشو    

 !؟...بود کجا موقع اون واقعا....بودم پرورشگاه تو کردم باز چشمامو که موقعی از چون-    

 :گفتم دهنمو جلوی گرفتم دستمو....من خدای وای    

 ...متاسفم-    

 :گفت و افتاد پیشونیش رو کوچیکی چین یه    

 سبک که گفتم اینو...بسوزه برام کسی دل ندارم دوست...بسوزه حالم به دلت که نگفتم اینو-    

 ...شم

 این بودم نفهمیده چطور من واقعا....نگفت هیچی دیگه سقفو به دوخت چشمشو هم بعد    

 ...اخه شباهت همه این....تهرانیه مهندس پسر

 ؟؟...کجاس بابا االن یعنی...شدم غرق خیال و فکر تو گردوندمو بر سرمو    

*** 

 سیزدهم فصل    

 هیراد    

 داشتم....داشتم اینا به چیکار من بابا....عوضی ی مرتیکه....کردم نگاه دستم روی زخمای به    

 داشت دوس واقعا منو اگه اس بنده بابای اصطالح به که تهرانی مهندس اون....میکردم زندگیمو

 راست داشت که درحالی پرورشگاه بود گذاشته منو چرا اصال....ندیدمش بارم یه من چرا که

 رو افتاد چیزی یه که دادم ماساژ دستم با هامو شقیقه....میرفت راه کوفتی شهر این تو راست

 بود؟ چی دیگه این...زپلشک...ام شونه



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

46 

 

 دیدم وقتی ولی....کردم تعجب اولش....امه شونه رو دختره سر...دیدم که چرخوندم اروم سرمو    

 تا نخورم تکون کردم سعی....این میخوابه چقدر...لبخند یه به داد جاشو کم کم تعجبم خوابه

 و دیوار به دادم تکیه سرمو شدمو جا جابه یکم...سوخت براش دلم ولی چرا نمیدونم...نشه بیدار

 ....برد خوابم خودمم

    **** 

 ... کردم باز پلکمو یه الی اروم....شدم بلند خواب از شدیدی های تکون با    

 پاشـــــــو...باقر بن موسی یا...پاشو پاشو-    

 چی مگه...عه...دیوار ی گوشه شده جمع پا دستو چهار دیدم که شد باز حد اخرین تا چشمام    

 کردم سعی...خدا ای...خخخخخ....گنده سوسک یه به رسیدم گرفتمو نگاهشو رد...این دیده

 ....شد بلند جیغش که دستم تو گرفتم ارو سوسکه و جلو رفتم...کنم جمع لبخندمو

 بکــــشش...بکشش-    

 اتاق دور تا دور زنان جیغ....گرفتم ارو سوسکه شاخک رفتمو سمتش به پهنی و پت لبخند با    

 ...دنبالش به دست به سوسک منم و میدویید

 منم و میداد قورت دهنشو اب مدام...رفت عقب عقب ترس با و رسید دیوار از ای گوشه یه به    

 ....میرفتم جلو کج لبخند یه با

 به کردن شروع دندوناش که باال گرفتم سوسکو وایسادمو روش به رو درست...دیوار به چسبید    

 سوسکو سریع کردمو ریز چشمامو....میلرزید بدنش تمام....باال پرید ابروهام...خوردن هم به

 دستمو و جلو رفتم اروم اروم...میکردم نگاش تعجب با هنوزم....کردم لهش پامو زیر انداختم

! چی؟ ینی...بود شده تیره ترس از چشماش اما بهم دوخت نگاهش....دادم تکون صورتش جلوی

 :گفتم اروم کردمو تر زبونم با لبمو.... نمیفهمم

 !ترسیدی؟-    

 :گفتم و دادم تکونش گرفتمو هاشو شونه...نگفت هیچی بازم    
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 ...اخه شد چت دفعه یه تو-    

 پشت برداشتمو اش شونه رو از دستامو...هم به بود ریخته اعصابم...محض سکوت بازم    

 :زدم داد دادمو بیرون صدا با نفسمو....دادم ماساژ گردنمو

 ...بگو چیزی یه لعنتی د  -    

 اومد نمی باال موقع اون تا که نفسش چون کردم وارد بزرگ شوک یه بهش فریادم این انگار    

 ولی نه یا درسته کارم نمیدونستم....کشیدن نفس بلند بلند کرد شروع سینشو تو برگشت

 ...باال بیاد نفسش تا دادم ماساژ کمرشو اروم و جلو بردم دستمو

 کشیدمو راحت نفس یه...میشد پایین و باال اش ـینه*سـ ی قفسه و شد اروم یواش یواش    

 شوخی چه...میمردا داشت دختره جدی جدی...نشستم زمین رو همونجا شرایط به توجه بدون

 .....زمین رو نشست اروم و خورد سر دیوار کنار....بود ای مسخره

 من....ها داره حقم....خب البته الّساف لین اَسَفلُ  جهنم به....برگردوند روشو که کردم نگاهش    

 بپرسم داشتم دوس خیلی!....شد؟ جوری این چرا ولی...میکردم نفله طرفو میزدم بودم اون جای

 همونجا اون ولی....قبلیم جای سر رفتم شدمو بلند اروم....نمیذاشت لعنتی غرور این ولی

 کشیدم ابروهامو گرفتمو ازش نگاهمو...بیاد من طرف ترسید می دیگه انگار....هه...بود نشسته

 زدمو کمرنگی لبخند...کنه خواهی عذر بره که کیه.....خب ولی کردما بازی بچه یکم....توهم

 رومو خنده با انداختمو بهش نگاهی نیم دوباره....بگذرونه خیر به خدا...رو روبه به دوختم نگاهمو

 :کردن غر غر لب زیر کرد شروع که...گردوندم بر

 ....من مال میکنه ک رم ک ر ه ر ه ر...کرده خوبی کار خیلی-    

 ..میشد نمک با میترسیدم وقتی حتی...شد ساکت که کردم کوتاهی ی خنده    

*** 

 هاله    
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 خیلی... نزدم حرف ایکبیری اون با هنوز ولی... میگذره که روزه چند سوسکه ماجرای اون از    

 عذر خیلی مثال یا.... دارم فوبیا من که ببخشید واقعا بگم بهش برم داره انتظار حتما پرروئه

 ...دنبالم افتادی سوسک با که میخوام

 بهش نگاه یه چشمی زیر دادمو تکون سرمو غیض با...چندشه فکرشم اییییییییییییی    

 ... اتاق گوشه بود تمرگیده انداختم

 ...دادم ادامه لبیم زیر غرغرای به پایین انداختم دوباره سرمو    

 ....میکنیا غر غر خیلی میگم-    

 دهنش تو برو پا جفت بلندشو میگه شیطونه...شدم خیره بهش حرص با چرخوندمو نگاهمو    

 ...برداشت دست باالخره تا کردم نگاه بهش چپ چپ یه که میخندید داشت همینجور... 

 ...نوناشون این با واال...نیس جرم دیگه که خندیدن!!چیه!! هااااان-    

 ...نمیارم در سر اصال این میگه چی چی    

 !!!بود؟ کجا چیامون؟نونامون چی-    

 :گفت کردو نگاه بهم تاسف با لبش رو اومد خند پوز ی    

 ..جون عمو نمیخوره سنت به... کن ولش بابا هیچی-    

 من عموی این اگه... بیامرزم خدا عموی بیچاره... میگیره خودشو من واس کیه کرده فکر اه اه    

 ...میکردم خودکشی باهاش دومم برخورد تو بود

 !بخواد؟ خدا اگه شدی الل-اون    

 ...ست خاموشی ابلهان جواب-من    

 ...برمیگزینم سکوت تو احترام به من پس-اون    

 کم تخته یه!! ها بوده پرت حواست بیافرینی بشرو این اومدی خدایا سقف به دوختم نگامو    

 ... گذاشتی



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

49 

 

 لبام رو اومد لبخند یه و گرفت خندم فکرم این از    

 ...خب بخندیم مام بگو داره؟ خنده که چیه سقف زدی؟؟؟رو توهم-    

 ..ندارم حوصلتو اصال عمو برو-    

 ..غلطا چه... اوهوع-    

 بخشکه ای بشم کالم هم یاروهه این با کمه عقلم مگه وگرنه پوکیده حوصلم که حیف    

 ...شانس

 !میشناختی؟ منو بابای تو... که میگم-    

 چطور؟-    

 ...فکر تو رفتی گفتم بهت اسمشو وقتی آخه-    

 ...خونمون اومده باری چند یه خب آره-    

 تلخی سکوت لحظه چند پایینو انداخت سرشو شد غم پر چشماش گفتم بهش اینو وقتی    

 بهش حقو خب اما...کردم تعجب لحظه یه...بودمش ندیده اینطوری تاحاال...کرد پر اتاقو

 تسلیم افرین جان به جان االن تا بودم اون جای اگه که میکردم فکر خودم پیش داشتم....میدادم

 ...شد بلند صداش که پایین مینداختم چیزی پرتگاهی برجی باالی از خودمو شایدم یا میکردم

 ؟!؟...بود چجوری-    

 ..بود کرده مشتشون حاال که دستاش رو کشیدم نگاهمو...بود کرده اخم...کردم نگاش    

 :گفتم دادمو قورت صدا و سر با دهنمو اب    

 ...جذاب و پوش شیک...داشت قشنگی ظاهر-    

 !قشنگم؟ منم ینی این-    
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 نگاش یه به بود داده جاشو بلکه نبود چشماش تو غم از اثری دیگه... رفتم غره چشم بهش    

 ...دادم ادامه گذاشتمو جواب بی حرفشو...بار شیطنت

 چند و اتاق تو میرفتن...کتاب و حساب برای ما ی خونه میومد ماه هر...بود مهربونی مرد-    

 ...میکردن چیکار نبود معلوم اصن...بیرون میومدن بعد ساعت

 تهرانی مهندس... جونم تو بود افتاده خوره مث سوالی یه...شد خورد اعصابم...سکوت بازم    

 ؟!!!پرورشگاه تو بزاره پسرشو باید چرا

 :گفتم مقدمه بی خیلی    

 ...بپرسم سوال یه من حاال-    

 حرف بارش در باشه نداشته دوست شاید خب...شدم پشیمون لحظه یه که داد تکون سرشو    

 :گفتم نشم ضایع اینکه برای... نمیدونه چیزی اصن شایدم یا...  بزنه

 چیه؟ اسمت-    

 ...عبدال-    

 :گفتم بلند و کردم گشاد حد اخرین تا چشمامو برگشتمو    

 چیییی؟-    

 :گفت و کرد کوتاهی ی خنده    

 عبدال که گفتم-    

 :گفتم حالت همون در    

 میکنی؟ شوخی-    

 !دارم؟ شوخی تو با من مگه-    

 :گفتم دادمو تکون سمو    
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 ...جیز دمش که ؟؟؟؟الحق کرده انتخاب واست قشنگو اسم این کی واقعا... برازندته-    

 :خندیدوگفت    

 !چیه؟؟ تو اسم... دیگه اینیم ما بعله-    

 مخت اون به ذره یه هالهههههههه... بگم بش چی حاال بابا ای... کنم اذیتش زد سرم به ذره یه    

 ...بیار فشار

 اقدسم منم-    

 :گفت زنان نفس نفس...خنده زیر زد یهو    

 نگفتی؟ که جدی-    

 !!آخه؟؟ دارم شوخی تو با من مگه.... نع-    

 ..جلف مرتیکه... میخنده داره هنوزه    

 :گفت بریده بریده هاش خنده بین    

 ....خانوم اقدس....... کردم شوخی...... باهات من...... ولی-    

 خانوم هاله بیا...گفتم راس بش من کرده فک قضمیت مرتیکه... داد ادامه خندش به بازم و    

 فکرای همیشه... میخنده ریشت به داره هار هار االن گفتی؟ این به تو بود اسم اینم اخه

 :گفت که میدادم فحش خودم به دلم تو داشتم... میخوره ذهنت به مضخرف

 ...هیرادم من-    

 بهش داشتم و بودم کرده باور بگو خرو من... کجا عبدال و کجا این... عه عه عه عه    

 ...میخندیدم

 ...کردم شوخی منم....راستش خب-    

 :گفت و داد تکون سرشو    
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 ...میدونستم-    

 بدونی؟ واقعیمو اسم میخوای حاال-    

 ...ندارم ای عالقه-    

 واسش دلم بگو منو...... ببرن قیافتو اون مردشور.... ای زنجیره....رواااااانی.....دیوونه    

 :گفتم بالفاصله...سوخت

 ....نمیگفتم ام میخواستی-    

 :گفت که جوابم از شدم خوش سر منم و شد خشک لباش رو خنده    

 ...میکنم صدات اقدس همون پس خب-    

 ...نکنی صدام اصن سیاه صدسال میخوام...بشورنت تخته سر........ نع وااااای    

 :گفتم جدی ای قیافه با    

 ...راضیم شتربی هاله به من-    

 ...دیوار به بکوبم سرشو میخواستم علنا که کرد پیروزمندانه ی خنده یه    

 ...میلیون 80 شدیم کیا با ما واقعا خدایا    

 *** 

 چهاردهم فصل    

 هیراد    

 این...پرید ام کله از فاز سه برق کردم حس و شد باز شدت با در که بودم خودم هوای و حال تو    

 ...بود کوروش مخصوص شدن وارد مدل

 ...زمین رو گذاشت و اورد سینی دوتا    

 :گفت که ها غذا به دوختم چشم    
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 ...میام االن من کنید شروع-    

 از ولی نبود بد...کردیم شروع معطلی بدون و برداشتیم خیز هم با دو هر...بیرون رفت در از و    

 ...میخوره بذاری سنگم گشنه ادم جلوی گفتن قدیم

 ...تو اومد همونجوری دوباره کوروش که بودیم خوردن مشغول    

 ...بچست شکمتو....باباش گور...ندادم اهمیتی    

 ....بریم اینجا از باید-    

 دست نمیشد راضی جوره هیچ انگار...بود خوردن مشغول هنوز هاله ولی باال گرفتم سرمو    

 ...بکشه

 کنم پیدا باباهاتونو بتونم بلکه...کارا دنبال برم باید من....میدونمن چجوریشو...رفته لو جامون-    

 میذارم نگهبانم دوتا..اونجا میرید که کردم اجاره خونه یه شهر خلوت قسمت یه تو شما برای ولی

 به دسترسی نه تاب لپ نه...تلفن نه...نداره وجود وجه هیچ به هم ارتباطی امکانات...در جلوی

 ؟!؟...شد شیرفهم...هستید شریفمون نگهبان خدمت در که خروجم به اقدام صورت در...اینترنت

 :گفتم بودم شده دقیق صورتش تو که همونجور    

 !باشیم؟ جا یه باهم قراره-    

 ...اره-    

 با و خورد اب لیوان یه...ندادم بروز ولی بود گرفته ام خنده...افتاد سرفه به هاله گفت که اینو    

 :گفت اعتراض

 ...!باشم گفته...بشم همخونه این با عمرا من-    

 :گفتم و زدم پس بودو سمتم که اشارش انگشت    

 سرکار نیستیم جنابعالی با شدن همخونه مشتاق خیلی مام ثانیا.....میگن درخت به این اوال-    

 ...خانم
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 :شد بلند کوروش داد صدای    

 انتقالتون فردا...نبودین اینجا االن که بود خودتون دست چی همه اگه...ببندید دهناتونو-    

 ...نیس توش حرفیم...میدم

 ...شد خارج محکم قدمهای با گفتو اینو    

 :گفت میکرد کشی کناره که حالی در انداختو بهم نگاهی غیض با هاله    

 ...شد کور اشتهام-    

 غذای به چشمی زیر شدنش تموم از بعد خوردمو غذامو توجه بی...داد تکیه دیوار به هم بعد    

 ...بود کم وقتی کنم چیکار من خب...کردم نگا هاله

 ...شد بلند جیغش صدای که خوردن به کردم شروع و جلو کشیدم سینیو    

 ...میگم نخورش...منه مال اون...هوی هوی-    

 ...کیه به کی بابا برو...نذاشتم محل    

 ...نخورش میگم...میاد صدا عمو هی-    

 :گفتم طرفشو برگشتم نزنه حرف دیگه اینکه برای    

 ..مجبـور میفهمی...بخورم شدم مجبور نشه اسراف چون منم...بود شده کور اشتهات که تو-    

 :گفت حرص با و داد فشار هم رو دندوناشو    

 ...تو پررویی چقدر-    

 :گفتم دادمو تکون سرمو    

 ...هس که همینه-    

 بعد... شد کور اشتهام میگه اول...روانی ی دختره...گرفت ازم روشو و شد ـینه*سـ به دست    

 ...ها گیره در شکمش با اینم...میخواستم میگه دوباره
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 گفتم آسمون به رو بدم تکیه بتونم تا میرفتم دیوار سمت به که حالی در خوردمو تهش تا    

 :گفتم

 ...شدیم سیر که ما خدایا-    

 :گفتم کردمو اشاره بهش بعد    

 ...کن سیر هاتم گشنه-    

 ...کرد پر فضارو خندم صدای که طرفم کرد پرت مالمینیو بشقاب    

    ********** 

 هاله    

 ...شد باز حد اخرین تا چشمام دیوار به در شد کوبیده صدای با    

 ...ما سحر کله از اینم...کوروش به دوختم عصبیمو نگاه    

 ...بودا خوبی خواب چه... داری؟؟ مرض مگه مرتیکه اخه د      

 به نگاهی چشمی زیر و بیرون دادم صدا با نفسمو دادمو تکون سرمو...افســـوس..حیف حیف    

 ..بود داشته نگه باز چشماشو زور به که انداختم هیراد

 ...بیوفتیم راه باید...پاشین-    

 ...بود میش و گرگ هوا....اتاق باالی کوچیک ی پنجره به دوختم نگاهمو    

 ...باشه صبح پنج یا صبح چهار طرفای ساعت کنم فک    

 کوروش روی به رو و شد بلند همزمان هیرادم...شدم بند غر غر با کشیدمو صورتم به دستی    

 :گفت و وایساد

 ...مشتی نمیذارم برات راحت خواب یه...شم راحت اینجا از من-    

 ...کوروش چشای تو بود زده زل...روش کشیدم نگاهمو    
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 :گفت من به رو شدو خیره بهش کمی کوروش    

 ...بکن پشتتو-    

 و شد نزدیک بهم کوروش که پام جلوی میوفتاد داشت کنم؟؟؟؟چشمام چیکار جااااانم؟؟؟    

 :گفت

 ...بکن پشتتو...نمیخورمت نترس-    

 نگامون کنجکاوی با که هیراد به دوختم نگاهمو و دادم قورت صدا و سر با دهنمو اب    

 ...کنه؟؟ چیکار میخواست...کوروش مشکی چشمای تو چرخوندم نگاهمو...میکرد

 یه پارچه یه بالفاصله...پیچد اتاق تو خفیفم جیغ که گردوند برم حرکت یه با و زد پوزخندی    

 ...ببنده چشمامو میخواد میگفت اول از خب...دیوونه...چشمام رو بست مشکی

 :گفت گوشم زیر که کشیدم راحتی سر از نفسی... اوووف... شدم زنده و مردم دور یه    

 ...نخور تکون-    

 :میگفت فریاد با مرتب که هیراد اعتراضای جز..نیومد صدایی هیچ دیگه بعد    

 ..عوضی کن ؟؟ولم..گرفتی قاچاقچی مگه بابا-    

 ...میشد بزن بزن داشت انگار عه    

 کشت قصد به داره کوروشو رو نشسته هیراد دیدم که پایین کشیدم صورتم رو از ارو پارچه    

 ....میزنتش

 از انگار ولی بود هیراد هیکل دوبرابر کوروش...ها میشه چیزی یه نخوره ترشی اینم بابا ایول    

 ...تو ریختن نگهبان دوتا فریادکوروش صدای با...بود ها پنبه پهلوون این

 ...تنهاس اینجا کوروش کردم فکر من...اووو    

 ...داشتن نگهش کردنو بلند هیرادو نگهبانا    
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 ...شد بلند کوروش...شانس بخشکه..بابا ای    

 به دوخت نگاهشو...کشید لبش به دستی...میزد کبودی به چشمش زیر و پیشونیش کنار    

 ...کرد مشتش و بود شد خونی که دستش

 ...نمیشد خارج دهنم از ای کلمه هیچ و بودم گر نظاره فقط من مدت این تموم    

 ...بودن داشته نگهش سفت نگهبانا دوتا اما میکرد تقال هیراد    

 جیغ...اومد فرود صورتش تو کوروش ی شده مشت دست که میکرد نگاه هیراد به داشتم    

 ...دهنم جلوی گرفتم دستامو و... زدم

 ....عوضی کوروش..توهم کشیدم ابروهامو...بیرون زد دهنش از خون    

 سکوت و میریختند زمین رو یکی یکی خون های قطره..بود شده جمع درد از هیراد ی قیافه    

 ..بود کرده پر فضارو

 :گفتم و رفتو بیرون اتاق از کوروش    

 ...نشده صبح تا بیوفتیم راه باید...باشین زود...ببندید چشماشو بعدم بشورید دهنشو-    

 دوختم نگاهمو...من پیش موند یکیم اون و بیرون برد هیرادو جون بی بدن نگهبان یه    

 ...نیای خوابم به...ایـــــش...بهش

 ...گرفتم ازش نگاهمو غیض با که زد دندونمایی لبخند گردوندو بر نگاهشو    

 ....کوچولو بگیری ما از روتو نبینم..جانممم ای-    

 رفتم اروم اروم...دیدم صورتم راستای صورتشو که برم بهش غره چشم یه که برگشتم    

 ..جلو میومد قدم یه اون..عقب میرفتم قدم یه من...عقب

 ...دیوار به خوردم که هم تو کشیدم اخمامو...بکنم غلطی چه حاال بابا ای    

 ...برس دادم به هیراد...فیل حضرت یا    
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 بدی صدای با در که شد خم روم سرمو پشت دیوار به گذاشت جلودستشو اومد لبخند با    

 :پیچید اتاق تو هیراد صدای بعد دقیقه وچند شد باز طاق چهار

 ؟!؟...حرومزاده میکنی غلطی چه داری-    

 ...هیراد به دوختم ترسمو از پر نگاه که رفت کنار جلوم از یارو    

 :گفت یارو به رو و کرد ریز چشماشو هیراد    

 میخوردی؟ گهی چه داشتی-    

 :گفت و خندید یارو    

 ...نیست مربوط تو به-    

 ...گرفتش پشت از دومیه نگهبان که برداره خیز سمتش به خواست هیراد    

 :گفت طرفمو برگشت یارو    

 ...میرسم خدمتت دیگه وقت یه باشه...شد حیف-    

 :غرید لب زیر هیراد    

 ...عوضی-    

 :گفت نگهبانا به رو و تو اومد بلند های قدم با کوروش    

 ...بجنبید...میشه روشن داره هوا...میدید لفتش اینقدر چرا-    

 ...بستن جفتمونو دستای کردن شروع و دادن تکون سرشونو نگهبانا    

 ...شد کشیده چشمام رو دوباره سیاه ی پارچه اون    

 سردی...میرفتم راه هیراد دوش به دوش.....پوشیدمشون سریع...پام جلوی گذاشتن کفشامو و    

 ...میکردم حس کمرم پشت رو اسلحه

 ....میکشید سیخ به ابادشونو و جد داشت و میداد فحش لب زیر هیراد    
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 ؟؟...میریم کجا داریم که میکردم فکر این به فقط من ولی    

 موفق و...روش بذارم پامو که کنم پیدا جایی یه کردم سعی و باال اووردم پامو نگهبان صدای با    

 ...باال کشیدم خودمو و شدم

 ..بود وَن شبیبه چیزی یه کنم فک    

 و محض سیاهی فقط...نمیدیدم هیچی...افتاد راه صدا و سر بدون ماشین و توش نشستیم    

 ...تمام

 پیدا یقین اومد که پشتی در شدن باز صدای...وایساد ماشین کردم حس که گذشت ربعی یه    

 ...کشوند خودش دنبال گرفتو بازومو نفر یه...بشیم پیاده باید که کردم

 :میگفت که کوروش صدای بعد و شنیدم رو قدمهایی صدای    

 ...میگم بجنبید-    

 ...کرد پر گوشمو اسانسور موزیک صدای بعد و داد هلم یارو    

 :گفت و بیرون داد هلم دقیقه چند از بعد    

 ...بکشید گند به فرشارو نمیخوام...بیارید در کفشاتونو -    

 و شد برداشته چشمام جلوی از پارچه دقیقه چند از بعد...اووردم در پام از کفشامو کردمو اخم    

 کوروش بم صدای که میکردم انالیز ارو خونه داشتم...شدم مواجه نقلی ی خونه یه دکوراسیون با

 : اعصابم رو انداخت خطشه

 ...میکنید زندگی اینجا بعد به این از-    

 در جلوی یکیشونم وایمیسه واحد در جلوی یکیشون:گفت و انداخت نگهبانا به نگاهی    

 حفاظ یه با ها پنجره ی همه...طرفید اینا با کنید خطا پا از دست...داره هواتونو ساختمون

 نیس؟ مشکلی...ببینید بیرونو نمیتونید بیشتر امنیت برای...شده پوشیده

 ...مشکله سراسر اینا!!...هه-    
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 ...میکرد اشاره اطراف به بودو کرده باز دستاشو کردم نگاه هیراد به    

 :گفت اش شده قفل دندونای بین از کوروش    

 ...نیس من مشکل شماس مشکل اون-    

 که هیراد به دوختم نگاهمو و مبل روی کردم پرت خودمو....شدند خارج در از سه هر بعدم    

 دست با گردنمو...بسته در به بود دوخته نگاشو خشم با هنوزم و میداد فشار هم روی دندوناشو

 رو گذاشت دستاشو دوتا و انداخت رویی روبه ی کاناپه رو خودشو هیراد که دادم ماساژ

 ...صورتش

 صورتش رو از دستشو...کرد کثیف سفیدشو رکابی اومد بیرون انگشتاش بین از که خونی    

 ...شد خیره بهشون اخم با و برداشت

 اب ی وقفه بی صدای و رفت دستشویی سمت به...میکرد خونریزی داشت دوباره دهنش    

 ...شکست ارو خونه سکوت

 از قتی و اومدم بیرون اشپزخونه تو از ای پارچه دستمال با شدمو بند جا از حرف بی    

 گرفتو دستمالو کردو نگا سردم چشمای تو لحظه چند...دستش دادم بیرون اومد دستشویی

 باز یکیشو در...رفتم رویی به رو اتاق دوتا سمت به و شدم رد کنارش از...کرد پاک دهنشو

 توش مردونه تیشرت یه...رفتم کمد سمت به....طالیی مشکی دکوراسیون با شیک اتاق یه...کردم

 تموم سنگ خونه مورد در کوروش که میکردم فکر این به داشتم...کشیدم بیرون کردمو پیدا

 ...بود کرده اماده لباسم دست چند حتی اخه...گذاشته

 گرفتم تیشرتو..میکرد رو و زیر کاناالرو حرف بی و بود نشسته تلوزیون جلوی ی کاناپه روی    

 ...کرد بلند سرشو که صورتش جلوی

 ..شده خونی لباست...بپوش اینو بیا-    

 ...کردم باز اتاقو در...رسوندم بغلی اتاق به خودمو....افتاد راه اتاق سمت به گرفتو دستم از    
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 اماده اش اساسیه اسباب کنم فک...کرد جلب توجهمو حسابی قرمزش مشکی دکوراسیون    

 ها سلیقه این از کوروش بودم مطمئن وگرنه...گذاشته لباش دست چند توش کوروش فقط و بوده

 ...نداره

 خودنمایی خالی کمد تو شلوار و تونیک دست دو...کردم باز درشو رفتمو کمد سمت به    

 نگا سقف به بودو کشیده دراز تخت رو..رفتم هیراد اتاق سمت به کردمو باز اتاقو در...میکرد

 در به ضربه چند بود باز در اینکه با...خودم به ایول...میومد بهش خیلی ابیه شرت تی...میکرد

 ...روم کشید نگاهشو که زدم

 ...فهمیدم کمد تو لباسای از اینو...من اتاق اونور...توعه اتاق جا این-    

 ...بیرون زدم اتاق از حرف بی و داد تکون سرشو    

 ...بودم نزده سر اینجا به فقط...اشپزخونه تو رفتم    

 و زیر کابینتارو تند تند...نبود یخچال تو هیچی....زد خشکم که کردم باز یخچالو در زنان سوت    

 که میکردم نگا آشپزخونه به زده بهت...خشک نون یه از دریغ...نبود هیچی اونجام...کردم رو

 که کردم باز درو و در دم رفتم...عوضی کوروش...یالغوز ی مرتیکه...هم تو رفت اخمام یواش یواش

 ...جلوم اومد نگهبانه یارو اون نحس ی قیافه دوباره

 :گفت و زد دندونمایی لبخند دیدنم با    

 ؟..خانوم سرکار داشتین کاری-    

 :گفتم جلوشو بردم دستمو درهم ی قیافه همون با...خورد هم به حالم....عقققق    

 ...ببینم بده گوشیتو-    

 زده یا...کرده قاطی دختره میگفت خودش پیش داشت حتما...فهمیدم خوردنشو جا وضوح به    

 :گفتم وایسادمو ـینه*سـ به دست نکردمو توجهی من اما...سرش به

 ...الـــان همین...من بده گوشیتو و بگیر کوروشو ی شماره-    
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 ؟!؟...دیگه امر! هه-    

 :گفتم شدم قفل دندونای بین از    

 ...گفتم بجنب-    

 دم گذاشت گوشیو گرفتو کوروشو ی شماره حرف بدون اووردو در گوشیشو کردو نگام یکم    

 ...گوشش

 مثل بودو هم تو اخمام هنوزم...پیچید خالی سالن تو مضخرفش صدای بعد دقیقه چند    

 ....میکردم نگاش طلبکارا

 دستور چی...بزنه حرف شما با میخواد میگه در دم اومده دختره این....قربان سالم-    

 ...گوشی لحظه یه...بله بله....میدین؟

 ...بیرون کشیدم دستش تو از حرص با که سمتم گرفت گوشیو    

 ؟!؟...عوضی ی مرتیکه گرفتی اسیر مگه تو....کن گوش خوب.... کوروش ببین-    

 :غرید تلفن پشت از و کشید عصبی نفس تا چند کوروش    

 ...پا و سر بی ی دختره بزن حرف درست-    

 :گفتم کردمو صاف صدامو    

 یخچال اون تو کوفتیم هیچ...بریم بیرون نمیتونیم که ما...میزنم حرف بخوام طور هر من-    

 ..که هم تو....نیس لعنتی

 :گفت حرفمو وسط پرید    

 شد؟ حل...بگیرن برن میگم االن-    

 ...دستش دادم گوشیو زدمو تماسو قطع ی دکمه حرفی هیچ بدون    

 ...تلوزیون سمت رفتم کوبیدمو هم به محکم درو که کنه بلغور چیزی یه خواست    
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 چی نفهمیدم که میکردم رو و زیر کانالو میکردمو کوروش بار ریچارد لب زیر داشتم همینجور    

 ...گذشت باد و برق مث ساعت یه که شد

 ...رفتم در سمت به حرف بی اومد در صدا به که خونه در زنگ    

 ...مشکیش چشمای تو زدم زل کردمو باز درو    

 ..ها؟بنال-    

 :گفت جلومو گرفت پالستیکارو    

 ...تازگیا میگیری پاچه-    

 :گفتم میگرفتم دستش از پالستیکارو که حالی در کردمو اشاره پاش سرتا به    

 ...کرد اثر من در همنشین کمال-    

 ...کوبیدم هم به محکم درو دوباره که بگه چیزی یه که کرد باز دهن    

 ...کشیدم عصبی نفس تا چند بستمو چشمامو درو به دادم تکیه    

 کشیدن باال...نبود نونت...نبود آبت...بگه ما بابای این به نیس یکی اخه....کردیما گیری عجب    

 ..وضعیت این تو....بود چی دیگه مردم پول

 .... کردم باز چشمامو بردمو فرو موهام بین دستمو کشیدمو پوفی    

 شده سرخ چشماش بودو ریخته بهم موهاش...میکنه نگا اینجوری چرا این... اوه اوه    

 اشپزخونه سمت رفتم برداشتمو پالستیکارو....ایششش...میخواد ازم باباشو ارث انگار....وا...بود

 :اومد در صداش که

 داشته تو دست از نتونستم راحت خواب یه....بزنی هم به محکم درو اینقدر مجبوری-    

 ....باشم

 :گفتم سمتشو گردوندم بر سرمو    
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 ...کابینت تو بچینیم اینارو کن کمک بیا غر غر بجای-    

 :گفت و کاناپه رو انداخت خودشو رفتو    

 ..میده انجام رو کارا خودش کاری ی هیته در کسی هر....نمیاد خوشم زنونه کارای از من-    

 :گفتم کمرمو به زدم دستمو    

 ام خونه این قدمی یه که تو نه...بزنه دو سگ بیرون بره شب تا صبح مرد که موقعیه مال اون-    

 ...بذاری پاتو نمیتونی

 :گفت بهمو دوخت شیطونشو نگاه    

 ...خودته مشکل دیگه این-    

 ...چلغوز ی پسره...داد خالی جا که سمتش کردم پرت برداشتمو نپتونو چایی ی جعبه    

 الناسیو احد هیچ منت و بمیره ادم ینی...جهنم...شدم چیدن مشغول گرفتمو ازش رومو    

 ...نکشه

 پرت میاد دستم دم چی هر میگه شیطونه...هس کی کرده فک..میاد افه چقدرم...اوف اوف    

 ...راضی خود از ی پسره...مالجش تو کنم

*** 

 پانزدهم فصل    

 هیراد    

 درو محکم عجب چه...شد ظاهر درگاه تو کوروش ی گنده هیکل و شد باز صدا و سرو بی در    

 و چپ علی ی کوچه به زدم خودمو...میشه تازه داغم میبینم اینو موقع هر ینی...هم به نکوبید

 ...میزد حرف تلفن با داشت ولی بود من به روش...گرفتم ازش رومو

 ....بزنه حرف دخترش با نادر بده گوشیو اول...نه نه-    
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 ...بیرون دویید اشپزخونه تو از تعجب با هاله    

 ...نمیشناسه تورو اصن پسرت....حسابی مرد ببینی خیر بابا برو-    

 ...بود بابام اصطالح به همین کنم فک...توهم کشیدم اخمامو    

 :گفت سمتمو کشید نگاهشو    

 ...نده لفتش...میدم وقت بهت دقیقه یه فقط-    

 :گفت منو سمت گرفت گوشیو بعدم    

 ...باباته...بیا-    

 ...گوشم دم گذاشتم گرفتمو گوشیو شک با    

 ...الو-    

 ...میومد گوشی پشت از متعددی های نفس صدای    

 !؟...تهرانی اقای-    

 :گفت بریده بریده ثانیه چند از بعد شدو تر عمیق صدا    

 !خودتی؟....بابا...آراد-    

 ...توهم کشیدم دوباره ابروهامو شدمو جدی یکم    

 ...کوروش به بدم گوشیو ندارین کاری اگه...تهرانی نه سامانیه فامیلیمم....هیرادم من جناب-    

 ...گفتم عصبی و تند لحنی با اینارو    

 :گفت تند تند و داد قورت سروصدا با دهنشو اب    

 ...بابا بشنوم صداتو بذار...ندارم وقت بیشتر دقیقه یه...نه...نه-    

 :گفتم کردمو پوفی    
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 ...ندارم بابا من-    

 ...میزد موج صداش تو غم    

 ...بودم مجبور...نداشتم تقصیری من خدا به ولی...میدونم...میدونم-    

 ...مالیدم هامو شقیقه چرخوندمو طرفین به سرمو    

 ...منظورتو نمیفهمم-    

 :گفت و کشید عمیقی نفس    

 ...بابا باشه هاله به حواست...فقط میدم توضیح برات-    

 :گفتم و هاله رو دوختم نگامو    

 ...میاد بر خودش پس از خودش اون! هه-    

 ...چون بودم مجبور...بکنم اونکارو بودم مجبور خدا به...فقط...بابا باشه-    

 ی ـینه*سـ تو کوبیدم یکی شدمو بلند...شد کشیده بیرون دستم از حرکت یه با گوشی    

 ...کوروش

 ...کثافت میداد توضیح داشت-    

 :گفت و باال گرفت دستشو کوروش    

 ...شرمنده...شد تموم تایمش-    

 رو انداختم خودمو میکردم نگاش خشم با که درحالی دادمو بیرون صدا با نفسمو    

 ...عوضی...مبل

 ...هاله به داد گوشیو کوروش...بعد لحظه چند    

 ...پیچید سالن تو صداش دستشو گرفت گوشیو هاله    

 ...بابا-    
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 روی پام با کردم شروع پایینو انداختم سرمو...میخوره هم به کلمه این از داره حالم چرا نمیدونم    

 ...گرفتن ضرب زمین

 !کجایین؟ شما...فقط...خوبه حالم من...بابا نه-    

 دستشویی سمت به و کاناپه به گرفتم دستمو...میچرخه سرم دور داره زمان زمینو کردم حس    

 ...توصورتم پاشیدم یخ اب مشت چند...افتادم راه

 کاسه تو گذاشتی اینم داشتیم بدبختی کم ما....نوکرتم...خدا ای....بدختی پشت...بدبختی    

 باز چشمامو...نخواستیم اقا نخواستیم...اینه زندگی واقعا اگه...بستم چشمامو لحظه چند...امون

 ولی...زدم دو سگ گرده زمین اینکه امید به سال یازده...کردم نگا اینه تو سردم ی قیافه به....کردم

 !من؟ دور رو میوفته روزگار کی پس اخه...نیس گرد زمین واقعا انگار

 ...بیرون اومدم کشیدمو صورتم به دستی    

 ...اشپزخونه سمت رفتم اروم اروم...نبود کوروش از اثری    

 اروم اروم اشکاش...نقطه یه به بود زده زل و گوشه یه بود نشسته...زدم دید اپن کنار از    

 کنم عوض و جو داشتم سعی که حالی در ریختمو هم به دستم با موهامو...صورتش رو میریختن

 :گفتم

 !داریم؟ چی ناهار-    

 :گفت خنده با وایسادو شد بلند..کرد پاک اشکاشو استینش با سریع و باال گرفت سرشو    

 ...بزنن شکمت اون به کارد ای-    

 :گفتم دادمو تکون سرمو خنده با    

 ..نگفتی-    

 :گفت اجاقو سمت برگشت    

 ...کردم درست ماکارونی-    
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 ...گفتم دادمو تکون سرمو    

 ...افرین..خوبه-    

 ...سرت تو بزنم نیست دستم دم هیچی که حیف-    

 :گفتم میرفتم کاناپه سمت به که درحالی کردمو بلندی ی خنده    

 ...نداری جراتشو-    

 صورتمو رو گذاشتم دستمو...صورتم رو اومد فرود پالستیکی کفگیر یه که نشستم گفتمو اینو    

 ...برات دارم...بهم کرد پشتشو زدو ای پیروزمندانه لبخند...کردم نگاش ناله و اه با

    ******* 

 هیراد...بخور غذا بیا...هیراد-    

 ...کردم باز پلکامو الی اروم    

 ...باشه باشه-    

 ...نذاشت من مال خورد رفت نگی...رفتما من-    

 ...کردم نگا بهش    

 کردی؟ پشتتو چرا حاال-    

 :گفت حرص با    

 ...میفهمی بندازی خودت به نگا یه-    

 :گفتم شیطنت با انداختمو ام برهنه ی تنه باال به نگاهی    

 ...نمیبینم چیزی که من-    

 :گفت طرفمو برگشت    
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 ...بیاد بند نفست که میزنمت اینقدر خدا به-    

 ی دختره...نشستم تخت رو شدمو بلند دیوار سمت برگشت دوباره کردو بهم نگا یه بعد    

 ...دیوونه

 ...زحمت بی بده دستت کنار کمد اون تو از تیشرت یه-    

 ...اومد عقب عقب بود بهم پشتش که همینجور رفتو کمد سمت حرف بی    

 تختو ی لبه به کرد گیر پاش که بگیرم ازش تیشرتو که کردم دراز دستمو دادمو قورت امو خنده    

 پیشونیشو رو زدم دوتا انگشت با...بود داده فشار هم رو سفت چشماشو...بغلم تو شد پرت

 :گفتم

 ...ای زنده هنوز ما گند شانس از...بابا پاشو-    

 درسته...سینم ی ورزیده عضالت رو کشید نگاشو..کرد نگام کردو باز پلکاشو از یکی الی اروم    

 تو کشیدم نگامو...که میزدم دو سگ شب تا صبح از اینقدر خب ولی نمیرفتم باشگا

 :گفت تختو رو انداخت تیشرتو...پاشد بغلم تو از سریع و شد دستپاچه...چشاش

 ...بکشم غذارو برم من... بپوش-    

 به زدم زل و...تخت رو انداختم خودمو کردمو کوتاهی ی خنده...بیرون زد اتاق از سریع بعدم    

 ...بیرون رفتم پوشیدمو تیشرتمو دقیقه چند از بعد زدمو موهام تو چنگی....سقف

    ********* 

 هاله    

 یه باید...گذروندم نظر از اتاقو کمرمو به زدم دستمو...خب خب...اتاق تو رفتم شستمو ظرفارو    

 ...بدم اینجا به سامونیم سرو

 کشیدمو بیرون یکی یکی هارو کشو...کردن گردگیری کردم شروع گرفتمو دستمو تو دستمالو    

 ...گرفت چشممو چیزی یه که کنم تمیز خواستم
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 کردمو باز درشو...بود کجا دیگه این...کردم نگاش برداشتمو ادکلنو ی شیشه کردمو دراز دست    

 قبلی ادلکن جایگزین میتونست خب...میپروند ادم سر از هوشو بوش....اووووم...کشیدم بو

 ...باشه

 ـت*مـسـ ادمو بوش...شدم خارج اتاق از گردگیری از بعد زدمو یکم دستم مچ گردنو زیر به    

 زدمو لبخندی...برم کش حتما شدیم خالص دره جهنم این از اگه باشه یادم..اومد خوشم...میکرد

 زمین روی پام با...بیاد جوش شدم منتظر زدمو سازو چایی ی دکمه....رفتم اشپزخونه سمت به

 ....شنیدم سرم پشت از هیرادو صدای که بودم گرفته ضرب

 ؟..بگیری تماس کوروش با بازم میتونی تو هاله میگم-    

 ..میشه ظاهر یهو جن مث...خل ی پسره...قلبم رو گذاشتم دستمو سمتشو برگشتم سریع    

 :گفت و زد کجی لبخند قیافم دیدن با    

 عمو؟ ترسیدی-    

 :گفتم همو تو کشدم اخمامو    

 ...شدم شوکه یکم فقط...عموجون نه-    

 :گفت شیطنت با و شد نزدیک بهم یکم    

 ...اینطور که...اهان-    

 همو تو کشید اخماشو... گذشت ثانیه چند...دهنم تو میومد داشت قلبم....کردم نگاش اخم با    

 تکون جاش از که بشم رد خواستم....دیوونه بابا برو...کشید هم سر پشت عمیق نفس تا سه دو

 ..نخورد

 زدی؟ عطریه چه این...میگم-    

 ...بود شده خمـار خمـار ابیش چشمای...چشماش تو کشیدم بهت با نگاهمو    

 :گفتم دادمو قورت صدا و سر با دهنمو اب...شد اینجوری چرا این..وا    
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 ...گفتم..اومد خوشم بوش از...بود اتاقم تو-    

 ...کشید عمیق نفس یه گردنمو گودی تو کرد اشو کله که چیشدم نفهمیدم    

 ...کردم زمزمه ترس با    

 ...هیراد-    

 یهو؟ شد چش این...میشد پایین و باال هیجان شدت از سینش ی قفسه    

 ....بابا ای    

 بهم فاز سه برق انگار...گردنم رو گذاشت لباشو اروم که میوفتادم کردن غلط به دلم تو داشتم    

 ...عقب دادم هلش اشو ـینه*سـ رو گذاشتم دستمو کردمو باز حد اخرین تا چشمامو...شد وصل

 ...خورد جرقه ذهنم تو چیزی یه لحظه یه...کردم اشتباه...خدا ای...تکون یه از دریغ اما    

 چرا میشناختم بوشو که من...هاله سرت بر خاک ای...وااااای...کننده ک*تحـریـ عطر    

 من فقط...کنم درستش اروم لحن با کردم سعی گوشمو پشت دادم موهامو بادستم...نفهمیدم

 ...داره حالی چه االن بدبخت اون که میدونم

 کنم؟ دم برم کنار میری...اومد جوش اب میگم...هیراد-    

 :گفت سازو چایی رو چرخوند خمارشو نگاه    

 ...نیومده جوش هنوز-    

 :گفتم پته تته با    

 خوشم بوش از اصن!؟ بشورم لعنتیو عطر این برم...... کنار بری اصن.... میخوای...چیزه-    

 ...نیومد

 یه تو صورتش که عقب کشیدم سرمو...نزدیک اوورد صورتش چشمامو تو کشید دوباره نگاشو    

 ...موند ثابت صورتم متری میلی
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 ...اومد خوشم من ولی-    

 امونمو ترس و میلرزید پاهام...میکرد بیشتر ترسمو لحظه هر صورتمو تو میخورد نفساش    

 ...کردم غلط..خوردم شکر...خدا وای...بود بریده

 ..هیراد-    

 :گفت گوشمو به چسبوند لباشو    

 جانم؟-    

 یه تو اگه نمیکردم فکر وقت هیچ...بود بسته یخ بدنم...!!! نیست خوب اصال موقعیت...خدا یا    

 ...بترسم اینقدر بگیرم قرار موقعیتی همچین

 :گفتم کنمو حفظ خونسردیمو کردم سعی    

 کنار؟ میری-    

 هلش دیگه بار یه...میکنه خورد اعصابمو داره دیگه این...وایساد سرجاش کردو ارومی نوچ    

 از که....لباسم زیر داد سر دستشو!من؟ بگیرم سرم به گلی چه حاال...نخورد تکون بازم ولی دادم

 :زدم داد رفتمو در کوره

 !!! لعنتـــی اونــور بــــرو میگـم-    

 داشت نمیکرد باور خودشم انگار...رفت عقب عقب و شد باز حد اخرین تا خمارش چشمای    

 سرم پشت محکم درو اتاقو تو رفتم بیرونو اومدم اشپزخونه از تند قدمای با....میکرد چیکار

 ...بستم

 حرص با و....کردم خیس دستمو و دستشویی تو رفتم....داشت جدا دستشویی حمام یه اتاقم    

 ....تواینه دوختم نگامو شستمو حسابی دستامو مچ...گردنم به کشیدم

 گردنم رو چرخوندم چشمامو...!!میخوره هم به مرده چی هر از حالم...میبارید اتیش چشام از    

 ...بود شده قرمز بودم زده چنگ بهش بس از که
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 اینجوری دادم رو بهش اینقدر...دوش زیر وایسادم لباس با کردمو باز دوشو حمومو تو رفتمو    

 ...زن بهم حال ی پسره...دیگه شده

*** 

 هیراد    

 غلطی چ داشتم...من...من....کاناپه رو انداختم خودمو بهت با دادمو قورت دهنمو اب    

 ..نامعلوم ی نقطه یه به دوختم تعجبمو از شده گرد چشمای...میکردم

 واقعا من...خدا وای...کردم متر رو پذیرایی سالن کل قدمام با...شدم بلند زدمو چنگ موهام تو    

 :گفتم نگهبانه به رو کردم باز درو...میکردم چیکار داشتم

 داری؟ سیگار-    

 :گفت طرفمو برگشت    

 ...تو مال یکیم این بیا گرفت تورج که یکیشو...خریدم بسته دوتا امروز-    

 ...کوبیدم بهم محکم درو بیرونو کشیدم دستش تو از حرف بی    

 روشنش بود دستم تو که کبریتی با و کاناپه رو نشستم برداشتمو کابینت تو از جاسیگاریو    

 بیام فکر از یکم بلکه تا کردم روشن دادموتلوزیونو ماساژ هامو شقیقه..زدم اولو پک...کردم

 کار داشتم راستی راستی...کرد رحم بهمون خدا...بگم بهتره ینی...کرد رحم بهش خدا...بیرون

 ...میدادم دستش

 کوفتی زندگی از اینم...دستام بین گرفتم سرمو کردمو خاموش جاسیگاری تو سیگارو ته    

 ...کردم روشن دومو سیگار کشیدمو عمیقی نفس...ما

 *** 

 شانزدهم فصل    
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 غذا نمیاد دیگه که اینم...پووووف...بود اومده در صداش گشنگی زور از شکمم...بود شده شب    

 ؟...کنم درست چی مواد این با من اخه...کنه درست

 ...نیست موادش اصن که بلدم دیگه چیزای سری یه و خاگینه نیمرو و املت فقط من    

 اتاق تو از بیحرف دیدم که کردم نگا خالی ی اشپزخونه به دور از گرفتمو ضرب زمین روی پام با    

 ...افتاد راه اشپزخونه سمت به شدو خارج

 ...نمیگذره شکمش از بگذره هرچی از این میدونستم من....زدم کجی لبخندی    

 ده...دربیارم عزا از دلی یه برم تا شه تموم کارش شدم منتظر کردمو رو و زیر کاناالرو بیخیالی با    

 ...کرد جلب توجهمو اشپزخونه تو از چنگال و قاشق صدای گذشت که ای دقیقه

 نگا جلوش ی نفره یه ظرف به بهت با و...وایسادم درگاه تو و اشپزخونه سمت رفتم اروم اروم    

 ...!انگار نیست درست چیزی یه...چی؟ ینی...کردم

 ینی...شد بیشتر تعجبم خالی ی قابلمه دیدن با رفتمو قابلمه طرف به سردش نگاه به توجه بی    

 !کرده؟ درست غذا خودش برا فقط واقعا

 و برد دستشویی سمت به بشقابشو زدو داری صدا پوزخند که سمتش برگشتم    

 تو ظریفشو های شونه رسوندمو بهش بلند قدمای با خودمو که بیرون بره خواست...گذاشت

 ...سرش پشت دیوار به چسبوندمش گرفتم دستم

 :گفت همو تو کشید اخماشو    

 ...برم میخوام اونور برو...؟...کردی رم..وحشی چته...اوووو-    

 :گفتم ام شده قفل فک بین از دادمو فشار هم رو دندونامو...بود گرفته چشمامو جلو خون    

 ...میگم چی ببین کن گوش خب...کوچولو ببین-    

 :گفتم کردمو اشاره زمین به دستم با    
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 کارتو صدا سرو بی میتونم....تنها تنهای....تنهاییم توش تو و منو که خالیه ی خونه یه اینجا-    

 ...بسازم

 :گفتم عسلیشو چشمای تو کشیدم نگامو    

 !که؟ جریانی در-    

 :گفت درو به کرد اشاره بهمو دوخت گستاخشو و زده وحشت نگاه    

 ...عمو کردی فراموش نگهبانارو اینکه مث-    

 :گفتم مرموزی لحن با کردمو اشاره در به سر با زدمو پوزخندی    

 ...باشن شریک کار این تو بیاد بدشون اونام نکنم فک-    

 :گفت اخم با که کشیدم عقب گفتمو اینو    

 ...عوضی-    

 ...اتاق تو رفت سریع بعدم    

 ی دختره هست کی کرده فک...زدم اتیش بعدیو سیگار رفتمو کاناپه سمت به    

 :گفتم نگهبانه به رو کردمو باز درو!...هه...مارموز

 ...بخر مرغ تخم دوتا سرکوچه بپر زحمت بی-    

 :گفت زدو داری صدا پوزخند    

 ...نکن تعارف اصال...ها بگو هست اگه ؟...دیگه امر-    

 :گفتم صورتشو تو کردم فوت سیگارمو دود    

 ...پسر عاق بجنب...بگم تو به داشتم کاری هر گفت کوروش-    

 درو دم رفتم...زد زنگو بعد دقیقه چند که کوبیدم هم به درو بعدم    

 :گفت درو الی گذاشت پاشو که ببندم درو گرفتموخواستم دستش از پالستیکو    
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 ...البته نکردم کاری میکنم خواهش-    

 :گفتم برداشتمو لبم ی گوشه از سیگارمو    

 ...نکردی کاری میدونی خودتم خوبه-    

 ...رفتم گاز اجاق سمت به کوبیدمو هم به درو محکم بعدم    

 کوفتی روز یه...دیگه خب...تخت رو کردم پر خودمو اتاقو تو رفتم خوردمو ـل*میـ با مرغارو تخم    

 ..برد خوابم که نکشید طولی...بستم چشمامو اووردمو در تیشرتمو...شد تموم هم دیگه

 هاله    

 دم رفتم...باشه همین کنم فک اره....لپه اوووم...نداریمو زمینی سیب انگار..ببینم وایسا...خب    

 :گفتم نگهبانه به رو درو

 ...باشه حاضر میخوام دیگه دقیقه پنج تا...نداریم لپه و زمینی سیب-    

 :گفت طرفمو برگشت    

 !کوچولو؟ خانم کو سالمت-    

 :گفتم که داد تحویلم اوری چندش لبخند بعدم    

 ...بزرگ عاق میکنم سالم ادما به فقط من-    

 :گفت و داد فشار هم رو دندوناشو    

 ...که حیف-    

 روزی دوسه یه...رفتم کاناپه سمت به کوبیدمو هم به درو محکم و بده ادامه حرفشو نذاشتم    

 به روز اون از...راستش....میذارم هیرادم واسه ولی میخورم خودم میکنم درست غذا که هست

 ...میترسم ازش جورایی یه بعد
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 به میره هیرادم اونوقت....اتاق تو میرم میخورم غذامو من...نزدیم حرف هم با هم کلمه یه    

 ...کنه کوفت غذاشو تا اشپزخونه سمت

 ....میخوابه و میخوره فقط عاقا...میکشم زحمت اینهمه...واال    

 ...بزنم موهام به شونه یه باشه بهتر شاید....اتاق سمت به رفتم    

 شم بلند خواستم...اومد در صدا به خونه در زنگ که موهام رو کشیدم ومار  برداشتمو ارو شونه    

 ..کرد جلب توجهمو هیراد قدمای صدای که

*** 

 هیراد    

 ...کردم نگاش کردمو باز درو    

 هاان؟-    

 :گفت جلومو گرفت پالستیکارو    

 ...داده سفارش الیّه سرکار اینارو...بیا-    

 که پالستیکی اون به دوختم نگامو کنجکاوی با گرفتمو دستش از...سمتم گرفت پالستیکو دوتا    

 من رو اصال المصب...بودم کرده امتحانش باری چند...بود نوشیدنی شیشه یه...بود دستش تو

 ...نمیشدم ـت*مـسـ میخوردم هم شیشه یه....نمیداد جواب

 میخوای؟ چیه-    

 ...چشماش رو کشیدم نگاهمو    

 ...نمیاد بدم-    

 ...سمتم گرفت و داد بیرون صدا با نفسشو    

 الضرر جهنم...بابا بیا-    
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 :گفت که گرفتم ازش اشو شیشه یه رضایت با    

 ...میدی دختره دست کار نیست حواست وقت یه...نخور زیاد-    

 :گفتم زدمو صداداری پوزخند    

 ... نمیکنه مستم-    

 :گفتم میبستم درو که درحالی و باال گرفتم دستمو    

 ...ممنون حال هر به-    

 ...اشپزخونه تو گذاشتم همشو بستمو اروم درو که داد تکون سری    

 ...رفتم کاناپه سمت به گذاشتمو کابیتنا از یکی تو ارو شیشه    

 راه اشپزخونه سمت به بیرونو اومد اتاقش تو از هاله که گذشت ای دقیقه چند    

 االن تا وگرنه...دستم تو بود اومده ضعفش نقطه که بود این مهم...نبود بد دستپختش...افتاد

 ...شدم فوتبال تماشای مشغول کردمو عوض کانالو خنده با...میموندم گشنه

*** 

 هفدهم فصل    

 ..شنیدم سرم باال صداشو که تلوزیون به دوختم نگامو زدمو اتیش سیگارمو    

 ؟..هیرااااد-    

 ...قهره بود رفته یادش کنم فک!...هه...هم تو کشیدم اخمامو    

 ...زدم دستم توی سیگار به پک یه زدمو پوزخندی    

 ؟...هیرادی-    

 ...پام رو افتاد چیزی یه کردم حس گرفتم سیگار از که دومو کام...میزد حرف اینجوری چرا    
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 کرد سرشو...نیس درست چیزی یه انگار...ببینم بذار...پام رو نشسته دیدم که برگردوندم سرمو    

 ...گفت گردنمو گودی تو

 نمیدی؟ منو جواب-    

 جلوی اووردم صورتشو گرفتمو هاشو شونه...نیس درست چیزی یه شدم مطمئن دیگه واقعا نه    

 ...میداد کـل*الـ گند بوی دهنش بودو خمـار چشماش..صورتم

 اون کنه خدا...اشپزخونه به رسوندم خودمو بلند قدمای با کردمو بلندش پام رو از...هاله وای    

 ...شدم خیره نصفه نوشیدنی ی شیشه به و اشپزخونه تو رفتم...نباشه میکنم فکر من که چیزی

 ...خورده ارو شیشه نصف چی برا اخه...پام جلوی میوفتاد داشت چشمام    

 من؟ بگیرم سرم به گلی چه حاال..وایسادم اشپزخونه وسط دادمو ماساژ گردنمو پشت دستم با    

 خودت..خدایا...پوووف..شد حلقه کمرم دور پشت از ظریفش دستای که زدم موهام توی چنگی    

 ...سمتش برگشتم کردمو باز کمرم دور از دستاشو اروم...کن خیرش به ختم

 ...نیس خوب حالت اصال تو ببین..هاله-    

 کشیده پایین سمت به یکم کارش این با...گرد قالب گردنم دور دستاشو سمتمو اومد    

 نرم گلومو محرک سیبک روی گذاشت لباشو که دادم فشار هم روی حرص با چشمامو...شدم

 :گفتم اعتراض با کردم باز چشمامو سریع...بوسیدش

 ...هاله نکن-    

 هامو شقیقه...نداشتم اختیاری هیچ دختر این مقابل در چرا نمیدونم...بود بسته یخ پام سرتا    

 ..بهم ریختشون موهامو تو زد چنگ...دادم ماساژ بادستم

 شده تر خواستنی حالت این تو چقدر...خمارش عسلی چشای سمت دادم سر نگامو    

 ...کردم مشت دستامو بیرونو دادم صدا با نفسمو...بود
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 برم بکشه دراز بلکه...کنم چیکار باید نمیدونستم واقعا...اتاق سمت بردمش کردمو بلندش    

 دستاش که برم خواستم و روتخت خوابوندمش اتاقشو تو رفتم...بدم خوردش به ابلیمو یکم

 ...پایین کشید سرمو شدو حلقه دورگردنم

 ...نرو-    

 ...توچشماش دوختم مستقیممو نگاه    

 ..بیارم ابلیمو برات برم بذار..هاله-    

 :گفت اروم ترو پایین کشید سرمو    

 ...کنیم حال یکم بیا...نمیخواد-    

 خارج دستم از داشت اختیارم...لبام رو چسبید لباش که شد گشاد حد اخرین تا چشمام    

 باز هامو دکمه تند تند میداد ادامه کارش به که همونجور...بود گرفته گر بدنم کل...میشد

 چندتا....عقب بردم سرمو زور به و دستش رو گذاشتم دستمو اومدمو خودم به لحظه یه....میکرد

 گردنمو محکم...میکردم حس تنم ی همه تو سردو عرق درشت های دونه... کشیدم عمیق نفس

 بذاره شده ام لحظه یه برا بلکه بگم چیزی یه شدم مجبور...بخورم تکون نمیذاشت بودو گرفته

 ...پاشم

 خب؟....بیارم در پیرهنمو پاشم بذار...هاله-    

 همون با زدمو موهام تو چنگی...کرد باز گردنم دور از دستاشو انداختو چشمام تو عمیقی نگاه    

 ...شد بلند معترضش جیغ صدای که افتادم راه اشپزخونه سمت به باز های دکمه

 ...زیرش نزن...هیراااد-    

 که برگشتم...کردم باز درشو و برداشتم رو ابلیمو ی شیشه دادمو ماساژ دست با هامو شقیقه    

 خر مغز مگه بگه نیس یکی...نمیدونم من اخه...میخورد تلو تلو...وایساده سرم پشت دیدم

 ..جلوش گرفتم رو ابلیمو ی شیشه و جلو رفتم....دختر؟ خوردی

 ...بخور بیا-    
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 :گفت و باال انداخت تخسی حالت با سرشو    

 ..نمیخوام-    

 نفسمو...بودم وایساده اونجا زور به خودم که بود بد اینقدر حالم...دادم تکون طرفین به سرمو    

 :گفتم ارومی لحن با بیرونو دادم صدا با

 ...بیام باهات تا بخور-    

 :گفت میگرفت دستم از ارو شیشه که حالی در کردو کوتاهی ی خنده    

 ...دادیا قول-    

 رو ابلیمو خالی و کوچیک ی شیشه....باال داد ضرب یه ارو شیشه که زدم ای زورکی لبخند    

 ...شد چمع اش قیافه سینکو تو گذاشت

 :گفتم میرفتم بیرون که درحالی اتاقو تو بردمش کمرشو پشت گذاشتم دست    

 ...بخوابی کن سعی هاله-    

 ...خودم اتاق تو رفتم بیرونو زدمو که تخت رو انداخت خودشو کردو ای ـتانه*مسـ ی خنده    

 که...کشیدم دراز صورتمو رو گذاشتم دستامو...اووردم در تنم از ازادمو پیرهن تختو رو نشستم    

 ...برد خوابم افتادو هم رو داغم پلکای

    ******* 

 به و کردم تنم زدمو چنگ پیرهنمو...بود ام تشنه عجیب...بود شده تاریک هوا...شدم که بلند    

 انداختمش کشیدمو سر ضرب یه و برداشتم معدنیو اب ی شیشه...افتادم راه اشپزخونه سمت

 ....دور

 انگار ولی...نبود اش قیافه تو ـتی*مـسـ از اثری...دیدم درگاه تو ارو هاله که در سمت برگشتم    

 با که شدم رد کنارش از خواستم و سمتش رفتم زدمو پوزخندی!...هه...کرده چکار بود فهمیده

 :گفت میومد در چاه ته از که صدایی
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 ...متاسفم-    

 :گفتم سمتشو برگشتم خشم با    

 دست بهت کردم کنترل خودمو چقدر دونی نمی....مردم یه من هاله....همین؟متاسفم؟-    

 اون رو از بتونم که کردم کنترل خودمو چقدر میکردی باز هامو دکمه داشتی وقتی نمیدونی...نزنم

 ...شم بلند لعنتی تخت

 :دادم ادامه پیشونیمو به چسبوندم گرفتمو دستشو    

 میفهمی؟ چیزی مردونه غرایز از اصال تو...میسوزم تب تو دارم...هاله ببین-    

 :گفتم عصبی دادمو تکون تند تند سرمو    

 ...نمیفهمی هیچی...هاله نمیفهمی هیچی نه...نه...نه-    

 باعث که دادم قورت صدا سرو با دهنمو اب....میکرد نگام زده بهت داشت مدت این تموم تو    

 :گفت خودم لحن با کردو عوض رنگ نگاش...بشه جا جابه گلوم روی سیبک شد

 این! هه میفهمیدی؟ زنونه احساسات از چیزی میکردی اونکارو داشتی اونروز وقتی توچی؟تو-    

 ....در اون به

 :گفتم عصبی زدمو پوزخندی    

 حالت تو کردیو باهام تو که کارایی این از دونه یه اگه اما....هاله نکردم کاری هیچ اونروز من-    

 ...نمیزنی حرفی همیچین وقت هیچ بکنم باهات هوشیاری

 :گفت ای طلبکارانه حالت با انداختو باال ابروشو    

 ...نبوده مهمی موضوع اصال که من نظر به! جدا؟-    

 :گفت سینمو تو کوبید انگشتشو    

 ...کردی اش گنده الکی تو-    
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 مغزم به خون اصال میکردم حس.... میشد پایین و باال سینم ی قفسه عصبانیت زور از    

 :گفتم شدم قفل دندونای بین از و دیوار به چسبوندم گرفتمو دستشو مچ.....نمیرسه

 ....خواستی خودت که بدون اینو فقط...باشه...اینطور که-    

 :کردم تکرار شمرده شمرده سرشو پشت دیوار رو گذاشتم دستامو دوتا    

 ...هاله... خواستی....خودت-    

 مهمی چیز واقعا اگه...لباش رو گذاشتم لبامو خشونت با که کرد نگام ای طلبکارانه لحن با    

 حاال ولی...بودم کرده بزرگش زیادی من شاید...خب اره...میگزید ککش نباید...نبود

 :گفتم بریده بریده و برداشتم لباش رو از لبامو بوسیدمشو النیطو....میبینیم

 ....بود... امروزت کارای از.... چشمه یه.... این-    

 :گفتم بلند بلند میرفتم کاناپه سمت به که همونجور برگشتمو    

 ...در اون به این-    

 چشمی زیر ولی...تلوزیون به دوختم مستقیممو نگاه و زدم اتیش سیگارمو و کاناپه رو نشستم    

 تند قدمای با و لباش رو کشید حرص با دستشو بیرونو اومد اشپزخونه از اروم...داشتم هواشو

 !هه...اتاق سمت به رفت

 ولی...لبام رو کشیدم زبونمو زدمو سیگار به محکمی پک گرفتو جا لبم ی گوشه پوزخندی    

 سیگار به دومو پک زدمو نرمی لبخند فکر این با...داد مزه یکی این انصافا....خودمونیما

 !؟....بودم شده بد اینقدر کی از من واقعا...زدم

     *** 

 هجدهم فصل    

 هاله    

 :غریدم لب زیر زدمو موهام تو ای عصبی چنگ...کردم مترو قدمام با اتاقو دور تا دور    
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 ...عوضی ی پسره-    

 ...بشه کم درونم التهاب از تا کشیدم عمیق نفس تا چند    

 و اینه جلوی وایسادم...بودم نخورده نوشیدنی حاال تا اخه...چجوریه ببینم میخواستم فقط من    

 ....کردم نگا خودم ی قیافه به

 زیاده یکم...دارم قبول...خب ولی...میکرد اونکارو نباید بود چی هر اصن...بود چی من تقصیر    

 ..!....مرده اونم...حال هر به...کردم روی

 نشستم همونجا و لبام رو کشیدم محکم دستمو عصبی...اینه تو خودم تصویر به بودم زده زل    

 چی بابا ببین....پووووف...میکرد مامانو هوای ناخداگاه دلم میدیدم خودمو موقع هر...زمین رو

 خدارو خلقت:میگفت همیشه...میرفتم رژه جلوش قیافه همین با دفعه هر من که میکشید

 ...اصل برابر کپی....باش

 جلوی..کردم نگا فرش گالی به چشمام تار ی صفحه پشت از...بود شده تنگ براش دلم    

 ...داد جون چشمم

 کرده هواشو دلم...بودم کرده فراموش کلی به هیرادو ی قضیه...بود زندگیم ی همه که کسی    

 ...نمیره کنار چشام جلوی از میکرد نگام که اخری ی لحظه...بود

 صورت به کشیدم دستم کردمو جمع دلم تو پاهامو...نداشتم بیشتر سال دوازده که منی    

 !....کردم؟ گریه اینقدر کی من...اشکم از خیس

 لمس گردنمو تو گردنبند...ریخت صورتم روی مهابا بی اشکام دوباره دادمو قورت دهنمو اب    

 .....دستشویی تو رفتم صورتمو به کشیدم دستمو...مامان یادگار تنها...کردم

 بیرونو اومدم....صورتم تو پاشیدم یخو اب مشتای کردم نگا روحم بی و مات چشای به    

 این بتونم بلکه تا میگشتم چیزی ربانی مویی کش یه دنبال میکردم رو زیرو کشوهارو که همونطور

 ...کنم جمع موهارو

 ...هیراد اتاق تو رفتم کردمو باز اتاقو در    
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 ...موها این میکنه خورد اعصابمو داره واقعا دیگه چون...شه پیدا چیزایی یه اینجا شاید    

 نمیشد پیدا هم زنده موجود از اثری هیچ ولی...کردم نگا یکی یکی رو همه...کردم باز کشوهارو    

.... 

 ته از میرم میزنه سرم به یهو....چرخیدم خودم دور تا دور کردمو پوفی...مو کش به برسه چه    

 ...میزنمشونا

 ...حیفن-    

 ...هیراد سمت برگشتم    

 ...کردم فک بلند گمونم..میکرد نگام بودو وایساده درگاه تو    

 :گفتم گرفتمو ازش رومو غیظ با    

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-    

 ..بپرسم شما از سوالو این باید من مثکه منه اتاق اینجا مادمازل ببخشید-    

 بود داده طلبکارانه ابروشو تای یه بودو وایساده ـینه*سـ به دست همونطور طرفش برگشتم    

 ...باال

 :گفتم زدمو بلندم موهای تو چنگی    

 که میگردم چیزی ربانی نخی کشی یه دنبال-    

 :دادم ادامه کردمو اشاره موهام به    

 ...ببندمشون اینارو-    

 ...شدم گشتن مشغول دوباره و    

 صاف چون...میشد بد خودم برا اینجوری...میووردم روش به پیشو دقیقه چند ی قضیه نباید    

 ....میکنی اش گنده تو که گفتم کردمو نگا توچشاش صاف



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

86 

 

 ...ایش...بهم شد خیره چونشو زیر زد دستاشو تختو ی لبه نشست اومد    

 کشیدم کوتاهی جیغ..تخت رو افتادم پشت از که میکردم رو و زیر کشوهارو داشتم همونجور    

 :گفتم خوردمو تکونی...کرد حلقه کمرم دور دستاشو که

 ...کن ولم...دیوونه میکنی چیکار-    

 هیچ انگار...کردم تقال دیگه یکم...داشت نگه کمرمو دوطرف زانوهاشو با پاهاشو بین نشوندم    

 ...شد خالص دستش از نمیشد جوره

 ...نمیخورمت بذار ـگر*جیـ رو دندون دقیقه یه...تو میخوری وول چقدر اخ-    

 ...هم تو رفت اخمام که کشید اروم موهامو    

 ...اوورد گیر کجا از کش این....اخ...بستشون بعدم    

 ...نذاشت که پاشم اومدم فرستادمو لعنت خودم شانسی بد به    

 ...دیگه برم بذار...بابا ای-    

 :گفت دستشو تو گرفت موهامو    

 ...دختر تو هولی اینقدر چرا...نشده تموم هنوز-    

 میشه؟ مگه...نـــه...میکرد چیکار داشت این...عه...شدم منتظر بیرونو دادم صدا با نفسمو    

 ؟!؟!؟...اخه بلدن مردام مگه...میبافت موهامو داشت جدی جدی    

 تو؟ میکنی چیکار داری-    

 ...میبافمشون دارم-    

 :گفتم تعجب با    

 !بلدی؟ مگه-    

 :گفت میبست تهشو که حالی در کردو پوفی    
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 ...که بینی می-    

 :گفت و کرد باز کمرم دور از زانوهاشو قفل    

 ...شد تموم برو حاال-    

 باز دهن با بار چند...شدم بافته موهای به دوختم اینه تو نگامو شدمو بلند تخت رو از بهت با    

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده که کردم اونور اینور

 ...خدا تورو نگا اشو قیافه-    

 :گفتم طرفشو برگشتم    

 ...نمیخوره بهت اصن اخه-    

 ...کردم جلو عقب موهامو اینه تو دوباره و    

 اومد بارم دوسه...میداد سپیچ گیر خیلی یکیشون اخه...گرفتم یاد دخترا این از پرورشگاه تو-    

 موهاشو گردوندمو برش بار یه کنم کم روشو اینکه برا منم...داد یادم جیغ جیغ با و نشست کنارم

 ...نشدم بلد من نکنه فک که رفتم پاشدم بعدم...بافتم

 :گفتم کشیدمو عمیقی نفس...سقف به دوخت نگاشو زدو محوی لبخند    

 ...داریا عجیبی داستان خودت برا ام تو-    

 :گفتم بیرون میومدم که حالی در کردمو باز اتاقو در که شد تر عمیق لبخندش    

 ...ممنون...راستی-    

 ...هم رو گذاشت چشاشو دادو تکون سری    

 ولش...خب ولی بودم بلد چیزایی یه خب..کردن پاک مرغ به کردم شروع و اشپزخونه تو رفتم    

 رو زدم دفعه یه که میکردم پاک مرغو دقت با ارومو اروم...خخخ...توفیق هللا من و بابا کن

 ....دستم
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 خون شدو درست بزرگی برش دستم کف....دستم به دوختم خیسمو نگاه زدمو کوتاهی جیغ    

 ...اشپزخونه به رسوند خودشو بدو بدو هیراد....بیرون زد

 ...سراغش میری داری مرض مگه کنی پاک مرغ نیستی بلد که تو اخه کردی؟د   چیکار-    

 اشکام زیاد درد از نشدمو موفق اینه مث ولی...بشه اشکام ریزش مانع تا گرفتم دندون به لبمو    

 خودش به یهو انگار ولی کرد نگام سکوت تو لحظه چند هیراد...ام گونه رو ریختن اروم اروم

 ...اومد

 ...برو بدو...میکنم پیدا چیزی بتادینی باندی ببینم بشین کاناپه رو برو پاشو پاشو-    

 :گفتم میریختم اشک گوله گوله که درحالی بهت با نشستمو همونجا حرفش به توجه بی    

 ...میاد خون داره نمیبینی مگه...نمیتونم-    

 ...نکن اذیت اینقدر هاله-    

 :گفتم دادمو قورت دهنمو اب    

 ...نمیتونم-    

 حای در و شد خم هیراد...بود شده خون پر اشپزخونه پارکت نصف...دستم کف به زدم زل و    

 با کمرمو پشت گذاشت یکیشم اون زانوهام زیر انداخت دستشو بیرون میداد صدا با نفسشو که

 کرد بلندم حرکت یه

 :زدم جیغ که    

 ...میشه خونی لباست االن...دیوونه میکنی چیکار-    

 :گفت لب زیر و کاناپه رو گذاشتم    

 ...جهنم به-    

*** 
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 هیراد    

 کرد جلب توجهمو کوچیک ی جعبه یه که کردم رو و زیر کابینتارو تموم و اشپزخونه تو دوییدم    

 ...دارن یکیو این عجب چه

 ...بودم شده هول..برداشتم توش از باندو بتادینو بیرونو کشیدمش سریع    

 ...دستم تو گرفتم دستشو نشستم کنارش    

 !؟...که داری طاقتشو...خب بسوزه یکم ممکنه...هاله ببین-    

 :گفت میریخت اشک که همونطور    

 ؟...یکم مطمئنی-    

 ...سوخت بازوم که دستشو رو ریختم بتادینو اروم کردمو پوفی    

 ...میگیری گاز منو بازوی چرا اخه..دیوونه ای دختره    

 بازوم سر وقت چند این تو داشت عقده چی هر کنم فک...دادم فشار هم رو چشمامو لحظه یه    

 ...کرد خالی

 ...زدم بهش کوچیک گره یه دستشو دور پیچیدم باندو اروم    

 دستامو رفتمو دستشویی سمت به شدمو بلند حرف بی...کردم جدا بازوم از دندوناشو که    

 ...خدا ترو کن نگا...کردم نگا اینه تو بازوم به شستمو

 ...داره تیزیم دندونای چه...شد کبود جاش    

 ...کنم چیکار اینجارو حاال...اشپزخونه سمت به رفتم اومدمو در دستشویی از    

 کن نگا...اشغال سطل انداختم دستمالو کردمو پاک خونارو نمناک دستمال یه با اروم    

 کاناپه رو که روش چرخوندم نگاهمو بیرنو دادم حرص با نفسمو...کشید کجا به کارم...انصافا

 ...بود بـرده خوابش
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 نرمی لبخند...بود خواب همیشه کاش....سرش رو بذاره ارو خونه میتونه تنهایی به دختر این    

 ...بود دردسر ی مایه چقدرم هر...شدم خیره خواب تو معصومش صورت به سرشو باال رفتم زدمو

 ...نبودم تنها که بود این حداقلش...میداد ارامش ادم به خونه این تو وجودش    

 رفتمو عقب عقب...بود رامش منبع دختر این...کشیدم نرمش ی گونه رو اروم دستم پشت با    

 ....رویی به رو ی کاناپه رو کردم پرت خودمو

 رو کشیدم دوباره نگاهمو....میکنیم زندگی داریم مام...میکنن زندگی دارن همه    

 میکردم نگاش وقتی اخه...کنم تماشاش بشینمو حالت همین تو ساعتها میتونستم....صورتش

 ...میلرزید دلم ته چیزی یه ناخداگاه

 باشه نمیتونه این از غیر به...بابا اره...معمولیه وابستگی یه این میدونستم ولی...ولی    

 بلد اصن من نه...نه!چی؟ باشه این از غیر به اگه..گفتم دلم تو زدمو موهام تو چنگی کالفه...اصن

 جواب من رو چیزا جور این...نداره امکان اصن...شدم وابسته بهش یکم فقط...اینکارا از نیستم

 بلکه رفتم اتاق سمت به شدمو بلند...بابا ای..داشتم بدبختی کم خودم...بودم شده کالفه...نمیده

 پرت حواسمو جورایی یه واقعیتش خب...کنم فک میتونم تر راحت اینطوری....نباشه چشمم جلو

 به وقت هیچ....تخت رو انداختم خودمو کردمو پرت ای گوشه یه تیشرتمو اتاقو تو رفتم...میکرد

 وقتی فقط...نداشتم حسی هیچ بهش میکنم فکر که حاال اصن...نداشتم حسی همچین میشا

 نگاشون واینسادم حتی یادمه...شد له غرورم کردم حس دیدمش یارو اون با خیابون تو اونروز

 جلو وایسمو اونجا نمیخواست دلم اصال...بودم عصبانی...شدم دور اونجا از سرعت با فقط...کنم

 بود نشده کم من از چیزی....کنم جمع غرورمو ی شده خورد های تیکه و شم دوال چشمش

 اون سراغ رفت که گذاشتم کم براش چی من که میکردم فک این به مدام لحظه اون...فقط

 ...گرفتم سواالمو تموم جواب افتاد رنگش مشکی بنز اون به چشمم که بعدا اما....یارو

 ...چرخیدم راست پهلوی به    

 ...میره کفت از اختیارت بیوفته بهش که چشمت...کثیفیه چیز پول    
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 پایین پول بی دختر یه از نباید که بودم من این شاید...نداشت تقصیری خیلی اون شاید    

 ....داشتم می توقع شهری

 مصرف...نداشت اهمیتی هیچ میشا اینکه با روز اون از...گذشت بود چی هر...خب ولی    

 ....روز در دوبسته به رسید روز در نخ سه از سیگارم

 از غرور میتونم اینجوری میکردم فک....بیارم در بدبختم های ریه سر دلیمو و دق میخواستم    

 ...بسازم رفتمو دست

 فکستنی فندک با برداشتمو میز روی کوچیک ی بسته تو از سیگار نخ یه نشستمو تخت روی    

 ...کردم روشنش کنارش

 فرق هم با میتونستن چقدر ادما که میکردم فک این به میکردمو نگا معلوم نا ی نقطه یه به    

 که ارو مرغه...کردم لهش دستم کنار جاسیگاری تو زدم سیگار به که پکو اخرین...باشن داشته

 ...بخوریم نشد

 به رسوندم خودمو بلند باقدمهای....بگیرم سرم به شام برا گلی چه باید ببینم اشپزخونه تو برم    

 تا چند یخچال تو از....بود خوابیده خرس مث که کردم نگا بهش چشم ی گوشه از و اشپزخونه

 ...شدم املت کردن درست مشغول اووردمو در گوجه

 که میزدم هم رو مرغا تخم داشتم....میومد بر دستمون از که بود کاری حداقل دیگه خب    

 ...شنیدم سرم پشت صداشو

 ...بدیم شوورت کم کم باید...خودت واس شدی بانویی کد...دیگه خب-    

 وایساده روم به رو خابالو چشای و ریخته هم به موهای با....برگشتم کردمو بلندی ی خنده    

 :گفتم...بود

 ...بکن خودت حال به فکری یه اول شما-    

 :گفت و کرد ای تصنعی اخمی    
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 بچه دیگه وقت چند میترسم...شدی پیر تو....سالمه یک و بیست تازه...جوونم هنوز من-    

 ...بابام خاک ارواح به بگن بابام جون به بگن اینکه جای به هات

 :گفتم که زد نمایی دندون لبخند بعدم    

 ...بابا نیس سنی که سال وهشت بیست-    

 تو پرید لقمه دوختو بهم متعجبشو نگاه دهنش تو میذاشت تیکه تیکه نونارو که همینطور    

 ...ریختم براش اب لیوان یه کردمو کوتاهی ی خنده...افتاد سرفه به گلوشو

 ...مردی بابا بخور بیا-    

 :گفت اومد جا که حالش...کشید سر ضرب یه گرفتو دستم از لیوانو    

 تازه...دیگه سالته چهار و بیست االن فوقش فوق گفتم من...موندیا خوب تخته به بزنم میگم-    

 ...بود افکارم حداکثر اون

 :گفتم و باال داد ابرومو میز رو میذاشتمش که حالی در برداشتمو گاز رو از رو ماهیتابه    

 ...جوونم میگم-    

 :گفت و خندید    

 ..بگیره اینو یکی-    

 شدم خوردن مشغول گذاشتمو ناتموم بحثو میزو سر نشستم    

 دوباره و داد فحشی لب زیر...رفت در دستش از که ماهیتابه تو گرفتوزد چپش دست با قاشقو    

 هواشو چشمی زیر میخوردم غذا که همونجور...برداره تیکه یه شد موفق باالخره و داشت برش

 ...داشتم

 روم به رو ی صحنه دیدن از...میز رو افتاد که توش بذاره املتو اومد برداشتو نون تیکه یه    

 ..شد حرصی که زدم بلندی قهقهه

 نخواستیم اصن..کوفت-    
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 زل طلبکارانه برگشتو...گرفتم سالمشو دست مچ که شه بلند خواست عقبو داد صندلیو بعد    

 :گفتم که چشام تو زد

 ...کنی جبران باشه یادت فقط میکنم حقت در لطفو این-    

 ...دستش دادم کردمو درست کوچیکی لقمه که نشست سرجاش گفتو ایشی    

 ...نداره حرف دستپختم که بخور-    

 :گفت گذاشتو دهنش تو رو لقمه خنده با    

 ..مچکر خود از چه-    

 :گفتم کردمو نگا نمایشی حالت به برمو و دور    

 ...نیس اینجا کسی که تو و من میگی؟جز کیو -    

 :گفت و کرد کوتاهی ی خنده    

 ...انگار نمیاری کم تو ببین-    

 :گفتم انداختمو باال ابروهامو    

 ...بیارم کم جلوش من که کسی نزاییده مادر-    

 :گفت که دادم دستش بعدیو ی لقمه    

 ...حاال میدم نشونت-    

 :گفتم کردمو ریز چشامو    

 تو؟ کی؟-    

 ...حافظ الدین شمس خواجه پ ن -    

 :گفتم خوردمو ابی لیوان    
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 ...کنیم تعرف ببینیمو-    

*** 

 نونزدهم فصل    

 هاله    

 به نکنه...سراغم نمیاد بابا چرا....کردم فک روز چند این اتفاقات به کشیدمو دراز تختم روی    

 ...ندارم ارزشی براش من کوروش قول

 ...چرخیدم راست پهلوی به    

 ...داره دوست خیلی منو میگفت همیشه بابا نه    

 :گفتم لب زیر خوابیدمو پشت به دوباره    

 !؟...نمیاد چرا پس-    

 هیراد بود؟نکنه چی دیگه این...نشستم جام سر سیخ مث اومد بیرون از که بدی صدای با    

 شده؟ چیزیش

 ....بود وایساده درگاه تو که دیدم کوروشو درشت هیکل که بیرون زدم کردمو باز اتاقو در ترس با    

 موهای از اینو...بیرون بود زده اتاق از ترس با من مث اونم که هیراد به دوختم نگاهمو    

 :اومد در کوروش صدای که بهم دوخت پرسشگرشو نگاه...فهمید میشد پریشونش

 ...خواب ساعت...خونه اهل بر سالم-    

 :غریدم کردمو نگاش خشم از پر    

 تو؟ بیای ادم مث نگرفتی یاد هنوز-    

 :گفت و باال گرفت دستاشو    

 ...مادمازل شرمنده اوه-    
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 :گفت و داد ماساژ دست با گردنشو پشت هیراد    

 !؟؟...تو میخوای چی شبی نصف اخه-    

 قدش...شد وارد داشت کوروش به عجیبی شباهت که جوون پسر یه که رفت کنار در جلوی از    

 ...میکرد انالیز رو خونه سر تا سر چشماش با داشت و بود کوروش از کوتاهتر یکم

 ...براتون اوردم مهمون-    

 :گفت ما به رو و گذروند نظر از رو خونه کل پسره    

 ...همگی مخلص...هستم کامران...علیک سام-    

 سرش میاد بدش چی هر از ادم....عققق...شد چندشم که زد من به رو دندونمایی لبخند بعد    

 ...میاد

 :گفت و کرد باز هم از دستاشو کوروش    

 ...زمانی یه تا بدیم جاش اینجا اومدیم...فراریه دالیلی به ما ی کوچیکه داداش این-    

 :گفتم لب زیر و صورتم رو کشیدم دستمو    

 ...داشتیم کم یکیو همین-    

 :گفت گوشم کنار صدایی که    

 !؟...کنیم چیکارش دیگه اینو-    

 :گفتم کردمو نگا عصبانیش ی قیافه به برگشتمو    

 ...شه تموم بازیا مسخره این میشه کی-    

 ...جلو داد هلم کمرمو پشت گذاشت دستشو نامحسوس و داد تکون بار چند سرشو    

 ...اشپزخونه تو رفت کوروش که بودیم وایساده کاناپه روی به رو    
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 صبح فردا نمیشد حاال....کشیدم کوتاهی ی خمیازه مالیدمو خستگی فرت از چشمامو    

 ...اینو میووردش

 ...کوچولو میاد خوابت جونم ای-    

 :گفتم کردمو نگاش خسته    

 ...ببند دهنتو-    

 ...پررو بچه شد خاله پسر نیومده    

 :گفت نزدیکو اوورد سرشو    

 ...اخه قشنگه اخماتم...جــــانم ای-    

 بهم دندونای بین از بود خیره به رو به که همونطور هیراد که بگم چیزی یه که کردم باز دهن    

 :غرید چسبیدش

 گفت؟ چی خانم نشنیدی-    

 :گفت پوزخند با کردو هیراد به نگاهی پسره    

 ...نه-    

 :گفت بود دوخته چشم رو به رو دیوار به که همونطور هیراد    

 ...بشنوی ایندفعه امیدوارم ولی....کنم تکرار برات بذار پس-    

 :گفت شمرده شمرده سمتشو برگشت بعد    

 ...ببند....دهنتو....گفتن...خانم-    

 :گفت تحکم با و کرد کج سرشو    

 افتاد؟-    

 :گفت هیراد به خطاب منو هب دوخت نگاهشو کامران    
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 چکارشی؟ اخه؟تو سننه تورو-    

 پونه از مار...خدا وای...خورد بهم حالم که کرد قنچه ای مسخره حالت با من به رو لباشو بعد    

 ...میشه سبز اش لونه دم میاد بدش

 !؟...مشکلتون....زبونشم من-    

 :گفت زدو لبخندی پسره    

 ـگر؟*جیـ ببینه عمو بیرون بیار زبونتو...داره زبون خودش ایناهاش-    

 ...دادم تحویلش غلیظی اخم که باال انداخت ابروشو تای یه لبخند با بعدم    

 تکوند می شونشو فرضی خاکای و گرد که حالی در کامرانو ی شونه رو گذاشت دستشو هیراد    

 :گفت

 دکوراسیون بزنم نکن کار یه...میکنی دراز گیلیمت از بیشتر پاتو داری دیگه....پسر عاق ببین-    

 ...پایین بیارم صورتتو

 :گفت و داد تکون سرشو خنده با اونم    

 ...بابا ای بابا ای-    

 همچین وقت هیچ میدید کاریاشو کتک از چشمه یه اگه...بود نگرفته جدی هیرادو کنم فک    

 :گفت طرفمو برگشت...نمیکرد کاری

 کوچولو؟ بگی چیزی نمیخوای تو-    

 :گفتم زدمو پورخندی    

 ....اهلی چه حاال ندارم حیوانات به کاری...میزنم حرف ادما با اصوال من-    

 :گفتم کردمو سرتاپاش به ای اشاره    

 ...وحشی چه-    
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 ...میکشید نفس بلند بلند خوردو گره هم تو ابروهاش    

 :گفت میزد موج خنده های رگه توش که صدایی با هیراد    

 ...کارت پی برو خوردی؟حاال-    

 :گفت سمتمو گرفت وار تهدید انگشتشو    

 ...میکنم آدمت اینجام که مدت این تو-    

 :گفت لب زیر و اوورد تو نزدیک سرشو بعد    

 ...میکنم رامت خودم-    

 به کشیدش حرکت یه با گرفتو یقشو هیراد که بود نشده خارج دهنشو از اخر ی کلمه هنوز    

 :گفت لب زیر و خودش سمت

 االن؟ زدی زری چه-    

 با....نکرد حرکتی هیچ هیراد ولی...عقب داد هلش هیرادو ی ـینه*سـ رو گذاشت دستشو    

 :گفت تمام پررویی

 تو امثال نمیخواد دلم اصال....نداره ربطی کسیم به...میکنم بخواد دلم کار هر من....یارو ببین-    

 خب؟ بکشه نشون و خط واسم

 که هم تو کشید اخماشو درد از...بشه یکی سرش پشت دیوار با که بو کافی کلمه چند همین    

 :غرید عصبانیت با هیراد

 ..میکنم قلمش بخوره بهش دستت..جوجه بزن حرف دهنت ی اندازه-    

 :گفت بیرونو اومد اشپزخونه تو از کوروش که کرد ولش کردو نگا چشاش تو لحظه چند بعد    

 ؟...هم جون به افتادین دوتا؟نیومده شما چتونه-    

 :گفت خشم با کشیدو دست لباسش ی یقه به کامران    
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 ...کردیم حلش خودمون...داداش نیس هیچی-    

 ...نمیفهمیدم هیرادو رفتارای دلیل    

 :گفت کوروش به رو که کردم نگا بهش گنگ    

 ..بخوابیم بریم ما نیست راه در ای تازه بدبختی اگه-    

 پای جلوی گذاشت چمدون دوتا کوروش که کشیدم ای دیگه ی خمیازه..شد تازه دلم درد اخ اخ    

 :گفت کامرانو

 ...هیراد اتاق تو برو-    

 :گفت جفتشون به رو بعد    

 ...میخوام سالم جفتتونو من...وجدانا بیاید کنار هم با کنید سعی-    

 :گفت گوشمو نزدیک اوورد سرشو...سمتم اومد اووردو در جیبش تو از کوچیکیو کلید بعدم    

 ...کن قفلش خواب قبل شب...اتاقته کلید این...بیا-    

 :گفت میکرد نشینی عقب که حالی در دستمو تو گذاشت کلیدو    

 ..بهتره خودت واسه-    

 ...بیرون زد در از خدافظی بدون دادو تکون هوا رو دستاشو که دادم تکون سرمو    

 ...افتاد راه اتاقش سمت به کشیدو عمیقی نفس هیراد    

 ...دنبالش به کامرانم    

 مث بودم وایساده اول صف تو من میکردن تقسیم بدبختیو داشتن که موقعی اصن ینی    

 ...منگال

 راه باش داشتم تازه...راحته هیراد از خیالم باز...کنم چکارش رو یارو این....بود کم یکیش    

 ....افتادم راه اتاقم سمت به صورتمو به کشیدم دستمو...میومدما
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 ...کردم قفلش کوروش ی خواسته طبق و شدم وارد کردمو باز درو    

 ای معنی اصن... نمیکردم درک هیرادو گنگ رفتارای...فکر تو رفتم تختو رو کردم پرت خودمو    

 ....بگیره جبهه پسره اون مقابل در نداشت

 ...شه غیرتی الکی نداشت ای معنی اصن    

 :گفتم لب زیر زدمو کوتاهی لبخند    

 ...باشی مهم یکی برا که خوبیه حس ولی    

 خاطر به فقط اون...داشت برت هوا زود چه ببین...هاله توسرت خاک...خودم سر تو زدم یکی    

 ...تو اونوقت...میکنه امانتداری داره...داره هواتو باباش سفارشای

 ...رفتم فرو عمیقی خواب به و شد گرم اروم اروم چشمام و....سرم رو کشیدم رو پتو کردمو پوفی    

    ****** 

 یه...نمیذارین ادم واسه راحت خواب یه چرا... بترکی ای...پریدم جا از متر شیش در صدای با    

 :گفتم در پشت شدمو بلند جام از غرغر با....نیم و سه...کردم ساعت به نگا

 ...کیه-    

***  

 :هیراد    

 ...درو کن باز منم-    

 ...شبی نصف نداره خواب این اخه اوف    

 وایساده پتو بالشت با دیدم که کردم باز درو دارم نگه باز چشممو یه میکردم سعی که حالی در    

 ...در پشت

 :گفت خنده با انداختو بهم نگاهی    
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 !اخه؟ وضعشه چه این-    

 با دادمو تکون هوا تو دستمو..شدم جنگلیا مث دوباره کن باور...بود ام کله موهامو به اش اشاره    

 :گفتم خمیازه

 حاال؟ میخوای چی...شبی نصف بابا بیخیال-    

 :گفت یهو کردو نگام گنگ یکم    

 ...چیزه...اهان-    

 ...کردم نگاش منتظر کردمو باز چشممو یکی اون    

 !؟....نمیخوای مهمون-    

 :گفتم باال نره صدا میکردم سعی که حالی در و شد باز حد اخرین تا ام خسته چشمای    

 !چـــــی؟-    

 ...میکردم نیگاش باز دهن با بودمو وایساده در دم...بست در اتاقو تو اومد کنار زدم حرف بدون    

 !بده در دم تو بفرما-    

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده    

 ببین برو...بخوابم من میذاره کامران این مگه...نمیشه باز چشام...دختر بریز نمک کم-    

 ....برداشته اتاقو کل خروپفش

 :گفت دادمو تکون سرمو    

 ...بکپ پذیرایی تو برو چه من به خب-    

 :گفت خودش رو میکشید رو پتو که حالی در و تخت رو کرد پرت خودشو انداختو بالشتشو    

 ..بخواب تخت اونور برو توام میخوابم تخت اینور من....بیار در بازی کولی کم-    

 :گفتم کمرمو به زدم دستمو    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

102 

 

 ...پایین بیا من تخت از االن همین...بیخود-    

 خوابش سوت سه به اقا...بله دیدم و جلو رفتم....کرد بیشتر تعجبمو منظمش نفسای صدای    

 تختو اونور رفتم زمین میکوبیدم حرص از پامو که حالی در و بیرون دادم عصبی نفسمو...برد

 ...یالغوز ی پسره...پتو زیر خزیدم

*** 

 بیستم فصل    

 شد چشام...کمرمه دور هیراد دست دیدم کردمو باز چشامو اروم روم چیزی سنگینی حس با    

 ...نعلبکی تا دو قد

 اش بسته چشمای به و باال گرفتم سرمو....این میزنه غلت خواب تو چرا....چی ینی اخه خب    

 به جا یکم...میکرد عوض حالمو صورتمو به میخورد باال از گرمش های نفس...کردم نگا تعجب با

 :گفت میچرخید پهلو اون به که حالی در داشت بردنش فرو در سعی که لبخندی با که شدم جا

 ....بخوابیم ما دقیقه یه گذاشت اگه...بابا ای-    

 ...نشستم جام تو سیخ مث شدمو بلند    

 بودی؟ کرده ـل*بغـ منو اینجوری بودیو بیدار تو-    

 :گفت شیطنت با کردو باز چشمشو یه    

 ...بسنجم حیاتو سطح همون ینی...کنم امتحانت خواستم-    

 ...شکمش رو پریدم برداشتمو دستمو کنار بالشت    

 ...میکشمت خدا به هیراد-    

 بالشت با داشتم قصد فقط نشستم کجا یا و میکنم چیکار دارم نمیفهمیدم خودم    

 ...میکرد مهار هارو ضربه خنده با بودو کرده صورتش سپر دستاشو اونم....بزنمش
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 به تاسف با...دفاعیم ی وسیله...اوف...اونور کرد پرتش دستشو تو گرفت بالشت لحظه یه    

 نفساش ریتم کردم حس یهو...نشستم کجا نبود یادم اصال بودمو شده خیره بالشت پرواز مسیر

 ...بهم زده زل دیدم که طرفش چرخوندم سرمو...کرد تغییر

 پریدم شکمش رو از سریع شدمو موقعیتم متوجه تازه که کردم نگا چشاش به لحظه چند    

 ...پایین

 حس نگاهشو سنگینی اخر ی لحظه تا ولی...بیرون زدم اتاق از سریع زیر انداختم سرمو    

 ...میکردم

*** 

 هیراد    

 درگیر اینقدر کی از نمیدونم اصال...بیرون دادم صدا با نفسمو زدمو چنگ پرپشتم موهای به    

 ...نشستم تخت روی....شدم دختر این

 خودمو حال اصال...بود کرده تسخیر عسلی چشای با ظریف دختر یه ذهنمو و فکر تمام    

 :کردم زمزمه لب زیر میشدم پا که حالی در صورتمو رو کشیدم دستمو...نمیفهمیدم

 ...!پسر نگیر جدیش...هیراد سادس وابستگی یه فقط این-    

 خوابیده خرس مث همچنان کامران....شدم خیره بغلی اتاق به در الی از بیرونو اومدم اتاق از    

 ...میکشید خرناس بودو

 دیدم که پایین بکشم رو دستیگره اومدم....دستشویی سمت رفتم دادمو تکون سرمو خنده با    

 :گفت بمی صدای با هاله که در به زدم ضربه چند...میاد آب صدای

 اهـــــــــــــــم-    

 سمت به زدمو صورتم و سر به ابی یه رفتمو اشپزخونه سمت به شدمو دور توالت از خنده با    

 وضعی و سر با کامران بعد دقیقه چند که کردم زیاد ته تا صداشو کردمو روشنش و رفتم تلوزیون

 :گفت بیرونو دویید اشفته
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 ....سرت رو گذاشتی رو خونه!...سحری؟ کله بابا خبرته چه-    

 :گفتم زدمو پوزخندی    

 ...یازدهه ناسالمی....کن باز کورتو چشای-    

 :گفت طعنه با و چرخید خودش دور    

 ...نمیومد گیرمون بهتر این از همخونه.....شانس بخشکه-    

 :گفتم میکردم جا به جا کانالو که حالی در    

 ....میدونی خودت خوبه-    

 :گفت نگهبانه به رو کردو باز درو    

 ...میام کوچه سر تا میرم-    

 :گفت دادو تکون سرشو یارو    

 ...بیوفتین گیر بشین شناسایی ممکنه گفتن اقا نمیشه-    

 ...کوبید هم به درو کردو غلیظی اخم    

 ...ما زندگی از اینم...ا هههه-    

 :گفت برگشتو دید که نگاهمو    

 داره؟ دیدن مردم میگی؟بدبختی چی دیگه تو-    

 یه خودم نداشت خبر خدا بنده...تلوزیون به دوختم نگاهمو دوباره زدمو صداداری پوزخند    

 شدو بلند دستشویی در ی نکره صدای.... میکنم بازی بدبختی فیلم اول نقش تو دارم عمره

 ...بیرون اومد دستشویی از هاله سرش پشت

 اشپزخونه سمت به کامرانو به دوخت خشمشو پر نگاه...داد رضایت باالخره...عجب چه    

 ...رفت
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 :گفت و شد دوال کمر تا شو ـینه*سـ به زد دستشو سمتشو برگشت کامران    

 ...دوشیزه سالم علیک-    

 :گفت چشام به دوخت نگاشو...کردم نگاش خشم با طرفشو برگشتم که نداد جواشو هاله    

 !؟....اخه بکنیم بش نداریم حق چیه؟سالمم-    

 :نالید که باال انداختم نفی ی نشانه به سرمو    

 داری؟ سیگار-    

 :گفت گرفتشو هوا رو که سمتش کردم پرت پامو جلوی سیگار جعیه    

 ....میکنم جبران...داداش ایول-    

 :گفتم که افتاد راه اشپزخونه سمت به    

 ...ناشتا نیس خوب...بکش بعد بخور صبحونه یه بیا-    

 :گفت دادو تکون هوا تو دستشو    

 ....سوسوالس بچه واسه صبحونه...داریم عادت ما داداش نی مهم-    

 :گفتم بشنوه که طوری بلند بلند میرفتم اشپزخونه سمت به داشتم که حالی در شدمو بلند    

 آب خوابیده داشت که دید رو دیوونه یه....میشد رد جا یه از داشت نفر یه میگن-    

 بخور گفت اونم...چیه؟ مغز گفت هه دیوونه...داره ضرر مغزت برا نخور عاقا گفت...میخورد

 ...بخور

 :اومد در صداش اتاق تو از که کرد ریزی ی خنده هاله    

 ...دیوونه شدیم ما...دیگه نکنه درد دستت-    

 :گفتم میشستم میز پشت که همونطور    

 ...ای دیوونه داری قبول خودتم ببین!میگیری؟ خودت به حاال بود تو با کی-    
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 چایی خودش برای داشت که هاله به رو کردمو شیرین چاییمو میگرفتم لقمه که حالی در اروم    

 :گفتم میریخت

 ...بهتره دستت-    

 :گفت زدو لبخندی    

 ...مرسی اره-    

 :گفتم خوردمو چاییم از قلپ یه    

 ...میکنه عفونت یهو...کنم عوض پانسمانشو باشه یادت-    

 :گفت میکشید عقب صندلیو که حالی در میزو رو گذاشت چاییو    

 ....ممنون باشه اهان-    

 ...میکردم انالیزش چشمی زیر من ولی...بودیم صبحونه خوردن مشغول سکوت در    

 قلپ یه زیرو انداختم سرمو...کمونی ابروهای با بلند و پر های مژه با عسلی درشت چشمای    

 ...صورتی ای قلوه لبای و کوچیک بینی...شدم مشغول دوباره خوردمو چاییم از دیگه

 به گلومو تو پرید چایی فکرم از...میداد ادم به شیرینی حس...بود عسل مث چشماش برق    

 بلند سریع هاله....کردم قاطی پاک وقته چند این...من میگم دارم چی نیس معلوم...افتادم سرفه

 :گفتم لب زیر دادمو موضع تغییر سرجاشو اومد اروم اروم نفسم...پشتم به زد تا چند شدو

 ....ممنون-    

 :داد جوابمو بالفاصله    

 ...نکردم کاری-    

 پشت از...ظریف ای جثه با بلند رنگ خرمایی موهای...دهنم تو گذاشتم هم دیگه ی لقمه یه    

 :گفت که شدم بلند میز
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 ...نخوردی چیزی توکه-    

 :کردم زمزمه پرپشتمو موهای تو کردم فرو دستمو    

 ..ممنون...شدم سیر-    

 در بودو نشسته کامران...رفتم اتاق سمت به شدمو خارج ازاشپزخونه که داد تکون سرشو    

 ...بود شده خیره نامعلوم ی نقطه یه به میکرد دود سیگارشو که حالی

 که گرفتمش هوا تو...سمتم انداخت سیگارو ی جعبه که تخت رو کردم پرت خودمو کنارش    

 :گفت

 ...شی روشن بزن-    

 ...کردم روشنش دستم کنار کبریت با لبمو ی گوشه گذاشتم اروم کشیدمو بیرون نخ به    

 ...بودا فندک-    

 ...ندیدمش-    

 صاحاب بی این سر روزمو چند این حرص تمام میخواستم انگار...گرفتم سیگار از محکمی پک    

 ...کنم خالی مرده

 :گفت کشیدو دراز تخت رو کنارم    

 !؟...سراغت نمیاد بابات چرا-    

 :سمتشوخونسردگفتم برگشتم    

 ...ندیده منو تاحاال چون-    

 !چـــــی؟-    

 ...تخت رو بود نشسته شده گرد چشمای با....کردم نگاش    
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 میدونه اون اصن!باباته؟ میدونی کجا از پس!ندیدتت؟ چرا...نگفت من به چیزی کوروش ولی-    

 !اینجایی؟ تو

 :گفتم بیرونو دادم دود با نفسمو    

    - َ  ...نیومده تو به فضولیا این!...میزنی؟ فک چقد تو پسر اَاَاَا

 ...زدم سیگار به ای دیگه پک    

 :گفت میکشید دراز دوباره که حالی در    

 ...!نمیذاری باشم خوب تو با میخوام هی من...خدا ترو نگا-    

 رو گذاشتم قائم حالت به دستمو انداختمو کوتاهی نگاه چشاش تو حوصلگی بی با    

 دستمو کنار سیگاری جا رو شو مونده ته زدمو سیگار به ای دیگه پک....مخ رو ی پسره...پیشونیم

 ...کردم له

     *** 

 یکم و بیست فصل    

 هاله    

 کار کلفت مث باید اینجاهم...خدا ترو ببین...شدم ظرفا شستن مشغول غر غر با    

 ما به کمکیم یه بیکاری خونه تو شب تا صبح از که تو اخه خب...میره میذاره بعد میخوره...کنیم

 االن به نه پایین بره گلوم از نون لقمه یه نمیذاره من به زده زل که سفره سر که صبح به نه...بده

 آبو شیر شستمو دستامو حرص با...پووووف...اتاق تو رفت پایینو انداخت سرشو بز مث که

 ولی...نکنا کاری هیچ میگه شیطونه...بلدن خوابیدنو خوردن زندگی از فقط مردا این ینی...بستم

 شخصی کلفت انگار...واال... میباره کثیفی اشپزخونه این ی کله و سر از نکنم کار روز یه که حیف

 کردمو قفل درو...اتاقم سمت به افتادم راه کردمو خشک تنم تو لباس پایین با دستامو...گرفتن

 این تو میزدم کپک باید وگرنه...داشت حموم یه اتاقه این خداروشکر خب...حموم تو رفتم

 دادم حرص با نفسمو وایسادم یخ اب دوش زیر...حموم برم اینا جلو عمرا من اخه...خونه
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 اینقدر وگرنه...دادم رو بش خودم... کن نگا کن نگا...پسره این سمت رفت فکرم دوباره...بیرون

 اقا ـل*بغـ تو ببینم پاشم صبحم چی اونوقت...بخوابه من اتاق تو بیاد شب که نمیشد پررو

 :کردم زمزمه لب زیر شستمو موهامو...خوابیدم

 ...باد خودم بر لعنت که کردم خودم-    

 یه ی حوله یه بود کشیده زحمت خیلی کوروش این کال...کردم خشک خودمو بیرونو اومدم    

 بستم رو حوله...پوشیدم کردمولباس خشک بدنمو تمام بدبختی با...کمد تو بود گذاشته وجبی

 ناهار جای منو دوتا این وگرنه...بکنم فکری یه ناهار برا باید...بیرون رفتم موهامو به

 خرج خیلی که بود کرده شرط کوروش اخر ی دفعه...نبود چیزی... اشپزخونه تو رفتم...میخورن

 تن یه کردمو پوفی...خودمون حال به کنه ولمون گرسنه میتونه وگرنه...بذاریم دستش رو نباید

 با داشتم گازو رو گذاشتم برنجم...گاز رو گذاشم ابو تو گذاشتمو برداشتمو یخچال تو از ماهی

 ...شنیدم سرم پشت صداشو که میرفتم ور شعله

 ...میخوری سرما میکردی خاموش رو پنکه این دیوونه-    

 :گفتم اعتراض با...کرد خاموش رو پنکه دیدم که طرفش برگشتم    

 ...گرمه...باشه روشن بذار-    

 :گفت کردو کمرنگی اخم    

 برگشتم بیرونو دادم صدا با نفسمو...میخوری سرما میگم! خوردی؟ خر مغز تو مگه دختر-    

 ...کردن غرغر کردم شروع و گاز سمت

 من...میشی پوف میشی اوف...میخوری سرما...نرو اینور برو اینور..میده دستور من واسه-    

 ...روش اومد اینم دارم بدبختی کم...ندارم اعصاب خودم همینطوریش

 !خودت؟ واسه میگی چی-    

 دوباره...صورتم به میخورد داغش نفسای...بود اینجا هنوز این...سمتش برگشتم ترس با    

 :گفت
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 میزنی؟ حرف خودت با-    

 منو داشت...بیشعور ی پسره...شدم خیره ش مسخره لبخند به شده قفل هم رو دندونای با    

 کلکسیون یه چشمش زیر دستم کنار قابلمه همین با بزنم میگه شیطونه...میکرد مسخره

 :گفت میکشید لپمو که حالی در کردو کوتاهی ی خنده..بکارم بادمجون

 ....حاال نخور حرص-    

 :گفتم کنم حفظ حالتمو میکردم سعی که درحالی    

 ...ببند خالی کم برو بابا حرص؟برو و من من؟ کی؟-    

 به هیکل...بچمون نبود تشن غول خدایین ولی....دراز تشن قول...برسه بهم قدش تا شد دوال    

 داری چزوندت همه این پسره...تو میگی داری چی دادم فحش خودم به دلم تو...قشنگی این

 ...میری اش صدقه قربون

 !؟...لبو عین شده صورتم که منم این پس نمیخوری حرص تو اگه-    

 :وگفتم بود چشام روی به رو درست حاال که چشاش تو زدم زل پررویی با    

 شده قرمز صورتت میکنی فک اگه...کنم انالیز جنابعالیو نمیتونم دارم کار فعال االن من-    

 ...فرزندم کنی نگا اینه تو بری میتونی

 تا کنم انگشت داشتم دوس...داره لپم چال...بچم اخی..خندید ریز ریز و زیر انداخت سرشو    

 بیشتر دیگه...دادم رو بش کافی ی اندازه به...شد مشت اومدو راه ی نیمه تا دستم اما لپش چال

 ...گذاشتم کم رو شو شعله و گاز سمت رفتم چرخیدمو پا ی پاشنه رو...کرد پرروش نمیشه این از

 ای میوه تنها...سمتش برگشتم...صندلی رو نشست و برداشت سیب یه کردو باز یخچالو در    

 ..بود سیب بود یخچال تو کوروش لطف به که

 صدا و سر اینقدر...میخواد دلش یکی یهو نمیگه...میخوره مولوچم ملچ با چه خدا ترو ببین    

 شده گرد چشای با که زدم بش داری صدا گاز حرص با برداشتمو سیب یه یخچال تو از که کرد

 پشت بزنم برم ندادم زحمت خودم به حتی...افتاد سرفه به گلوشو تو پرید سیبه سمتمو برگشت
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 بمونه وقت یه نمیره...شدم نگران کم کم دیگه...شد قرمز صورتش که کرد سرفه اینقدر...کمرش

 تکیه صندلی به پشت از کشیدو سر نفس یه که دستش دادم اب لیوان یه سریع...دستمون رو

 تو سیب به نگا یه..البته داشت حقم....ازار مردم...بخندی اب رو...خنده زیر زد دوباره و داد

 ...حلقم تو رفت سیب بیشتر نصف گاز یه با چجوری موندم خودمم...کردم دستم

 !پرید؟ گندگی اون به سیبه نصف....چجوری...خدا.... وای-    

 ...بود گرفته خندم خودمم    

 ...میخواد دلش آدم....میخوری مولوچ ملچ با بسکه-    

 :گفت اشغالو سطل تو انداخت سیبو ته    

 دست به بخواد دلش چیزیو هر نمیتونه مواقع سری یه ادم ولی...بود سیب اینکه حاال-    

 ....بیاره

 تنها سوال عالم یه با منو بیرونو زد اشپزخونه از انداختو بهم معناداری نگاه بعدم    

 که افتادم شیوا یاد....کنم برداشت منحرف حرفشو این میتونم فقط که منه عقل به اگه...گذاشت

 :میگفت همیشه

 ....خرابه ذهنت کنن جونت به جون هاله-    

 ...یهو شد تنگ براش دلم چقدر...توش انداختم سیبو رفتمو اشغال سطل سمت به خنده با    

    ****** 

 ...ناهار بیاین-    

 ....اشپزخونه سمت اومدن جفتشون بود برداشته رو خونه کل تقریبا که صدام با    

 ...نداره حرف دستپختش که بخور بیا کامران عاقا...به به-هیراد    

 :گفتم عقب میکشیدم صندلیو که حالی در میزو روی گذاشتم لیوان تا سه    

 ...بگیره هارو هندونه این یکی-    
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 روی به...دستپخت شد ماهیم تن اخه....شدیم مشغول و خندیدند بلندی صدای با هردو    

 ...نیووردم خودم

 چشای تو دوختم نگامو...کرد اصابت کسی دست به که بردارم لیوانو که کردم دراز دستمو    

 زل که کردم نگا هیراد به چشمی زیر...برداره لیوانو بود شده دوال من با همزمان که کامران مشکی

 چرا...بابا بود کوچیک برخورد یه...حاال خب...میداد فشار دستش تو قاشقو دستامونو به بود زده

 !...میکنه؟ گنده چیو همه این

 ...کردم نگاش دوباره...نخورد تکون که خودم طرف بکشم خواستم گرفتمو لیوانو باالی    

 ...میکشید خودش طرف به اونو لیوانو پایین بود گرفته دستشو    

 :گفتم کردمو نگاش حرص با    

 ...برداشتمش اول من ولی شرمنده-    

 :گفت و باال داد ابروشو    

 ...منه مال لیوان این-    

 کوتاه قضیه این تو من میخواست شاید...برگشتم سمتش به کرد هیراد که ای سرفه تک با    

 متقابال اونم...کشیدم لیوانو کردمو کمرنگی اخم...نمیام کوتاه وقت هیچ من که میدونه ولی...بیام

 ...نخورد تکون لیوان بازم که کرد کارو همین

 :غریدم    

 ...کن ولش میگم-    

 :گفت و باال انداخت ابروهاشو    

 ...کوچولو کنی استفاده دیگه لیوان یه از میتونی-    

 بهت نگاه...شد خارج دوتامون دست از لیوان که دوختم چشم لبش کنار پوزخند به خشم با    

 ...میریخت اب خودش واسه لیوان همون تو خونسرد که هیراد به دوختم زدمو



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

113 

 

 :گفتم آشکاری خشم با    

 !؟...هیراد بود کاری چه این-    

 :غرید اروم کردو نزدیک لبش به آبو از پر لیوان    

 ...تو میدونمو من بزنی حرف دیگه کلمه یه-    

 همونطور....شد خوردن مشغول و داد بیرون صدا با نفسشو که کردم نگا کامران به زیرچشمی    

 هوا به آخم پامو به خورد محکم چیزی یه میز زیر از که میگرفتم نظر زیر کامرانو رفتارای داشتم

 ...رفت

 :گفتم لب زیر میمالیدم زانومو که حالی در میزو زیر بردم دستمو زدمو گره هم تو ابروهامو    

 !داری؟ مرض مگه-    

 :گفت نزدیکو اوورد سرشو    

 ...مردم پسر نه...باشه غذات به حواست-    

 غذامم ی بقیه....پریش روان ی دیوونه...میگرفتم حالشو وگرنه...نداشتم کل کل ی حوصله    

 ...میشورمشون بعدا حاال...دستشویی تو گذاشتم خوردموظرفارو

 ...میدیدن فیلم بودنو نشسته تلوزیون روی به رو کاناپه رو    

 درسته حاال...داشتم اعتماد که هیراد به...نکردم قفل درو ولی...اتاقم تو رفتم بهشون توجه بی    

 ...میدونست خودشو حد ولی...بود اخالق گند

 ...بکنه نمیتونه غلطی هیچ هیراد وجود با که ام پسره اون    

 هرحال به...اتاقم تو بیاد و کنه سوءاستفاده هیراد غفلت از مبادا که میکنم قفل درو شبا حاال    

 خشک تقریبا موهام...کردم باز سرم از ارو حوله تختو رو کردم پرت خودمو...عقله شرط احتیاط

 ...بود شده

 ....زد دید بیرونو میشد بود ازاد هاش پنجره حداقل کاش...اطراف به دوختم نگاهمو    
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 ...باشه روشن چراغ خونه این تو باید شب تا صبح...میشد باز دلم یکم جوری این    

 خورد ادمو اعصاب...کجاس اینجا بفهمیم یا بریم در مبادا پوشونده هارو پنجره عاقا چون    

 هیچی اینجا...چرخیدم پهلو به...میگم خودش برق پول واسه...چه من به اصن...ینی میکنه

 حرص بسکه اینجا میشه سفید موهام میدونم من اخرشم...نداره سرگرمی واسه

 ...داریم ما شانسه اینم اخه...ایش...میخورم

 ....ببافمشون تا نشستم تخت روی زدمو چنگ بلندم موهای تو    

 موهامو هیراد که افتادم اونروز یاد اختیار بی...بافتم موهامو سرمو پشت بردم دستامو    

 به دم که نکنه چیکارت خدا بگم هاله ای...کلم تو کوبیدم یکی...بود قشنگی حس چه...بافت

 ...میداره برت هوا دقیقه

 که ماستی کش کردمو بیرون سرم از مضخرفو فکرای...فهمیدم تازه اینو...ندارم جنبه اصن من    

 ...موهام پایین به بستم بودو کرده پیدا هیراد

 :گفتم شدو جلب توجهم که خورد در به ضربه چند    

 بله؟-    

 چهارچوب تو کامران قامت و قد که کردم بازش حوصله بی درو پشت رفتم نیومد صدایی هیچ    

 ...شد ظاهر

 :گفتم حرص با    

 !؟...تویی بگی نداری زبون-    

 :گفت زدو ای مسخره لبخند    

 ...نمیکردی باز درو که منم میگفتم-    

 :گفتم طلبکارنه کمرمو به زدم دستمو    

 ؟!؟...حاال میخوای چی-    
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 :گفت کشیدو سرک اتاق تو همونجا از    

 ...شکلیه چه اتاقت ببینم اومدم....هیچی-    

 :گفتم زدمو پوزخندی    

 ...نیومده تو به فضولیا این-    

 حرص با....ها جهسم خیلی پسره این...خدا ای....در الی گذاشت پاشو که ببندم درو اومدم و    

 :گفت که شدم خیره بهش بیرونو دادم نفسمو

 چیه؟ من با مشکلت تو بابا-    

 :گفتم سینشو رو زدم اشارمو انگشت با    

 ...پررویی خیلی-    

 :گفت خنده با دادو تکون هوا تو دستاشو    

 ...خودتونه از پررویی...دارین اختیار-    

 :گفت کشیدو سرک اتاق تو دوباره    

 ...نکرده قبلش با فرقی هیچ-    

 :گفتم و باال دادم ابرومو تای یه تعجب با    

 !؟ دیدی اینجارو قبال تو مگه-    

 ...شد ک*تحـریـ فضولیم حس که زد نمایی دندون لبخند    

 ...بود ارغوان مال قبال اینجا-    

 :گفتم رفته باال ابروهای با و جلوتر کشیدم خودمو    

 دیگه؟ کیه ارغوان-    
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 :گفت و شد مایل یکم درو کنار گذاشت دستشو    

 ...کوروش سابق نامزد-    

 :داد ادامه که نگفتم چیزی....داشته نامزد قبال کوروش پس    

 ی خونه اینجا اصل در...خودشه ی سلیقه اینجام دکوراسین...داشت دوسش خیلی کوروش-    

 ...بده خونه اجاره پول بره خره مگه وگرنه...کوروشه

 ...میشد بیشتر تعجبم لحظه هر    

 کجاس؟ االن کوروش پس-    

 ...کشید و گرفت دماغمو نوک    

 ...شه مشخص تکلیفتون تا اونجاس وقتی چند یه...مامان ی خونه-    

 :گفتم رفتمو بهش ای غره چشم دادمو ماساژ خشم با دماغمو    

 چی؟ ارغوان-    

 :گفت خونسرد کردو حفظ حالتشو    

 ...شدن جدا-    

 :گفتم نشه خبردار هیراد تا نره باال صدام میکردم سعی که درحالی    

 ...داشتن دوس رو دیگه هم گفتی که چراااا؟تو-    

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده    

 و کرد ولش ارغوان کوروش ورشکستگی ی قضیه از بعد راستش خب....فضولیا خیلی-    

 زندگی خونه این تو روزم یه حتی ارغوان....بود نمونده کوروش واسه پولی دیگه چون...رفت

 ماه یه...شد نابود کوروش...ریخت بهم چی همه ولی...بود عروسیشون بعد برا اینجا چون...نکرد

 ...نمیزد غذا به لب
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 :داد ادامه و اوورد تر پایین سرشو    

 خاطر به بیشتر باباهاتون و شما از کوروش جویی انتقام این میکنم حس من میدونی-    

 موقع اون از...نکرد تا خوب باهاش زمونه ولی...بود شوخی و قلبی خوش ادم کوروش.....ارغوانه

 ...نبود مهم براش شما از انتقام جز هیچی دیگه...سنگی بت یه مث شد

 ....بود صورتم متری سانتی یه تو صورتش    

 ؟!دوتا؟ شما میکنین چیکــــار-    

 نگا بیرون بود زده گردنش رگ که هیراد به وحشت با وایسادو صاف سریع کامران    

 ...کنم حفظ خشمگینش ی چهره مقابل در خونسردیمو کردم سعی...میکرد

 ...میزدیم حرف داشتیم فقط...هیچی...هیچی-    

 :کردم زمزمه که کرد نگام خشم همون با    

 ...کن باور-    

 ...بست محکم درو خودشو اتاق تو رفت گذشتو شتاب با کنارم از    

 ...خدا بنده داره قاطی...میکنه اینجوری چرا این    

 ...ها نداره روانی تعادل پسره این-کامران    

 چه اصن...بشه ناراحت دستم از هیراد که شد باعث اون...کردم نگاش خشم با برگشتمو    

 !؟...نزدیک بیاره اینقدر سرشو داشت معنی

 از بلندی نسبتا صدای با...کوبیدم هم به اتاقو درو محکم که بگه چیزی یه که کرد باز دهن    

 :گفت در پشت

 ...ندارین روانی تعادل جفتتون انگار...بابا ای-    

 :گفت تر اروم بعد    
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 ...اینا دست از کردیم گیری چه-    

 سرشو اینقدر نباید...تخت رو کردم پرت خشم با خودمو...رفت کنم فک...نیومد صدایی دیگه    

 ادمو اعصاب همش اینا..اه...نمیکنه که فکرایی چه خودش پیش هیراد االن....نزدیک میوورد

 ....!!روانیا....میکنن خورد

 خستگی فرط از...بودم پاشده خواب از زود صبح چون ولی بود ظهر از بعد سه ساعت اینکه با    

 ...رفتم خواب به کم کم شدو سنگین پلکام

*** 

 دوم و بیست فصل    

 سعی...بخوره آب بره پاشه داره حال کی حاال...بابا ای...کردم باز چشامو آروم گلوم خشکی از    

 پیش رو اشپزخونه راه غرغر با...بود شده خشک خشک گلوم ولی بدم قورت دهنمو آب کردم

 ...گرفتم

 نگاهمو میکردم نزدیک لبم به لیوانو که حالی در برداشتمو لیوان یه کردمو باز یخچالو در    

 ...افتادم سرفه به گلومو تو پرید اب که ساعت به دوختم

 سرفه سرهم پشت...نیوورد بروم کسی چرا...من بودم خواب ساعت سه ینی خدا یا....پنـــــــــج    

 اومدو باال نفسم اروم اروم...داد ماساژ اروم کمرمو پشت کسی که بود اوورده کم نفس...میکردم

 باال گرفتم سرمو....ینی درست دستت...بیامرزه مادرشو پدر خدا ای...کشیدم عمیق نفس تا چند

 خیره نامعلوم ی نقطه یه به اخم با...نمیکرد نگاهم اصن...شدم مواجه هیراد ی زده یخ نگاه با و

 بدنم...زد یخ قلبم کردم حس لحظه یه ولی چرا نمیدونم....میداد ماساژ کمرمو اروم اروم بودو شده

 نباید اصال...اخه بودم نکرده کاری که من...شدم خیره بهش مبهمی نگاه با...میسوخت تو از ولی

 رفت خروجی در سمت به زدو کمرم پشت اروم ی ضربه یه...گرفت دلم...میشد ناراحت اینقدر

 ...زدم صداش ناخداگاه که

 ...هیراد-    
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 سست قدمای با خودمو شدمو بلند...برنگشت ولی وایساد...میومد در چاه ته از انگار صدام    

 ...کنم قانعش که بود مهم برا فقط نمیفهمیدم حالمو...رسوندم بهش

 نامعلوم ی نقطه یه به بزرگ اخم یه با همچنان....نمیکرد نگاه بازم...وایسادم جلوش رفتم    

 :گفتم اروم شونشو رو گذاشتم دستمو کردمو کج سرمو...بود شده خیره

 ...کن نگا من به-    

 :گفت میکرد نگاه اونور به که همونطور پایینو انداخت شونش رو از دستمو    

 ...بزن حرفتو-    

 جلوی نمتونستم...گرفت گلومو سفتی چیز یه...دادم دست از پشتیبانمو تنها میکردم حس    

 ...اومدن فرود ها گونه رو اروم اروم اشکام همینم برا...بگیرم بغضمو شدن شکسته

 ..نکن گریه-    

 امو گونه رو گذاشت انگشتشو....نمیکرد نگام هنوزم...اخم همون هنوزم...بهش دوختم نگامو    

 این تو میدونستم فقط...نمیفهمیدم حالمو... گرفت اوج هقم هق... کرد پاک اروم اروم اشکامو

 گریه بلند بلند...بخورم زمین نذاره که...باشه پشتم که...داشتم نیاز هیراد به فقط من بد شرایط

 پشت اروم اروم بودو کرده بغلم هیراد...نمیشد باورم....گرم جای یه تو رفتم لحظه یه که میکردم

 ...هنوز بودم شوک تو...بود اویزون اطرافم بیحرکت دستام..میداد ماساژ کمرمو

 ...نکن گریه نگفتم مگه-    

 به رو به شده گرد چشمای با فقط...دیگه بود رفته یادم کردنو گریه...بود محکم هنوزم صداش    

 ...بودم شده خیره روم

 :میشنیدم گوشم کنار اروم اروم صداشو    

 ؟!؟...اتاق در جلو داشت چیکارت کامران پسره این-    
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 که کنم جدا ازش خودمو کردم سعی...بودم کرده خوش جا بغلش تو همچنان...نمیکرد ولم    

 :گفت کردو بغلم تر محکم

 ...هاله بده منو جواب-    

 :گفتم مظلومی لحن با    

 ...میزد حرف باهام داشت-    

 ...شد بیشتر کمرم دور دستاشو فشار    

 میزد؟ حرف باهات نزدیک انقدر که بودی کر مگه-    

 ...میشد پایین و باال هیجان با ام ـینه*سـ ی قفسه    

 ..اصن جلو اومد کی نفهمیدم....خب بود خودش تقصیر-    

 :غریدم لب زیر کردمو پوفی    

 ...طلب فرصت ی پسره-    

 آزاد دستام...اصن شده چش نمیفهمیدم...داد حرکت موهام رو و اوورد باال نوازشگرشو دستای    

 ...بدم انجام حرکتی کوچکترین نمیتونستم و بود افتاده اطرافم

 ....موقع همون عقب میکشیدی باید تو خب-    

 ...کرده؟ گل فضولیم میگفتم...میگفتم؟ چی...دادم قورت دهنمو آب    

 ...میگه چی ببینم میخواستم خب-    

 دادمو جرئت خودم به..میرسید گوشم به که بود کشدارش و بلند نفسای این بازم و شد ساکت    

 :زدم لب آروم

 هیراد-    

 :گفت که شنیدم گوشم کنار صداشو    
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 ..جانم-    

 ...!بود شده چیزیش یه این مطمئنا نه...باال رفت قلبم ضربان...شد گرد چشمام    

 :گفتم کردمو جزم عزممو...نیارم خودم روی به کردم سعی    

 !طرفم؟ بیاد اون که میشی ناراحت چرا-    

 :غرید و کنار کشید سریع    

 ...انگار نیومده بدت خودتم پس-    

 :گفتم گرفتمو جبهه تندی    

 ..همین...بدونم رفتاراتو دلیل میخوام فقط...بابام جون به نه-    

 جوابش بدونم داشتم دوست خیلی...کرد فکر یکم و زد موهاش به چنگی عصبی    

 :گفت و شد جا به جا ضرب با گلوش سیبک...چیه

 ...امانتی من پیش تو رفته یادت انگار-    

 :گفت اروم سینشو رو گذاشت انگشتشو    

 ...بودم خوبی امانتدار همیشه من و-    

 :گفت گوشم کنار کردو خم سرشو...کرد کوتاهی مکث رسید کنارم وقتی و برداشت قدم    

 که؟ درجریانی... بپلکه امانتم بر و دور مگس یه نمیاد خوشم-    

 ...شد خارج آشپزخونه از بلند قدمای با که دادم تکون سرمو    

    ****** 

 همین کارم که بود ساعت یک...شدم خیره بهش و ماهیتابه تو گذاشتو کتلتو ی دونه آخرین    

 خیلی...بود ای دیگه جای اما فکرم...میکردم نگاه کتلتا تک تک شدن سرخ به حرف بی...بود
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 چیزای کلی و...چیه؟ هیراد رفتارای اصلی دلیل...کجاس االن بابا...بود گردش درحال مخم تو چیزا

 ...بود کرده مشغول خودش به مغزمو که دیگه

 طرف تا گردوندم برش...میشد آزاد یکم باید مشغولم فکر...کنم استراحت یکم بود الزم شاید    

 هرکجای به...بود رفته بین از که بود وقت خیلی محکمم و شاد ی روحیه...بشه سرخ اش دیگه

 چی نیس معلوم که...تهش...وسطش...اولش...میرسیدم غم به میکردم فک که زندگیم

 تموم بازیا مسخره این تموم میشه کی...بود تلخ خیلی ساله سه و بیست منه برای همش...میشه

 !!؟...شه

 و ماست معمول طبق...گذاشتم دستم کنار پر ظرف توی کتلتو کردمو خاموش رو ماهیتابه زیر    

 میز روی کتلت ظرف همراه به قاشقو و دستی پیش تا چند لیوانو دوتا با آب شیشه یه و نون

 ..سرم تو انداختم صدامو گذاشتمو

 شــام بیـــاین-    

 ریلکس خیلی عقبو کشیدم صندلیو...خورد گوشم به نفر یه قدمهای صدای بعد دقیقه چند    

 کشیده عقب که روییم به رو صندلی...توش گذاشتم کتلت دوتا برداشتمو دستیو پیش..نشستم

 ژکوندی لبخند...نچسب اینقدر ادم آخه...شد کور اشتهام نگاهی نیم با و باال گرفتم سرمو شد

 صورتی ریز گالی به دوختم نگاهمو بهش توجه بی دهنم تو گذاشتم رو لقمه اولین که داد تحویلم

 ...شد بلند اش نکره صدای..میکرد خودنمایی رنگ کرمی رومیزی روی که

 خبریه؟ پسره این و تو بین...میگم-    

 :گفتم خونسرد کردمو بلند سرمو    

 ...نداره ربطی تو به-    

 :گفت پوزخند با بعد ثانیه چند کردو مشت دستاشو    

 حتما خب که دیدم چیزایی یه میشدم رد آشپزخونه جلوی از داشتم که ظهر میدونی آخه-    

 ...دیدم اشتباه
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 هیراد چرا...شد تر شدید ام سرفه!!  شو همه دیده ینی...افتادم سرفه به گلومو تو پرید لقمه    

 آخه؟ نمیومد

 نگام سوالی سرجاش اومد که نفسم...کشیدم سر ضرب یه که داد دستم آبی لیوان پوزخند با    

 :گفتم که کرد

 ...زدی توهم حتما...خب-    

 :گفت و کرد کوتاهی ی خنده    

 حتمـــا-    

 ی پسره اووف...میکرد نگام خرخودتی معنای به و باال بود داده ابروشو تای یه...کردم نگاش    

 :گفت که شدم میزبلند پشت از...سیریش

 ...نخوردی چیزی که تو کجا؟ عع-    

 :گفتم رفتمو در سمت به..بود اعصاب رو مسخرش پوزخند    

 ...بخورم غذا نمیتونم تو با....کجاس هیراد ببینم میرم-    

 که درگاه به...برداشتم قدم هیراد اتاق طرف به و نشوند لبام رو خنده اش شده مشت دستای    

 اتاق دور تا دور زور به چشمامو...شه جمع قیافم لحظه یه شد باعث شدید دود بوی رسیدم

 ...کجاس پس بابا ای...بود دود غرق اتاق...چرخوندم

 !میکنی؟ چیکار اینجا-    

 دستمو گفتمو خفیفی اخ...شد رگ به رگ گردنم که صدا سمت برگردوندم شتاب با سرمو    

 :گفتم میدادم ماساژ گردنمو که درحالی گردنمو رو گذاشتم

 ...المصبو اون کن خاموش-    

 :گفت و کرد له دستش کنار سیگاری جا تا سیگارو و کرد کوتاهی ی خنده    

 !نگفتی؟-    
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 جا دستش کنار جاسیگاری تو که بودم انبوهی سیگارای ته محو...شد خیره بهم سوالی بعد و    

 :گفتم لب بودزیر کرده خوش

 خودت؟ با میکنی چیکار-    

 :گفت و شد خیره بهم خمارش یخی چشمای با و نشست تخت روی و شد بلند    

 ؟!گفتی؟؟ چیزی-    

 ..بهش دوختم گرفتمو جاسیگاری از نگاهمو    

 ...بخور شام بیا گفتم نه-    

 :زد لب میکرد روشن ای دیگه سیگار که درحالی و کشید دراز تخت روی دوباره    

 ...نمیخوام-    

 بهش محمکی پک کشیدمو بیرون دستش از سیگارو حرص با سرشو باال رفتم تند قدمای با    

 :زد فریاد تقریبا تختو رو نشست شده گشاد چشمای با که زدم

 دیــوونه؟ میکنی چیکار-    

 :گفت بیرونو کردمو فوت حرص با رو دود    

 ..دستته دقیقه به دم تو که داره چی کوفتی این ببینم میخوای-    

 ...کرد له پاش زیر پارکتای روی بیرونو کشید لبام بین از سیگارو و شد بلند    

 دختر؟ داره ضرر چقدر این میدونی...ها باشه اخرت دفعه-    

 :غریدم ام شده قفل هم به دندونای بین از کمرمو به زدم دستمو    

 میکشیش؟ چرا پس-    

 روی به رو صورتش دقیقا حاال...زانوهاش به زد دستاشو و شد خم برداشت جلو به قدمی    

 مدام چشاش یخی مردمک و بود نوسان در چشمام بین چشماش..نمیگفت هیچی...بود صورتم
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 یه که داد تکون لباشو...میگشت چیزی یه دنبال چشمام عمق تو داشت انگار...میشد جا به جا

 صدا با نفسشو...زد موهاش بین چنگی و ایستاد صاف سریع...شد پشیمون انگار اما بگه چیزی

 موهامو کش..این یا خلم من یا...خدا ای اوووف...شد خارج اتاق از تند قدمای با و داد بیرون

 آدم این از هیچی که من...کنه خیر به ختم خدا..رفتم آشپزخونه سمت به اروم کردمو سفت

 ...نمیکردم درک روم روبه مبهم

*** 

 سوم و بیست فصل    

 :هیراد    

 ...نشستم حرف بی کشیدمو عقب صندلیو    

 ...که موند خودش اونوقت بیاره تو اومد کو؟ناسالمتی یکی اون...بابا ای-    

 در از هاله که کنم بارش تیکه یه که کردم باز دهنمو کردمو نگاش چپ چپ و باال کشیم نگامو    

 ...شدم خوردن مشغول پایینو انداختم سرمو...تو اومد

 ...مادمازل براتون میکشتیم چیزی گوسفندی گاوی یه میگفتین...عجب چه به-    

 :بره کنار اخمم شد باعث هاله صدای که کامران کج لبخند به شدم خیره عصبی    

 ...دیگه شو خفه تو-    

 میرفت بیرون در از که درحالی عقبو داد صندلیو حرص با که کامران به شدم خیره پوزخند با    

 :گفت

 ..بزنم حرف حتما کوروش با باید من-    

 :گفت کردو بلند صداشو هاله    

 ...کنیم تحمل تورو نمیتونیم دیگه ماهم چون بکن کارو این حتما-    
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 خوشم نه...بخندم شد باعث هاله ریز ی خنده اومد که اتاق در شدن کوبیده هم به صدای    

 ...اومد

 ...دادم ادامه خوردن غذا به گرفتمو بعدیو ی لقمه انرژی با    

    **** 

 دو تا دهنش تو بچپونم بالشتو این میخواست دلم...بود کرده خورد اعصابمو خروپف صدای    

 هاله اتاق سمت به دست به پتو بالشت کردمو پوفی...بذاریم مرگمونو کپه بتونیم شه خفه دقیقه

 :اومد در صداش که زدم در به ضربه چند...رفتم

 ...تو بیا بازه در هیراد-    

 کشیده دراز پریشون موهای با تخت ی گوشه که زدم زل بهش خسته نگاه با کردمو باز درو    

 :گفتم بمی صدای با دادمو تکیه در به...بود

 نداره؟ ک عیبی-    

 :گفت کردو پشتشو    

 ...من واسه میگیره اجازه شده کالس با چ-    

 واقعا دختر این...زدم ای خسته لبخند...اوورد در ادامو دادو تکون راست و چپ به کلشو بعدم    

 این از میشه کی...سقف به دوختم نگامو کشیدمو دراز تختو رو انداختم بالشتمو...بود بچه

 و بشه تموم چی همه روزی یه که کردم فک این به بستمو چشامو...شیم خالص بار نکبت زندگی

 هاله واقعا...سمتش برگشتم کردمو باز چشامو...میشه؟ چی هاله پس...پس...برم اینجا از من

 :کرد غر غر کردو باز چشمشو یه!....؟ میشه چی

 ...خوشگلش چشای اون با من به زده زل جغد مث...بخواب بگیر-    

 :گفتم کردمو کوتاهی ی خنده...دهنش تو کوبید دست با شدو گرد چشاش یهم    

 ...!کردی تعریف ازم که میگیرم نشنیده بابا بیخیال-    
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 :گفت توهمو کشید اخماشو    

 ...!میگیره خودشم به چه...بود جغد چشای منظورم-    

 : چشاش تو دوختم نگامو خندیدمو بازم    

 میگیرم نشنیده که میخوری؟گفتم حرص چرا-    

 و کردو سکوت ثانیه چند...کنار زدم صورتش تو از موهاشو کردمو دراز دستمو که کرد غرغری    

 :گفت که بگم چیزی خواستم کشیدمو عمیقی نفس..شد خیره بهم اتاق مطلق تاریکی

 بخیر شب-    

 رفتم خواب ب بستمو چشمامو خندیدمو    

    **** 

 شدههههه چی ببین پاشو واااای...پاشو پاشو پاشو هیراد-    

 :گفتم گرفتم صدای با نشستمو سیخ جام تا بازکشیدمو ته تا چشمامو    

 شده؟ چی-    

 : گفت زدو پهنی لبخند    

 ..!شده صبح بگم خواستم هیچی-    

 زدم پتورو ارامش کمال در...افتاد دوهزاریم تازه شدمو خیره بهش سکوت تو دقیقه چند    

 خنده...وایسادم روش به رو شدمو بلند جام از زدمو ریزی لبخند...گذاشتم زمین روی کناروپاهامو

 ...نمیرفت کنار صورتش رو از

 ...ندا نه؟عب ترسیدی خیلی...آخی: هاله    

 هوا جیغش که کردم بلندش زمین رو از گرفتمو زانوهاشو که میزد حرف داشت همینجور    

 ...رفت
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 ...هوی...میترسم ارتفاع از من....نکن...دیوونه نکن-    

 ...تو رفتم کردمو باز حمامو در حمامو سمت رفتم شونمو رو انداختمش جیغاش به توجه بی    

 میکنی؟ چیکار....هی-    

 :گفتم شیرو رو گذاشتم دستمو لبخند با وایسادمو دوش زیر رفتم گذاشتمش    

 پخ...سه...دو....یک-    

 بود باالتر اون اما بودم شده خیس خودمم...شد خیس هیکلش کل کردمو باز ابو شیر همزمان    

 ...میشد خیس بیشتر

 ...کمرم رو کوبید ظریفشو مشتای کشیدو خفیفی جیغ    

 وااای....شدم خیس...دیوونه زمین بذارم...هیراد نکن-    

 :گفتم کردمو کوتاهی ی خنده    

 ...نمیکنم غلطا این از دیگ بگو-    

 :گفت که اومد سرم باال از صداش    

 عمرااا-    

 :گفتم انداختمو باال ای شونه    

 ...بمون همونجا پس -    

 :گفت و کشید بلندی جیغ    

 ...بابا کردم اشتباه-    

 :گفتم خنده با دادمو تکون سمو    

 ...داغشو پیاز کن تر زیاد-    
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 :گفت بیرنو داد حرص با نفسشو    

 عوضی شدم خیسسس-    

 :گفتم دادمو تکون هوا تو دستمو    

 ..نشد نه-    

 :گفت اروم و شد ـینه*سـ به دست    

 کردم غلط-    

 :گفتم گوشمو پشت گذاشتم دستمو    

 گفتی؟ چی...نشنیدم-    

 :گفت تر بلند و خورد کمرم پشت ای دیگه مشت    

 کردم غلط-    

 اب خودمم موهای از...بود شده خیس خیسه...بستم ابو شیر پایینو اووردمش اروم    

 :گفتم خندیدمو...میچکید

 شدی؟ آدم-    

 :غرید اش شده قفل دندونای بین از کردو گرد چشماشو    

 ...!بخون فاتحتو-    

 نگاشو تعجب با شد تر پررنگ لبخندم کمرمو به زدم دستامو...پام به زد لگد که زدمو لبخندی    

 :گفت حرص با بهمو دوخت

 ..!میمونه سنگ مثله-    

 تکون سری لبخند با...میکوبید سینم رو محکم مشتاش با زدو گوشش پشت خیسشو موهای    

 :گفتم باری شیطنت لبخند با گرفتمو دستم تو حرکت حین ظریفشو مچای دادمو



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

130 

 

 ..!نمیکنمشون حسم اصن من...هاله بیخیال-    

 :گفت دربیاره دستام تو از دستاشو میکرد سعی که درحالی دادو فشار هم رو لباشو    

 ...ک میزنم جوری یکیو این کن صب-    

 ...کشیدمش اغوش تو گرفتمو باال خنده از سرمو    

 نفسای..میپیچید گوشم تو که بود تندش نفسای صدای فقط و...وایساد حرکت از چیز همه    

 زمزمه میزد موج خنده های رگه توش که صدایی با و کرد کج گردنشو...میخورد گردنش به گرمم

 :کرد

 حساسم گردنم به من نکن-    

 که رفته کجا منطق و عقل و مغز اونهمه لحظه اون نفهمیدم اصال...شد تر پهن لبخندم    

 :گفت خنده با زدو بلندی ی قهقهه...نشوندم گردنش روی گرمی ی ـوسـه*بـ

 میشه قلقلکم من...! مریض نکن-    

 خندش داشتن نگه برای تالشش بازم کشیدمو عمیقی نفس گردنشو تو کردم فرو دوباره سرمو    

 :گفت سرم پشت از صدایی که کرد بلندی ی خنده موندو نتیجه بی

 بعـــله-    

 تو لبخند با و ـینه*سـ به دست که کامران به دوخت نگاشو اومدو بیرون بغلم از سریع هاله    

 :گفتم کردمو صاف صدامو...بود وایساده حمام درگاه

 شده؟ چیزی-    

 :گفت دادو تکون سرشو شیطنت با    

 !بگین شما نمیدونم-    
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 صورتش روی خیسش موهای بودو انداخته زیر سرشو که انداختم هاله به نگاهی چشمی زیر    

 حضور اعالم مثال کردو ای سرفه تک کامران که کردم نگاش خیره لحظه چند...بود ریخته

 :گفتم کردمو کامران به گذرایی نگاه...کرد

 !میخوری سرما االن کن عوض لباساتو برو هاله-    

 :گفت و زد پوزخندی کامران    

 !!نگران چه-    

 به خیسش لباسای که هاله به دوختم نگامو...شد خیره بهش و هاله طرف چرخوند سرشو بعد    

 :گفتم اخم با کردمو تر بلند صدامو...بود چسبیده تنش

 دیگه برو د  -    

 به هنوز که روشو گرفتمو کامرانو ی چونه رفتمو جلو...رفت شدو رد کامران کنار از اروم هاله    

 :گفتم برگردوندمو خودم سمت به بود هاله سمت

 !پسر کن کنترل چشاتو-    

 :گفت و کرد ریزی ی خنده کامران    

 ؟!بیخبریم؟ ما که خبریه-    

 :گفتم کردمو فرو خیسم شلوار تو دستامو دادمو باال ابرومو تای یه    

 بدم؟ توضیح شما به باید-    

 تکون هوا تو دستشو که درحالی دادو موضع تغییر سریع اما شد خیره بهم اخم با لحظه یه    

 :گفت میداد

 کم وجدانش عذاب از حداقل شده خیر مسبب که بگم کوروش به میشم مجبور ولی خب نه-    

 !شه

 :گفتم دادمو بیرون صدا با نفسمو    
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 ...!داداش نترسون خالی تاکسی از پیرزنو... نیس مهم-    

 به دوختم نگامو برگشتمو راه وسط اما رفتم اتاقم به شدمو رد کنارش از سرشونشو زدم    

 :گفتم زدمو در به ضربه تا دو...میرفت هاله سمت به کامرانکه

 ..کنه عوض لباس میخواد بیرون بیا توام-    

 با...رفت اشپزخونه سمت به بیرونو اومد بعدم...داد بیرون صدا با نفسشو وایسادو راه بین    

 ای هاله به دوختم نگامو...اومد در صدا به در که اووردم در تیشرتمو رفتمو اتاقم تو راحت خیال

 ..نکنه نگا میکرد سعی بودو گرفته پایین سرشو درگاه تو که

 اینجاس؟ میبستم باهاش سرمو که ای حوله اون میگم-هاله    

 :گفتم میکردم دنبال نگاشو مسید که درحالی زدمو پهنی لبخند    

 ؟!نمیبینم؟ من که هس چی زمین رو-    

 :گفت میرفت اتاقش سمت به که درحالی برگردوندو روشو خندیدو    

 بده رو حوله پوشیدی لباستو-    

 خیره زمین به دوباره اما اومد باال لحظه یه نگاهش..برداشتم در ازپشت رو حوله رفتمو جلو    

 ...شد

 :گفتم دستشو دادم رو حوله    

 بودا بغلم تو پیش دقیقه پنج همین که انگار نه انگار-    

 کردمو تنم رنگی طوسی تیشرت خنده با...رفت بیرون در از که شنیدم غرغراشو و خنده صدای    

 زدم اتاق از میکردم خشک باهاش موهامو که درحالی دست به حوله و کردم عوض شلوارمم

 ..!بیرون

*** 

 چهارم و بیست فصل    
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 بلند اشپزخونه تو از هاله صدای که زدم سیگارم به محکمی پک...بودم کشیده دراز تخت روی    

 :شد

 ناهار بیاین-    

 :گفت خنده با کامران که کردم له کنارم جاسیگاری تو سیگارمو بالفاصله    

 !میایم مام بده ندا یه بعدش بده انجام داری خاصی کار اگه برو شما داداش-    

 :گفتم خنده با دادمو تکون سرمو...انداخت باال ابروهاشو کردو کوتاهی ی خنده بعد    

 ..!گرفتیا آتو خوب-    

 :گفت شدو خیز نیم تخت روی    

 !آتویی چه اونم-    

 :گفتم میرفتم بیرون در از که درحالی شدمو بلند    

 خوشیا-    

 :گفت زدو ای قهقهه    

 !باش راحت فعال نمیام خوابیدما من!...چجورم-    

 :گفتم بلند رفتمو بیرون در از    

 بمون همونجا افرین-    

 :گفت انداختو زیر سرشو هاله...نشستم میز پشت رفتمو اشپزخونه سمت به    

 کو؟ یکی اون-    

 :گفتم زدمو نیشخندی    

 !بکنیم کارامونو ما نمیشه مزاحم گفت-    
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 :گفتم بلند صدای با زدمو بلندی ی قهقهه که شد سرخ یهو هاله    

 کردم کارامو بیا کامران-    

 :گفت انداختو هاله به نگاهی...کشید بیرون صندلیو و تو اومد خنده با کامران    

 !شده سرخ لبو مث کردی؟این چیکار داداش-    

 ...!!میرفت فرو یقش تو بیشتر کلش هرلحظه که هاله به دوختم نگامو خندیدمو کوتاه    

 :گفتم لب زیر گرفتمو ازش نگامو سریع اما لرزید دلم ته    

 ..هیراد بیخیال-    

 ...شده چم نمیفهمیدم خودمم...کردم خوردن غذا به شروع اروم و    

 نیستی که بچه...شدی گنده مرد یه االن تو پسر که میگفت مغزم تو صدایی یه همش فقط    

 ...دادم بیرون نفسمو کشیدمو پیشونیم به دستی...بشی عاشق

 :گفت میزد موج خنده های رگه توش که لحنی با دادو تکون صورتم جلوی دستشو کامران    

 کجایی؟ هی-    

 :کردم زمزمه دادمو تکون سرمو زدمو پلک بار چند    

 همینجام-    

 :گفت میذاشت دهنش توی قاشقی که درحالی کامران    

 شدیا عاشق-    

 داد دستش به ریختو آبی لیوان کامران...افتاد سرفه به و پرید گلوش تو غذا لحظه همون هاله    

 :گفت شیطانی ای خنده با و

 !!خب بخور آروم-    
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 در صندلیو..سرکشید نفس یک و کشید بیرون دستش از لیوانو کردو نثارش چپی نگاه هاله    

 :گفت کامران که رفتم در سمت به کشیدمو عقب سکوت

 ..که نخوردی چیزی-    

 :غریدم کوبیدمو دیوار به مشتی...زدم هم به محکم درو رفتمو اتاق سمت به...ندادم جوابشو    

 نیس وقتش االن لعنتی-    

 بود هاله صورت فقط میبستم چشمامو که وقت هر...نشستم تخت روی زدمو موهام به چنگی    

 ...میبست نقش سیاهم پلکای پشت که

 این با کنم چیکار من ماجرا این از بعد...زدم بهش محکی پک کردمو روشن سیگاری کالفگی با    

 ...!من به لعنت...انداختم روش خودمو زدمو تخت روی محکمی مشت...؟!حس؟

*** 

 هاله    

 ...رفتم سینک سمت به کردمو جمع ظرفارو    

 نافذ مشکی چشمای که برگشتم در سمت به بشورم ظرف وایسمو که نمیکرد یاری پاهام    

 اما...سینک به چسبیدم رفتمو عقب قدم یه که شد تر نزدیک بهم...شد خیره توچشمام کامران

 ...ایستاد صورتم متری دوسانتی تو و میومد جلو همچنان اون

 ...بزنه حرف نزدیک اینقدر داره عادت این میاد بدم ای    

 :گفتم توهمو کشیدم اخمامو    

 اجازتون با شم رد میخواستم-    

 :گفت و باال داد ابروشو تای یه    

 !سفتی اینقدر چرا بگو-    
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 :گفتم چرخوندمو کاسه تو چشمامو    

 ..!نیس هیچی اون منو بین-    

 ..نبود ام خالی همچین...کشید تیر وجودم ته...نبود هیچی واقعا    

 :گفت پوزخند با کردو گرد چشماشو    

 باشه؟ چیزی میتونه تو و من بین االن ؟ینی!بساطه؟ این نیس هیچی جدی؟بینتون-    

 :گفتم کردمو غلیظی اخم    

 اونور برو-    

 :گفت انداختو باال ای شونه    

 ! کن ـل*بغـ منو بیا...نیس هیچی توام و من بین االن خب...نیس؟ هیچی نمیگی مگه-    

 :گفت کردو باز دستاشو بعد    

 ..نبردمت دوشم زیر دادم تخفیف بهت تازه-    

 :گفتم دادمو فشار روهم دندونامو    

 میزنما جیغ اونور برو-    

 :گفت و شد ـینه*سـ به دست    

 ...نیس چیزی که اون و تو بین...بزن جیغ-    

 :گفتم دادمو هلش سینشو رو گذاشتمو دستمو    

 بروبابا-    

 :کرد زمزمه گرفتو مچمو که رفتم در سمت به    

 بگیریم؟ شما از کام یه نمیتونیم چیشد؟؟ما-    
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 :گفتم توصورتشو کوبیدم محکم برگشتمو    

 !میگی چی باشه حواست-    

 :گفت خنده با و کشید لبش ی گوشه دستشو    

 ...!!میکنم کارو این بار یه ولی زدی-    

 :گفتم میدادم تکون تهدید حالت به انگشتمو که درحالی زدمو تر محکم دومو ی ضربه    

 بترسه ازت که بگو یکی به اینو-    

 ...زدم بیرون در از سرعت به و    

 خودمو...کردم قفلش بستمو درو رفتمو اتاق سمت به...میشد بلند دود کلم از که بودم مطمئن    

 پشت تاریک ی صفحه تو خمـار ابی چشم جفت یه که بستم چشمامو انداختمو تخت روی

 ...شد ظاهر چشمام

 ...فقط کنه خیر به خدا...میشه داره چی نمیدونم...شدم خیره سقف به کردمو باز چشمامو    

    ***** 

 خونه این...رفتم آشپزخونه سمت به شدمو بلند تخت رو از...میکردم شام واسه فکری یه باید    

 سمت به کردمو باز درو...بشه خیره جا یه به نباشه مجبور همش حداقل ادم که نداشت هیچی

 ...رفتم آشپزخونه

 !بود مرغ تخم چاره راه تنها و نبود خوردن برای چیزی بازم    

 :گفتم در جلوی نگهبان به رو کردمو باز درو رفتمو در سمت به    

 نداریم مرغ تخم-    

 :گفت سمتمو برگشت    

 خوردی سالمتو که باز-    
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 :گفتم چرخوندمو کاسه تو چشمامو    

 !بگیر تا پنج چهار-    

 ...کردم روشن تلوزیونو انداختمو کاناپه رو خودمو بستمو درو و    

 ...نداره خاصی فیلم اصن ایرانم تلوزیون اینجاس بدبختی عاخه    

 خودت زندگی وقتی چیکار میخوای فیلم هاله عاخه: گفتم دلم تو خنده با دادمو تکون سرمو    

 ...سریاله

 از بیخبر من و میرفت و میومد بودکه ای کننده کسل روزای چه...کردم عوض کانالو خندیدمو    

 ...رفت فنا به عمرم روز بیست که جا همه

 ...افتادم کامران یاد و آشپزخونه به دوختم نگامو    

 !...خودم هیراد به بازم!نچسب ی پسره ایـــش    

 ...کردم گرد چشمامو دهنمو تو کوبیدم دستمو    

 خـــاک..هاله سرت بر خاک K نمیپره دهنم از که چیزایی چه روزا این! خودم؟ هیراد    

 ...گرفتت جو باز تو بذاره سرت به سر کرد بغلت یارو...برسرت

 سریع رفتمو فرو فکر توی ای بذاره؟لحظه سرم به سر بازم که بوسید گردنمو...خب ولی    

 :توپیدم خودم به دادمو سرموتکون

 !نکن بافی خیال اینقدر-    

 :گفت که گرفتم پالستیکو رفتمو در دم...دراومد صدا به در زنگ صدای    

 نکنید خرج اینقدر بگم بهتون گفتن اقا-    

 :گفتم کردمو پوفی    
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 مث که اونه...میشه کمتر خرج ببر بردار داداشتو بیا بگو من جانب از برسون سالم اقــــاتون به-    

 !میخوره خرس

 ...ندادم زدن حرف فرصت بهش بستمو درو و    

 ...شام واسه بود زود...انداختم ساعت به نگاهی رفتمو آشپزخونه سمت به    

 بیرون اتاقش تو از هیراد که برداشتم قدم اتاقم سمت به گذاشتمو یخچال تو مرغارو تخم    

 ...اومد

 اون اما میکردم نگاش بز مث همینجور منکه...خورد گره هم به نگاهمون کوتاه ی لحظه چند    

 رفتنش مسیر به...رفت دستشویی سمت به و کشید گردنش پشت دستش انداختو پایین سرشو

 ...شدم خیره

 ..رفتم اتاقم سمت به دادمو بیرون صدا با نفسمو...بودم ایستاده سرجام ها شده مسخ مث    

 ...وسط این کردیم گیر وضعیتی چه تو    

 دوباره که موهام بافتن به کردم شروع کشیدمو بلندم موهای به برداشتمو ارایش میز رو از برسو    

 پلکامو...میبافت موهامو دقت با خودش خاص پرستیژ با که بست نقش ذهنم توی تصویرش

 ...نشوندم لبام روی کوچیکی لبخند دادمو فشار هم روی محکم

 !داشتنی دوست لعنتی    

*** 

 پنجم و بیست فصل    

 هیراد    

 نوشیدنی یکم...رفتم اشپزخونه سمت به اومدمو بیرون دستشویی زدمواز صورتم به آبی    

 چشمام ی قرنیه تا گلوم تو از..کشیدم سر ضرب یه و دستم کنار بلند پایه لیوان توی ریختم
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 پشت از کامران که سرجاش بذارم اومدم گذاشتمو درشو..میکرد اروم ادمو لعنتی اما میسوخت

 :گفت سرم

 !بودی نکرده رو-    

 :گفتم بیخیال سمتشو برگشتم    

 نپرسیدی-    

 :گفت همزمان برداشتو جلو به قدمی    

 ! بریز منم برا لیوان یه-    

 :گفتم گرفتمو باال لیوانو..اون لیوان تو یکمم ریختمو خودم لیوان تو یکم    

 ! شم خالص وقتیکه سالمتی-    

 کشیدمش گذاشتمو لیوان ی لبه رو انگشتمو که برد دهنش سمت لیوانو زدو ای قهقهه    

 :کردم زمزمه شدمو خیره چشماش تو...پایین

 ..!ها دیگه جایه نری...اتاقت تو برو راست یه خوردی اگه-    

 :گفت زدو نیشخندی    

 اس؟ هاله منظورت-    

 :گفتم اخم با دادمو تکون سرمو    

 خانم هاله-    

 ...سرکشیدیم باهم همزمان لیوانو که داد تکون تفهیم معنی به سرشو    

 دیگه یکی-    

 :گفتم محتاطی لحن با میذاشتمش کابینت تو که درحالی بستمو درشو    

 میده دستت کار-    
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 :گفت سینکو تو گذاشت لیوانو    

 میده دستم کار ام ذره یه همین...داداش مستم نخورده من-    

 :گفتم شونشو سر زدم    

 بهتره نخوری پَ -    

 ...نشوند باریکش لبای کنج پوزخندی    

 ندی دختره دست کار میخوری دوتا دوتا توکه بابا میخوابم میرم من باز-    

 :گفتم دادمو بیرون صدا با نفسمو    

 نمیشم ـت*مـسـ-    

 :گفت انداختو باال ابرویی    

 میشه؟ مگه-    

 :گفتم میرفتم در سمت به که حالی در کردمو ای سرفه تک    

 شده ک حاال خب-    

 :کردم زمزمه و باال گرفتم تهدید ی نشونه به انگشتمو سمتشو برگشتم خروج از قبل    

 !اتاق تو میری راست یه...گفتم بت چی نره یادت-    

 رو و رنگ ی کاناپه رو کردم پرت خودمو رفتمو پذیرایی سمت به که کرد ای ـتانه*مسـ ی خنده    

 اثر روش نکشیده ثانیه به بود بیجنبه واقعا طرف...میگفت راس...تلوزیون روی به رو ی رفته

 بیرون زد اشپزخونه از که برداشتم کنترلو لبامو روی کشیدم دست عادت طبق خندیدمو...کرد

 ..خودش اتاق میره شم مطمئن که شدم نیمخیز جام تو    

 ...هاله اتاق سمت رفت دادو مسیر تغییر یهو اما    

 ..تو رفت شدو باز در اما باشه قفل در که بودم امیدوار    
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 به دوختم خشم با نگامو کردمو از شتاب با درو دوییدمو اتاق سمت به شدمو بلند جام از    

 رفتمو بودجلو شده مچاله ترس از هاله..میزدم نفس نفس...بود شده نمیخیز هاله روی که کامران

 که زدم صورتش تو محکمی مشت...کردم بلندش گرفتمو یقشو کشیدم که بلندی ی عربده با

 ...شد بلند هاله جیغ

 !خودمون؟ اتاق برو نگفتم مگه مادر و پدر بی عوضی-    

 :گفت زدو لبخندی ـتی*مـسـ حین در    

 نزنم بهش سر یه اومد حیفم-    

 ...شد جمع درد از قیافش که کوبیدم شکمش تو بعدیو مشت    

 وث؟*د بود زدن سر این-    

 :نالید ترس با بود شده گچ مث رنگش که هاله    

 کشتیش هیراد کن ولش-    

 چشمایه جلوی کردمو باز درو...خونه در سمت کشیدمش هاله به توجه بی گرفتمو یقشو    

 :گفتم بیرونو کردم پرتش نگهبانه متعجب

 واسم حالله خونش بذاره خونه این تو پاشو این بگو کوروش به-    

 تیر سرم..دادم فشار چشمام رو دستامو...کاناپه رو نشستم بستمو محکم درو    

 اومدن موقع از ؟شاید...دختر این بود شده مهم اینقدر دقیقا کی از نمیدونم...میکشید

 توخونشون که اونموقع از تر عقب نه یا...اتاق تو کرد پرتش کوروش وقتی تر عقب یا...کامران

 ..!بود شده مهم خیلی ولی کی از نمیدونم دقیقا...پلیس به زدم زنگ دیدمشو

 :نشست شونم روی دستی    

 ها میوفته راه حسابی دعوایه یه بیاد کوروش هیراد-    

 :گفتم حرفش به توجه بی شدمو خیره بهش برداشتمو چشمام رو از دستامو    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

143 

 

 خوبی؟-    

 :گفت و داد تکون سری    

 میشه دردسر برامون...میکردی رفتار خشن ایقدر نباید-    

 :کردم زمزمه وایسادمو روش به رو شدمو بلند    

 پریده رنگت بخور قند اب یه برو-    

 :گفت و داد بیرون صدا با نفسشو    

 نیس مهم مسئله اون االن هیراد-    

 :گفتم زدمو کنار صورتش تو از موهاشو    

 نمیبینم تر مهم مسئله اون از هیچی-    

 عمیقی نفس...رنگ کهربایی نگاه اون تو شدم غرق لحظه یه...چشمام عمق تو دوخت نگاهشو    

 یه...بست چشماشو...رفتم جلوتر..لباش رو خورد سر چشمام...شدم نزدیک بهش کشیدمو

 :میشد اکو ذهنم تو مدام صدایی

 ...نکن اینش از تر بدبخت-    

 :گفتم بلند رفتمو اشپزخونه سمت به سرعت با شدمو متوقف راه وسط    

 ...!میارم قند اب برات االن-    

 بلند بلند صدایی یه...هوسه همش اینا که میکشید فریاد درونم از ندایی..میکشید تیر مغزم    

 فشار هم روی محکم پلکامو...نیس وقتش االن و زودگذرع همش که بفهمونه بهم میخواست

 خورد دستم تو که دادم فشار لیوانو اونقدر...لعنتی...لعنتی...کردم بدنم گاه تکیه دستامو دادمو

 زخم دیروز همین خوبه سرویس دهنت ای...ریخت زمین روی یکی یکی خون های قطره و شد

 چشمامو...میکرد درد وجودم ته چیزی یه...کشیدم عمیقی نفس...کردم باز رو هاله پانسمان

 :کردم زمزمه بستمو
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 ...!نداشتم شانس زندگیم از قسمتی هیچ تو من-    

 گرفته دستشو که هاله به دوختم نگامو برگشتمو اومد سرم پشت از که خفیفی جیغ صدای با    

 :گفتم دادمو تکون هوا تو دستمو یکی اون....بود شده خیره دستم به دهنشو جلوی

 ...نترس نیس چیزی-    

 :گفت دوختو چشمام تو کشیدو باال بودو شده نعلبکی اندازه که چشماشو    

 دیوونه میاد خون داره-    

 :گفتم خندیدمو    

 !میترسی؟ خون از اینقدر چرا تو-    

 :گفت ابو شیر زیر گرفت دستمو اومدو جلو تند قدماهی با    

 ..!نترسی زیادی خیلی تو فقط...نمیترسم من-    

 دستم از هارو شیشه خورده دقت با میکرد سعی که شدم خیره صورتش به کردمو ای خنده    

 ...بیاره بیرون

 دیوونه ی پسره خودش با کرده چیکار ببین-    

 سمتمو برگشت...شدم خیره بهش لبخند با و گرفت قرار صورتش کنار صورتم که شدم خم    

 :گفت

 ها بریده دستت مثال...اخی...اوفی...اخمی یه-    

 :گفتم کشیدمو نفسی    

 ! کنم فکر نمیتونم هیچی به تو جز به فعال-    

 :کرد زمزمه شدو خیره چشمام تو وایسادو حرکت از دستش    

 ..!اینکارو نکن-    
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 :گفتم بودم شده خیره عسلیش چشمای تو که درحالی لبخند با    

 نکنم؟ چرا-    

 :گفت اروم و ریخت صورتش توی موهاش که انداخت زیر سرشو    

 چندی چند نمیدونی خودتم چون-    

 ..چیکارم نمیدونم خودمم من...میگف راس...شدم خیره معلوم نا ای نقطه به وایسادمو صاف    

 بیارم باند میرم-    

 ...!سرجاش برگشت شدو مشت اما بگیره دستشو که رفت راه وسط تا دستم...شد رد کنارم از    

 ! بیا خودت به...لعنتی...دادم تکون سرمو بستمو چشمامو    

 :سمتم اومد اووردو باندو    

 جلو بیار دستتو-    

 :گفتم لب زیر بردمو جلو دستمو    

 !نبود تشریفات اینهمه به نیازی بابا میشد خوب خودش-    

 چشمامو..ریخت وجودم ته چیزی یه بازم که کرد نثارم چپی چپ دادو فشار هم رو لباشو    

 حس دستم روی سردشو انگشتای...بست دستم دور اروم باندو...فرستادم لعنت خودم به بستمو

 دست از مردونگیمو و قدرت کل میکردم حس...بودم شده خیره بهش مدت تمام...میکردم

 :گفت زدو لبخندی....کشیدم ای دیگه جایه نگاهمو که بال گرفت سرشو..دادم

 هست؟ حواست...شد تموم-    

 :گفتم کنم نگا چشماش تو اینکه بدون دستمو به دوختم نگامو    

 گرم دمت اره-    

 :گفت که رفتم کابینت سمت به کشیدمو بیرون دستاشو تو از دستمو    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

146 

 

 میخوای؟ چی-    

 کنم درست قند اب برات میخوام-    

 در سمت به داد هلم کمرمو پشت گذاشت دستشو کشیدو بیرون دستم از لیوانو    

 !میخورم خودم برو تو.....نمیخواد-    

 ...بذا نه-    

 :گفت محکم حرفم بین انداختو توچشمام عمیقی نگاه    

 هیراد-    

 جانم:  گفت قلبم ته از ندایی یه    

 ...شدم خیره بهش سکوت در فرستادمو لعنت خودم به بازم من و    

 باشه؟....بیخیال-    

 :کردم تر زبونم با شدمو خشک لبای دادمو تکون سرمو    

 باشه-    

 ..رفتم اتاق سمت به و    

 اون که میدونستم خوب و...بودم شده عوض من...نشستم تخت ی لبه کردمو روشن سیگارو    

 ..گرفتم سیگار از محکمی پک دادمو فشار هم روی چشمامو...دارم دوسش جونم اندازه به دخترو

 هیچی...نیستی هیچی تو...پسر بیا خودت باشه؟به تو با که کرده گناهی چه دختر اون مگ    

 ...احساس نه داری پول نه داری خونواده نه...نداری

 :کردم زمزمه زدمو سیگارم به بعدیو پک...لعنتیت غرور خودتیو فقط تو    

 ..!بشه اینجوری نباید-    

 ...شم وابسته بهش نباید...باشم برش و دور نباید    
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 ولی گذشتم چیزا خیلی از من...کردم له سیگاری جا تو سیگارو گرفتمو عمیقی نفس    

 :زدم لب بمی صدای با کردمو پرت تخت روی خودمو...این

 ...!میگذرم اینم از-    

 : دادم ادامه بستمو چشمامو    

 !خودش خاطر به-    

*** 

 ششم و بیست فصل    

 تنها...کنم باز ته تا چشمامو شد باعث جیغ صدای بعد گرفتو یقمو یکی که بودم خواب غرق    

 :بود کوروش وحشی و مشکی چشمای بود چشمام جلوی که تصویری

 !بیرون؟ میندازی خودم ی خونه تو از داداشمو رسیده جایی به کارت عوضی-    

 ...کردم نگا بهش خونسرد    

 ..!کنم خورد دندوناتو نزدم تا لعنتی بنال د! هاااانننن؟-    

 :شد مانعش هاله صدای که صورتم تو بیاد فرود که رفت باال مشتش    

 !بود من خاطر به......کوروش-    

 :گفت اروم و هاله سمت برگشت...موند معلق هوا و زمین بین شدش مشت دست    

 چیشده؟ مگه-    

 :میکرد من من ترس از هاله    

 ...اتاقو تو اومد یهو داداشت...دا-    

 :گفت انداختو بهش نگاهی کوروش...انداخت زیر سرشو شدو ساکت    

 !بیصاحابو؟ اون کن قفل نگفتم مگه-    
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 :گفت کردو صاف یقمو کوروش...شد حاکم اتاق توی مطلق سکوت بازم    

 !داداش شرمنده-    

 :گفتم دادمو تکون سری    

 نیس مشکلی-    

 :گفت میرفت بیرون که درحالی شدو بلند    

 دیگه جای یه میبرمش-    

 به درو رفتو بیرون صدا و سر بی کوروش...بود شده قرمز مطمئنا که کشیدم چشمام رو دستی    

 :گفت هاله که خزیدم پتو زیر... بود شب نصفه دو...ساعت به دوختم نگامو...کوبید هم

 ...بخوریم باهم نخوردم شام-    

 :گفتم انداختمو بهش گذرایی نگاه کردمو باز سرخمو چشمای    

 االن میام-    

 تو رفتم زدمو موهام تو چنگی کردمو صاف دوباره بقمو شدمو بلند..رفت و داد تکون سری    

 ...گرفتم دستام بین سرمو...نشستم کشیدمو عقب صدا بی صندلیو...اشپزخونه

 بخور بیا-    

 ..کردم باز چشمامو کشیدمو بیرون دستام بین از سرمو    

 میکنه؟ درد سرت-    

 وجودم ی همه خرابم حال این با...دادم تکون تاکید ی نشانه به سری برداشتمو قاشقو    

 هیراد جلد تو بازم...بودم گرفته خودمو جلوی اما بود نشسته روم به رو که دختریو هنوزم میطلبید

 ..بودم رفته فرو قدیمی سرد و مغرور

 ...گذاشتم دهنم تو قاشقی    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

149 

 

 نمیزنی؟ حرف چرا-    

 ..باشم تفاوت بی کردم سعی دوختمو چشماش به تشنمو نگاه    

 !بگم؟ چی-    

 : زد لب چرخوندو چشمام تو نگاهشو...رفت وا    

 !هیچی-    

 :گفتم لب زیر شدمو بلند جا از خوردم که غذامو...شد خوردن غذا مشغول دوباره و    

 مچکر-    

 پوچ فکر هزاران با انداختمو تخت روی اتاقم به رسیدن محض به خودمو رفتمو در سمت به و    

 !!خوابیدم

*** 

 هاله    

 به روز یه حاله به روز یه...دیوونه ی پسره...میدادم فحش میشستمو ظرفارو حرص با    

 اگه...بود رفته یادش پیششو دوساعت حرفا....عه عه عه عه...میکرد؟ نگا چجوری دیدی...زاره

 نشدیم عاشق توروخدا کن کیه؟نگا این پس هیراده اون اگه...بود؟ کی قبلیه اون هیراده این

 خواب اتاق سمت به کردمو خشک دستامو...شدیم کی عاشق شدیم که حاالم نشدیم

 :گفتم خنده با دادمو تکون سری...بود تر قشنگ بود شده قرمز وقتی چشماش چقدر...رفتم

 !!رفتی دست از هاله-    

 ...هیراد اتاق سمت رفتم و دادم تغییر مسیرمو یهو که میرفتم اتاقم سمت به    

 در جلوی ریخته هم به موهای و اشفته وضع و سر اون با همش اونوقت...نمیرفت کامران کاش    

 ..بود اتاقم

 ...بود دوستداشتنی خواب تو چقدر...سرش باالی رفتم اروم    
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 ...کشیدم رنگش طالیی موهای تو بردمو جلو اروم دستمو..شدم؟ عاشقش کی از من    

 ...دوستداشتم پامیشد خواب از وقتی بمشو صدای چقدر    

 ...کشیدم دراز تخت روی..رفتم اتاقم سمت به کشیدمو عمیقی نفس    

 ..خوابیده گرفته ریلکس خودش کردو درگیر اینقدر منو راحت چه خوشبحالش    

 ! رفتم خواب به کردمو تخلیه فکرمو بدبختی با گرفتمو نفسی    

    ******* 

 سالم-    

 مسیر تعجب با..رفت دستشویی سمت به و کرد سالمی لب زیر رومو کشید خمارشو نگاه    

 :کردم زمزمه انداختمو باال ای شونه!...سرد؟ اینقدر چرا...کردم دنبال رفتنشو

 ..میاد خوابش حتما-    

 ..شدم منتظر نشستمو میز پشت کردمو حاضر رو صبحونه رفتمو اشپزخونه سمت به و    

 ...نشد هیراد از خبری و گذشت دقیقه پنج اما    

 ...رفتم اتاقش سمت به شدمو بلند میز پشت از اروم    

 حتی من...میکرد روشن بودو لبش ی گوشه که سیگاری بودو گذاشته سرش زیر دستشو    

 ..داشتم دوس کشیدنم سیگار موقع ژستش

 هیراد؟-    

 :گفت بود لبش ی گوشه سیگار که همونطور    

 هوم؟-    

 المصبو اون نکش ناشتا...کردم اماده صبحونه من-    

 :گفت کشیدو باال خمارشو چشمای    
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 ...ندارم اشتها-    

 ..کردم نگاه جدید هیراد به دادمو قورت دهنمو اب    

 !شدی؟ اینجوری چرا تو-    

 :گفت دستشو توی سیگار به دوخت چشماشو    

 شدم؟ چجوری-    

 دیگه منم...کردم جمع رو سفره رفتمو اشپزخونه سمت به حرف بی دادم بیرون صدا با نفسمو    

 اینجوری یهو چرا...تلوزیون سیاه ی صفحه به دوختم نگامو و کاناپه روی نشستم..شد کور اشتهام

 پلکام روی دست بیرونو دادمو صدا با نفسمو...نکردم کاری منکه! نه...کردم؟ کاری من ؟...شد

 خودش برا داره ماجرایی مام شدن عاشق این...بود کم لحظه این تا بدبختیام کل...کشیدم

 ...رفت خروجی در سمت بودم نشسته کاناپه روی که من به توجه به اومدو پایین ها پله از...انگار

 میشد چشم وجودم کل میکردمو گم پامو و دست میدیمش وقتی...نشستم سرجام سیخ    

 ...دیدنش واسه

 :گفت نگهبان به رو کردو باز درو    

 !داری؟ سیگار گرم دمت داداش-    

 :گفت کردو کج سری نگهبانه    

 تو؟ میکنی داری چیکا...بابا دادم بت تازه-    

 :گفت دادو تکون سری هیراد    

 !بابا نخواستیم-    

 :گفت خنده با درو الیه گذاشت پاشو نگهبانه که ببنده درو خواست و    

 من؟ داداش میاری جوش چرا حاال-    
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 :هیراد سمت گرفت اووردو در جیبش تو از سیگاری ی جعبه بعد    

 دیگه؟ سرجاشه ما حساب فقط...شما خدمت-    

 :کرد زمزمه کردو پایین و باال سرشو بار چند میذاشت لبش ی گوشه سیگاری که درحالی هیراد    

 ..!اخرش قرون تا-    

 ...سمتم برگشت و بست درو هیراد خندیدو نگهبانه    

 بعد اما موند خیره روم ثانیه چند نگاش...منو نمیدید که مردی به بودم خیره مدت تمام    

 ...!رفت کشیدو عمیقی نفس دوختو سقف به چشمامو

 یه اینوریه روز یه...دیگه خله خب...چرا میگید شما داره مضمن خوددرگیری میگم من اونوقت    

 حاال...نمیکنه صورتت تو نگا روزم یه میکنه بغلت اونوجوری و میگیره تحویلت روز یه...اونوری روز

 ..!ایندش زن بیچاره...درک به من

 زنش بخواد که کسیو میکنم تیکه تیکه...توهم کشیدم اخمامو نشستمو سرجام سیخ یهو...    

 ..بشه

 ...بکنم ناهار حال به فکری یه باید...رفتم اشپزخونه سمت به کشیدمو خشم روی از نفسی    

*** 

 هفتم و بیست فصل    

 هیراد    

 واسه هاله...کردم خرابش زدم خودم..میگرفت رنگ داشت تازه زندگیم...سیگار پشت سیگار    

 ...زیادیه من

 ...میشه حیف باشه من با    

 :نالیدم لب زیر زدمو سیگار به محکمی پک    
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 چی؟ من-    

 :زدم لب بستمو سوزشش از چشمامو...سوخت وجودم ی همه...کردم له دستم کف تو سیگارو    

 ...نیستی مهم تو-    

 :گفتم خنده با اسمونو به رو گرفتم سرمو    

 کار رفتنش جلو دادی رو خرابه نوکرتم؟دسته کردی درست ما واسه زندگیه اینم وجدانن عاخه-    

 ..!نمیکنه

 اتاقش تو حمام یه هاله...رفتم حمام سمت به شدمو بلند جا از چرخوندمو کاسه تو چشمامو    

 ...میگرفتم دوش بیرون میرفتم باید نبود حمام من اتاق تو اما داشت

 :کردم زمزمه کشیدمو دست چشمام به...حمام گفتم اخ    

 !!لعنتی نکن فک بهش-    

 ...رفتم حمام سمت به برداشتمو لباس دست یه انداختمو دوشم رو رو حوله    

 پوشیدمو شلوارمو کردمو خشک خودمو دستم دم کوچیک ی حوله با گرفتمو کوتاهی دوش    

 ...بیرون اومدم

 ...در جلوی انداختمش االن همین...کو؟ تیشرتم...هللا اال اله ال    

 ...چکید می اب هنوزم خیسم موهای از...انداختم سرم رو رو حوله    

 ..میزد هم قابلمه تو چیزیو یه داشت...بود بهم پشنش...گرفتم پیش رو اشپزخونه مسیر    

 ندیدی؟ منو تیشرت این-    

 ام بگه چیزی یه شد باز دهنش...سمتم برگشت...بود شده بم صدام بودم کشیده سیگار انقدر    

 جلو دادمو تکون سری خنده با...شد خیره بهم گرفته برق مث و ماسید دهنش تو حرف

 :گفتم دادمو حرکت صورتش جلوی دستمو...رفتم
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 کجایی؟ هی-    

 خنده از لبمو...انداخت زیر سرشو و کرد صورتم به گذرایی نگاه زدو پلک سرهم پشت با چند    

 :کردم توقف صورتش روی روبه و برسم بهش تا شدم دوال گرفتمو گاز

 نگفتی؟-    

 کردم که صدایی بی ی خنده از هام شونه...انداخت زیر سرشو دوباره کردو چشمام به نگاهی    

 :گفت کردو من من یکم..میکنه دیوونه منو کاراش این با اخر این...لرزید

 !میگفتی نبود بد چیزی یاللهی یه-    

 :گفتم انداختمو باال ابرومو    

 سرکنی؟ چادر بگم یالله-    

 :گفت کردو اخمی    

 !نکنم نگا بگو یالله-    

 :گفتم دادمو تکون راست و چپ به سرمو    

 کو؟ تیشرتم حاال...حالله نظر حاالیه-    

 :گفت زدو کنار صورتش تو از موهاشو    

 شستمش میداد دود بوی-    

 :گفتم کشیدمو ریشم ته به دستی متفکرانه وایسادمو صاف    

 کردیش؟ بو مگه-    

 :افتاد پته تته به و پرید رنگش شدو گرد چشماش    

 ...میده دود بوی....که.... دیدم...میشدم رد داشتم...دا... نه... نه-    

 :گفتم درو سمت برگشتم    
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 ...باشه هرحال به خب ولی باشه بوده شدید اینقدرم نمیکنم فک-    

 ریخته پیشونیم روی که خیسی موهای...برداشتم ای دیگه تیشرت رفتمو اتاق سمت به بعد    

 در که شدم کاناال کردن پایین و باال مشغول و...نشستم کاناپه رو رفتمو بیرون کردمو خشک بودو

 دو همونجا و شد وارد زار حالی با کوروش...در سمت برگشتم...شد باز بدی صدای با طاق چهار

 :کرد زمزمه شده گرد چشمای با دهنشو جلوی گرفت دستشو هاله...نشست زمین روی زانو

 شده؟ چی-    

 ...سمتش برم که کرد اشاره بودم نشسته کاناپه روی همچنان منکه به سر با بعد    

 ...چه؟ من به ینی که انداختم باال ای شونه    

 ...بجنب: زد لب کردو اخمی    

 سر گذاشتم دستمو...رفتم سمتش به شدمو بلند کاناپه رو از دادمو بیرون صدا با نفسمو    

 :گفتم شونشو

 داداش؟ شده چیزی-    

 واقعا...ریخت گونش روی خوردو و سر اشکی قطره...بود خیره نامعلومی ی نقطه به کوروش    

 کاسه تو چشمامو که کرد اشاره بهم سر با بازم هاله...میکرد؟ گریه داشت که بود کوروش این

 ...کرد پر رو خونه فضای مردونش های زجه که کشیدمش اغوش تو نشستمو زانو رو چرخوندمو

 ...بیاره؟ در پا از مردو این اینجوری میتونست که بود چی...بودم کرده تعجب    

 :کرد زمزمه هاله    

 بگو چیزی یه-    

 :گفت گرفتو نفسی    

 ...پایین اومد بنز یه از...دیدمش-    

 :داد ادامه کردو مشت دستاشو    
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 ..بود من از بهتر چقدر پسره...میومدن هم به چقدر...بود خوشحال چقدر-    

 :زد داد کشیدو چشماش به محکم دستاشو    

 ...بودم عاشقش من لعنتی-    

 :کرد تکرار سرهم پشت گرفتو دستاش بین سرشو    

 داشتم دوسش من...داشتم دوسش-    

 لیوانو که کرد نزدیک کوروش ی شده خشک لبای به لیوانو برگشت اب لیوان یه با رفتو هاله    

 : کرد زمزمه و شد خیره نقطه یه به سموت تو لحظه چند شدو بلند جا از و زد پس

 ...میگیرم ازشون زندگیاشونو چشماشون جلو کنم پیداشون..گرفتن ازم چشمام جلو زندگیمو-    

 :زد نعره کوبیدو دیوار به محکمی مشت    

 لعنتــــی-    

 :گفتم پشتشو زدم    

 !!نداره مردو یه ی گریه ارزش هیچی...داداش بیخیال...نداشته ارزششو شاید-    

 :گفت شدو خیره چشمام تو سرخش چشمای با    

 !ببینی دیگه کس با عشقتو وقتی میشی خورد....میگم چی میفهمی باشی عاشق وقتی-    

 :کردم زمزمه کردمو نگاه هاله به زیرچشمی دادمو تکون سری    

 !! شاید-    

 :گفت گرفتو نفسی کوروش    

 ! میکنم پیداشون....میکنم پیداشون-    

 ..شد بسته بدی صدای با در معمول طبق رفتو بیرون در از و    
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 :گفتم و هاله سمت برگشتم    

 ! گرفتاره جور یه کی هر-    

 :گفت بود خیره در سمت به هنوز که هاله    

 ! بگیره انتقام باباهامون از میخواد-    

 :گفتم زدمو پوزخندی    

 !داره؟ ربطی چه-    

 :گفت چشمامو تو کشید نگاهشو    

 خیلی اینکه خاطر به میشه ورشکست کوروش وقتی بوده نامزدش ارغوان میگفت کامران-    

 ! باشه مشترکشون ی خونه بوده قرار اینجام...میره میذاره بوده پرواز بلند

 :گفتم دادمو باال ابروهامو    

 !!جدیه قضیه پس او-    

 :گفت احتمالی لحنی با دادو تکون راست و چپ به سرشو    

 کنم فک...تقریبا-    

 :نشستم کاناپه روی شدمو رد کنارش از    

 ! ببینیم تلوزیونمونو نذاشت-    

 من سهم دختر اون...دوختم درگاه به نگامو...رفت اشپزخونه سمت به کردو پوفی هاله    

 !...میخوامش؟ هنوزم چرا ولی....ولی...نیس من دهن ی لقمه ینی...نیس

 ...پسر نکنی فک بهش شد قرار....دادم فشار محکم هم روی پلکامو    

 :زدم لب کردمو باز چشمامو    

 ! نکرد؟ فکر بهش میشه مگه-    
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  *** 

 : هشتم و بیست فصل  

 ناهار بیا-    

 سنگینی...نشستم کشیدمو عقب صندلیو...رفتم اشپزخونه سمت به شدمو بلند کاناپه رو از    

 ...میکردم حس نگاشو

 ...گذاشتم دهنم تو کردمو پر قاشقمو...من سردیه بوداینهمه سوال براش شاید    

 نظرت؟ به اینجاییم کی تا-    

 :گفتم بود رومیزی گلهای به نگام که همونطور    

 نمیدونم-    

 :گفت کشیدو عمیقی نفس    

 ..!شدم خسته دیگه من-    

 :دوختم عسلیش چشمای به تفاوتمو بی نگاه    

 چی؟ از-    

 ...شد خیره چشمام به سکوت تو    

 رفتو پایین و باال سیبک با همراه نگاهش...شد جا به جا گلوم سیبک که دادم قورت دهنمو اب    

 ...شد قفل چشمام تو دوباره

 شدی؟ خسته من از-    

 :گفت کردو گردو چشماشو    

 ! نمیشم خسته وقت هیچ تو از من نه....نه-    
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 ازش نمیتونم که سادگیاشه و لودگیا همین خاطر به...افتادم سرفه به گلومو تو پرید غذام    

 :گفتم خنده با کشیدمو سر ضرب یه ریختمو سرفه حین در اب لیوان یه...بگذرم

 ! میکنی دیوونت منو داری تو دختر-    

 ...گفتم چی نفهمیدم خودمم...متعجبش چشمای تو کشیدم نگامو    

 :گفتم کردمو صاف صدامو    

 ...که اینه منظورم-    

 سرگرم غذا با خودمو گذاشتمو نصفه حرفمو...نکردم پیدا حرفم واسه توجیحی گشتم هرچی    

 ...کردم

 کردمو پوفی...بود شده خیره معلوم نا ای گوشه به لبخند با نمیخوردو قاشقم یه اون اما    

 ...شدم بلند دادمو عقب صندلیو

 :گفت گرفتو دستمو مچ که    

 بشین پس...بچینم الکی نمیدن اهمیت بهم که کسایی به ندارم عادت میکنی؟من فرار چرا-    

 ندارم کاریت...بخور غذاتو

 :کردم زمزمه نشستمو سرجام کردمو نگاه بهش عمیق    

 کنم فرار باید-    

 :گفت کردو نگام طلبکارانه    

 ...تهرانی جناب که گفتم-    

 :گفتم بلندی صدای با کوبیدمو میز روی قاشقو    

 سامانی-    

 :گفت دادو فشار هم روی چشماشو    
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 ...ندارم بودن اویزون به عادت من سامانی جناب که گفتم-    

 :گفتم دادمو ماساژ هامو شقیقه    

 مغرور لجبازو-    

 :گفت و باال داد ابروشو تای یه    

 !شکوندی رو همه سر زدی...نزن غرور از حرف دیگه تو-    

 !کردم خوردن مشغول خودمو ندادمو ادامه بحثو دیگه دادمو قورت زور به خندمو    

    ****** 

 ...میبینه؟ کابوس همش چرا این...نشستم سرجام سیخ بلندش جیغ صدای با    

 ...برام نیس مهم که کنه فک بذار..بهتره نرم...زدم موهام تو چنگی    

 ...شم بلند کرد وادارم ناخداگاه اش گریه صدای که کشیدم دراز دوباره تخت روی    

 تاریکی تو کردمو باز درو...میشد تر شدید اش گریه صدای میشدم نزدیکتر اتاق در به هرچی    

 :کردم زمزمه اتاق مطلق

 هاله-    

 اتاق تاریکی به کم کم چشمام...بود بسته کوروش که هایی پنجره خاطر به نبود نوری هیچ    

 ....کرد عادت

 جلو دادمو قورت دهنمو اب...میلرزید ظریفش های شونه بودو ریخته صورتش روی موهاش    

 ...رفتم

 ...زدم کنار موهاشو بردمو جلو دستمو    

 ...بود شده خشک گلوم    

 :گفتم بمم صدای با    
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 خوبی؟-    

 :کرد زمزمه دارش بغض صدای با و خیره بهم اووردو و باال چشماشو    

 !نکنم فکر-    

 ...میشست صورتش روی یکی یکی اشکاش    

 میکشه بابامو اون...میکشه بابامو اون-    

 شد گم پتو الی البه هاش گریه صدای گرفتو بغلش تو رو پتو    

 ..بابام اگه...ندارم کسو هیچ بابام جز من-    

 دستای راستم دست با تختو ی لبه نشستم...بزنه حرفشو ی ادامه نداد اجازه هقش هق    

 :نبود بودن سرد وقت االن..کردم نوازش ظریفشو

 همینطوری که نمیشه..داره ابد حبس تهش ته کشتن ادم...نیستی بچه توکه...هاله بیخیال-    

 ..!بکشه باباتو بره

 بازم که دادم قورت دهنمو اب...میلرزید نحیفش های شونه هنوزم اما...انداخت زیر سرشو    

 :زدم لب گرفتمو اسمون به رو سرمو...رفت پایین و باال گلوم بکسی

 اشکاشو کرد تحمل بشه بده نیرویی یه-    

 ...کشیدمش اغوش تو رفتمو جلو اختیار بی    

 تیشرتم...نداشت تمومی اشکاش..نبود من سهم که دختری تن عطر از کردم پر مشاممو    

 ...بود شده خیس

 ...شدم خیره بهش تاریکی تو رفتمو عقب    

 :کردم زمزمه بوسیدمو عمیق پیشونیشو گرفتمو دستام تو صورتشو طرف دو    

 بخواب...نکن فکر بهش-    
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 کرد ام بدرقه چشماش با و کشید عمیقی نفس    

*** 

 : نهم و بیست فصل    

 :هاله    

 ...دادم بیجونم بدن به قوسی و کش کردمو باز دستامو کشیدمو ای خمیازه    

 ..شدم خیره سقف به ای دقیقه چند کردمو باز چشمامو    

 ...چیشد؟ دیشب    

 ...اتاقم تو اومد هیراد...اهان    

 :زدمو لب زدمو محوی لبخند    

 ! کرد بغلم بوسیدو پیشونیمو و-    

 نشستم تخت روی دادمو بیرون داشتم سر تو که شیرینی رویاهای با نفسمو    

 ...میشه؟ چی هیراد برم اینجا از اگه    

 ...جدید عذاب یه میشه اونوقت...دادم فشار روهم پلکامو...ندیدمش وقت هیچ شاید    

 ...رفتم در سمت به شدمو بلند    

 :گفتم کردمو فکر کمی...چی؟ ببینمش بازم اگه    

 میشه االن مثل وضعیتم-    

 :زدم لب ایستادمو راه وسط زدمو کمرم به دستمو    

 چشه؟ االنم وضعیت مگه-    

 :کردم زمزمه همزمان افتادمو راه چرخوندمو کاسه تو چشمامو    
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 ..!بگیریم فاکتور دیشبو اگه البته....افتضاح-    

 با که شدم اشپزخونه وارد زدم اب یه صورتمو و دست اینکه از بعد زدمو شیرینی لبخند بازم    

 گرد چشمامو...بود کردنش مزه مزه مشغول بودو دستش تو مشروبی لیوان که شدم مواجه هیراد

 :گفتم کردمو

 نیستا خوب ناشتا-    

 گوشم تو بمش صدای شدو خیره بهم خمارش چشمای با کشیدو سر ضرب یه لیوانو تمام    

 :پیچید

 سالم علیک-    

 :گفتم کوبیدمو پیشونیم به دست با    

 سالم...رفت یادم-    

 ...ریخت دیگه لیوان نصفه یه دادو تکون سری    

 باری سرزنش لحن با سمتشو برگشتم همزمان انداختمو سطل تو مشروبو خالی ی شیشه    

 :گفتم

 ها میشه خراب معدت بابا-    

 :گفت و کشید سر لیوانو    

 بودم بیدار دیشبو کل که کنه سرخوشم یکم حداقل منو نمیکنه که ـت*مـسـ...بیخیال-    

 :گفتم باری شیطنت لحن با اووردمو بیرون پنیرو رفتمو یخچال سمت به    

 چطور؟-    

 :گفت دادو تکون راست و چپ به تفاوتی بی با سرشو    

 !بماند-    
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 ...شدم سفره چیدن مشغول انداختمو باال ای شونه دادمو قورت خندمو    

 ..میکردم حس نگاشو سنگینی مدت تمام    

 :نشستم میز پشت گذاشتمو سفره سر چاییارو    

 نشده سرد تا بیا-    

 ..!شد مشغول گرفتو جا رویی به رو صندلی روی صدا بی    

 خیلی کنه فک که کنم رفتار جوریی نباید خب ولی میکردم نگا بهش چشمی زیر گهگاهی    

 ...مشتاقم

 :گفت درونم از صدایی که بودم فکر همین تو    

 نیستی؟ مشتاق-    

 ! نداره تمومی مضخرفات این...دادم بیرون صدا با نفسمو دادمو تکون سری    

 ها شده مسخ مث...کرد برخورد دستش به که کردم دراز خوری مربا قاشق سمت به دستمو    

 ...برداشت قاشقو کردو ای سرفه تک...شدم خیره مردونش دستای به و موندم همونطوری

 ...میخندید داشت عوضی...کشیدم صورتش تو نگامو    

 ! احمق ی دختره...هاله ضایعی بسکه...کشیدم توهم اخمامو    

 داشت همچنان ولی...زد هم ریختو شکر یکم...چاییم تو گذاشت قاشقو کردو داز دستشو    

 ...میخندید

 ...میکردم حس بودو افتاده پیشونیم بین که عمیقی چین...زهرمار    

 :گفتم بهش رو کشیدم خشم سر از نفسی    

 بخندیم مام میخندی؟بگو داری چی به بگی میشه-    
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 چشمامو تو کشید خندانش چشمای...بود توهم اخمام همچنان دادم تکیه ـینه*سـ به دست    

 :گفت

 !میشی استپ کال میکنی ترمز نیس حواست یهو...نیستیا باغ تو میگم-    

 حفظ اخمامو همچنان اما رفت ضعف دلم...نشه تر عمیق خندش که گرفت گاز پایینشو لب    

 :گفتم کردمو

 ...!افتادم چیزی یه یاد-    

 ...شد نمایان لپاش چال که کرد کوتاهی ی خنده انداختو با ابروهاشو    

 جالب چه...اهــان-    

 ناخداگاه...لعنتی...بود لپش روی عمیق گودال اون غرق اما نگاهم دادم فشار هم رو دندونامو    

 :گفت که بست نقش صورتم روی لبخندی

 افتادی؟ چیزی یاد باز-    

 : غریدم کردمو نگاش خشم با    

 هیراد-    

 محرک اصال بشر این...بخندم دوباره شد باعث که داد تکون راست و چپ به سرشو و خندید    

 خندت ناخداگاه توام....میدیدی دنیارو فیلم ترین کمدی داشتی انگار میخندید وقتی...بود خنده

 ...میگرفت

 لب زیر میرفت اتاق سمت به که حالی در شدو بلند میز پشت از اروم شد تمو که صبحونش    

 ...کرد تشکر

 اینهمه...میاره شان کسر براش کنه تشکر اگه میکنه فک اقا...ببرن غرورتو اون شور مرده ینی    

 ...کشیدما زحمت
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 سرت بر خاک ینی...دادم تکیه صندلیم به ـینه*سـ به یه انداختمو دستی پیش تو رو قاشو    

 ...میکنی تحلیل اقارو رفتار داری نشستی اونوقت نیس جاش هیج به اون بمیری اینجا تو...هاله

 که تلوزیون صدای...شستنشون به کردم شروع کردمو باز ابو شیر کردمو جمع ظرفارو حرص با    

 ...رفتم اتاق سمت به کردمو خشک دستامو...کاناپه رو نشسته اومده فهمیدم شد بلند

 ...پیچید دلم توی شدیدی درد که کردم عوض لباسامو رفتمو حمام به    

 :کردم زمزمه کوبیدمو پیشونیم توی دست با...زدم جرقه ذهنم لحظه یه    

 ..!نیس وقتش االن نه-    

 :گفتم نگهبانه به رو رفتمو خروجی در سمت به هیراد به توجه بی بدو بدو    

 االن...بزنم حرف باهاش باید بگو کوروش به بزن زنگ-    

 :گفت تشویش با انداختو پریدم رنگ ی چهره به نگاهی    

 شده؟ چیزی-    

 :گفتم دستپاچه    

 ! دارم کارش بگیره کوروشو شماره نه-    

 ..گرفت کوروشو ی شماره اووردو در جیبش تو از موبایلشو    

 ساعت نیم تا میدونستم...میکشیدم خجالت ازش کمتر که بود کسی تنها اون حاضر حال در    

 ...خرابه وضعم دیگه

 :گوشم دم گذاشت گوشیو    

 کوروش؟ الو-    

 هاله؟ چیشده-    
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 که چپم گوش رو گذاشتم دستمو...بود شلوغ جایه یه تو کنم فک بود ضعیف خیلی صداش    

 :گفتم بلند و بشنوم بهتر صداشو

 اینجا؟ بیای لحظه یه میشه-    

 :شد تر بلند صداش    

 ...نمیتو دارم کار من هاله-    

 :گفتم شمرده شمرده حرفشو وسط پریدم    

 واجبه خیلی...میکنم خواهش-    

 :گفت کردو مکث کمی    

 اومدم باشه-    

 ...رفتم اتاقم سمت به دادمو تحویل نگهبان به گوشیو کشیدمو راحتی نفس    

 ...این؟ کرد گیر کجا پس...بودم کرده متر قدمام با اتاقو کل من بودو گذشته دقیقه ده    

 شتاب با درو سمت دوییدم که اتاق در به خورد ضربه چند...تمومه کارم دیگه دقیقه بیست    

 ...بستم درو و تو کشیدمش...شدم مواجه کوروش تفاوت بی ی چهره با و...کردم بازش

 :گفتم جلوشو وایسادم خجالت با...بود کرده تعجب خودشم    

 ...ولی بگم بت چجوری نمیدونم-    

 :گفتم انداختمو زیر سرمو کردمو نگا کنجکاوش چشمای تو اضطراب با    

 ! دارم نیاز چیزی یه به-    

 : گفت کردو ریز چشماشو    

 !چی؟-    

 :کردم زمزمه دموش خیره چشماش تو گرفتمو گاز لبمو    
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 !میشه نیاز بار یه ماهی-    

 :گفت شده کنترل ای خنده با شدو بلند جاش از یهو که...شد خیره چشمام تو کمی    

 ...!میام برات میگیرم االن...گرفتم بابا گرفتم-    

 ..شد خارج اتاق از زدو ای قهقهه که توهم کشیدم اخمامو    

 مطمئنا...میکرد درد خیلی دلم...نیوفته اتفاقی االن که میکردم خدا خدا تختو رو نشستم    

 ...شدا ای ریزی آبرو چه...انگشتام با بازی به کردم شروع انداختمو پایین سرمو...بود پریده رنگمم

 رژه اعصابم رو تلوزیون بلند صدای و کاناپه رو بود نشسته همچنان نبو خیالش عین که هیرادم    

 نمیپرسه سوالم یه اصن....مردم؟ ، زندم من ببینی بیای نباید تو...مردم من اومدو اخه...میرفت

 ...شد اتاق وارد رنگی سیاه پالستیک با کوروش که کردم اخمی...باشه خوش دلش ادم

 !...سریع چه    

 :گفت خنده با گذاشتو اتاق ی گوشه پالستیکو    

 برات؟ بیارم کاچی-    

 ...شد کوبیده بسته در به ضرب با بالشت و بست درو خندیدو که در سمت کردم پرت بالشتو    

 ...دادم انجام کارمو حمامو تو پریدم برداشتمو پالستیکو    

 چی نبود معلوم دارم خودم از من که شناختی این با گرنه و...رسید بزنگا سر کوروش شد خوب    

 !میشد

*** 

 هیراد    

 خوب...بودم نشسته سرجام بود زحمتی هر به اما...اتاق سمت به میشد کشیده پاهام    

 ...چشه میدونستم
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 بلندم ی خنده از که لبام رو کشیدم دستمو..بود هول چقدرم...نشست لبام کنج لبخندی    

 ...کنم جلوگیری

 نقش پیشونیم وسط عمیقی اخم کردمو مشت دستامو...گفته کوروش به چجوری موندم من    

 ...بست

 ندارن حق ولی...قضیه این داره خنده یکم درسته...میخندید اونطوری که گفت چی کوروش به    

 ...باشن راحت باهم اینقدر

 زندگی این کل تو...دادم دست از عقلمو پاک...خندیدم صدا بی بازم زدم موهام تو چنگی    

 ...گرفت ازمون دختره این که بود خوش داشتیم که عقلی جو یه به دلمون

 بودم افکارم غرق دوساعتو این اینقدر...تلوزیون سمت به شدم دوال کردمو قفل هم تو دستامو    

 ...میبینم اشپزی برنامه دارم نبود حواسم اصن که

 ...شدم بلند جام از کردمو خاموشش دادمو تکون راست و چپ به خنده با سرمو    

 هاله اتاق به نگاهی چشمی زیر توراه...اتاقم سمت رفتم کردمو صاف تیشرتمو    

 ...روز؟ وقت این...بود خوابیده...انداختم

 واسه کن درست چیز یه پاشو حداقل...پاشدی خواب از تازه که تو بگه نیس یکی عاخه د    

 ... K نشیم شکممون شرمنده...ناهار

 ...خوابه که االنم...نداره ضرری که اش دقیقه یه بابا بیخیال...برداشتم جلو به قدمی    

 وایسادمو باالسرش...شدم اتاق وارد کشیدم که عمیقی نفس با دادمو فشار هم روی چشمامو    

 ...شدم خیره سفیدش صورت به

 بازم کردم ولش اینکه محض به اما...دادم بهش تابی پیچیدمو انگشتم بین موهاشو تار یه    

 لبام روی عمیقی لبخند...بود ـان*عـریـ حد از بیش دختر این موهای...افتاد ای گوشه شد صاف

 ...کشیدم پایین اش چونه تا پیشونیش روی از اروم انگشتمو...نشست
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 فکر وقتی میشد سست زانوهام...فرستادم لعنت خودم به هزارم بار برای بستمو چشمامو   

 موقعی یه....نداره جایی هیچ زندگیم از قسمت هیچ تو دیگه که میرسه روزی یه که میکردم

 پریشونو موهای با که نیست ای هاله دیگه میشم بلند خواب از صبح روز هر وقتی که میرسه

 :کردم زمزمه دستشو رو گذاشتم دستمو اروم...کنه سالم بهم خابالوش چشمای

 ..!لعنتی نمیتونم تو بدون من-    

 ...کردم نزدیک بینیم به گرفتمو دستم تو رو مالفه...انداختم تخت روی اهسته خودمو    

 روی رو مالفه...بود پیچیده مالفه تو که بود تنش عطر این اما نداشت خاصی عطر هیچ هاله    

 ! برد خوابم اختیار بی انداختمو صورتم

*** 

 سی فصل    

 هاله    

 کم کم اما بود تار اول روم روبه ی صفحه...کردم باز چشممو گونم روی چیزی سنگنی حس با    

 ...میکردم حس گوشم کنار نفرو یه منظم نفسای صدای اما...نمیدیدم چیزی ولی...شد واضح

 و سر ینی...هاله سرت بر خاک...زدم توهم بازم حتمن...برد خوابم کی نفهمیدم اصن لعنتی    

 ...نمیشی ادم بزنن تهتو

 و هیراد بور و بلند های مژه...شد گرد چشمام روم به رو ی صحنه دیدن از اما چرخیدم غرغر با    

 !.؟...اینجا اومد کی این...میخورد چشمم به بود چیزی تنها ایش قهوه پرپشتو ابروهای

 دوهزاریم یهو که...کردم نگاه هیراد صورت به تعجب با دیگه بار یه...بود لبام روی نرمی چیز یه    

 ....افتاد

 به چسبیدی ینی فقط میبینی چشماشو تو وقتی خب....هاله نکنه چیکارت خدا بگم ای    

 ...دیگه صورتش
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 خواستم دادمو فحش خودم به دادمو فشار روهم چشمامو...کشیدم پایین زحمت با چشمامو    

 ...بوسید نرم و اروم گردنمو پشت گذاشت دستشو که بکشم عقب

 این...بود بسته چشماش هنوزم...بیرون بیوفته بود مونده کم که بود شده گرد حدی به چشمام    

 ...بیدار؟ یا بود خواب

 فایده بی تالشم اما دادم هلش عقب به سینشو رو گذاشتم دستامو باطنیم میل خالف بر    

 ...بود بوسیدن مشغول همچنان اون چون...بود

 زد زل کردو باز رنگشو ابی چشمای...شد جدا ازم ثانیه چند از بعد...بستم چشمامو ناخداگاه    

 شدو گرد یواش یواش چشماش...میچرخید تردید با صورتم اعضای بین نگاهش...چشمام تو

 :کرد زمزمه زدو موهاش تو محکمی چنگ...نشست سیخ تخت رو سرجاش

 کردم؟ چیکار من-    

 ...زدم زل بهش دادمو قورت دهنمو اب...کرد نگام سوالی سمتمو برگشت    

 ؟...کردم نگات بز مث وایسادم منم بوسیدی منو خواب تو میگفتم؟میگفتم چی    

 کمرش به دستش یه بودو موهاش تو دستش یه که درحالی شدو بلند تخت رو از حرکت یه با    

 ...نمیفهمیدم که میکرد زمزمه خودش با چیزایی یه...کرد متر اتاقو کل

 :بود این خورد گوشم به که چیزی تنها کردمو تیز گوشامو    

 هیراد سرت بر خاک-    

 رو مالفه...سمتم اومد بلند قدمهای با کردو دیوار ی حواله مشتی...پریدم جام تو که زد فریادی    

 خیره بهش ترسیده چشمایی با شدمو جمع جام تو نشستم تخت رو که همونطور کشیدمو باال

 ...شدم

 نگاه این از بود اومده بند نفسم...شد خیره عمیق چشمام تو و شد متوقف سرم باال    

 :گفت کشیدو صورتش به دستی...چشما این زیر میشدم ذوب داشتم...خیره



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

172 

 

 ..من...من...هاله ببین-    

 :گفت ارومی صدای با گرفتو نفسی...نمیتونست اما...کنه عذرخواهی میخواست    

 ..که نمیخواستم...شرمندم واقعا-    

 هرکاری کرد ـوس*هـ موقع هر...دستشم ی بازیچه فقط میکردم حس...توهم کشیدم اخمامو    

 رنگ یکم جدیش ی چهره خورد گره که ابروهام...کنم نگاش بشینم منم بکنه داشت دوست

 :گرفت نگرانی

 ..عمدی...نبود خودم دست ینی...بود خواب یه مث اصال کن باور-    

 از تنم...شدم خیره چشماش توی اخم با..شد خیره بهم کردو سکوت که باال گرفتم دستمو    

 :میلرزید بود شده وارد بهم که ای عصبی فشار

 بشینم منم بکنی بخواد دلت غلطی هر کردی فک...هان؟ کردی فک چی خودت با تو...تو-    

 کارتو احساسی هیچ بدون که بازی ـوس*هـ یه تو...توام ی بازیه من مگه...کنم نگات صاف صاف

 میخوام نه...نمیگه هیچی...بدبخته کاره و کس بی دختره که روش میکشی ماله یه تهشم میکنی

 ..بدون

 :زد نعره حرفم بین    

 ...شـــو خفه-    

 :داد ادامه و باال اوورد تهدید ی نشونه به انگشتشو    

 زندگی ادم مث سال هشت و بیست من...کنی بارم میاد دهنت به هرچی نمیذارم-    

 ...بگی بهم میاد دهنت به چی هر بچه الف تویه اینجا بیام اونوقت که...نذاشتم کج پامو...کردم

 :زد داد    

 میفهمی؟-    
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 و باال سینش عضالت و بود شده قرمز خشم از صورتش...تخت به بودم چسبیده ترس از    

 میشد پایین

 با بندازم بشون نگا یه تا بودن دنبالم که کسایی بودن...داشتم موردشو...داشتم فرصتشو-    

 رفت کس هیچ..کردم زندگی تنها...نداشتم ـطه رابـ کس هیچ با حاال تا اما...نداشتم هیچی اینکه

 پامو جا هیچ من...هاله نکردم ولی بکنم میخواد دلم غلطی هر میتونستم...نمیکرد چک امدامو و

 ...باز ـوس*هـ نگو من به دیگه...نذاشتم کج

 ...کوبید بهم ضرب با درو رفتو بیرون اتاق از محکم قدمای با گفتو اینو    

 ...بودم شده خیره رفتنش مسیر به شده گرد چشمای با هنوزم    

 ...ـوسـه*بـ اون از نیومد بدت توام... هاله چرا دروغ    

 :گفتم لب زیر دادمو بیرون صدا با نفسمو    

 !میکنی؟ چیکار من با داری-    

 ...شده خفه بالشت توی که بلندی جیغ...زدم جیغ دلم ته از گرفتمو دهنم جلوی بالشتو    

 با...میخواستم مردو این دلم ته از من...میخواستم من...ریخت هام گونه روی یکی یکی اشکام    

 ...میخواستمش من...هاش ـوسـه*بـ تموم با...فریاداش و داد تموم

 .!بودم ابی چشم مرد این عاشق من...بزنم گول خودمو نمیتونستم    

*** 

 ویکم سی فصل    

 هیراد    

 ...میگذشت ماجرا اون از روز چهار    

 صبحونه و شام و ناهار وقت میدیدمش که وقتایی تنها...بودم شده سرسنگین خیلی هاله با    

 ...کارش پی میرفت هرکسی و میشد صرف حرف بدون اونم که بود
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 میرم من که تهشم...شام بیا...ناهار بیا...صبحونه بیا...سالم بود شده روزانمونم ی مکالمه    

 ...بخوابم

 ...بود تر مسخره و تر تکرای خودمم بار نکبت زندگی از حتی این    

 ...کردم دود ای دیگه سیگار کشیدمو صورتم به دستی    

 و پهن ی کاناپه روی تاریکی و مطلق سکوت تو هنوز من بودو شب نصف دوعه حدودا ساعت    

 ...میکشیدم سیگار بودمو نشسته خاموش تلوزیون روی روبه پذیرایی ی کشیده

 فک چیزی به داشتم مشغله تا هزار اگه ام بچگی از...بودم فکری بی و خونسرد ادم اصوال    

 روزی ده بودو کرده فرق اوضاع االن اما...میکنن زندگی لحظه تو که بودم بیخیاال این از...نمیکردم

 ...بود کرده پر عسلی درشت چشمای با دختری منو فکر تمام که میشد

 میدویید پابرهنه که بود هاله وسط این بازم...میدادم هل ای دیگه سمت فکرمو که موقع هر    

 ...افکارم وسط

 نامعلوم ای نقطه به هرشب مثل فرستادمو بیرون دودشو داشتم نگه انگشتم بین سیگارو    

 ...شدم خیره

 نا های صدای وسط این و...نمیخوابیدم ساعت سه دو از بیشتر شاید شبا که بود وقتی چند    

 که میداد نشون وقتش بی و وقت خوردنای اب و میومد هاله اتاق تو از که تولوقایی تلقو و واضح

 ....دارم روزو و حال این که نیستم کسی تنها من

 شب...میخوابه ساعتی چند فقط و بیداره شب هر که هست سالن ته اتاق اون تو دیگم یکی    

 ..بیاد سراغم وضعیت این تو میتونست که بود چیزی بدترین بیداری

 ...گذاشتم سرم زیر دستمو کشیدمو دراز کاناپه روی کردمو له جاسیگاری تو سیگارو    

 که بود ته و سر بی فیلمای این مثل...نمیرسیدم جا هیچ به میکردم فکر ماجرا این ته به وقتی    

 حدس خودمون تهشو که میکرد ولش نصفه کاگردان شایدم..میشه چی تهش زد حدس نمیشد

 ..بزنیم
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 ...میگی داری چی نمیفهمی میاد خوابت اینقدر...هیراد بابا بخواب...گرفت خندم    

 ...صورتم رو گذاشتم قائم حالت به دستمو دادمو تکون راست و چپ به سرمو    

 ...خواب؟ کدوم    

 :کردم زمزمه خنده با کشیدمو عمیقی نفس    

 ! نیس حسش دیگه بده کات...بده کات...نوکرتم خدایا د-    

*** 

 هاله    

 ...پیچید سالن کل توی قیژش صدای که کردم باز اتاقو دره اروم    

 ...مطلق سکوت بازم    

 رنگ ای قهوه پارکت روی ام برهنه پاهای...کردم حرکت اشپزخوه سمت به اهسته قدمهای با    

 ...میکرد ایجاد خفیفی صدای سالن کف

 المپ نور که شدم خیره ای چهره به کردمو توقف لحظه چند روز هر مثل رسیدمو پذیرایی به    

 ...بودش گرفته نشونه دقیقن اشزخونه مصرف کم

 ...کشیدم عمیقی نفس بستمو چشمامو    

 بورش و پرپشت موهای روی از نگاهمو..میشد مظلوم بیداریش برعکس خواب توی چقدر    

 ...کشیدم پایین

 خوش قلمی بینی از شدن رد از بعد گذشتمو ایش قهوه بلند های مژه پرپشتو ابروهای از    

 : زد زنگ گوشم تو صداش کردمو توقف ایش قلوه لبای روی حالتش

 !(نداشتم هیچی اینکه با بندازم بشون نگا یه تا بودن دنبالم که کسایی بودن)    

 ...نباشه؟ دنبالت و ببینه تورو میتونه کی اصال!....نداری؟ هیچی تو گفته کی    
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 ...؟..بشم بیخیالت نمیتونم چرا...بگذرم ازت نمیتونم چرا    

 !..دوستداشتنی؟ لعنتی بیرون نمیری ذهنم از چرا    

 گونم روی بود کرده خوش جا چشمم ی گوشه که اشکی قطره دادمو فشار هم روی پلکامو    

 !؟...کنم زندگی راحت بقیه مثل نمیتونم چرا...ریخت

 ؟...بشم عاشق راحت    

 !خدا؟ من رو کردی کلیک چرا    

 ...!!ندارم توانشو من...نمیتونم من    

 :نالیدم کشیدمو اشکیم صورت به دستی    

 !!کن ولم...خدا کن ولم-    

 ...خورد گره مچم دور مردونش دستای که برداشتم اشپزخونه سمت به قدمی    

 ...کشیدم مچم روی اشکیمو ی شده گرد چشمای    

 ...!بود گرفته دستمو واقعا...نبودم خواب نه    

 پیشونیش وسط که عمیقی چین اما بود بسته هنوزم چشماش...کشیدم صورتش توی نگاهمو    

 ...میداد بودنش بیدار از خبر بود افتاده

 ...شد تر محکم انگشتاش گره که بکشم بیرون دستمو خواستم خوابه اینکه خیال به    

 نزدیکیو اینهمه طاقت قلبم...بسمه دیگه...بسمه...ریخت صورتم روی مهابا بی اشکام بازم    

 ...نداره

 :شد اکو گوشم تو صداش که کشیدم چشمام روی خشونت با ازادمو دست    

 !نکن گریه-    

 ...میپاشیدن زخمم رو نمک انگار میگفت اینو موقع هر...گرفت اوج هقم هق    
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 ...بود بسته چشماش هنوزم...بود دستش تو مچم هنوزم اما نشستم زمین رو همونجا    

 برداشته رو خونه کل سکوت اون تو که ضعیفی هق هق به بود شده تبدیل صدام بی های گریه    

 ..بود

 :گفت تر محکم دادو بیون صدا با نفسشو کشیدو صورتش روی ازادشو دست    

 !نکن گریه میگم-    

 ..شدم خفه واقعی معنای به...شدم خفه    

 ...بگیرم میریختو گونم روی صدا بی ایندفعه که اشکامو جلوی نمیتونستم بازم اما    

 ...اومد بند نفسم...میشد کشیده دستم روی اروم سرخوردو دستم روی نوازشگرانه انگشتش    

 توی دستش ی برجسته های رگ...مردونش دستای به شدم خیره و شد چشم وجودم تمام    

 ..میشد دیده کمم نور اون

 شنیده صداشو مبادا که شدم خیره بهش وحشت با که کوبید سینم به خودشو اینقدر قلبم    

 ...باشه

 بین چین...میکرد نوازش انگشتاش سر با اروم دستمو بودو بسته چشماش همچنان اون اما    

 اون تو پریدو سرم از کردن گریه...کنه باز چشماشو نبود حاضر اما بود شده تر عمیقی ابروهاش

 ..!نیست غرورش از باالتر هیچی مرد این وجود تو که میکردم فکر این به داشتم لحظه

 ..!کنه نگاه بهم و کنه باز چشماشو نبود حاضر حتی    

 سرش کنار درست...کاناپه کنار خالی جایه روی سرمو دادمو ماساژ ازادم دست با ابروهامو بین    

 ...بستم چشمامو گذاشتمو

 ...!بخوابم میتونستم راحتتر اینطوری    

 !برد خوابم نشسته همونطور که کرد نوازش دستمو اونقدر    

*** 



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

178 

 

 دوم و سی فصل    

 (راوی) مفرد شخص سوم    

 گوشه هارا پالستیک سالن به کردن نگاه بدون شدو خم..کرد باز را در اهسته کوروش    

 ...گذاشت

 زمین روی دخترک...شد قفل کاناپه روی اش وحشی مشکی چشمان و کشید باال را نگاهش    

 ...بود هیراد سر کنار سرش بودو نشسته

 ...بود خورده گره هم در که سرخورد دستانشان روی ارام نگاهش    

 ...بست نقش ذهنش در تصویر ان به شبیه تصویری و بست را چشمانش    

 ...!بخوابم اینجا میخوام منم خب-)    

 :گفت شیطنت با انداختو باال را ابروانش کوروش    

 !بخواب تخت رو برو...میشه جا نفر یه اینجا نمیشه-    

 قورت را اش خنده زور به کوروش که برچید لب و کوفت زمین به را پاهایش ها بچه مثل ارغوان    

 :گفت دادو

 !گفتم که همین-    

 سر کنار را سرش خنده با ارغوان...گذشت لحظه چند...بست را چشمانش شیطنت با بعد و    

 :گفت بود نشسته که همونطور گذاشتو کاناپه خالی قسمت در کوروش

 !راحتترم اینطوری من-    

 کشید دستش در ارغوانو ظریف دستای و انداخت چنگ...دل ته از ای حنده...خندید کوروش    

 ..! (برد خوابشان بعد لحظه چند و

 ...کشید عمیقی نفس کردو باز را چشمانش    
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 ...نمیکرد باور نمیدید خودش چشم تا اما...هست هایی خبر خانه این در که بود گفته برادرش    

 از بیشتر پسر این به اما کند رها خدا امان به خانه یک در آنهارا که نبود درست کارش شاید    

 خوانده چشمانش در را این...نمیکند خطا پا از دست میدانست و داشت اعتماد چشمانش

 ...بود

 رویش به رو ی صحنه به بازهم و زد موهایش در چنگی گذاشتو اشپزخانه در هارا پالستیک    

 پس...میداد آزار را کوروش اما بود قشنگ صحنه این...ندانست جایز را بیشتر ماندن...شد خیره

 ..!شد خارج کردو باز را در آهسته

 :کرد زمزمه و شد قفل کوروش ی اشفته صورت روی نگاهش در جلوی نگهبان همان کامیار    

 عمو؟ پسر خوبه حالت-    

 ..بکاهد درونش اشوب از شاید که کرد مصلحتی ای خنده و کشید چشمانش روی را دستش    

 وقتی شد عمویش ی شرمنده چقدر....کشید کامیار رنگ ای قهوه چشمان درون را نگاهش    

 با توانست فقط اش سالخورده و پیر عموی و....میگیرم قرض روز چند برای را پسرانت گفت

 ...!ببرشان که بگوید و بدهد تکان سری لبخند

 :گفت کوبیدو کامیار ی شانه سر    

 !نیست چیزی-    

 :گفت کشیدو کوروش پیشونی روی دستی نگرانی با کامیار    

 مطمئنی؟-   

 ...برود ها پله سمت به و بزند لبخندی توانست فقط زار حال همان در کوروش    

 به نََمک نَم تا امد می اینجا به امید هزار با روز هر که مردی بودبرای خاطره تمامش خانه ان    

 ...!بچیند خونه وسایل اش دوستداشتنی نامزد همراه

 :کرد زمزمه تورج که رفت خروجی در سمت به کشیدو اش شده سفید های شقیقه به دستی    
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 خوبی؟-    

 عمو و بود کوروش شبیه حد از بیش پسر این...شد خیره دیگرش عموی پسر سیاه چشمان در    

 گفته بودو کوبیده پشتش بر خنده با عمو که است یادش حتی...بود راضی بسیار ماجرا این از

 لب دادو تکون سری...مرد این میخواهد چه خدا از دیگر برود تو به هم اش مردانگی اگر که بود

 :زد

 خدافظ...نیست چیزی-    

 ...!نیاوران های خیابان در شد گم کردو باز را در    

 را اش مردانگی ببینی که کجایی...مشکالت برابر در زد زانو ات برادرزاده ببینی که عمو کجایی    

 ...!!بیحالت و ای قهوه چشمان با دختر یک برد تاراج به

 کولر این حال به فکری یه باید بود شده گرم بشدت هوا...کرد شلوارش جیب داخل را دستانش    

 !گرما در میشدند چه ها بدبخت این نبود معلوم وگرنه..میکرد

 بدبختی با را ان که انداخت رنگش سفید داغون و درب پراید به را خودش اهسته قدمهای با    

 ....!بود خریده میلیون نه

 را بود خریده ارغوان ی سلیقه به که رنگی سفید bmw ان مشقت با چقدر که امد یادش    

 ! بود گرفته را وجودش کل گندش بوی و بود کرده باز سر که بزند اش زندگی زخم به تا فروخت

 ...افتاد راه مادریش ی خانه سمت به کردو روشن را ماشین    

 ...شد پیاده اهسته کردو ترمز مادرش قدیمی ی خانه جلوی    

 ان به که کوچیکی قلب که اورد بیرون را بزرگش کلید دسته جیبش ته از و انداخت دست    

 ...زد چشمک چشمانش در همیشه مثل بود اویزان

 باز را در کردو پیدا را خانه فکستنی کلید..ارغوانی قلب ان روی A حرف کاری حک به اعتنا بی    

 ..رفت داخل کردو
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 :پیچید گوشهایش در مادرش لرزان و پیر صدای که بود نبسته را در کامل هنوز    

 !مادر؟ تویی کوروش،-    

 :گفت میبست را در که حالی در کردو صاف را صدایش    

 !کردم بیدارت...بخواب...مادر منم اره-    

 جلوی مادرش بیجون و کوتاه قامت که پاکرد را در کنار های دمپایی و اورد در را کفشهایش    

 ..!بست نقش چشمانش

 صبحی؟ اول رفتی کجا ناشتا...بدم صبحونه بهت بیا...میشدم بیدار باید دیگه نه-    

 چروک پیشونی برداشتو قدمی عادت طبق زدو مادرش مهربان ی چهره به لبخندی کوروش    

 :کرد زمزمه و بوسید را مادر ی خورده

 !برم قربونتون من الهی-    

 ...!خدانکنه: گفت لب زیر و خندید پیرزن    

 :گفت میرفت اش نقلی ی اشپزخانه سمت به که درحالی بعد و    

 !بخوریم صبحونه بیا کن عوض لباساتو-    

 ـل*میـ با را میزد مادرش همیشه که محمدی گل خوب عطر و کشید عمیقی نفس کوروش    

 عضله به اینه در کشیدو بیرون تنش از را تیشرتش رفتو اتاق سمت به کشیدو اش بینی داخل

 ...میباختند جان داشتند کم کم که شد خیره هایش

 ..رفت اشپزخانه سمت به کردو تن بر را رنگش کهربایی تیشرت    

 چند که پسرش صورت به شد خیره پیرزن...گرفت جا میز پشت ارام کشیدو عقب را صندلی    

 ...بود شده حرف کم بود وقتی

 های روز از انقدر و مینشست میز پشت ذوق با کوروش که روزهایی کرد باز جا ذهنش در    

 ...!کند گرم را ان مجددا میشد مجبور مادر میکردو یخ غذایش که میگفت ارغوان با خوبش
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 چای قاشق صدای با...بود شده تبدیل حرف کم ارامو مردی به که بود وقتی چند پسرک ان    

 دست گرفتو بزرگی ی لقمه...امد خودش به میخورد چرخ رنگ سفید چینی لیوان در که خوری

 : داد کوروش

 !بخور...نداری رو به رنگ وقته چند این...مادر بخور-    

 دهانش داخل کشید بیرون دستانش از را لقمه و مادرش نگران ی چهره به زد لبخندی کوروش    

 : شد بلند جایش از خورد را صبحانه سکوت در...گذاشت

 مادر نکنه درد دستتون-    

 ...شود خیره پسرش چشمان در توانست فقط پیرزن    

 را کلیدش دسته و بوسید را مادرش پیشانی...میدانست را اش معنی خوب کوروش که نگاهی    

 ...رفت در سمت به برداشتو

 :گفت و امد بیرون اشپزخانه از مادرش...برود زود که بود نکرده عوض را شلوارش هم اول از    

 مادر همراهت به خدا-    

 چون...میرود کجا که نمیپرسید میشد بلند جایش از کوروش وقتی دیگر که بود وقتی چند    

 چشمانش با و میکرد وداع او با فقط پس...است شده بزرگ حد از بیش دیگر پسرش میدانست

 ...!میکرد اش بدرقه

 ...رفت بیرون کرد که کوتاهی خداحافظی با دادو تکان سری کوروش    

 ...برسد مقصد به تا بود مانده قدم یک فقط...بود زده را ردشان    

 ..!رفت ماشین سمت به بلند قدمهای با و کشید ماشینش روی را اش جدی نگاه    

 ...!بود خبرهایی نیاوران نقلی آپارتمان در تر آنور خیابان اماچند    

 واضح کم کم گرفتو جان چشمانش جلوی که چیزی اولین کردو باز را چشمانش دخترک    

 ...!بود هیراد بلند مژگان...شد
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 ...شد بلند جایش از پاشیدو رویش به لبخندی    

 ...بود خوابیدن نشسته عاقبت هم این...پیچید گردنش در بدی درد    

 که شد خیره دختری ی چهره به اینه در و زد صورتش به ابی رفتو دستشویی سمت به کالفه    

 رفته یادش اصال که بود کرده عاقلش انقدر عشق یه حاال و نداشت تمامی هایش شیطنت روزی

 ...!کند شیطنت باید چگونه بود

 را رنگش عسلی نگاه کردو روشن را کتری زیر و رفت اشپزخانه سمت به کرد باز را چوبی در    

 !کشید ساعت روی

 چهار این خالف بر او و بود پرانده سرش از عقل هیراد کنار خوابیدن انگار...بود دوازده ساعت    

 !بود خوابیده حسابی روز

 ...زد لبخندی...بود نکرده پف چشمانش شد خوب...کشید چشمانش به دستی    

 ...بیاید بنظر خوب مرد این مقابل در که میخواست چرا میدانست خوب خودش    

 منتظر و گذاشت دار دسته لیوانهای کنار نظم با را خوری چای قاشق کردو آماده را نان و پنیر    

 که برگشت اشپزخانه در سمت به و کرد دم را چای سکوت در بعد و بیاید جوش چای تا شد

 ...دید هارا پالستیک

 ...زد دید را داخلش یکی یکی رفتو سمتشان به کردو تند قدم    

 دهانش روی محکم را دستش بعد رفت فرو فکر در لحظه چند...بود؟ اورده هارا این کوروش    

 خوابیده حالت همان در هم هنوز که شد خیره هیراد به درگاه از شده گرد چشمای با کوبیدو

 ...بود

 ...بود؟ دیده حالت ان در آنهارا کوروش یعنی    

 پیش که هایی فکر چه کوروش که کرد فکر این به و کشید پیشونیش به دستی ایستادو    

 !...است نکرده خودش
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 ...بود رفته آبرویشان    

 انگشت عادت طبق که حالی در بودو ایستاده اشپزخانه درگاه در شده گرد چشمای با همانطور    

 ...بود شده خیره رویش به رو رنگ سفید دیوار به بود گرفته دندان به را اش اشاره

 :پیچید گوشش در هیراد بم صدای که    

 شده؟ چیزی-    

 ...است شده رگ به رگ گردنش بود مطمئن که چرخاند هیراد سمت به تند انقدر را سرش    

 را لبخندش جلوی نتوانست حال آن با اما شد جمع اش قیافه کشیدو گردنش روی را دستش    

 ...بگیرد

 بیدار خواب از که وقتی است مردانه بم صدای این عاشق که میدانست خوب هم خودش    

 ...میشود

 خیره گردنش به خمارش چشمای با هاله لبخند به توجه بدون شدو خیز نیم جایش در هیراد    

 :کرد زمزمه شدو

 گرفت؟ شد؟درد چی-    

 با و رویش به رو دوستداشتنی مرد خمـار چشمان در شد قفل دخترک عسلی های مردمک    

 :گفت بود کجی دهن شبیه بیشتر که مصلحتی ای خنده

 !شد رگ به رگ کنم فک...بابا نه-    

 دراز هاله گردن سمت به را دستش و رفت هاله سمت به شدو بلند جایش از نگرانی با هیراد    

 :گفت بود هم در هم هنوز هایش اخم که درحالی کردو

 ..!ببینم-    

 !کشید عقب خداگاه نا دخترک    
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 حساس گردنش روی چقدر هاله که امد یادش تازه و شد خیره چشمانش در لحظه چند هیراد    

 ...است

 جان ذهنش در داشت هم باز که خاطراتی به فرستاد لعنت دادو فشار را چشمانش    

 ...!میگرفت

 ..است شده ناراحت او که کند گمان هاله مبادا که زد کجی لبخند    

 :گفت همزمان رفتو دستشویی سمت به کشیدو موهایش داخل را دستش    

 !میشه بهتر بده ماساژش گرم آب با-    

 !!!رفت داخل کردو باز را دستشویی در و    

*** 

 سوم و سی فصل    

 :کشید فریاد کوبید میز روی را تنومندش های مشت    

 !نده من تحویل پرت و چرت-    

 :گفت کنان من من و افتاد پته تته به پیرمرد    

 ...من خدا به اقا-    

 ...است شده سرخ هم صورتش که میدانست خوب...بود زده بیرون اش پیشانی رگ    

 :گفت تری ارام صدای با و بکاهد ان درد از تا داشت نگه اش شقیقه روی را دستش    

 خر مارو کن قبول شمام خب ولی ندارم شمارو به احترامی بی قصد من!...جان پدر ببین-    

 !میکنم ساپورت خانوادتو خودتو جوره همه خودم من...بگو راستشو...کردی فرض

 ...!دوخت پیرمرد ترسیده چشمان در را رنگش سیاه نگاه    

 :گفت لرزانش صدای با و گرفت او از نگاه پیرمرد    
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 ...که گفتن مهندس آخه-    

 ...کند کنترل شرایط این در را خودش نمیتوانست اصال...شد عصبانی بازهم کوروش    

 ..!شد خفه پیرمرد گلوی در صدا که کوبید میز روی محکمی مشت    

 :کرد زمزمه شمرده شمرده و آرام    

 !دارم...هواتو...خودم...من-    

 ممکن و است اشتباه کارش میدانست هم خودش...بود نوسان در چشمانش بین پیرمرد نگاه    

 حال به دلش اینقدر چرا نمیدانست چون کرد باز زبان اما بدهد باد به را سرش خاطرش به است

 ...!میسوخت رویش به رو تنومند جوان این

 : میکشد دوش به را بزرگی بار که بود خوانده چشمانش در    

 ..!لواسون نزدیک بود جایی یه فرستنده ادرس گرفتم نامه ازشون که باری اخرین-    

 :گفت قاطع و شد خیره چشمانش در جدی کوروش    

 !نبودن ونجاا-    

 :گفت تر ارام خورد تکانی جایش در پیرمرد    

 ...اسمش که شمال تو جایی یه میرن دارن گفتن...دیگه جایه برن میخوان بودن گفته نامه تو-    

 نمی یادش کرد هرکاری اما کرد زمزمه لب زیر چیزهایی کوبیدو اش پیشونی به را پیرش دستان    

 ...بود چه روستا ان اسم که امد

 خیره پیرمرد چشمان در خونسردی با همچنان اما بود رسیده پایان به صبرش دیگر کوروش    

 ...بود شده

 :کرد نگاه کوروش چشمان در و کشید باال را اش شرمنده نگاه    

 ...داشت سختی اسم یه-    
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 :گفت میکشید فرضی های خط میز روی انگشتانش با که کوروش    

 !کن فک-    

 :گفت خنده با ناگه و...اورد فشار مغزش به هم باز پیرمرد    

 اومد یادم اومد یادم-    

 :گفت کردو نگاه اش چروکیده صورت به کنجکاوی با کوروش    

 خب؟-    

 :بود جاری کلماتش در شوق... کرد بلند را صدایش    

 چنین واقعیت در و است فرضی روستایی شبدر! )بود همین اره...شبدر روستای...شبدر-    

 ( ندارد وجود روستایی

 خوشحالش که بود چیزی اولین این مدت همه این از بعد...کرد ای ـتانه*مسـ ی خنده کوروش    

 ...!میکرد

 :گفت زدو پیرمرد ی سرشانه    

 !کردی جونمون نصف که تو بابا بده عمرت خدا-    

 ...!افتاد راه به امیر با و گرفت دست در را کلیدش دسته کوروش...کرد کوتاهی ی خنده مرد پیر    

 شده خیره نگهبانی کوچیک ی کابینه ان در کوروش بازجویی به سکوت در مدت تمام که امیر    

 !؟...میشود چه کند پیدا را انها کوروش اگر که بود فکر این در...بود

 تند خیلی کوروش آتش چون نباشد کار در کشتاری و کشت بود امیدوار..بست را چشمانش    

 ...!بود

 هم شد دبیرستان ی مدرسه وارد که ابتدا همان از...میشناخت کوروش که میشد سالی ده    

 ...!نمیکشید دست ان از نمیرسید چیزی به تا و بود کوش سخت خیلی
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 همراه سکوت در همین برای بود حرف کم اصوال...برسد کوروش به تا کرد تر تند را هایش قدم    

 باز را صحبت سر اینکه برای و برگشت سمتش به ای لحظه کوروش...برمیداشت قدم کوروش

 :گفت کند

 !شمال بریم باید-    

 :گفت دادو تکان سری سکوت در امیر    

 کنی؟ چیکار میخوای-    

 به رو میکرد باز را ماشین در که درحالی و فشرد هم روی خشونت با را هایش دندان کوروش    

 :گفت بود ایستاده انطرف که امیر

 !کردن باهام اونا که کاری همون-    

 باید چگونه نمیدانست...کوبید هم به را در و نشست شاگرد صندلی روی و زد پوزخندی امیر    

 ...!میکند فکر که است ان تر لیاقت بی ارغوان که بفهماند مرد این به

 خوب...افتاد راه به ماشین که داد تکیه صندلی به را سرش و بست را رنگش ای قهوه چشمان    

 را او رفیقش که درحالی داد پیشنهاد او به حیایی بی کمال در ارغوان که را هایی لحظه بود یادش

 .داشت دوست جانش از بیشتر

 چون...نگوید باره این در هیچ کوروش به و بگیرد دندان به زبان باید که میفهمید خوب خودش    

 شوم نچندان اتفاق ان که میکرد شکر را خدا دل در اما بود عقدشان نزدیک درست زمان ان

 ...شود رفیقش تنها صاحب نتواند پلید زن این شد باعث

 در و میماند عقب کوروش از هیچ یک مردانگی در همیشه اما داشت زیبایی ی چهره امیر    

 ثروت دنبال به فقط ارغوان اما...خودش برای میدانست الگو را کوروش اش زندگی های روز تمامی

 ...بود کوروش

 بر خطشه کوروش صدای...میخواست نقصش بی هیکل و زیبایی برای نیز را امیر که چند هر    

 :کشید بیرون فکر از را او و انداخت افکارش
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 !شمال؟ ببرم دوتارو اون چجوری-    

 ی خانه به اش دایی رنگ مشکی ون با که بود دیده زمانی فقط را دو ان...کشید اهی امیر    

 !... بودشان بـرده کوروش

 ندیده هرگز را چشمانش اما...زیبا هایی لب و قلمی بینی و ای قهوه موهای با ظریف دختری    

 نصیب بی هم او چشمان دیدن از که بور موهای با بود اندامی و بلند قد پسری هم دومی و...بود

 ...بود مانده

 ...نداشتند گناهی که ها این وگرنه است شده دیوانه کمی شاید رفیقش که میدانست    

 :پرسید و کرد خارج سرش از را مزاحم افکار هم باز دادو تکان سری    

 ببریشون؟ الزمه-    

 :گفت و پیچید خیابان داخل و زد راهنما کوروش    

 کنم؟ تهدیدشون چجوری پس-    

 به کمی کوروش...مرد این بر میکرد سنگینی نگاهش...شد خیره کوروش به سکوت در امیر    

 :گفت و شد متمایل سمتش

 میکنی؟ نگاه اینطوری چرا-    

 :نگرفت کوروش از نگاه اما کرد باز دهان امیر    

 تهدیده؟ فقط که باشم مطمئن-    

 :گفت و انداخت باال ای شانه و خندید ارام...گرفت اش خنده کوروش    

 بابا نمیکشمشون-    

 :زد لب فرستادو بیرون صدا با را نفسش امیر    

 !خداکنه-    
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 :گفت و ایستاد امیر مجردی و نقلی ی خانه درب جلوی کوروش لحظه همان    

 !میبینمت-    

 کند هم تعارف اگر میدانست چون نکرد تعارف...کرد ای خداحافظی لب زیر کردو باز را در امیر    

 ...اید نمی داخل گاه هیچ کوروش

 الستیک ناخوشایند صدای با ماشین بعد لحظه چند که کرد اکتفا دستش دادن تکان به پس    

 !گرفت فاصله او از ها

 هیچ صورت در نگاه بود داده قول خودش به ارغوان ماجرای از بعد اما بود سنش دوسال و سی    

 ..نکند زنی

 ..!افتاد او صورت به نگاهش اتفاقی که هاله بجز البته    

 .شد اش خانه داخل و کرد باز را در کشید که عمیقی نفس با    

    ****** 

 ...رفت هیراد اتاق سمت به کردو خاموش را برنج زیر ارام...بود ظهر نزدیک    

 تخت زیر از میکرد سعی بودو شده خم که هیراد به شد خیره تعجب با ایستادو درگاه در    

 ...بکشد بیرون را چیزی

 :گفت و زد در به ای ضربه انگشتانش سر با    

 میگردی؟ چی دنبال-    

 تخت زیر به محکم سرش پشت که بیاورد باال را سرش خواست هاله صدای شنیدن با هیراد    

 ...کرد خفیفی ی ناله و خورد

 :پرسید نگرانی با و نشست زانو دو روی عجله با هاله    

 !خورد؟ببینم؟ کجا خوبی؟به-    
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 خیره هاله جدید ی قیافه به و نشست هاله روی به روی و گذاشت سرش روی را دستش هیراد    

 ...شد

 هاله شدیدا موضوع این که میکرد نگاه هاله صورت به زدن پلک بدون...بود رفته یادش از درد    

 ...بود کرده معذب را

 ..انداخت زیر به سر انداختو گل سرعت به هایش لپ    

 :کرد زمزمه متعجب...بگیرد نگاه او از نمیتوانست هم هنوز هیراد    

 چجوری؟-    

 :گفت میفرستاد گوشش پشت را موهایش که درحالی کردو ای بامزه ی خنده هاله    

 ...کردم پیدا موچین یه تخت زیر کشوی تو از-    

 :گفت کردو بلند را سرش خنده با بعد    

 !شدم؟ زشت خیلی مگه!تیزیا-    

 ...شد جا جابه گلویش سیبک که داد قورت را دهانش اب بردارد چشم او از اینکه بدون هیراد    

 ...امد می هاله صورت به عجیب تمیز ابروهای این    

 :شد جاری زبانش بر ناخداگاه کلمات    

 !شدی خوشگل خیلی-    

 ...!میکرد تعریف او از هیراد که بود بار اولین...شد اب دخترک دل در قند    

 ...کند جمع را گفته که چیزی چگونه نمیدانست...امد خودش به سریع اما هیراد    

 :گفت و شد بلند پس    

 !انگار بگی چیزی یه میخواستی اومدی-    

 ...شد بلند جایش از لبخند با هاله    
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 میکند لعنت را خودش دلش در دارد اینجاهم تا که میدانست و میشناخت را مرد این خوب    

 ...است کرده روی زیاده که

 :گفت و گرفت را اش خنده جلوی زحمت با    

 میگشتی؟ چیزی دنبال...ناهار بیا بگم میخواستم-    

 :گفت و کشید گردنش پشت دستی هیراد    

 ...تخت زیر افتاد سیگارم ی جعبه بابا اره-    

 :غرید دادو تکون سری هاله    

 !بهتر-    

 این های رفتار تمامی...داد سر بلندی ی خنده و شد خیره صورتش به ای لحظه چند هیراد    

 ...میخورد حرص کشیدنش سیگار خاطر به اینگونه که وقتی حتی...داشت دوست را دختر

 :گفت و داد هل در سمت به را او و گذاشت هاله کمر پشت را دستش    

 ...!میارم درش بعدا...بریم-    

 :گفت غیض با کردو حرکت ـینه*سـ به دست هاله    

 !نکرده الزم-    

 ...!میگذاشت نمایش به را لپش عمیق های چال که ها خنده ان از...خندید بازهم هیراد    

 کرده ریشه درقلبش آنقدر که عمیق احساس این به میفرستاد لعنت همیشه مثل دلش در    

 ...!ببرد را نفسش بود مانده کم که بود

 !دارد دوست جانش از بیشتر را هاله بیفتد پایش اگر میدانست    

 !عشق این است بیرحمانه چه و    

    ******** 
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 ...شد داخل کردو باز ارام را در همیشه برعکس بار این    

 !خونه اهل بر سالم-    

 بود کرده گم را پایش و دست ترس از...لرزید دلش...انداخت در جلوی را خود نفر اولین هاله    

 ...!است راه در شومی اتفاق است سرحال کوروش هرگاه که میدانست چون

 !پدرش برای چه و خودش برای چه    

 ...بکشد رخ به لرزانش صدای با را درونش ضعف مبادا که کرد ای اهسته سالم    

 :گفت و کرد ای ـتانه*مسـ ی خنده کوروش    

 ...!میشید راحت دارید کم کم دیگه-    

 دادو تکان سالم ی نشانه به سری...رفت کوروش سمت به و امد بیرون دستشویی از هیراد    

 :گفت

 !بشه؟ چی قراره باز-    

 :گفت و کوبید هم به را دستانش کوروش    

 !!!حال و عشق شمال چطورین؟بریم سفر یه با-    

 ...!بیوفتد پاهایش جلوی بود مانده کم هاله چشمان    

 با حساس شرایط این در که بود کسی چه گرنه و است شده دیوانه کوروش که نداشت شک    

 ؟!؟...برود شمال به هایش گروگان

 :گفت میشست کاناپه روی که درحالی خندیدو اما هیراد    

 ! داده رد یارو-    

 :گفت کشید که عمیقی نفس با و انداخت رویی به رو ی کاناپه روی را خود هم کوروش    

 !باباهاتون پیش میبرمتون-    
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 است قرار که کند تصور ذهنش در میتوانست خوب...افتاد هاله وجود در بیرحمانه بازهم ترس    

 ...بیوفتد اتفاقی چه

 ...بود چسبیده زمین به انگار پاهایش    

 :گفت کردو اون به ای اشاره کوروش    

 !قران به هالکم...بیزحمت بیار اب لیوان یه-    

 ترسیده اینقدر چه از او که میفهمید...انداخت هاله به عمیقی نگاه...بود کرده قفل هیراد مغز    

 و رفت اشپزخانه سمت به شدو بلند جایش از پس ندارد گچ از کمی دست رنگش که است

 :کرد زمزمه میگذشت هاله کنار از که هنگامی همزمان

 !میارم من...بشین برو تو-    

 ...نشست هیراد جای درست و رفت کاناپه سمت به لرزان قدمهای با هاله    

 !گرفت جا هاله کنار و داد کوروش دست ابی لیوان هیراد    

 به رو عسلی روی و کشید سر را لیوانش بود خیره دو ان به سکوت در هنوز که حالی در کوروش    

 :گفت قاطعیت با و گذاشت کاناپه روی

 ...میوفتیم راه فردا-    

 :گفت هیرادو سمت به کرد رو    

 ...داری لباس که تو-    

 :گفت برگرداندو هاله سمت به را سرش    

 !شمال بیای نمیتونی که شلوار بلیز با...بخرم شلوار مانتو دست یه برات چنده؟باید سایزت-    

 :گفت و شد خیره او به هم باز هاله    

 ..!میپوشم همونو...رنگه شیری...هست مانتو یه کمد تو-    
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 برای را مانتو ان شوقی و ذوق چه با که بود یادش خوب...ریخت فرو کوروش وجود ته چیزی    

 را ان کند ترک را خانه این میخواست ارغوان که هنگامی اخر در و گرفته هدیه ارغوان تولد

 !رفت و گذاشت

 می در چاه ته از که صدایی با و کشید سالن کف های پارکت سمت به را رنگش مشکی نگاه    

 :گفت امد

 اندازته؟ سایزش-    

 :گفت دادو تکان سری هاله    

 !باشه باید اندازم کردم نگاه سایزشو ولی نکردم امتحانش-    

 :گفت میشد خارج که حالی در و رفت در سمت به و شد بلند جایش از حرف بی کوروش    

 !میریم فردا پس-    

 ...کوبید هم به را در و    

 که بزند حدس نمیتوانست هم درصد یک حتی...رویش به رو سفید دیوار به بود خیره هیراد    

 ...است کرده کالفه را هاله اینقدر که کند چکار میخواهد کوروش

 ادمی چنین کوروش که میگفت خودش با دفعه هر اما میشدند رد ذهنش در هایی فکر البته    

 ..!نیست

 ...رفت اتاقش سمت به شدو بلند جایش از هاله    

 از کمتر که بود معلوم کوروش خیزی سحر به توجه با معلوم قرار از بودو ظهر از بعد پنج ساعت    

 ...!باشند خانه این در نمیتوانند بیشتر ساعت دوازده

 ...شد خیره سقف به و انداخت تخت روی را خودش    
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 دادن دست از ترس از...چی همه از ، میترسید اون...نمیکردند رها اورا ای لحظه غریبش افکار    

 تصاحب اورا وجود تمام وقته چند این که هیراد دادن دست از ترس تا گرفته شدنش ویتیم پدر

 !بود کرده

 :گفت و کشید صورتش به دستی    

 !فقط بگذرونه خیر به خدا-    

*** 

 :چهارم و سی فصل    

 :گفت امیر به رو کردو باز ارامی صدای با را در    

 !پسره وقت سر برم من...کن بیدار رو دختره برو-    

 سمت به و گذاشت هم روی را اش خسته های پلک دادو ماساژ دست با را گردنش پشت امیر    

 ...برداشت قدم ارغوان سابق اتاق

 ...چرخاند اتاق دور تا دور را نگاهش...شد اتاق وارد کردو باز ارام را در    

 ...بود شده تمیز عجیب اتاق ولی....بود نکرده تغییر چیز هیچ    

 ...بود ارغوان از تر تمیز خیلی دختر این امد می نظر به که اینطور    

 ـان*عـریـ موهای ببیند میتوانست کم نور اون در که چیزی تنها...برداشت قدم تخت سمت به    

 ...بود پوشانده را معصومش ی چهره تمام و بود ریخته صورتش روی که بود دخترک بلند و

 هاله ی شانه سر ارام کردو دراز را دستش و شد خیره دلنشین ی صحنه ان به ای لحظه    

 پهلوی به که حالی در و زد پس را امیر دست کند باز را چشمانش اینکه بدون اما هاله...کوبید

 :کرد زمزمه میچرخید دیگر

 !شبی نصفه بابا کن ول...هیراد-    

 ...زد کنار صورتش روی از ارام را دخترک موهای کردو ریزی ی خنده امیر    
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 اینکه برای بود کم سنش اما...بود شده زیبا عجیب اش مهتابی صورت کم بسیار نور ان زیر    

 ..!شود بازی این وارد

 را چشمانش اینکه بدون و گرفت را دستش هاله...کرد نوازش را صورتش ارام دست پشت با    

 :گفت کند باز

 !بخوابیم مام بذار همینجا بخواب-    

 ...گرفت اش خنده هم باز    

 چه هر میدانست اما...است گذشته چه نفر دو این بین نقلی ی خانه این در نمیدانست    

 ...است نبوده بدی اتفاق...بوده

 :گفت بمش و ارام صدای با و کوبید هاله پیشانی روی اش سبابه انگشت با    

 !نیستم هیراد من دختر پاشو-    

 ی چهره خوش مرد به ترس با و نشست سیخ سرجایش و شد باز حد اخرین تا هاله چشمان    

 ...شد خیره رویش روبه

 هایش لپ چال...داد تکان راست و چپ به بار چندین و انداخت زیر به را سرش خنده با امیر    

 ...انداخت می هیراد یاد به را هاله

 :توپید امیر به و نشاند چهره بر غلیظی اخم بود امده خودش به تازه انگار که هاله    

 میکنی؟ چیکار من اتاق تو تو-    

 که میزد حدس...شد دخترک شفاف چشمان متوجه تازه کردو بلند را سرش خونسردی با امیر    

 ..!بود بچه زیادی دختر این...باشد تر کوچک او از سالی ده

 میشد بلند که حالی در و کند کنترل نتوانست را کجش لبخند اما باشد جدی کرد سعی    

 :گفت

 !بیوفتیم راه میخوایم پایین بیا بپوش لباساتو...کنم بیدارت گفت کوروش-    
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 :گفت کند کنترلش میکرد سعی که صدایی با هاله    

 !!!صبحه چهار ساعت-    

 :گفت و شد خیره ساعت به کردو دنبال را هاله دست جهت امیر    

 !میدونم-    

 :گفت غیض با و کرد پرت تخت روی را خودش هاله    

 !بزنن گندش-    

 ...شد خارج خنده با و کرد باز را در اما کند کنترل را اش خنده نتوانست هم باز امیر    

 که دید را پسری و کرد نگاه کناری اتاق به چشمی زیر گذاشت بیرون اتاق از که را پایش    

 چقدر که میدانست خودش...شد خیره او به ای لحظه...بود لباسش کردن عوض مشغول

 ترین نقص بی پسر این...گذراند نظر از را امیر کردو بلند سر هیراد...است سوزان نگاهش

 ...بود دیده که بود موجودی

 های قدم با و انداخت زیر را سرش امیر که دوخت امیر رنگ ای قهوه چشمان به را نگاهش    

 ..رفت پذیرایی سمت به بلند

 ..!باشد درست حدسش که کند خدا...امدند می هم به عجیب دو این    

 نشسته دلش در کوچک خواهر یک مثل درست هاله مهر...نشست لبش کنج لبخندی    

 ....بود خواستنی حد از بیش دختر این...بود

 !نمیشد سیر ظریف ی بچه دختر این به کردن نگاه از اطرافش دختران تمامی برعکس امیر و    

 :کرد زمزمه و کشید اش شقیقه کنار سفید موی تار چند به دستی!...بچه؟ دختر    

 ...رفت شدیم پیر-    

 ....انداخت کاناپه روی را خودش کنارش و رفت کوروش سمت به و    
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 برانداز ارایش میز ی اینه در را خود و پوشید را رنگ شیری مانتوی حوصله با اتاق در اما هاله    

 ...کرد

 کتان شلوار و زد زیبایش ولی ظریف اندام به لبخندی...بود شده دوخته او برای انگار مانتو این    

 ...کرد پا به کشید بیرون را رنگ مشکی

 شیری تیشرت با هیراد لحظه همان که دوید بیرون اتاق از شوق با و بست کش با را موهایش    

 ...شد سبز جلویش بود او مانتوی رنگ درست که رنگی

 ...امدند می هم به چقدر...شد اب دخترک دل در قند    

 او میخواست دلش...هوا و زمین بین بود مانده او به خیره هیراد اما پاچید لبخند هیراد روی به    

 شده تر خواستنی مانتو این در چقدر که بگوید او به و دهد فشار محکم و بکشد اغوش در را

 ...ایستاد هاله ی ـینه*سـ به ـینه*سـ و برداشت قدمی فکرش خالف بر اما است

 :گفت گوشش کنار و شد خم    

 !باشه پسره این به حواست-    

 ...!داشت دوست را مرد این چقدر...رویش به رو مرد بیجای غیرتهای به خندید هاله    

 خیره هیراد قامت به و ایستاد ای لحظه اما هاله برداشت قدم پذیرایی سمت به ارام هیراد    

 !بگذرد مرد این از نمیتوانست...شد

 سرش امیر...نشست دو ان روی به رو ی کاناپه روی کردو کوتاهی سالم سر دادن تکان با هیراد    

 ...بود بسته را چشمانش بودو داده تکیه کاناپه پشتی به را

 ...شد خیره او به موشکافانه بازهم هیراد    

 دیده خوبی به بود پوشیده که جذبی تیشرت زیر از اش ـینه*سـ و بازو ی برجسته عضالت    

 ...میشد

 ...!!بکند خودش جذب را دختری هر میتوانست او شک بدون    
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 :گفت و کردو دنبال را هیراد نگاه مسیر کوروش    

 ...دوستمه امیر...راستی-    

 ..بود نشسته رویش به رو که دید را هیراد تازه کردو باز را چشمانش امیر    

 :گفت و فشرد را هیراد دست و شد خم    

 !خوشوقتم-    

 توانست سوزان نگاه ان زیر فقط و بود خیره رنگش ای قهوه زیبای چشمان در هم هنوز هیراد    

 :بگوید زحمت به

 !هیرادم منم-    

 :گفت دادو تکیه کاناپه به هم باز کردو رها را هیراد دست امیر    

 !کردیم زیارتتون قبال بله-    

 ...نداد ادامه هم امیر..نپرسید چیزی اما کرد تعجب هیراد    

 :گفت کوروش به رو امدو پایین دوتا دوتا را ها پله شوق با هاله لحظه همان    

 ...!ندارم شال من-    

 شیری مانتوی این با زیبا دخترک به بودند خیره مرد سه هر...گرفت فرا را خانه کل سکوت    

 ...!میرقصید اندامش در که رنگ

 از هاله...هاله روی بود شده میخکوب که شد خیره کوروش به و گرفت رو او از زحمت به امیر    

 لباس ان در را ارغوان هنگام این در کوروش که میدانست خوب امیر...انداخت زیر را سرش شرم

 ...!میکند تصور

 صاف را صدایش ای سرفه تک با و امد خودش به کوروش که زد کوروش پهلوی به ای ضربه    

 :گفت کردو
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 !میاد بهت چقدر-    

 مرد این...ماند ثابت هیراد ی شده مشت دستان روی امیر نگاه اما زد شیرینی لبخند هاله    

 ...فهمید میشد هم نگاهش از را این...بود هاله عاشق زیادی

 هاله دست به بود گذاشته اپن روی ورود هنگام که را پالستیکی شدو بلند جایش از کوروش    

 :گفت و داد

 !کن سرش برو بیا-    

 ...دویید اتاقش به کوتاهی تشکر با و گرفت دستش در را پالستیک هاله    

 ...بود نشسته هیراد پیشانی روی سرد عرق    

 و کشید چشمانش روی را دستانش...است شده حساس اینقدر چرا نمیدانست خودش    

 ..داد بیرون صدا با را نفسش

 با مشکی شال یک...شد خیره ان به و کشید بیرون رنگ صورتی پاکت داخل از را شال هاله    

 ...رنگ شیری زیبای های شیار

 که پله راه پایین...رفت بیرون کردو سر دقت با را ان کردو تحسین را کوروش ی سلیقه دلش در    

 :گفت و ایستاد...رسید

 !بریم خب-    

 ...نداشت هاله به را دو ان ی خیره های نگاه تاب چون....نکرد بلند را سرش حتی هیراد    

 کوروش اما برود راه هیراد اعصاب روی این از بیشتر نمیخواست...کرد او به گذرایی نگاه امیر    

 ...شد خیره اش خیالی ارغوان به پروا بی بازهم

 ...انداخت می ارغوان یاد به اورا دختر این    

 ...شد بلند جای از دادو فشار هم روی را چشمانش    

 ...ایستاد او دنبال به هم امیر    
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 به بود خیره فقط چون نبود اطراف متوجه انگار هیراد اما رفت بیرون همه از جلوتر کوروش    

 ...سالن کف رنگ ای قهوه های پارکت

 ...کشید هیراد روی را نگاهش اخر ی لحظه و رفت بیرون کوروش دنبال به هاله    

 و کوبید اش شانه سر رفت بیرون هاله انکه از پس و برداشت هیراد سوی به قدمی اما امیر    

 :گفت اهسته

 !نداریم بهش کاری کوروش و من...خودته مال همش...نترس-    

 ...مهربان ای قهوه های مردمک ان در شد غرق هم باز کردو بلند سر سریع هیراد    

 :گفت کردو دراز را دستش امیر    

 پاشو...مرد پاشو-    

 :گفت گوشش کنار و خندید امیر...شد بلند و گذاشت امیر دست در را دستش هیراد    

 !کن دعوت مارم عروسیتون-    

 مرد این زیرکی کرد تحسین و کشید اسودگی روی از نفسی دل در اما کرد سکوت بازهم هیراد    

 ...را چهره خوش

 ، خروج از پس رفتو بیرون دنبالش به هم هیراد...شد خارج خانه از بلند های قدم با امیر که    

 ...زد ان به قفلی و بست را در کوروش

 هم هنوز هوا شدند خارج که خانه از...افتادند راه به پوشیدندو را هایشان کفش نفر چهار هر    

 ...بود میش و گرگ

 !دارد قرار شهر باالی در خانه این که میزد حدس باید...انداخت اطراف به نگاهی هیراد    

 ...کشید صبح اول خنک نسبتا هوای در عمیقی نفس    

 ...بود ندیده را بیرون که میشد ماهی یک    
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 که زد اشاره هیراد و هاله به دور از و برداشت قدم رنگش مدادی نوک پارس پژو سمت به امیر    

 ..بیایند

 بیاورد را ماشینش که بود خواسته امیر از را بار این...گرفت جای شاگرد صندلی در کوروش    

 ...اورد نمی دوام شمال تا فکستنی و قراضه پراید ان میدانست چون

 ...افتاد راه به امیر و نشستند عقب هیراد و هاله    

 تکان را پاهایش استرس در مدام بودو برگشته دوباره هاله ترس...بود گذشته ای دقیقه چهل    

 ...بود اعصابش روی میشد ای دقیقه چند که کشید هاله پاهای روی را نگاهش هیراد...میداد

 واحد ان در که گذاشت هاله پاهای روی را دستش اما چرخاند پنجره سمت به را چشمانش    

 ...کرد نگاه هیراد به تعجب با و ایستاد حرکت از پاهایش

 ...بود دوخته دیگری سمت را ناگهش هیراد اما    

 خفیف لرزش که گذاشت هیراد ی مردانه و بزرگ دست روی را دستانش حرف بدون هاله    

 ....کرد احساس پوستش زیر را هیراد دست

 حالت همین در زمان کاش میکرد ارزو دل در و بست را چشمانش هیراد میان همین در    

 ...بایستد

 ...نماند دور اینه در امیر بین تیز نگاه از که کرد باز جا هایش لب کنار کجی لبخندی    

 ...داشت نگه هاله دستهای زیر دست همانجا را دستش و    

*** 

 :وپنجم سی فصل    

 ...بود کرده طلوع تازه افتاب    

 دیگر ربع یک از کمتر شاید...بود نمانده زیادی راهی...کشید ساعت روی را نگاهش امیر    

 ...میرسیدند
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 را دستاش و کرد باز را کمربندش و ایستاد بود انجا نزدیک که استراحتگاهی در و زد راهنما اما    

 ...شود برطرف اش خستگی از کمی تا کشید باال

 :گفت و برگشت سمتش به کوروش    

 پس؟ وایسادی چرا-    

 خنده با برگشتو کوروش سمت به بشکند را کمرش قلنج داشت سعی هنوز که حالی در امیر    

 :گفت

 ! بدن بر بزنیم صبحونه یه پایین بیا!...گرفتی؟ اسیر مگه حسابی مرد-    

 ...!داد بیرون حرص با را نفسش کشیدو هم در را ابروانش کوروش    

 :گفت بودند خوابیده که دو ان به رو و شد خیره عقب به اینه در باخنده اما امیر    

 !کندن کوه انگار...بابا شین بیدار-    

 ...شدند خیره اطراف به گیجی با و کردند باز را چشمانشان هردو    

 :گفت میشد پیاده ماشین از که حالی در امیر    

 !بخوریم چیزی یه پایین بیاین-    

 پایانش به هرچه که ای بازی این از بود شده خسته...فرستاد بیرون صدا با را نفسش هیراد    

 ...میشد قبل از تر دار کش میشدند تر نزدیک

 ...شدند خیره رویشان به رو بزرگ مجتمع به و شد پیاده دنبالش به نیز هاله    

 :گفت و زد ای ضربه هیراد ی شانه بر امیر    

 !خوابیدیا خوب-    

 :گفت کردو کوتاهی ی خنده هیراد    

 !بقیشو فرمون پشت بشینم من میخوای-    
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 :گرفت قرار هیراد دید زاویه در درست امیر کج لبخند    

 ..که نمونده بیشتر دیگه ربع یه نباشی خسته-    

 :گفت خنده با انداختو باال را هایش شانه هیراد    

 !خودته مشکل دیگه اون-    

 ....کرد پر را مجتمع بیرون فضای هیراد ی قهقهه که برداشت خیز امیر    

 :گرفت جای کنارشان کوروش    

 !کردی پیدا رفیق امیر داش-    

 :گفت و انداخت هیراد به نگاهی امیر    

 !وجدانن باحالیه بچه-    

 میکاوید را بر و دور فضای چشمانش با که حالی در کردو فرو جیبش داخل را دستهایش هیراد    

 :گفت

 !خودتونه از باحالی-    

 ...داشت قرار عمارت کنار که کوچکی رستوران سمت به افتادند راه همگی    

 پیش دقیقه چند که مردی به بود خیره و بود شده چشم بدنش تمام حرکت حین در اما هاله    

 ...!بود پرانده او سر از را هوش اش خنده

 ...زد خند نیش و انداخت هاله به نگاهی نیم امیر    

 ها چیز این به اصال خودش هرچند...بود کننده سرگرم و جذاب برایش ها صحنه این چقدر    

 !نمیکرد هم فکر

 ...نشستند پنجره نزدیک ی نفره چهار میز روی و شدند وارد ارام    

 ...گذاشت چشمانش رو را دستهایش و داد تکیه صندلی پشتی به کوروش    
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 ایستادنشان زمان االن که بود معتقد بازهم اما بود کرده خسته را او زیادی ها ببند و بگیر این    

 !نبود

 فکر چیزی چه به زمان ان در او که میدانست خدا فقط بود کرده کور را هایش چشم انتقام    

 ...!بود کرده اش اشفته انقدر که میکرد

 ...رسید راه از گارسون    

 زده ژل باال سمت به را موهایش...تمیز و شیک لباسی با بود ای ساله پنج و بیست جوان پسر    

 ...بود هاله روی هم دور ان از نگاهش و بود

 :گفت میکرد نگاه را هاله چشمی زیر هنوزهم حالیکه در ایستادو میز سر    

 !دارین؟ میل چی.....شد عرض سالم-    

 و نشاند لب بر ای مصنوعی لبخند کوروش...شد کشیده کوروش سمت به ها نگاه ی همه    

 :گفت

 !نبینمتون دیگه بلکه کنین ولخرجی میخواین چقدر هر اخریه این-    

 کردن قربانی از قبل که میکرد تصور را گوسفندانی ذهن در کوروش اما خندیدند همگی    

 ...!میدادند غذا و اب و میرسیدند انها به حسابی

 ...!بود معتقد داستان این به حسابی کوروش و میزد رقم را تلخی های داستان سرنوشت    

 ...دادند سفارش را خرجی کم غذای یک هر کوروش ی گفته خالف بر اما ها بچه    

 !شد دور انجا از سر دادن تکان با و انداخت هاله به را اخر نگاه گارسون    

 :پرسید قاطع و برداشت خیز کوروش که شد بلند دادو عقب حرف بدون را صندلی هاله    

 !کجا؟-    

 :گفت و دوخت او به را روحش بی نگاه هاله    
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 !بشورم دستامو برم-    

 :گفت چرخاندو کاسه در را چشمانش کوروش    

 !تمیزه...بشین نمیخواد-    

 :غرید دهنده هشدار امیر    

 !کوروش-    

 چشمان در را چیزی چه نیست معلوم و شد خیره ثانیه چند مدت به امیر چشمان در کوروش    

 :کرد زمزمه و برگشت نظرش که دید مرد این

 !برگرد سریع-    

 ...کرد بدرقه را او نگاهش با هیراد و شد دور انجا از حرص با هاله    

 بلند و گذاشت میز روی را سفارش های کاغذ عجله با هاله دیدن محض به گارسون پسرک    

 :گفت

 !پنج ی شماره میز_    

 ...رفت زنانه دستشویی سمت به توجه بی هاله    

 :کرد ارام را صدایش پسرک    

 پیسس...پسس-    

 ...بخشید سرعت هایش قدم به ارام اما گرفت اش خنده هاله    

 :شد سبز رویش به رو پسرک که بود نمانده بیشتر قدمی چند    

 !کردم عرض سالم-    

 :گفت حوصله بی و دوخت پسرک چشمان در را نگاهش هاله    

 !دارم کار اونور برو...کردی عرض اونجام که اینو-    
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 :کرد زمزمه و زد لبخندی هاله زیبایی به پسرک    

 !خوشگلی خیلی-    

 سرش پشت از صدایی که...شد خیز نیم کمی و داد تکیه هاله سر پشت دیوار به را دستش    

 :شنید

 !پررویی خیلی توام-    

 :دوخت او چشمان در را گستاخش نگاه و هیراد سمت برگشت    

 !اونوره مردونه دستشویی اقا بفرمایید-    

 :گفت و زد پوزخندی هیراد که کرد اشاره سالن طرف ان به دست با    

 !اونوقت؟ اینجایی چرا تو-    

 ...شد خیره هیراد به ـذت*لـ با و داد قورت را ان زحمت به و کرد ریزی ی خنده هاله    

 ...اید نمی در خونش بزنی کارد که است عصبانی انقدر او بود مطمئن    

 ...ریخت فرو دخترک وجود در چیزی که رفت هاله ی خنده به ای غره چشم هیراد    

 :گفت فرستادو باال را ابروانش پسر    

 !نداره ربطی شما به-    

 ...بود ترسیده اش قواره و قد از پسر...امد جلو قدمی هیراد    

 ...نبود بردار دست هیراد اما رفت عقب ارام ارام    

 و شد خیره او به باال از...بود تر بلند او از سانتی ده حدودا قدش...ایستاد پسر ی ـینه*سـ به    

 :گفت

 !باشن؟ من با خانم اگه حتی-    
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 کشید باال اورا و گرفت را اش یقه هیراد اینکه محض به اما بزند حرفی تا کرد باز دهان پسر    

 ...شد خیره او به وحشت با فقط و ماسید دهانش در حرف

 :گفت گوشش در ارام و شد خم هیراد    

 که میزنم جوری بخوام اگه ولی ندارم دعوا ی حوصله و حال االن اصال من...قشنگ بچه ببین-    

 دفعه وگرنه نپلکی مردم ناموس بر و دور کن جمع خوب حواستو...شی یکی سرت پشت دیوار با

 باشه؟...نمیکنم رفتار باهات خوب انقدر بعدی ی

 ..دوخت پسر ی ترسیده و رنگ ای قهوه چشمان در را رنگش ابی نگاه    

 :گفت تر بلند و کوبیدش دیوار به محکم باز و کرد جدایش دیوار از    

 نشنیدم؟-    

 :گفت و داد تکان سرهم پشت را سرش بود شده جمع اش قیافه درد از که پسر    

 !باشه باشه-    

 خاک که حالی در و تکاند را اش گارسونی پیرهن ارام کرد ول را اش یقه خونسردی با هیراد    

 :گفت میکرد پاک را اش شانه لب فرضی های

 !خوب پسر افرین-    

 ...دوید اشپزخانه سمت به سرش دادن تکان با و داد قورت را دهانش اب پسر    

 ...بود ترسیده حسابی که بود معلوم    

 جمع را پهنش و پت لبخند سریع هاله حین همان در که برگشت هاله سمت به هیراد    

 ...هیراد های کار از بود کرده ذوق...نبود خودش دست...کرد

 ...بشکافد را اش ـینه*سـ که بود نزدیک دخترک قلب...شد نزدیک او به قدمی هیراد    
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 کمال در هیراد اما رفت سکته مرز تا هاله...کرد دراز را هایش دست و ایستاد رویش روبه    

 بود نشسته صورتش روی کج صورت به که را هاله حالت خوش و ـان*عـریـ موهای خونسردی

 :گفت میرفت سالن سمت به که حالی در و فرستاد شال داخل

 !بیرون نیاد دیگه-    

 ...رفت میز سمت به محکم قدمهایی با هیراد فرستاد عقب را سرش شیرین ای خنده با هاله    

 سمت به و شد بلند جایش از یکدفه هیراد اینکه از نکردند تعجب اصال امیر و کوروش    

 دستشویی

 خیابان در نقلی کوچک ی خانه ان در که میدانستند حدودی تا هردویشان چون دوید زنانه    

 ...!است بوده خبر چه نیاوران

 ..!نشست و کشید عقب را صندلی که شدند خیره هیراد به سکوت در پس    

 ...اورد هارا سفارش میانسالی مرد و شد ملحق انها به هم هاله بعد لحظه چند    

 را پسرک ان چقدر که میکرد فکر خودش پیش...زد کمرنگی پوزخند مرد دیدن با هیراد    

 ...بیاورد را هایشان سفارش بود نشده حاضر که ترسانده

 خوردن مشغول سکوت در نفر چهار هر و نشست هایش لب روی محوی لبخندی هم هاله    

 ...شدند بلند جایشان از همه و شد صرف ارامش در غذا..شدند غذایشان

 :گفت میرفت صندوق سمت به که حالی در کوروش    

 !میام االن...شما برین-    

 :گفت و گرفت باال را پولش کیف و کرد بلند را صدایش امیر    

 !میکنم حساب من-    

 :گفت و داد تکان ای مصلحتی اخم با را سرش کوروش    

 !!نزن حرفو این دیگه-    
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 میفرستاد بیرون را نفسش که حالی در کردو باز را دستهایش امیر...زد صندوق سمت به و    

 :گفت

 !بریم-    

 ...رفتند در سمت به سه هر    

 سمت به بازی مسخره و خنده با که دو ان به و زد تکیه و رساند ماشین به را خود جلوتر هاله    

 ...شد خیره امدند می ماشین

 ...میکردند پچ پچ هم با امیر و هیراد به خیره نگاه با که دید را دختر دو دور از    

 خنده با میشدند رد کنارشان از که درحالی ها دختر...ببیند بهتر تا کرد ریز را چشمانش    

 :گفتند

 !هایی تیکه چه...جانم ای-    

 ...شد خیره دو ان به حرص با کردو مشت را دستانش هاله    

 ... که بکنند بخند بگو بخواهند یا کنند خوشتیپ انقدر داشت ای معنی چه اصال    

 ...میشد بلند دود اش کله از...کرد پوفی    

 ...نشاند پیشانی روی غلیظی اخم امیر    

 چشمان و اخم ان با که رویش روبه عسلی چشم دخترک به بود خیره خنده با اما هیراد    

 ...بود شده خواستنی عجیب اتشین

 نبود او به حواسش اصال انگار اما هاله شد نمایان هایش لپ چال که زد شیرینی لبخند هیراد    

 ..میکرد تکه تکه هارا دختر ان چشمانش با داشت چون

 ...رساندند هاله به را خودشان بلند قدمهای با امیر و هیراد    

 هیرادوامیر به مجتمع ورودی درب تا که بود سرخوش دختر دو ان روی هم هنوز هاله نگاه اما    

 ...رفتند و گرفتند عکسی دو ان از یواشکی و نیاوردند تاب هم سر اخر...بود خیره
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 نمیرفت کنار صورتش از هم لحظه یک هایش اخم که امیر...داد تکیه ماشین به کنارش هیراد    

 ...ببیند را کوروش بلکه تا شد خیره رستوران ورودی در به و زد لختش موهای به چنگی

 انگشتان و انداخت چنگ پشت از و کرد دراز را دستش ارام هیراد...بود دو ان به پشتش    

 خنده...شد منتقل هم او به هاله تن نامحسوس لرزش که کرد قفل انگشتانش بین را هاله باریک

 ...لرزاند را هاله دل بازهم صورتش روی زیبای های گودال ان با و کرد شیرینی ی

 ...!شد خیره هیراد چشمان در لحظه چند برای بگیرد را لبخندش جلوی میکرد سعی که هاله    

 برای رنگ ابی نگاه این که داشت دوست...بدهد دست از را یخی چشمان این نداشت دوست    

 ...باشد چشمانش جلوی همیشه

 وحله در و برگشت ارام امیر...شد تر عمیق لبخندش که کرد وارد هیراد دست به خفیفی فشار    

 که ای عاشقانه های نگاه از میکرد سعی که درحالی و شد خیره دو ان دستان روی نگاهش اول ی

 ی سرفه بگذرد میکرد باز جا صورتش در کم کم داشت که ای خنده و میشد بدل و رد بینشان

 ...شد خیره امیر به شرم با و کشید بیرون را دستش زده شتاب هاله که کرد کوتاهی

 ...بود مانده ثابت هاله صورت روی تابش بی چشمان و نکرد هم نگاه امیر به حتی اما هیراد    

 :گفت خنده با نمیرود رو از هیراد دید که امیر    

 !خوردیش داداش-    

 :گفت حال همان در و نگرفت هاله از نگاه اما فرستاد عقب را سرش خنده با هیراد    

 !نشده تموم هنوز-    

 ...گرفت اش خنده هیراد حیای بی اینهمه از و انداخت زیر به را سرش شرم از هاله    

 !بود پررو حد از بیش مرد این    

 :گفت میکرد را پشتش که حالی در و انداخت باال را اش شانه امیر    

 !باش راحت نمیکنم نگا من-    
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 ...میکرد عوض رنگ مدام میان این در هاله اما خندید هم باز هیراد    

 هاله...نشاند اش گونه روی ارامی ی ـوسـه*بـ منتظره غیر خیلی و گذشت کنارش از هیراد    

 ...کند ثبت اش حافظه در را شیرین حس این تا بست کوتاه ای لحظه برای را چشمانش

 :گفت مینشست که حالی در و کرد باز را عقب در هیراد    

 !شد تموم برگرد داداش امیر-    

 :گفت و داد تکان تهدید ی نشانه به را انگشتش و برگشت خنده با امیر    

 !شنیدما چیزایی یه ولی-    

 ی قهقهه امیر که گرفت جای هیراد کنار کردو باز را در سریع خجالت انهمه از فرار برای هاله    

 .افتادند راه به و نشستند کوروش رسیدن محض به لحظه همان و داد سر بلندی

*** 

 :ششم و سی فصل    

 چشم از نگرانی...کردند ترمز شده کاری پتینه رنگ سفید ساختمان درب جلوی که هنگامی    

 ....میبارید هاله های

 خانه داخل که مسنی مرد به رو و شد پیاده امیر...انداخت نگاهی را اطراف کنجکاوی با هیراد    

 :گفت بود نشسته در جلوی کوچک نگهبانی ی

 هست؟ مهندس...عمو سالم-    

 :گفت کردو جا جابه را اش استکانی ته عینک پیرمرد    

 !مهندس؟ کدوم-    

 :گفت رویی خوش با و برداشت چشم از را اش افتابی عینک امیر    

 !کنیم پیدا دوستشونو و تهرانی مهندس میتونیم شبدر روستای تو گفتن ما به-    
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 :گفت میشد بلند زحمت با که حالی در کردو شیرینی ی خنده پیرمرد    

 !میگید؟ خودمونو ی کاوه اقا...اهــــان-    

 کردو باز زحمت با را حیاط در و گذاشت جلو به قدمی پیرمرد...داد تکان را سرش خنده با امیر    

 :گفت امیر به رو

 !همینجان....تو بیار ماشینو-    

 :زد داد پیرمرد مینشست که حالی در و رفت ماشین سمت خشنودی با امیر    

 اومده؟ کی بگم-    

 :گفت و کرد بلند را صدایش کمی هم امیر    

 !!قدیمی دوست یه بگو-    

 را ماشین امیر...رفت عمارت سمت به ارام ارام سرش دادن تکان با و خندید بازهم پیرمرد    

 ...بود افتاده شمارش به کوروش های نفس...ایستاد حیاط از ای گوشه و برد داخل

 :کرد زمزمه و دوخت امیر به را نگاهش    

 !بره کن رد رو پیرمرده این جوری یه-    

 و برد باال کمی را صدایش کوروش که بگوید چیزی خواست و کشید هم در را هایش اخم امیر    

 :گفت قاطع

 !گفتم که همین-    

 قول به را پیرمرد این میخواست که بیوفتد اتفاقی چه بود قرار مگر...بود کرده تعجب امیر    

 ...کند دک معروف

 تر ور ان کمی و هیراد و هاله دنبالش به...شد پیاده کشیدو صورتش روی ریش ته به دستی    

 ...شدند پیاده کوروش هم
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 :گفت و رفت پیرمرد سمت به کردو قفل هارا در اطمینان محض امیر    

 امیرم من عموجان-    

 بود امده خوشش جوان این از حسابی که رجب عمو...کرد دراز پیرمرد سمت به را دستش و    

 :گفت و فشرد خودش پیر انگشتان میان را اش مردانه انگشتان

 !رجبم عمو منم-    

 :گفت و شد خیره پیرمرد به نفوذش پر چشمان با دادو تکان سری امیر    

 ..میشه اگه میخواستیم...داریم مهندس واسه شخصی سوپرایز یه ما-    

 :نشست ابروانش بین کمرنگی اخم دادو تکان را سرش بود افتاده دوهزاریش سریع که پیرمرد    

 !اینجا؟ از برم االن من میخواین-    

 :گفت پیرمرد به رو و شد نمایان هایش لپ چال که کرد ای خنده امیر    

 !نیس زحمتتون اگه-    

 :گفت و شد جدی رجب عمو    

 !باشم اینجا وظیفمه...برم نمیتونم نه-    

 :گفت و امد جلو بود دو ان ی مکالمه گر نظاره دور از که کوروش    

 ...که میخوایم...میان دارن اکیپمون نیستیم تنها ما مهندسه تولد امشب جان عمو-    

 :گفت و پرید کوروش حرف وسط عمورجب    

 !پذیرایی واسه میمونم-    

 :گفت دادو تکان را سرش بود رفته سر اش حوصله دیگر که کوروش    

 ...دیگ شبه یه...میکنیم پذیرایی خودمون ما-    
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 طرف ان کمی که کشید هیراد و هاله روی را گذرایش نگاه و شد خیره دو ان به تردید با پیرمرد    

 :گفت و داد تکان هوا در را دستش میرفت اش کلبه سمت به که درحالی و بودند ایستاده تر

 ...!میام شب اخر ولی میرم-    

 کرد اشاره و برگشت هیراد و هاله سمت به کوروش دنبالش به و داد تکان سری رضایت با امیر    

 ...داخل بروند که

 که نباشد خانه ان داخل کسی پیرمرد این بجز که بود امیدوار کوروش...افتادند راه نفر چهار    

 ...کند دک بدبختی با هم را او بخواهد

 رویشان به رو دوبلکس شیک ی خانه به...شدند داخل و رفتند باال را مرمری کوتاه های پله    

 ...بود شده پوشیده چوبی های نرده و ها پارکت با که شدند خیره

 وقت ان و داشت راحتی زندگی پدرش چقدر...نشست هیراد های لب روی ارام ارام پوزخند    

 ...او

 :گفت کوروش به رو و امد پایین ها پله از تیره چشمان با میانسالی مرد    

 !بودم منتظرتون-    

 این در که دخترش به بود خیره اما نادر...دوخت نادر چشمان به را اش وحشی نگاه کوروش    

 به خواست و دوخت پدر به را اشکش از پر چشمان هاله...بود کرده تغییر چقدر وقت چند

 :نشاند سرجایش را او کوروش جدی فریاد که برود سمتش

 !جـــات سر وایســا-    

 :رسید گوش به دیگری صدای ها پله باالی از    

 سرت؟ رو انداختی چرا صداتو...گنده مرده هی-    

 موهای در چنگی...امد پایین ها پله از ارام ارام کاوه...شد کشیده ها پله باالی هابه نگاه ی همه    

 او خالف بر اما...بود نشده کم ها ان از هم مو تار یک زیادش سن به توجه با که زد حالتش خوش
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 هاله نفس بینش تیز رنگ ابی چشمان...میزد برق و بود صاف اینه مانند سرش وسط که بود نادر

 نگاهش و کشید هم در را هایش اخم هیراد...بود نکردنی باور واقعا شباهت اینهمه....بود بریده را

 :گفت و کرد باز را دستانش عصبی ای خنده با اما کوروش...دوخت دیگری سمت به را

 !اقا اشنا امسال دوست پارسال ؛ تهرانی مهندس به به-    

 پسرش روی ارام نگاهش...شد خیره کوروش به پوزخند با گرفتو پایین را سرش کاوه    

 و نمیگرفت رو او از اینگونه هیچوقت شاید وقت ان...کند رها اورا نمیشد مجبور کاش...لغزید

 :گفت کوروش به توجه بی و کرد بلند را صدایش میشد خیره پدرش به مشتاقانه هاله مانند

 !بابا؟ اراد-    

 :گفت کند نگاهش انکه بدون هیراد    

 ...هیراده اسمم-    

 :گفت میداد تکان تاسف با را سرش که درحالی زدو پوزخندی بعد    

 !نیستی بلند اسمم حتی تو-    

 ...بود خیره پسر و پدر بین جدال به سکوت در امیر    

 ...داشت شباهت اون به کمی هیراد    

 که کرد تاکید و انداخت بیرون خانه از را او سگ مانند پدرش که روزی شد زنده ذهنش در    

 ...داشت سال هجده فقط او که حالی در...ندارد اسم این به فرزندی دیگر

 سردی اما شود نزدیک پسرش به که برداشت قدمی کاوه...فرستاد بیرون عصبی را نفسش    

 ...کرد حس اش شقیقه روی را کوروش ی اسلحه

 ...بود خورده دست رو    

 ...باشد داشته جرئتی همچین نمیرسید هم مورچه به ازارش که کوروشی نمیکرد فکر    

 ...برگشت کوروش سمت به گرفتو باال را دستانش ارام    
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 :گفت و برد باال را صدایش نادر    

 چیه؟ بازیا مسخره این-    

 :گرفت نادر سمت به کشیدو بیرون اهسته را اش اسلحه امیر    

 !باال بگیر دستاتو-    

 زیادی او بودکه نگفته...کند مکث او روی ای لحظه امیر شد باعث که کشید خفیفی جیغ هاله    

 ...بود بچه ها مکش کش این برای

 ...کند جای از را خانه کاوه عصبی ی قهقهه    

 دوخت کوروش به را نگاهش...بود شده دیوانه گویا...شدند خیره او به پریده باال ابروان با همه    

 :گفت و

 !بزن بابا بزن!...چیکار؟ میخوام زندگیو این...نخواد منو پسرم وقتی-    

 ن...دوخت سقف به تمسخر با را چشمانش و زد پوزخند هم باز هیراد    

 ..بود نوسان در دو ان بین هاله گاه    

 :گفت و کرد امیر به رو کوروش    

 !ببند پاهاشونو و دست-    

 ...بودند کرده خوش جای صندلی روی بسته پاهای و دست با مرد دو هر بعد دقیقه چند    

 مقاومت دستانش بستن هنگام که دوخت پدرش پیشانی روی سرخ خون به را نگاهش هیراد    

 !اش نتیجه بود شده این بودو کرده

 هاله بود گرفته را چشمانش جلوی خون...کشید خودش سمت و گرفت را هاله ی یقه کوروش    

 میشد اسیر او که دفعاتی تمام برعکس ایندفعه که دوخت هیراد به را نگاهش ترسیده چشمان با

 !نگرانی از بود پر مرد این وجود تمام و نبود اش چهره در ای خونسردی
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 :زد داد و داد فشار هاله سر روی را اسلحه    

 !بکشم؟ اول کدوماشونو-    

 ...کردند باز جا یکی یکی اشکهایش!میشد وارد او به که فشاری از کشید فریادی نادر    

 :گفت و دوخت هاله به را سرخش چشمان    

 !کن ولش توروخدا-    

 ور ان به مادرش مرگ از که بود مطمئن...دوخت پدرش اشکهای به را اش زده بهت نگاه هاله    

 ...بود ندیده را مرد این اشکهای گاه هیچ

 :زد لب و دوخت پدر چشم در چشم    

 بابا-    

 ریشهایش به دستی...بود غریب واژه این با حد از زیاد...کشید هم در را هایش اخم هیراد    

 ...دوخت امیر به را نگرانش نگاه و کشید

 ...میگذرد چه وجودش در که میدانست او فقط    

 :گفت و انداخت باال ای شانه هیراد نگاه جواب بوددر گرفته قرار کنارش که امیر    

 !نمیدونستم منم-    

 ...کرد بیشتر هاله سر روی را اسلحه فشار کوروش    

 کشیده فریاد صورتش در و بود کرده رها را او خشم با ارغوان که لحظاتی گرفت جان دلش در    

 ...کند برطرف را هایش نیاز پول غاز چنقدر ان با نمیتواند او که بود

 ...کرد پاک انگشت نوک با سریع را اش گونه کنار مزاحم اشک قطره    

 ...میریخت اشک قدر ان ها روز این چرا نمیدانست    

 :کشید خفیفی جیغ هاله که کرد بیشتر بازهم را فشار    



                 
 

 

  دانلود نگاه انجمن کاربر a.taghavi|  موتوری پیک رمان  

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

220 

 

 ...یک،دو،-    

 قرمز صورتش...گرفت پشت از اورا امیر که برداشت خیز کوروش سمت به و زد ای نعره هیراد    

 :کشید فریاد خشم با و دوخت کوروش به را نگاهش...عصانیت از بود شده

 !کثافت کن ولش-    

 :گفت و خندید عصبی کوروش    

 !نه؟ مگه داری دوسش-    

 شد خیره نادر و کاوه به نفرت با کوروش...شد قفل زبانش و کشید هاله روی را نگاهش هیراد    

 :وگفت

 !داشتم دوست ارغوانو منم-    

 که شد چه...میکرد سیر دیگری جای در انگار کاوه اما میزد موج پشیمانی نادر چشمان در    

 ...افتاد خودش کردن عاشقی یاد...است؟ نگران نادر دختر برای اینگونه پسرش

 پدرش مانند هم عشق در حتی هیراد...شد ظاهر چشمانش ی صفحه در ماهرخ زیبای صورت    

 !بود مغرور

 را این خونسردش ی چهره که هرچند بود اشفته بسیار درون از اما کند سکوت داد ترجیح امیر    

 ...نمیداد نشان

 عصبانیت در هیراد...میکرد حس را دستانش ی حلقه درون محکم مرد عصبی لرزش    

 ...میلرزید

 ...بود ندیده اینگونه را او گاه هیچ...داشت نگه ثابت هیراد روی را نگاهش هاله    

 :زد لب خودش وضعیت به توجه بی و شد خیره چشمانش در    

 !باش اروم-    

 :گفت و کرد صاف را صدایش...دخترک گرم نگاه از گرفت جان هیراد    
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 !بزن منو اول-    

 :داد هشدار بلند صدای با کاوه    

 !هیــراد-    

 :گفت و برگشت سمتش به هیراد    

 !برات؟ مهمه-    

 :گفت و کرد ریز را چشمانش کاوه    

 ؟!نباشه چرا-    

 :گفت زد عمیقی پوزخند هیراد    

 ...!بکش منو اول کوروش پس خوبه-    

 و دهد نجات ها طناب این شر از را خودش بتواند تا خورد شدیدی های تکان عصبانیت با کاوه    

 !است بوده مجبور که کند قانع را احمقش پسرک

 ...بردارد قدم صندلی با میتوانست...داد حرکت را پاهایش ارام    

 بسته شل هارا طناب ازعمد که زمان ان نمیدانست...ماند ثابت کاوه پاهای روی نگاهش امیر    

 نه؟ یا است بوده درست کارش بود

 :شمرد حرف بدون کشیدو اسلحه هیراد روی کورش    

 !سه ،دو، یک-    

 ..شد ترکیب هاله بلند جیغ با گلوله بلند صدای و داد فشار را ماشه    

 ....کرد باز را اش بسته چشمان هاله    

 ...میدید تار اشکهایش هجوم خاطر به را رویش به رو ی صفحه    

 ...شد گرد تعجب از چشمانش کم کم اما ببیند را رویش به رو تا زد پلک زحمت با و زد زجه    
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 سرش و نشست زمین روی زانو با هیراد...بود افتاده زمین روی هیراد جلوی خون در غرق کاوه    

 شد خیره کاوه به ترسیده چشمان با کوروش...کوبید زمین به محکمی مشت و گرفت دست در را

 کشته را نفر یک که نمیشد باورش...رفت عقب عقب و انداخت زمین ترس با را اسحله و

 رنگ با و انداخت ای گوشه به را اسلحه امیر...بود امده فرود کاوه قلب در دقیقا گلوله...باشد

 :گفت و دوخت کوروش به را اش زده وحشت نگاه...گرفت را کاوه نبض و دوید جلو پریده

 !نمیزنه-    

 پس بود متنفر مرد این از که او....داد تکیه سرش پشت دیوار به و بست را چشمانش هیراد    

 !؟...نمیکرد رها را او بود قلبش در که خفیفی درد و وجدان عذاب چه برای

 ...دهد توضیح میشد فرصت حداقل کاش    

 :کرد پر را منطقه پلیس اژیر صدای    

 !بیرون بیاید سرتون رو بذارید دستاتونو!اس محاصره تو خونه-    

 :گفت کوروش به رو کوبیدو سرش بر دست دو با امیر    

 !کوروش؟ کردی چیکار...ابالفضل یا-    

 خداراشکر دل در هاله...نمیزد هم پلک حتی و بود مانده گرد چشمانش...بود کرده کپ نادر    

 به را اشکبارش چشمان...بیاید کنار نمیتوانست کاوه عمو مرگ با اما است سالم هیراد که کرد

 بود امده بند زبانش که حالی در امیر به رو و شد خیره پدرش حاالت به مشکوکانه...دوخت پدر

 :گفت

 !چشه؟ بابام-    

 :گرفت را نبضش و دوید سمتش به و داد سر نادر روی را سرخش و زده وحشت نگاه امیر    

 !کرده سکته کنم فک ولی زندس-    

 ...انداخت پدر روی را خودش ضجه با و نداد امان را هاله دیگر گریه    
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 :کرد بلند را امیرصدایش    

 !زندس که گفتم-    

 ...میکرد گریه فقط میگوید چه امیر که نمیشنید دیگر اما هاله    

 رو ارام و رفت در سمت به و گذاشت سرش روی را دستانش زار حال با انها به توجه بی کوروش    

 ...زد زانو ها مامور عظیم سیل روی به

 ...رفت بیرون دنبالش به هم امیر    

 ...زدند دستبند انها به و دویدند جلو اهسته ها مامور از دونفر    

 هاله سمت به و تکاند را لباسش فرضی های خاک...شد بلند جایش از ارام هیراد    

 ...بود رفته حال از پدرش ی درمانده بدن روی دخترک.....رفت

 هاله مهتابی صورت روی را نگاهش...کند زمین از اورا و انداخت زانوهایش زیر دست هیراد    

 ...افتاد راه به در سمت به ارام و دوخت

 موهای پاییزی مالیم نسیم...بودند ایستاده عمارت بزرگ حیاط از ای گوشه امبوالنس چند    

 ...میداد تکان هوا در رو هاله

 ...بود خیره صورتش به هم هنوز هیراد    

 ...بود بهتر اینگونه...بست گردنش دور و کشید سرش روی دست یک با را هاله شال    

 را امبوالنس درب خواست جوان مرد...گذاشت تخت روی را هاله و رفت امبوالنس سمت به    

 جای هاله کنار درست و کشیدو باال را ناتوانش بدن و گذاشت در بین را دستش هیراد که ببندد

 !گرفت

 دوضربه با و بست را درب و ماند خیره هیراد روی ای لحظه داشت تن بر سفیدی لباس که مرد    

 ...افتاد راه به امبوالنس زد شیشه به که ای

 ...کرد وصل هاله دست به را سرم    
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 بود شده چشم هیراد وجود تمام اما میکرد نگاه هیراد ی درمانده ی چهره به گاهی چند از هر    

 ...هاله روی بود قفل و

 !...چه؟ میداد دست از پدرش جای به را او اگر    

 :کرد زمزمه و کشید دست چشمانش روی    

 !شکرت خدایا-    

*** 

 :هفتم و سی فصل    

 ...بود گرفته نظر زیر را او موشکافانه که دوخت آگاهی افسر چشمان به را مخمورش نگاه    

 :کرد زمزمه و گذاشت کنارش را خودکار و داد هل میز روی را کاغذ    

 !بود همین...شد تموم-    

 ...گذراند نظر از را خطش به خط رنگش مشکی درشت چشمان با و گرفت باال را کاغذ ارام مرد    

 :گفت و گذاشت میز روی را ان سپس    

 !بودین؟ تنها خونه اون تو دختره اون و تو-    

 :گفت و زد پوزخندی افتاد او حرف از دوهزاریش تازه که هیراد    

 !نیوفتاد اتفاقی هیچ-    

 :گفت و داد تکان راست و چپ به را سرش میلی بی با افسر    

 !خوبه-    

 :گفت میشد خارج که درحالی و افتاد راه در سمت به دست به کاغذ کشیدو عقب را صندلی    

 اون از باید که کوچیک ازمایش یه میمونه...باشه یکی دختره اون با اظهاراتت اگه-    

 !مرخصی اونوقت....بگیریم
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 ...زد چنگ موهایش در خشم با هیراد...رفت بیرون و بست را در حرف این دنبال به    

 ...بود ندیده را هاله که بود وقتی چند    

 ...ببیند را او دور از لحظه چند برای میشد کاش...بود بریده را امانش دلتنگی    

 ...رفت در سمت به و برخاست جای از و کوبید بازجویی سرد میز به نرمی مشت    

 ....بست او مچ دور ارام را دستبند در جلوی سال و سن کم سرباز    

 ...برد بازداشتگاه سمت به را او محکم قدمهای با حرف بدون و گرفت را دستش    

 بی استراحت یک...میخواست راحت خواب یک دلش....چی همه از بود شده خسته    

 ...!هاله درکنار البته...دغدغه

 ...داد فشار هم روی را هایش پلک    

 همه این از بود افتاده شور دلش اما میشود حل چیز همه شود ازاد اگر میکرد فکر این از قبل    

 ....جدایی

 !نمیشد؟ تنگ کسی برای دلش سوزنی سر حتی که بود مردی همان این    

 ...!میزد پا و دست ان در خود انوقت و نمیدانست را دلتنگی واژه معنی اصال که بود همان...    

 درد این با کند؟چگونه چه ببیند را هاله نتواند دیگر اگر ازادی از بعد که بود افتاده شور دلش    

 !بیاید؟ کنار عظیم

 ...افتاد زمین روی کوچک بازداشتگاه ی گوشه اش خسته تن    

 ...شد انجام هاله وجود بدون که هایی مکش کش و دادگاه انهمه از بعد    

 بخاطر که نمیگفتند و داشت حضور هاله اگر شاید...بود نرفته در تنش از هنوز خستگی    

 باری انگار حاال اما میرفت بیرون تنش از خستگی دیدنش با لحظه همان بیاید وکیلش کسالتش

 !است نشسته قبلش روی بیشتر اش سنگینی که دارد قرار تنش روی تن دویست سنگینی به
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 ...!رفت خواب به و بست را چشمانش    

    ***** 

 !ازادی گذاشتن وصیغه برات اقا بیرون بیا!سامانی هیراد-    

 ...میدید در جلوی سرباز از که محوی ی سایه به زد زل و کرد باز ارام ارام را پلکاهش    

 سرباز به را نگاهش...شود تر واضح رویش به رو ی صفحه تا کشید چشمانش رو دستی    

 ...شد بلند و دوخت

 !...داشت؟ هم را کسی او مگر اصال! ؟....بود گذاشته وصیغه او برای کسی چه    

 ...شد اتاقی وارد و برداشت قدم تردید با    

 ...ماند ثابت تیرداد ی چهره روی نگاهش    

 ...بود بـرده یاد از کل به را مرد این    

 ...کشید اغوش در را او مردانه و امد جلو تیرداد    

 !وقت؟ اینهمه رفیق بودی کجا-    

 :بگوید بمش صدای ان با توانست فقط و زد هیراد پشت به ای ضربه    

 !داداش گرم دمت-    

 :گفت و داد سر هیراد ی خسته ی چهره روی را نگاهش سروان    

 میتونید بود منفی اگر...میاد دختره ازمایش جواب فردا تا...برات گذاشتن وصیغه اقا این-    

 امضا اینجارو...ندارید کشورو از خروج حق موقع اون تا اما...بگیرید تحویل رو وصیغه بیاید

 ...کنید

 و گرفت انگشتانش بین را میز روی رنگ ای نقره خودکار و داد تکان را سرش اهسته هیراد    

 ...کرد امضا را برگه
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 ..!شد خارج تیرداد همراه کوتاهی خداحافظی با و کشید هایش ریش به دستی    

 پشت در که رفتند بزرگی نسبتا حیاط سمت به و پیموندند را اگاهی مرمری های پله دو هر    

 ...داشت قرار ساختمان

 ... شدند خارج اگاهی اهنی و بزرگ در از    

 ...ایستاد خیابان در ای لحظه هیراد    

 دهد ازار را او بخواهد که کسی هر پلیس و کوروش از خبری است؟دیگر ازاد االن یعنی    

 !؟...نبود

 ...کشید گردنش پشت به را دستش    

 ...نبود هم هاله از خبری که گذشت این از نباید البته    

 ...فرستاد بیرون را اش شده حبس نفس دادو فشار هم روی را پلکهایش هم باز    

 :گفت و کوبید اش سرشانه تیرداد    

 !اونوره ماشین بیا!وایسادی؟ چرا-    

 ...کشید خیابان سمت ان رنگ سفید پراید روی را نگاهش    

 ...بود فروخته را ماشین بودو کرده را خودش کار باالخره پس    

 ...نشست و کرد باز را پراید در و برداشت قدم اهسته    

 :گفت کردو روشن را ماشین هیجان با هم باز تیرداد    

 !کنیا تعریف برام همشو باید...خب-    

 همان در گذاشتو هم روی را چشمانش و داد قرار سرش زیر قائم صورت به را دستش هیردا    

 :گفت حال

 !میگم برات بعدا باشه-    
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 :گفت و پیچید خیابانی در    

 !خوب خبر یه راستی-    

 دیدن جز باشد خوبی خبر او برای وضع این در میتواند چیزی چه که کرد فکر خودش با هیراد    

 !هاله ی دوباره

 دست بیشتر هیجان با تیرداد که داد تکان سوالی صورت به بسته چشمان همان با را سرش    

 :گفت و گرفت باال را چپش

 !کن نگا-    

 ...ماند ثابت تیرداد ی حلقه روی نگاهش و کرد باز را اش خسته چشمان زحمت با هیراد    

 !کردم ازدواج اقلیما با-    

 ...حلقه ان روی بود میخ هنوزهم هیراد    

 اش شده خشک های لب زحمت به و شد جا جابه گلویش سیبک که داد قورت را دهنش اب    

 :کرد زمزمه و کرد تر زبان با را

 !مبارکه-    

 :گفت و زد راهنما حین همان در و برگشت سمتش به مصلحی اخم با تیرداد    

 !همین؟-    

 ...بود پزی اجر ی کوره انگار دلش در هیراد    

 ...بود شده هوایی هم باز دلش حلقه ان دیدن با    

 ...کند ازدواج هاله با بتواند تیرداد مانند هم او میشد کاش    

 !همیشه مثل...میگفت چرت...کشید هایش شقیقه به دستی    

 :زد لب و گذاشت هم روی را اش خسته های پلک بازهم    
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 !همین-    

 با اما است کرده اشفته حد این در را او که امده رفیقش سر بالیی چه نمیدانست تیرداد    

 پس..نمیزد دستش روی خونسردی در کس هیچ زمانی که میدانست داشت هیراد از که شناختی

 !؟...که شده چه

 :زد اش شانه بر ارام و کرد ترمز هیراد ی خانه روی به رو و زد کنار را افکارش    

 !رسیدیم پاشو هیراد-    

 :گفت و کشید بیرون تیرداد دست از را فکستنی کلید و کشید اش خانه روی را نگاهش هیراد    

 !شی خوشبخت...داداش گرم دمت-    

 !کرد بدرقه را او سرش دادن تکان با و زد کجی لبخند تیرداد    

    ***** 

 جای بر ریشی ته تنها ریش انهمه از و کشید هایش ریش روی را تراشی ریش ماشین    

 ...گذاشت

 ...شد خارج خانه از دست به سوییچ و کرد تن بر مقبولی های لباس    

 ...برود هاله دیدن به میخواست امروز    

 ...بدهد دست از اش مسخره غرور خاطر به را او نمیتوانست    

 :پیچی گوشش در هاله صدای    

 !چندی چند نمیدونی خودتم چون-    

 ...افتاد راه به خانه همان سمت به موتورش بر سوار کردو محکم سرش روی را دارش نقاب کاله    

 ..!گذراند نظر از را اپارتمان بیرون فضای چشمانش با و کرد پارک ای گوشه را موتور    
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 در صدا به را واحد همان زنگ و گذشت در جلوی کوتاه های پله از و برداشت بلندی های قدم    

 :اورد

 بفرمایید؟-    

 :گفت و کند سرش از را کالیش    

 !داشتم کار کیانی هاله خانم با...سالم-    

 :گفت و کرد مکث کمی زن    

 !کرد تخلیه پیش هفته یک قبلی مستاجر..واحد این اومدیم تازه ما....نداریم کسی همچین-    

 سمت به کردو کوتاهی خداحافظی اش شده قفل فک بین از و شد خیره ایفون به زده بهت    

 ...رفت موتورش

 !میکرد؟ پیدا کجا از باید را او پس    

 خراب شهر این از قسمت کدام در اصال یا کجاست هیراد که نبود مهم برایش اصال هاله ینی    

 است؟ شده

 ...کوبید پایش جلوی سنگ به محکم لگد با    

 نمیتوانست درد این به دیگر...افتاد راه به و گذاشت سرش روی را کالهش و کرد روشن را موتور    

 ....بیاید کنار

 !ندارد شانس اش زندگی از قسمت هیچ در که بود گفته هم قبال    

 !هاله از هم این اش زندگی وضع از ان...مادرش و پدر از ان    

 گاز روی را دستش...!بیوفتد او دور روی نداشت قصد اینکه یا نبود گرد زمین واقعا انگار    

 ! افتاد راه به اش خانه سمت به سرعت با و گذاشت
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 /http://forum.negahdl.com/threads/62638:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 شعر و ها رمان که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 و کرده مراجعه ما سایت وب به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان

 بگیرید تماس ما با


